
 

Resum de la Memòria 2016 de l’Oficina Antifrau de 

Catalunya 

Prevenció i Formació 

En el decurs de l’any 2016 s’han analitzat un total de 16 projectes de disposicions normatives; 

s’ha informat, en l’àmbit de l’OCDE, una recomanació del Consell, i finalment s’han formulat 

al·legacions en el marc d’una consulta pública de la Secretaria General d’Afers Institucionals de la 

Comissió Europea. 

Al·legacions per raó de la matèria. 

 

El 2016 l’Àrea de Formació ha organitzat 45 accions formatives, a les quals han assistit 777 

participants. Això ha representat 166,5 hores lectives impartides i una valoració mitjana de la 

formació rebuda per part dels participants de 8,63 en una escala d’1 a 10. 

Resum de la formació impartida al llarg de 2016 

Tipus de formació  
Nre. 

Participants 

Total hores 

lectives 

Nre. 

sessions 

Valo-

ració 

Formació estàndard sobre integritat i 
gestió de riscos 

 681 149 41 8,58 

Formació en àrees específiques de risc  96 17,5 4 9,16 

Total general:    777 166,5 45 8,63 

Pel que fa a la formació estàndard sobre integritat i gestió de riscos s’han impartit les accions 

formatives següents: El paper dels electes locals en la lluita contra la corrupció, Gestionar els riscos 

de corrupció: una responsabilitat directiva, les tres sessions al Màster d’Hisenda Autonòmica i Local 

de la Universitat de Barcelona, El rol del gestor econòmic en la integritat dels ens locals i 

l’Organization, mission and role of Anti-fraud Office of Catalonia, en el marc del curs organitzat per 

l’Escola Europea d’Administració Pública (EIPA) i adreçat a servidors públics de països de la Unió 

Europea. 
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Aquest any cal destacar la publicació de l’informe sobre la Gestió dels conflictes d’interès al 

sector públic de Catalunya, que té per objecte donar resposta a les mancances que l’Oficina ha 

pogut constatar pel que fa a la regulació i l’aplicació de les eines per a la prevenció dels conflictes 

d’interès. Els resultats permeten constatar les múltiples febleses del sistema de gestió de conflictes 

d’interès vigent, com també les nombroses i reiterades vegades que s’incompleix.  

Activitat d’investigació 

En 2016 s’han rebut i tramitat un total de 174 denúncies. 123 (71%) concerneixen ajuntaments, 23 

(13%) la Generalitat, 10 (6%) entitats o empreses privades, 9 (5%) altres entitats i administracions, 5 

(3%) a diputacions, 2 (1%) a universitats, 1 (0,6%) a consells comarcals i 1 (0,6%) a fundacions. 

La direcció actual de l’Oficina, va establir, com a nou criteri operatiu, l’admissió de les denúncies 

anònimes.  Durant l’any 2016 el 75% dels denunciants s’han identificat, el 19% ha demanat la 

reserva d’identitat i el 6% han presentat denúncies anònimes. 

Comparativa anual del nombre de denúncies rebudes. 

 

Considerant ara els expedients en fase d’avaluació prèvia de versemblança del 2016 —incloent 

aquells iniciats el 2015 i pendents de resolució el 31/12/2015 i els iniciats el 2016 resolts en aquest 

mateix any—, el 41% dels expedients han donat lloc a l’inici d’actuacions d’investigació, 

mentre que s’ha decretat l’arxiu del 54% dels expedients. En el 5% dels expedients, s’ha acordat 

la suspensió de les actuacions en fase d’anàlisi prèvia de versemblança, en haver-se establert que 

els fets considerats eren objecte d’investigació pel Ministeri Fiscal, la Policia Judicial o la Jurisdicció 

Penal. 



 
Pel que fa a la tipologia dels denunciants, 96 denúncies (55%) han estat presentades per particulars; 

36 (21%) per grups polítics; 16 (9%) per funcionaris i/o treballadors públics; 7 (4%) per sindicats; i 19 

(11%) expedients d’APV s’han iniciat d’ofici. 

Durant l’any 2016, la Direcció d’Investigacions ha tramitat 206 actuacions (inclosa una 

col·laboració institucional) de les quals 44 han estat closes i 13 han estat interrompudes en haver-se 

constatat la concurrència de sengles procediments judicials sobre els mateixos fets investigats per 

l’Oficina Antifrau, per tant, queden pendent de conclusió les 149 restants. S’ha de destacar que l’any 

2016 és l’exercici des de la creació de l’Oficina Antifrau amb més actuacions d’investigació iniciades, 

78, i d’investigació closes, 44. 

Matèries objecte d'investigació en les actuacions closes l'any 2016. 

 

Durant l’any 2016 s’han conclòs 44 actuacions d’investigacions de les quals se n’han arxivat 29, 

26 de les quals pels motius abans assenyalats. De les 14 actuacions no arxivades durant l’any 2016 

així com de 3 actuacions closes l’any 2015 s’han tramés 16 informes raonats i 1 recomanació 

raonada a les entitats investigades, 14 comunicacions a autoritats competents i 3 comunicacions al 

Ministeri Fiscal. 

El 2016 s’han iniciat un total de 12 expedients de seguiment de les investigacions finides, dels quals 

s’han tancat 9 i 3 es troben en fase de seguiment, a l’espera de resposta. Cal remarcar que durant 

l’any 2016, cap entitat investigada ha contravingut el deure de col·laboració amb l’OAC. 

Sol·licituds d’informació 

En el decurs de l’any 2016 s’han rebut un total de 101 sol·licituds d’accés, sense que resti cap 

pendent de resoldre. D’aquestes, 76 s’han resolt en sentit estimatori, 12 parcialment estimatori i en 

nou ocasions s’ha denegat l’accés. En quatre, la sol·licitud s’ha entès desistida per manca d’esmena 

per part del sol·licitant. La gran part de les sol·licituds s’han interessat per l’estat de l’expedient 

d’investigacions (53), en 44 ocasions s’ha volgut saber o conèixer una determinada investigació i en 

quatre ocasions s’ha preguntat sobre l’organització, funcionament o pressupost de l’OAC. 
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Recursos humans i pressupost 

La dotació de personal coberta a 31 de desembre de 2016 és de 44 efectius, amb un pressupost de 

4.699.993,42 €, i amb un romanent al finalitzar l’exercici 2016 de 830.951,26 €. 

 


