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AGRUPACIO                                : Oficina Antifrau de Catalunya 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern 
 
Pla de Govern:   
Pla Departamental:  

 

Diagnòstic de la situació 
Necessitat a la qual fa front el programa:
La iniciativa de crear una institució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del 
sector públic a Catalunya, amb el nom d'Oficina Antifrau de Catalunya, neix amb la intenció que sigui una de les eines per a reforçar les bones 
pràctiques de l'Administració pública i del sector públic que s'hi relaciona. L'Oficina Antifrau és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia 
i plena capacitat d'obrar, que s'adscriu al Parlament de Catalunya i que actua amb independència de les administracions públiques en l'exercici de les 
seves funcions. 
 

Població objectiu: 
Administració de la Generalitat de Catalunya,els ens locals de Catalunya,el Parlament de Catalunya,els ens estatutaris i les autoritats independents del 
sector públic de Catalunya,les universitats públiques de Catalunya,els consorcis del sector públic de Catalunya,les empreses públiques de Catalunya i 
les fundacions en què participin organismes públics. 
 

Descripció detallada de la necessitat: 
Els organismes de control que hi havia a Catalunya s'havien evidenciat necessaris però exigus pel que fa a la lluita contra la corrupció. Per tant, es va 
crear un organisme nou i específic, adequadament coordinat amb els ens de control existents dins la mateixa Administració i els d'àmbit parlamentari, 
per a evitar disfuncions en l'aplicació dels criteris de complementarietat i subsidiarietat, i per a establir patrons d'actuació conjunta, intercanviar 
informació i compartir experiències, la qual cosa necessàriament ha de dur a millorar els resultats de les polítiques públiques i assolir el màxim grau de 
transparència. La creació de l'Oficina Antifrau acompleix, per primer cop en l'àmbit estatal, el que propugna l'article 6 de la Convenció de les Nacions 
Unides contra la corrupció, aprovada a Nova York el 31 d'octubre de 2003, en garantir l'existència d'un òrgan especialitzat i independent encarregat de 
prevenir la corrupció. 
L'Oficina Antifrau s'adscriu al Parlament, la qual cosa legitima i en garanteix la independència, per tal de complir amb equanimitat i eficàcia les funcions 
encomanades. 
 

Marc regulador del programa: 
Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

Missió 
La finalitat de l'Oficina Antifrau de Catalunya, és prevenir i investigar possibles casos concrets d'ús o destinació il·legals de fons públics o qualsevol 
altre aprofitament irregular derivat de conductes que comportin conflicte d'interessos o l'ús en benefici privat d'informacions derivades de les funcions 
pròpies del personal al servei del sector públic. Són també finalitats de l'Oficina assessorar i fer recomanacions per a adoptar mesures contra la 
corrupció, les pràctiques fraudulentes i les conductes que atemptin contra la integritat i la transparència en l'exercici de les funcions públiques, tot 
cooperant amb les autoritats competents i col· laborant en la formació en aquest àmbit del personal al servei del sector públic, i també impulsar totes 
les mesures que siguin pertinents per a assolir la transparència en la gestió del sector públic. 
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Objectius estratègics i operatius del programa 
· Millorar l’aplicació de bones practiques amb relació a la transparència en la gestió publica i a la prevenció i la lluita contra el frau en l’Administració 
publica que coadjuvin en la millora de la qualitat en la prestació del servei (OE1.1) 

 1. Col·laborar, a sol·licitud de l’òrgan o la institució competents, en la formació del personal en matèria de lluita contra la corrupció i qualsevol 
activitat il·legal o contrària als interessos generals o a la deguda gestió dels fons públics. 

 2. Assessorar i formular propostes al Parlament, al Govern de la Gen, en l'àmbit de la prevenció i la lluita contra la corrupció i qualsevol activitat 
relacionada, i també proposar les mesures necessàries per a assolir més transparència en la gestió del SP. 

 3. Investigar o inspeccionar possibles casos d’ús o destinació irregulars de fons públics, i també les conductes oposades a la probitat o 
contràries als principis d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret. 

 4. Prevenir amb relació a conductes del personal i d'alts càrrecs que tinguin o puguin tenir com a resultat la destinació o l'ús irregulars de fons 
públics o qualsevol altre aprofitament contrari a l'ordenament jurídic, que comportin conflicte d'interessos. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del programa Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015 2016 
CompromísReal Real Previst Previst 

1. Informes de potestat indicativa Nombre OE. 11,00 10,00 11,00 10,00

2. Convenis subscrits i fòrums d’ètica Nombre OE. 14,00 5,00 2,00 2,00

3. Consultes i denuncies ateses Nombre OE. 208,00 230,00 235,00 250,00

4. Informes de versemblança Nombre OE. 50,00 65,00 76,00 80,00

5. Actuacions d’anàlisi Nombre OE. 145,00 190,00 281,00 300,00

6. Informes d’investigació Nombre OE. 44,00 70,00 158,00 160,00

7. Informes especials emesos Nombre OE. 5,00 3,00 2,00 1,00

8. Nombre de publicacions Nombre OE. 3,00 3,00 1,00 2,00

     

     

     

     
 

Despeses per capítols del programa (EUR) Import consolidat 
1 Remuneracions del personal 3.644.236,42
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.013.756,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 42.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 1,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 4.699.993,42

 

Llocs de treball pressupostats del programa 47
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AGRUPACIÓ                                : Oficina Antifrau de Catalunya 
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 111. Òrgans superiors Generalitat i control extern 
GESTOR DE PROGRAMA          : OA01. Oficina Antifrau Subsector: GC 
 

Objectius estratègics i operatius del programa 
 Tots els objectius del programa 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 Indicadors del gestor Unitat Obj. 2012 2013 2014 2015  
Real Real Previst Previst 

     

     

     

     

     

     
 

Principals béns/serveis i actuacions destacades 
1. Atendre les consultes. 
2. Analitzar les denúncies. 
3. Determinació, anàlisi i prognosi de les àrees de risc. 
4. Realització d’actuacions de comprovació, investigació i seguiment dintre els àmbits d’actuació. 
5. Emetre informes, recomanacions i altres mecanismes de potestat indicativa. 
6. Organitzar seminaris i jornades per establir espais de debat i de col·laboració amb altres instàncies. 
7. Impartir formació i tasques de prevenció dirigida a les administracions públiques. 
8. Establir mètodes i indicadors de ètica i bones praxis i excel·lències de comportament en els negocis. 
9. Informar al Parlament de Catalunya. 

10. Consolidar els procediments i organització de l’Oficina. 
11. Ultimar els projectes i tasques de primer establiment. 
12. Participació en les activitats de les organitzacions internacionals de lluita contra el frau i la corrupció. 
13. Confecció de la memòria anual i balanç d’actuacions. 

  
  

 

Despeses per capítols del gestor (EUR) Import sense consolidar 
1 Remuneracions del personal 3.644.236,42
2 Despeses corrents de béns i serveis 1.013.756,00
3 Despeses financeres 0,00
4 Transferències corrents 0,00
6 Inversions reals 42.000,00
7 Transferències de capital 0,00
8 Variació d'actius financers 1,00
9 Variació de passius financers 0,00
Total despeses 4.699.993,42

 

Llocs de treball pressupostats del gestor 47
 


