Oficina Antifrau
de Catalunya

INSTRUCCIO 1/2019, de 27 de setembre, per
la qual es fixen les directrius i els criteris
d'inadmissio i arxivament de denuncies o
comunicacions i s'identifiquen els suposits
d'actuacio preferent en els casos de
comprovacio i inspeccio realitzats a
iniciativa de I'Oficina Antifrau

Antecedents
1.

El 14 de desembre de 2016, davant la Comissio d'Afers Institucionals
del Parlament de Catalunya, es van presentar les directrius de
treball de I'Oficina Antifrau de Catalunya, que establien els
objectius del nou equip directiu al capdavant de l'Oficina..Un dels
objectius era el de concretar i posar en agenda les accions
indispensables per incrementar la capacitat i millorar I'eficacia de la
Institucio per combatre la corrupcio de manera mes potent i activa:
amb un millor disseny organitzatiu, mes visible, accessible i
permeable als controls, que impulsi la prevencio i sigui mes eficaQ en
materia d'investigacions.

2.

"Guanyar
En l' apartat 4 de les directrius,
eficacia com a organ de
"Agilitar
la tramitacio dels
control", i mes concretament al punt 1,
"Revisarels
expedi'ents"entre les accions a prendre es preveia la de
processos i les pautes de tramitacio, amb protocols especifics que
contemplin les comprovacions in situ, I'assignacio dels expedients i
I'ordre de despatx, I'acumulacio d'actuacions i la monitohtzacio
efectiva, entre d'altres". En compliment d'aquest apartat, el 23 de
mar? de 2018, vaig dictar la Resolucio OAC/INV/121/2018, de
classificacio dels expedients d'investigacio i sobre els criteris de la
seva ordenacio i despatx.
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3. Per altra banda, I'anteriorment esmentat apartat 4 de les directrius
de treball, en el seu punt 2, referit a "Potenciar la denuncia", preveia
com una de les accions a realitzar la d'establir protocols sobre
I'admissio de les denuncies que incorporin criteris objectius
d'admissio preferent, afegits al criteri actual de versemblan^a.
4. El propi document de les directrius de treball posava en evidencia l'
acumulacio d'expedients d'investigacio pendents de resolucio que
s'ha vingut produint de manera constant en aquesta Oficina des del
seu mateix inici i posada en funcionament. Tambe les corresponents
memories d'activitat de I'Oficina Antifrau es fan resso d'aquest fet.
Malgrat que des de la incorporacio del nou equip directiu I'any 2016,
amb el mateix nombre de recursos humans disponibles, s'ha
incrementat en un 40% el nombre d'actuacions d'investigacio closes
respecte la mitjana del perfode 2011-2016, el cert es que s'ha
incrementat en un 58 % el nombre d'expedients d'investigacio
pendents de ser resolts.
Un fet de considerable importoncia ha tingut incidencia directa en
aquest escenari d'increment del nombre d'expedients d'investigacio
pendents de ser resolts, es tracta del substancial increment del
nombre de denuncies rebudes. En concret, el nombre de denuncies
presentades I'any 2018 s'ha incrementat en un 43% en relacio amb
la mitjana de denuncies rebudes en el periode 2011-2017. En els
primers sis mesos de I'exercici 2019 s'han rebut 154 denuncies, la
qual cosa, de confirmar-se aquesta tendencia i fent la projeccio a 31
de desembre de 2019, suposaria una previsio de 308 denuncies, amb
un increment del 92% respecte de la mitjana de denuncies anuals en

el perfode 2010-2018 (160).
5. Un cop acreditat l' increment constant del nombre de denuncies que
es formulen davant d'aquesta Oficina i en el marc d'un escenari de
recursos limitats, cal orientar la potestat investigadora, inspectora i
d'examen a I'assoliment dels seus objectius en termes de maxima
eficacia i eficiencia.
Cal identificar, doncs, criteris objectius basats en els principis de
celeritat, economia, simplicitat i d'eficacia, recollits en el propi
article 22 de les Normes d'actuacio i de regim interior de I'Oficina
Antifrau (NARI), que possibilitin I'admissio prioritaria de les
denuncies d'irregularitats greus o molt greus respecte de les
denuncies d'irregularitats menors; de les denuncies d'irregularitats
de caracter essencial, respecte de les denuncies d'irregularitats
formals o accessories; de les denuncies basades en fets concrets i
precisos respecte de les denuncies basades en deduccions,
suposicions, sospites o simples rumors; i de les denuncies de fets
congruents i compatibles amb les arees de risc de corrupcio i
d'atencio prioritdria identificades per I'Oficina Antifrau, respecte de
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les denuncies d'irregularitats de les quals no es derivi indiciariament
cap element o indicador de corrupcio1.
Aquestes questions han anat sorgint en la practica de I'Oficina
Antifrau i en la tramitacio de les denuncies i comunicacions rebudes
des de la seva posada en funcionament, el darrer trimestre de I'any
2009. Ara, transcorregutsja prop de 10 anys des de aquella data, es
considera que I'experiencia acumulada es I'optima per tal de
permetre fixar uns criteris mes detallats basats en la interpretacio
finalista i sistematica del marc legal i, alhora, en la referida
experiencia emanada de la practica de I'Oficina.
6.

La delimitacio de criteris en I'admissio de denuncies no es cap
novetat en el funcionament de les agencies anticorrupcio del nostre
entorn. Tant I'Agencia valenciana Antifrau en el seu Reglament de
Funcionament i Regim Interior, com I'Oficina de Prevencio i Lluita
contra la Corrupcio de les llles Balears en el seu projecte de
reglament, preveuen configuracions similars en la tramitacio dels
procediments d'investigacio2.
Tambe, com a marc de referencia, des de la perspectiva del dret
comparat de la Unio Europea, es paradigmatica la previsio recollida
en la recentment aprovada Directiva del Parlament Europeu i del
Consell relativa a la proteccio de les persones que informen sobre
infraccions del dret de la Unio3. En la part expositiva de la Directiva

1 Entesa «corrupci6»,en el sentit mes ompli, com tota mena de fets, situacions o accions, no
necessanament constitutives de delicte o falta, on s'apreciT un us de recursos publics o un
abus d'una posicio publica per a I'obtencio d'un benefici privat.
2 El
projecte de reglament de funcionament i regim interior de 1'Oficina de Prevencio i Lluita
contra la corrupcio a les llles Balears preveu un capftol V refent a la Planificacio
d'actuacions. En aquest capftol s'insereixen dos articles, el 16 i el 17, un referit a les
directnus generals de prevencio i control en el qual s'estableix I'obligacio d'elaborar un pla
anual de prevencio i investigacio. L'article 17 estableix, especificament, que durant el mes
de desembre de cada any es realitzara un pla d'investigacio concret que tindra caracter
reservat i que es desenvolupara 1'any seguent.
Per la seva banda, I'apartat 8 de I'article 32 del Reglament de funcionament i de regim
interior de I'Agencia de Prevencio i Llulto contra el Frau la Corrupcio de la Comunitat
Valenciana, aprovat mitjan^ant Resolucio de 27 dejuny de 2019, estableix que mitj'an^ant
el pla de gestio anual de les actuacions d'analisi i investigacio s'establiran prioritats i
criteris d'investigacio.
3 El considerant 71 de la Directiva estableix: "Per
garantir I'eficdda dels procediments de
tramitacio de les denuncies i de resposta a tes infraccions de les normes de la Unio de que
es tracti, els Estats membres hon c/e tenir la possibilitat d'adoptar mesures per alleujar les
carregues que suporten les autoritats competents com a consequencf'a de /es denuncies
d'infraccions menors de disposicions que entrin en I'ambit d'aplicacio de ta present
Directiva, les denuncies repetitives o les denuncies sobre infraccions de disposicions
occessor/es Cper exemp/e, disposicions sobre obtigacions relatives a la documentacio o ta
notificacio). Aquestes mesures poden consistir en permetre a les autoritats competents
decidir, despres d'un estud'i adequat de I'assumpte. que una infraccio denunciada es
clarament menor i no requereix que s'adaptin mes mesures per a ta seva tramJtacio
conforme o /o present DSrect'iva. Els Estats membres tambe poden autoritzar a tes
autoritats competents a tancar procediments relatius a denuncies repetitives que no
continguin informacio nova i significativa en relacio amb una denuncia passada queja hagi
estat arxivada, tret que noves circumstdncies de fet o de Dretjustifiqu'm una tramitacio
diferent. A mes, en el cas d'un elevat numero de denuncies, els Estats membres poden
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es fa referencia explfcita que per tal de garantir I'eficacia dels
"ete Estats membres
procediments de tramitacio de les denuncies,
han de tenir la possibilitat d'adoptar mesures per alleujar les
carregues que suporten les autoritats competents com a
consequencia de les denuncies de les infraccions menors...". Allo
recollit en el considerant 71 es troba positivitzat en I'article 11.3 de la
Directiva .
En aquest mateix sentit, no es pot deixar d'esmentar el Reglament
883/2013, del Parlament Europeu i del Consell, d'll de setembre
(UE,EURATOM), relatiu a les investigacions efectuades per I'Oficino
Europea de Lluita contra el Frou5.
7.

L'article 16 de les NARI estableix que les actuacions de I'Oficina
Antifrau, s'inicim sempre d'ofici tant per iniciativa propia com a
resultes d'una denuncia. Es per aixo que tambe cal fixar i donar a
coneixer les directrius i els criteris que , amb caracter general, se
seguiran a I'hora d'iniciar actuacions d'investigacio i examen per
iniciativa de I'Oficina Antifrau.

8. En execucio de la missio i de les funcions que els articles 14 i 15 de
les NARI atribueixen a la Direccio d'Analisi i d'lnvestigacions , cal
concretar la relacio dels suposits d'inadmissio i d'arxivament de les
denuncies i les comunicacions que es presentin davant d'aquesta
Oficina. Tambe, en execucio de I'article 16 de les NARI, cal
identificar els suposits d'actuacio prioritaria en els casos de
comprovacio i inspeccio realitzats a iniciativa de I'Oficina Antifrau.
Aquest fet permetra determinar, fer public i donar a coneixer a les
unitats operatives d'aquesta Oficina, i tambe a la ciutadania, els
criteris objectius i prioritaris que han de ser referencia per tal de

permetre a les autoritats competents donar prioritat a! tractament c/e /es denuncies
d'tnfraccions greus o d'lnfraccions de disposicions essencials que entrin en I'ambit
d'opl'icac'io de /a present Directiva."
4 En I'apartat 3 de I'article 11 de la Directiva s'estableix: "E/s Estats membres
podran
disposar que les autontats competents. despres d'examinar degudament I'assumpte,
puguin decidir que ta infraccio denunciada es clarament una infraccio menorque no
requere/x mes tramitacio conformement al que es preveu en la present Directiva. Aixb no
afectard a altres obligacions o procediments aplicables per posar remei a la infraccio
denunciada, ni a !a protecdo prevista per ta present Directiva en relacio amb la denuncia
'interns
o externs. En tals cosos, /es autoritats competents
d'infraccions per canats
'i
comunicaran al denunciant la decisio la seva mot'ivac'io."
5 Article 5.1 referit a la iniciacio de les investigacions estableix: "El Director General
podrd
iniciar una investigacio quan hi hagi sospita sufic'ient, que pot tambe basar-se en
informacio proporcionada per una tercera part o per informacio anonima, que s'ha
incorregut en frau, corrupcio o uno altra activitat Sl'legal en detriment dels Snteressos
'mvestJgacio
financers de ia Unio. La decisio det Director General d'Sniciar o no una
tindra en
compte /es prioritats d'investigacio i el pla c/e gestio anual de i'Oficina fixats conformement
a/ que es disposa en I'article 17, apartat 5. Aquesta decisio tindra en compte, aixi mateix, la
utilitzacio eficient dels recursos de I'Oficina i la proporcionalitat dels mitjans emprats. En
retacio amb les mvestigacions !nterne3, es tindra especiatment en compte la inst'itucio,
organ o organisme que estigui en miltors condicions de dur-ies a terme, tenint en compte
especialment la naturatesa dels fets, la incidenda financera real o potencial de I'assumpte, i
la possibilitat de quatsevot consequencia judicial."
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tramitar i resoldre les corresponents actuacions investigacio,
inspeccio i examen.
Finalment, la publicacio d'aquesta instruccio dona satisfaccio al
principi de transparencia, amb el qual aquesta Institucio es troba
especialment concernida en atencio amb allo recollit en el primer
"... uno
paragraf del predmbul de la LOAC que descriu I'Oficina com
institucio especificament dirigida a preservar la transparencia...".

Fonaments jurfdics
1. L'exposicio de motius de la LOAC, en relacio amb la lluita contra la
corrupcio, estableix que "...Per tant, resta pales que cal crear un
organisme nou i especific, adequadament coordinat amb els ens de
control existents dins la mateixa Administracio i els de I'ambit
parlamentari, per evitar disfuncions en I'aplicacio dels criteris de
complementarietat i subsidiarietat..."
D'altra banda, I'ultim paragraf del preambul de la LOAC, incidint de nou
en aquests principis de complementarietat i subsidiarietat, preveu que:
"...El compliment de les funcions de I'Oficina Antifrau s'enten sens
perjudici de les encomanades a altres organs, als quals complementa
actuant en diferents estadis operatius, com la Intervencio General i institucions com el Sindic de Greuges o la Sindicatura de Comptes i els
equivalents munlcipals, i amb exempcio de les que corresponen, de
monera exclusiva, a I'autoritatjudicial i al Ministeri Fiscal...".
2. L'art. 1.2 de la LOAC, estableix que:
«La finalitat de I'Oficina Antifrau de Catalunya es prevenir i
investigar possibles casos concrets d'us o destinacio il'legals de
fons publics o qualsevol altre aprofitament irregular derivat de
conductes que comportin conflicte d'interessos o I'us en benefici
privat d'informacions derivades de les funcions prbpies del
personal al servei del sector public. Son tambe finalitats de I'OAC
assessorar i fer recomanacions per a adoptar mesures contra la
corrupcio, les practiques fraudulentes i les conductes que
atemptin contra la integritat i la transparencia en I'exercici de les
funcions publiques, tot cooperant amb les autoritats competents
(' col-laborant en la formacio en aquest dmbit del personal al
servei del sector public, i tambe impulsar totes les mesures que
siguin pertinents per o assolir la transparencia en la gestio del
sector public.»
3. Els articles 4 a 6de la LOAC, concreten les funcions generals de I'Oficina
Antifrau recollides en I'article 3 de la LOAC, en relacio amb el sector public
de la Generalitat de Catalunya, les universitats publiques i les entitats
locals de Catalunya, en els termes seguents:

Instruccio 1/2019

5

«Article4. Funcions en I'dmbit del sector public de la Generalitat.
1. L'Oficina Antifrau de Catalunya, en I'ambit del sector public de
la Generalitat, te especificament les funcions seguents:
a) Investigar o inspeccionar possibles casos d'us o destinacio
irregulars de fons publics, i tambe les conductes oposades a /a
probitat o contrdries als principis d'objectivitat, eficacio i
submissio plena a la llei i al dret.
b) Prevenir i alertar amb relacio a conductes del personal i d'alts
carrecs que tinguin o puguin tenir com a resultat la destinacio o
f'us irregulars de fons publics o qualsevol altre aprofitament
contrari a I'ordenament juridic, que comportln conflicte
d'interessos o que consisteixin en I'us en benefici privat
d informacions que tinguin per rao de llurs funcions i I'abus en
I'exercici d'aquestes funcions.
2. L'Oficina Antifrau de Catalunya pot estendre les seves funcions
sobre I'activitat administrativa i de gestio patrimonial del
Parlament i de les institucions que estableix el capitol V del titol
II de I'Estatut d'autonomia si la Mesa del Parlament o el president
o presidenta del Parlament o els organs corresponents de les
drtes institucions li ho demanen.
3. L'Oficina Antifrau de Catalunya, a peticio de les comissions
parlamentaries d'investigacio i de la Comissio de I'Estatut dels
Diputats, pot cooperar amb les dites comisslons en I'elaboracio
de dictamens sobre assumptes amb relacio als quals hi hagi
indicis cf'us o destinacio irregulars de fons publics o d'un us
il-legitim i en benefici privat de la condicio publica d'un carrec. Als
efectes del que estableix aquesta disposlcio, el director o
directora de I'Oficina pot informar d'ofici els organs competents
perque exerceixin les iniciatives que els corresponguin.
Article 5. Funcions en I'ambit del sector public de les universitats
publiques
L'Oficina Antifrau de Catalunya, en I'dmbit del sector public de
fes universitats publiques, ha d'exercir les funcions establertes
per I'article 4.1. L'exercici d'aquestes funcions no pot afectar la
llibertat academica de les universitats publiques.
Article 6. Funcions en I'ambit del sector public de I'Administracio
local
L'Oficina Antifrau de Catalunya, en I'dmbit del sector public de
I'Administracio local, te especificament les funcions seguents:
a) Examinar I'actuacio de I'Administracio local en I'dmbit de les
sei/es competencies i, si escau, instar I'Administracio local
corresponent per tal que, en I'exercici de les seves funcions de
control i fiscalitzacio interna de la gestio economicofinancera i
pressupostdria, investigui i inspeccioni, per mitjd dels
corresponents organs, els possibles casos d'us o destinacio
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irregulars de fons publics, i tambe les conductes oposades a la
probitat o contraries als principis d'objectivitat, eficdcia i
submissio plena a la llei i al dret, i informi I'OAC dels resultats de
to inspeccio i la investigacio.
b) Assessorar en la prevencio de conductes contraries a la
probitat o contraries als principis d'objectivitat, eficdcia i
submissio plena a la llei i al dret en I'actuacio dels ens locals i en
I'dmbit de les relacions entre aquests ens i els particulars.»
4. L'article 7 de la LOAC, estableix els segiients limits a les funcions de la
LOAC:
«1. Les funcions de I'Oficina Antifrau s'enten, en tots els casos,
que son sens perjudici de les que compleixen la Intervencio
General de la Generalitat de Catalunya, el Sindic de Greuges, la
Sindicatura de Comptes, el Tribunal de Comptes o institucions
equivalents de control, supervisio i protectorat de les persones
juridiques publiques i privades instrumentals, ni les que
corresponen als organs, necessaris o complementaris, de control
cfe/s ens locals.
2. L'Oficina Antifrau no pot complir funcions corresponents a
I'autoritat judicial, el Ministeri Fiscal i la policia judicial ni pot
investigar els mateixos fets que siguin objecte de llurs
investigacions. En el suposit que I'autoritatjudicial o el Ministeri
Fiscal inici'in un procediment per determinar la rellevdncia penal
d'uns fets que constitueixin alhora I'objecte d'actuacions
d'investigacio de I'Oficina Antifrau, aquesta ha d'interrompre tot
seguit les dites actuacions i aportar immediatament tota la
informacio de que disposi, a mes de proporcionar el suport
necessari a I'autoritat competent.»
5. L'article 17 de les Normes d'actuacio i de regim interior de I'Oficina
Antifrau de Catalunya (NARI), estableix:
"1. La iniciacio d'actuacions de I'Oficina Antifrau o I'arxivament de
denuncies o comunicacions o de sol'licituds raonades d'altres organs
han d'anar sempre precedits de I'andlisi de versemblanga dels fets o
tes concfuctes que han estat objecte de la denuncia o la comunicacio
o que han fonamentat la sol'licitud. Aquesta avaluacio previa ha de
durar el temps indispensable, que en cap cas no pot excedir el termini
cfe trenta dies hdbils des de la presentacio a I'Oficina Antifrau de la
denuncia, comunicacio o sol-licitud, amb el benentes que la
rectificacio o la complementacio de les dades aportades obre un nou
termini.
2. El director o directora de I'Oficina Antifrau ha de decidir, dins el
mateix termini que estableix I'apartat 1, la iniciacio de les actuacions
d'investigacio o I'arxivament."
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6 . L'article 22 de la Seccio Tercera del Capitol IV de les NARI, referit a
principis d'actuacio de I'Oficina Antifrau, estableix que les fases
d'avaluacio previa de versemblan$a (APV) i d'investigacio s'han de regir
pels criteris de celeritat, economia, simplicitat, eficacia i discrecio maxima.
Tambe estableix que totes les actuacions de I'Oficina Antifrau estan
subjectes als principis de congruencia, necessitat i proporcionalitat.
7. L'art. 6 f), de les NARI, preveu que correspon al director o directora de
I'Oficina Antifrau exercir les potestats rectores, organitzatives i
disciplindries.
En us de les atribucions que em confereix la LOAC i I'art. 6, apartats a) i d)
de les NARI,

Disposo
Primer.- Establir criteris d'inadmissio de denuncies o comunicacions.
Seran inadmeses les denuncies o comunicacions en les quals concorri
alguna de les circumstancies seguents:
a) Quan els fets comunicats siguin atribuTts a entitats que no
formen part del sector public de Catalunya o a entitats
privades que no siguin subjectes d'un contracte public o
perceptores d'una subvencio publica.
b) Quan la descripcio dels fets denunciats sigui inintel-ligible o
manifestament inversemblant.
c) Quan la denuncia tingui un caracter netament generic sense
que es faci descripcio de cap fet concret.
d) Quan la denuncia, tot i no tenir caracter netament generic,
contingui una descripcio deficient i/o insuficient dels fets i no
sigui possible contactar amb la persona denunciant.
e) Quan identic fet denunciat hagi estat objecte d'anteriors
actuacions resoltes per I'Oficina Antifrau, sense que s'aportin
noves dades, elements o circumstancies determinants.
f) Quan, de manera clara i inequfvoca, els fets denunciats, atesa
la seva naturalesa, no siguin subsumibles en I'ambit
d'actuacio funcional o objectiu de I'Oficina Antifrau definit als
arts. 1.2 i3 a 7de la LOAC, o siguin clarament competencia
d'altres organs administratius de control o revisors. En aquest
suposit es deixara constdncia del fet i, si escau, es donara
trasllat a I'organ concernit i/o competent.
Segon.- Fixar criteris d'arxivament de denuncies o comunicacions. Seran
arxivades les denuncies o comunicacions en les quals concorri alguna de
les circumstancies seguents:
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a) Quan respecte d'identic fet denunciat s'hagi dictat resolucio
judicial que impedeixi I'actuacio de I'Oficina Antifrau.
b) Quan respecte d'identic fet denunciat hi hagi coexistencia
amb actuacionsjudicials d'ordre no penal en tramit.
c) Quan la denuncia, tot i no tenir caracter generic, contingui
una descripcio deficient i/o insuficient dels fets i ,malgrat el
requeriment a la persona comunicant, no s'aporta cap
element addicional que permeti una avaluacio acurada dels
fets denunciats.
d) Quan, tot i la concurrencia de possibles actuacions merament
irregulars, contraries al principi de bona gestio publica6 o, fins
i tot, contraries a la legalitat ordinaria7, del fet denunciat no
s'aprecii', indiciariament, cap element o indicador de
corrupcio , ni es pugui inferir un risc superior a I'habitual propi
i intnnsec a la gestio de la cosa publica i a la presa de
decisions sobre recursos publics. En aquest suposit, es deixara
constancia de les irregularitats apreciades i es donara trasllat
a I'organ concernit i/o competent, amb formulacio, si escau,
de recomanacions.
e) Quan pel temps transcorregut entre la data de la denuncia i la
data en la qual el fet objecte de denuncia es va materialitzar,
I'exigencia de qualsevol possible efecte o responsabilitat que
es pugui derivar (administrativa, disciplinaria, comptable,
penal,...) estigui prescrita, o amb ocasio de I'antiguitat dels
fets denunciats, el possible resultat de I'actuacio indagatoria
resulti contrari al principi d'eficacia, d' equitat o bona fe. En
aquests casos, es deixara constancia de les irregularitats
apreciades i es donara trasllat a I'organ concernit i/o
competent, amb formulacio, si escau, de recomanacions.
f) Quan, tot i la concurrencia de possibles elements indiciaris de
corrupcio, els danys que es puguin derivar tinguin una escassa
o nul.la repercussio sobre recursos publics, I'interes general i
una escassa o nul.la afectacio social. En aquest cas, es
deixara constancia de les irregularitats apreciades i es donara

6 No es trobarien en aquest suposit les decisions o les actuacions impropies d'una persona
gestora publica mitjanament diligent, es a dir, les actuacions incompatibles amb la
"un bon
diligencia atribuTble a
pare/mare de fami'lia", en termes del codi civil.
7 Cal contraposar el suposit de vulneracio ordinaria de la legalitat amb els suposits de
vulneracio de la normativa de mera frontal, ostensible i inexcusable, es a dir, aquella
vulneracio de la normativa sense que cap explicacio raonable puguijustificar I'accio,
manifestament, contraria a dret.
8 Entesa corrupcio en el sentit ampli, com a tota mena de fets, situacions o accions, no
necessariament constitutives de delicte o falta, on s'apreciT un us de recursos publics o un
abus d'una posicio publica per a I'obtencio d'un benefici privat. Son indicadors indiciaris
d'element de corrupcio, per tant, coldria iniciar una actuacio d'investigacio, entre d'altres: si
es posa en questio I'us o la destinacio il-legal de fons publics; si es posa en questio una
possibie posicio de domini public en benefici privat; lo situacio de possible
aparent/potencial/real conflicte d'interes; I'opacitat/manca de transparencia en I'actuacio
publica denunciada; possible abus de poder; la vulneracio frontal, barroera i inexcusable de
ta llei; situacio de risc superior a I'habitual i propi de la gestio publica ( per la materia
objecte de la denuncia, pel context dels fets denunciats, per antecedents i know how de
I'Oficina Antifrau).
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trasllat a I'organ concernit i/o competent, amb formulacio, si
escau, de recomanacions.
Els criteris d'inadmissio i d'arxivament han ser aplicats pel personal de
I'Oficina Antifrau atenent a les circumstancies de cada cas concret,
adequant els criteris generals que s'estableixen a la casufstica especffica
de cada suposit de fet.
En tot cas, resolt el tramit de versemblan^a es comunicara a la persona
denunciant. La inadmissio de la denuncia tambe sera comunicada a la
persona denunciat.
Tercer.- Establir els seguents criteris de preferencia per iniciar actuacions
indagatories per iniciativa propia:
a) Fets concrets amb indicis d'elements corruptius , identificats
amb ocasio de I'execucio de plans estrategics o d'explotacio
d'informacio.
b) Fets concrets amb indicis d'elements corruptius i amb greu
repercussio sobre els recursos publics.
c) Fets concrets amb indicis d'elements corruptius i de gran
transcendencia social.

Barcelona, 27 de setembre de 2019
El director de I'Oficina Antifrau de Catalunya

^yt^U)
Migue^Angel Gimeno Jubero

Ribes 3
08013 Barcelona
T •'34 935 545 555
bLJstiaoac@antifrau.cat
www.an tifrau.cat
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