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AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA A 

L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE LA CATALUNYA EXTERIOR 
 
 
 

Consideració preliminar: habilitació de l’Oficina Antifrau 

 
L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC), creada mitjançant la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, va néixer com a institució específicament dirigida a 
preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei  
del sector públic a Catalunya. 
 
És en compliment d’aquesta missió que l’OAC desplega la seva potestat indicativa,  
adreçant-se als poders públics amb propostes i recomanacions sobre disposicions 
normatives vigents o en tràmit d’aprovació. 
 
La iniciativa del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya que 
motiva el present informe té per objectiu «establir un nou marc de relacions amb les 
comunitats catalanes, en el sentit més ampli del terme, i els seus membres, a nivell 
col�lectiu i individual, de forma sistemàtica i articulada de tal forma que l’assistència i 
suport de l’Administració i el Govern de la Generalitat de Catalunya permeti un nivell 
de recolzament adequat a les necessitats i realitats d’aquesta presència catalana al 
món». 
 
L’Oficina, des de l’exigible respecte i la necessària neutralitat envers les raons 
d’oportunitat que es troben darrere l’impuls polític de la present iniciativa, ha parat 
atenció, particularment, en aquells aspectes la concreció positiva dels quals pot incidir 
potencialment en la integritat i la transparència de les nostres institucions, en 
particular: transparència i accés a la informació pública; publicitat i control. 
 
 
 
Article 19. El Registre de les comunitats catalanes de l’exterior 
 
D’acord amb aquest precepte: 
 

«1. El Registre de les comunitats catalanes de l’exterior es configura com a base 
de dades de caràcter administratiu on s’inscriuen les comunitats catalanes de 
l'exterior, les seves federacions i les comunitats catalanes virtuals reconegudes 
d’acord amb aquesta Llei. En aquest Registre també s’hi poden inscriure totes 
les circumstàncies relacionades amb les entitats esmentades d’acord amb el que 
es determini per decret. 
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2. Aquest Registre s’adscriu al departament competent en matèria d’acció 
exterior. 
3. Les comunitats reconegudes han de comunicar al Registre les modificacions 
de dades que es produeixin a efectes de l’actualització de les dades inscrites.» 

 
Aparentment, el text de la Proposició sembla apuntar a un règim de publicitat formal.  
 
La mesura de publicitat prevista en aquest article resulta, avui, insuficient. Les dades 
registrals haurien de ser accessibles a través del Portal de transparència de la 
Generalitat. 
 
Elementals raons de transparència fan preferible aquesta opció, però també motius 
d'eficàcia i eficiència, doncs no seria necessària la tramitació de les sol�licituds d'accés 
al trobar-se ja disponible la informació a internet, simplificant-se el procediment. 
 
Però el motiu més determinant per sostenir aquest posicionament és de naturalesa 
legal i consisteix en la recent normativa sobre transparència i accés a la informació 
pública: tant la Llei 19/2013, que ja ha entrat en vigor, com la Llei 19/2014 que ho farà 
properament. 
 
D’acord amb l’article 13 de la Llei 19/2013 «[s]’entén per informació pública els 
continguts o documents, sigui quin sigui el seu format o suport, que estiguin en poder 
d’algun dels subjectes inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquest títol i que hagin estat 
elaborats o adquirits en l’exercici de les seves funcions»1. 
 
Des de la perspectiva d’aquesta nova legislació, la informació que el Registre conté 
relativa a les comunitats catalanes de l’exterior reconegudes, d’acord amb l’actual 
redacció de l’Avantprojecte, és informació pública. 
 
Tractant-se d’informació pública, dita normativa garanteix a totes les persones el dret a 
accedir-hi, alhora que determina el règim jurídic d’aquest accés.  
 
Cal tenir present que, segons l’apartat primer de l’article 15 del present Avantprojecte, 
«les comunitats catalanes de l’exterior poden ser beneficiàries dels serveis, ajuts i 
prestacions institucionals». El fet que dites comunitats siguin potencials destinatàries 
de recursos públics justifica que l’Administració de la Generalitat pretengui ordenar el 
seu propi coneixement mitjançant un instrument registral com el que determina aquest 
article 19 de l’Avantprojecte, així com que les dades d’aquest registre es trobin obertes 
al públic, tal i com la pròpia legislació de transparència ha previst per a altres registres 
(contractes, convenis, grups d’interès). 
 
En conseqüència, suggerim que sigui modificada la Proposta en el sentit de contemplar 
expressament que les dades registrals siguin accessibles a través del Portal de 
transparència de la Generalitat, addicionant una fórmula com la següent o 
equivalent: 

                                                 
1 Al seu torn, l’article 2 b) de la Llei 19/2014 defineix la informació pública com: « la informació 
elaborada per l’Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat o 
de l’exercici de les seves funcions, inclosa la que li subministren els altres subjectes obligats d’acord amb 
el que estableix aquesta llei». 
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«La publicitat de les dades del Registre es farà efectiva a través del Portal de 
Transparència de la Generalitat de Catalunya».  

 
 
 
 
Barcelona, 23 de febrer de 2014 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 
 


