
 

Pàgina 1 de 6 
 

 

 

AL�LEGACIONS DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA  
A L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE L’ACCIÓ EXTERIOR DE 
CATALUNYA 
 

 

Consideració preliminar 
 
Estableix el Preàmbul de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, que «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». 
 
A seu torn, l’article 15 d’aquesta Llei, dedicat a la cooperació institucional i societat civil 
preveu en el seu apartat 3 que «[l]’Oficina Antifrau es relaciona amb les institucions 
autonòmiques, estatals, comunitàries i internacional que tenen competències o que 
compleixen funcions anàlogues». 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) ha vingut desplegant des del 
mateix moment de la seva creació una rellevant activitat internacional, derivada, no 
només de la singularitat institucional a què acabem de referir-nos sinó, sobre tot, del fet 
que la pròpia naturalesa de les missions que la Llei encomana a l’OAC requereixen de la 
col�laboració i cooperació amb aquelles altres institucions, entitats, organismes i 
persones igualment implicats ens els vessants tant reactiu com preventiu del fenomen 
de la corrupció, sense distinció de l’àmbit territorial en què aquests actuïn, de la 
mateixa manera que la corrupció no coneix de fronteres. 
 
Així, l’OAC ha instrumentalitzat, via conveni, la col�laboració amb les agències 
anticorrupció de França (Servei Central de Prevenció de la Corrupció), de la República 
de Sèrbia (Agència Anticorrupció de Sèrbia) o Montenegro (Directorate for Anti-
corruption Initiative).   
 
L’OAC forma part de diverses xarxes europees i internacionals: des de setembre de 
2010, l’OAC és membre de ple dret de la IAACA (Associació internacional d'autoritats 
de lluita contra la corrupció), creada el 2006 a la República Popular de Xina amb la 
principal missió de facilitar la implementació de la Convenció de Nacions Unides 
contra la Corrupció i de ser una xarxa internacional per establir una plataforma d’ 
intercanvi d’informacions, de bones pràctiques i de cooperació d’agències anti-
corrupció d’arreu del món. El febrer de 2013, l’OAC a través de la figura del seu 
director, va ser reconeguda com a membre del Comitè Executiu de l’Associació, òrgan 
rector d’aquesta Associació. 
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Des de de Setembre de 2010, l’OAC també forma part de l’ European Partners against 
Corruption (EPAC) que és una xarxa informal integrada per 63 autoritats anticorrupció 
i cossos i forces de seguretat de l’Estat, del Consell d’Europa i dels Estats membres de la 
Unió Europea de la que alhora és membre la Oficina Europea de Lluita contra el Frau 
(OLAF). Així mateix, l’OAC és membre de la European Contact-Point Network Against 
Corruption (EACN), creada arrel de la Decisió del Consell de la Unió Europea 
2008/852/JHA, d’octubre de 2008, com una xarxa formal servint-se de les estructures 
prèviament creades per la EPAC. La EACN comprèn el total d’autoritats anticorrupció 
de la Unió Europea.  
 
L’Oficina Antifrau ha mantingut contactes amb el Grup d’Estats contra la Corrupció 
(GRECO) des dels seus inicis, participant a la 46ena. Sessió Plenària del GRECO i a la 
formació que va ser duta a Andorra per als avaluadors dels països, en el marc de la 4a. 
Ronda d’Avaluació.  
 
Així mateix, l’OAC ha dut a terme assistència tècnica, per encàrrec d’organismes 
internacionals, com l’ Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic-SIGMA (OCDE) a organismes del Regne del Marroc o de Geòrgia i ha 
col�laborat amb la Direcció General d’Ampliació de la Comissió Europea a través del 
programa TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange instrument) 
donant suport a països candidats en la seva aproximació i aplicació de la normativa 
europea.  
 
L’Oficina Antifrau ha participat en nombrosos projectes finançats per la Unió Europea 
en el marc del Programa “Prevenció i lluita contra el crim” com ara el Projecte ISEC que 
ha estat impulsat per la Direcció Nacional Anticorrupció de Romania, el SCPC de 
França i l’OAC; en aquest context, l’OAC du a terme una col�laboració amb la 
Universitat d’Estrasburg per a la creació d’una Escola Europea per a les Investigacions 
Financeres i l’Anàlisi Financer Criminal. 
 
En definitiva, podem concloure que l’OAC desplega regularment actuacions amb 
projecció exterior coincidents amb la pràctica totalitat dels instruments a què es 
refereix article 17.4 de l’Avantprojecte, i esdevé un actor clau en la projecció de 
Catalunya com un país capdavanter i de referència en matèria de prevenció i lluita 
contra la corrupció. 
 
 

Article 2. Principis rectors de l’Acció Exterior de Catalunya 
 
Aquest precepte del text projectat té el següent contingut: 
 

«L’Acció Exterior de Catalunya es regeix pels principis rectors següents: 
 
a) La projecció de Catalunya com un actor internacional, compromès, solidari i 
responsable. 
b) Un compromís i una vocació plenament europeista en l’aplicació dels 
objectius de l’Acció Exterior de Catalunya. 



 

Pàgina 3 de 6 
 

c) El suport i la promoció de la internacionalització econòmica de Catalunya. 
d) La recerca del consens polític en les grans orientacions i estratègies de l’acció 
exterior, per donar la continuïtat i l’estabilitat necessàries per a unes polítiques 
de mig i llarg termini. 
e) El reconeixement del dret de les persones i dels pobles a la defensa i la 
promoció de la cultura, la llengua i la identitat pròpies i l’impuls dels valors de 
convivència multicultural. 
f) La contribució a la pau, la no violència, la seguretat, la solidaritat, el 
desenvolupament sostenible i el respecte mutu entre els pobles, l’eradicació de 
la pobresa i la protecció dels drets humans i, en conjunt el respecte dels 
principis de la Carta de les Nacions Unides i dels valors, principis i obligacions 
establerts als Tractats i a la normativa de la Unió Europea. 
g) La no discriminació per raó de gènere, origen, nacionalitat, raça, edat, 
orientació sexual i identitat de gènere, discapacitat, religió o conviccions 
polítiques i la defensa dels sectors més dèbils de la societat. 
h) El compliment del principi de lleialtat institucional mútua amb l’Estat i altres 
administracions i la recerca de sinergies, d’acord amb els principis establerts a 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
i) L’equilibri territorial en la promoció dels interessos del conjunt de Catalunya, 
fent de la internacionalització un eix principal per al desenvolupament i el 
creixement dels diferents territoris. 
j) El respecte a la diversitat, la varietat i la riquesa del territori i el 
reconeixement del potencial de la capitalitat de Barcelona.» 

 
Es troba a faltar la inclusió de principis tals com els de coordinació i transversalitat, i el 
de transparència que en aquest àmbit cobren rellevància i singularitat destacades. 
 
Es tracta de principis ja consagrats estatutàriament pel que fa al funcionament de 
l’Administració de la Generalitat però que resulten igualment vàlids atès que l’acció 
exterior de Catalunya, considerada en el seu conjunt, rep l’impacte de molts diversos 
actors, tots ells amb potencialitat de projecció de la llengua, la cultura o els valors del 
nostre país arreu del món. 
 
Particularment rellevant és el principi de transparència en l’actuació dels poders 
públics en aquesta matèria doncs estem plenament convençuts que la qualitat 
democràtica amb què es desenvolupen les polítiques públiques —entenent per tal 
qualitat la derivada de proporcionar a les persones l’accés a la informació necessària 
per fer efectiu el rendiment de comptes— té un impacte decisiu en la confiança que la 
ciutadania diposita en les seves institucions i, en definitiva, en l’objectiu de la bona 
governança. 
 
Suggerim, doncs, l’expressa incorporació dels esmentats principis al llistat de l’actual 
article 2 de l’Avantprojecte de llei.   
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TÍTOL I. ACCIÓ EXTERIOR DE CATALUNYA. Capítol 1. Subjectes de 
l’Acció Exterior de Catalunya 
 
Article 5. Relacions amb el Parlament i altres òrgans estatutaris 
 
Aquest article estableix: 
 

 «1. El Parlament coneix la política i l’activitat del Govern en l’àmbit de l’acció 
exterior, delibera sobre aquestes i en fa el control. 
2. El Parlament ha de conèixer el Pla estratègic d’acció exterior del Govern 
d’acord amb allò previst per l’article 8. 
3. El Parlament de Catalunya manté relacions de col�laboració i intercanvi de 
bones pràctiques amb altres cambres legislatives. 
4. Els òrgans estatutaris estableixen relacions de col�laboració i d’intercanvi de 
bones pràctiques amb els seus homòlegs europeus i internacionals.» 

 
L'Avantprojecte de llei cita entre els subjectes de l'Acció Exterior de Catalunya el 
Govern (article 3); l'Administració de la Generalitat (article 4); el Parlament i altres 
òrgans estatutaris (article 5); altres administracions públiques de Catalunya (article 6); 
i els consorcis, fundacions i altres ens públics (article 7). 
 
Com ja hem exposat en la consideració preliminar d'aquest document, l'OAC, desplega 
regularment activitat amb projecció exterior que la converteix en un veritable actor 
públic internacional. 
 
Tanmateix, constatem que el llistat de subjectes de l'Acció Exterior proposat pel present 
Avantprojecte de llei no permet encabir satisfactòriament un organisme com l'OAC en 
cap dels tipus subjectius descrits en els articles esmentats. 
 
Pel que fa a l'article 5, aquest només esmenta el Parlament i els altres "òrgans 
estatutaris". L'OAC, tot i trobar-se adscrita al Parlament, gaudeix de personalitat 
jurídica pròpia i de plena capacitat d'obrar, actuant amb independència de les 
administracions públiques. Per tant, en aquest sentit, l'OAC no resulta identificable 
amb el Parlament als efectes del que preveu l'article 5. 
  
D'una altra banda, la referència a "òrgans estatutaris" que es fa en el mateix precepte 
tampoc no permet encabir-hi l'OAC en la mesura que aquesta institució va ser creada 
amb posterioritat a l'aprovació de l'Estatut i difícilment aquest podia haver-la 
considerada. Tanmateix, la posició de l'OAC en el panorama institucional de Catalunya 
així com les finalitats i funcions que li han estat encomanades per Llei bé la farien 
mereixedora de trobar-se inclosa entre els subjectes de l'Acció Exterior enumerats en 
aquest article 5. 
 
Constatem, en darrera instància, que l'expressió "òrgans estatutaris" podria no tenir 
una significació jurídica clara doncs resulta dubtós si ve referida únicament als ens 
esmentats en el Capítol V del Títol II de l'Estatut, si abasta també d’altres òrgans 
contemplats en el Títol II o, fins i tot, si s'ha de fer extensiva —per posar algun 
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exemple— a ens com les Autoritats independents en matèria de la competència o de la 
protecció de dades, que no estan expressament citats a l'Estatut. 
 
Tampoc no trobaria adequat encaix l'OAC entre els subjectes descrits a l'article 7 doncs,  
si bé és cert que aquest es refereix, juntament amb els consorcis i les fundacions, als 
"altres ens públics" és dubtós que aquest concepte, permeti encabir una institució com 
l'OAC. Si atenem a una interpretació sistemàtica, constatem que consorcis, fundacions, 
així com les cambres oficials o els col�legis oficials —regulats en l'apartat segon— són 
susceptibles d'integrar el que es coneix com a administració institucional i corporativa, 
quina naturalesa res no té a veure amb l'OAC. 
 
Fins i tot, atenent a l'antecedent sectorial que pugui suposar en aquesta matèria el 
Decret 42/2008, de 4 de març, pel qual es regula la coordinació executiva de l'acció 
exterior del Govern de la Generalitat, podem comprovar com en el seu article 4 es 
regulen conjuntament amb els consorcis i les fundacions les empreses en què participa 
de manera majoritària l'Administració de la Generalitat. 
 
En darrer terme, hem d'observar que aquest article 7 no salva, com sí ho fa l'article 199 
de l'Estatut, l'autonomia que tinguin garantida els ens que duguin a terme acció 
exterior, la qual cosa seria indispensable en el cas de l'OAC. 
 
Pels motius expressats suggerim reconsiderar la redacció proposada de l'article 5, 
eliminant l'expressió "òrgans estatutaris" i substituir-la per una altra formulació que 
permeti incloure inequívocament subjectes de rellevància institucional com podrien ser 
els que hem fet esment o com la pròpia OAC. 
 
 
 
Capítol 2. Instruments de planificació, coordinació i seguiment de 
l’acció exterior 
 
Article 8. Pla estratègic d’acció exterior del Govern  
 
Aquesta norma estableix: 
 

 «1. El Govern ha d’aprovar, amb una periodicitat quadriennal, un Pla estratègic 
d’Acció exterior, que contingui l’expressió ordenada, sectorial, geogràfica i 
institucional, de les prioritats i els objectius a mig termini de l’acció exterior de 
Catalunya. 
2. El departament competent en matèria d’acció exterior elabora el Pla 
estratègic d’acció exterior, amb la participació de la resta de departaments de la 
Generalitat, tot integrant les seves propostes, efectuades dins el marc del Comitè 
de Seguiment de l’Acció Exterior. També es garantirà la informació, la consulta i 
la participació de la resta de subjectes de l’acció exterior de Catalunya, 
especialment dels ens locals de Catalunya. 
3. El conseller o la consellera del departament competent en matèria d’acció 
exterior presenta al Govern el projecte de Pla estratègic d’acció exterior per a la 
seva aprovació. Un cop aprovat pel Govern, es presentarà davant el Parlament 
perquè en tingui coneixement i el pugui debatre. 
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4. Els departaments poden elaborar plans de treball anuals en l’àmbit 
internacional que desenvolupin sectorialment el Pla estratègic de l’acció exterior 
del Govern i facilitin el seguiment de la seva activitat, conjuntament amb el 
departament competent en matèria d’acció exterior.» 

 
 
 
 
En coherència amb el principi de transparència que ha d'inspirar tota actuació dels 
poders públics, suggerim que sigui inclosa la menció expressa a què el Pla estratègic 
d'acció exterior del Govern és públic.  
 
Entenem que el moment idoni per instrumentar la publicitat del Pla és, d'acord amb el 
mandat contingut en l'article 68.5 de l'Estatut, el de la seva aprovació pel Govern. 
 
 
 
TÍTOL II. REPRESENTACIÓ A L’EXTERIOR DE LA GENERALITAT 
 
 
Article 25. Coordinació de la representació a l’exterior de la Generalitat 
 
L’apartat quart d’aquest article estableix: 
 

 «L’estructura de la representació a l’exterior de la Generalitat es fonamenta en 
els principis d’eficiència i eficàcia i de rendiment de comptes.» 

 
Suggerim incloure en la norma una referència al principi de transparència que, 
juntament amb els que es citen configuren tots plegats el principi superior que es 
coneix com a bona governança. 
 
 
 
Barcelona, 9 de juliol de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
Òscar Roca Safont 
Cap d’Àrea de legislació  
i assumptes jurídics 


