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Antecedents 
 
 
L’Oficina Antifrau de Catalunya (en endavant, OAC) és una institució especialment 
dirigida a preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal 
al servei del sector públic a Catalunya. L’OAC es configura com una eina per a impulsar 
i reforçar les bones pràctiques en l’actuació pública. En aquest context s’emmarca la 
potestat indicativa que la llei atorga a l’OAC, facultant-la a assessorar i formular 
propostes i recomanacions les quals, d’acord amb l’article 13 d) de les Normes 
d’actuació i de règim interior de l’OAC (en endavant, les NARI), es vehiculen a través de 
la direcció de prevenció quan recauen sobre disposicions normatives vigents o en 
tràmit d’aprovació.  
 
El 3 de setembre de 2014, de conformitat amb el que estableix l’article 36.4 de la Llei 
13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, el 
Departament de Governació i Relacions Institucionals va sotmetre a informació pública 
l’Avantprojecte de Llei de simplificació administrativa de l’Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya.  
 
En virtut de l’anterior, el 15 de setembre de 2014 va tenir sortida un escrit amb les 
al�legacions d’aquesta Oficina al Projecte de Llei de referència. 
 
L’1 de desembre de 2014, en fase de seguiment s’envia un escrit per tal que el 
Departament informi a aquesta Oficina sobre quin és l’estat de tramitació de la 
disposició normativa.  
 
El 12 de febrer de 2015 s’envia escrit de resposta al seguiment en què s’informa sobre la 
valoració de les al�legacions.  
 
En el moment del tancament d’aquest informe resta pendent l’aprovació definitiva de la 
norma.  
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Actuacions de seguiment 
                                                                                                                                 
Article 9. Mecanismes d’informació per a la reducció d’obstacles  
 
 
Es suggereix completar el precepte afegint el deure de fer públics l’informe o la consulta 
(que emet l’òrgan competent sobre l’adequació de la disposició acte o actuació a les 
disposicions de la present llei)  en el Portal de Transparència, d’acord amb la normativa 
sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta recomanació 
es fonamenta en l’indubtable interès que, per al públic en general, poden tenir els 
pronunciaments que l’Administració efectuï en aplicació d’aquesta norma.  
 
Segons la resposta del Departament de Governació la previsió del que ara és l’article 
10.3 (abans article 9) ja determina l’obligatorietat de donar coneixement a aquests 
informes o consultes en els supòsits legalment establerts i també preveu donar 
coneixement al seu contingut en altres webs institucionals.  
 
No ha estat incorporada la referència expressa al Portal de la Transparència, ja que el 
Departament de Governació entén que aquest Portal ha d’entendre’s inclòs dins de les 
webs  institucionals més amunt esmentades.  
 
Article 16. Modificació del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 
El text proposa afegir a la norma esmentada un article 69 bis amb el títol 
“Procediment voluntari per a la suspensió temporal de la prestació de 
determinats serveis per part de les entitats locals”. Al respecte l’OAC suggereix 
introduir expressament la previsió de què la iniciativa de suspensió dels serveis sigui 
sotmesa al tràmit d’informació pública. La participació de la ciutadania mitjançant 
aquest instrument esdevé un element de màxima rellevància, tant des de la perspectiva 
de control com de l’aportació del màxim d’inputs necessaris per a l’encert de la decisió 
final.   
 
Aquesta observació ha estat atesa (a l’article 19 del projecte).  
 
Disposició final primera 

 
Aquesta disposició final conté un mandat adreçat al legislador consistent en adequar les 
disposicions normatives que s’oposin a la present llei. 
 
Per raons de tècnica legislativa es suggereix suprimir aquest mandat de la disposició 
final, doncs és jurídicament ineficaç. Aquelles que contradiguin la present s’ha 
d’entendre que han quedat derogades per aquesta llei posterior.  
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El Departament informa que “aquest projecte ha volgut regular els mecanismes de la 
intervenció administrativa des de la transversalitat introduint principis i regles generals 
que han de ser incorporades per part de la normativa sectorial, tant de caràcter legal 
com reglamentària. És cert que hi ha normativa específica que queda expressament 
derogada com a conseqüència de l’entrada en vigor de la nova llei. Però existeix altra 
normativa de caràcter reglamentari, especialment ordenances municipals que regulen  
l’accés a l’activitat econòmica, que hauran d’adaptar-se a les previsions de la llei en el 
termini d’un any. Igualment, és voluntat del projecte de llei establir un nou marc de la 
intervenció administrativa que permeti homogeneïtzar els règims de intervenció, 
millorant la seguretat jurídica i permetent que aquest nou marc sigui pres en 
consideració en relació amb qualsevol iniciativa legislativa que es vulgui tramitar o 
aprovar en el futur”.   
 
 
 

Conclusions   
 
Mitjançant les al·legacions a la present iniciativa normativa, l’OAC ha tractat de 
potenciar aquells aspectes que incideixen en la transparència de les institucions i en la 
participació ciutadana. 
 
Des d’un punt de vista quantitatiu s’ha acceptat plenament una de les tres observacions.  
 
Ara bé, una mirada qualitativa ens permet concloure que les altres dues, si bé no han 
estat acceptades estricto sensu sí que s’ha acollit el sentit de la recomanació de l’OAC. 
Així, substancialment l’ànima del text final s’apropa a allò que s’ha dit per part 
d’aquesta Oficina.  
 
Barcelona, 10 d’abril de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mar Cardona Martínez Daniel de Alfonso Laso 
Tècnic jurista Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya                                   
 Vistiplau                
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ANNEX 1 
Proposta de text per al quadre d’al·legacions de la pàgina web de 

l’OAC  
 
 
 

Iniciativa 
Normativa  

Institució 
promotora 

Al�legacions 
de l’Oficina 
Antifrau 

Resposta  Text aprovat Informe de 
tancament 
del seguiment 

Avantprojecte de 
llei de simplificació 
administrativa de 
l’Administració de 
la Generalitat i dels 
governs locals de 
Catalunya  

Departament 
de Governació 
i Relacions 
Institucionals 

15/09/2014 12/02/2015  10/04/2015 
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ANNEX 2 
Propostes de text per a la memòria anual de 20141 

 
Versió abreujada 
 
L’Oficina Antifrau va considerar fer un seguit de suggeriments a l’avantprojecte de llei 
de simplificació administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels Governs 
Locals de Catalunya. En concret, va suggerir fer modificacions a l’article relatiu als 
mecanismes d’informació per a la reducció d’obstacles en el sentit d’afegir el deure de 
fer públics els informes (que emet l’òrgan competent sobre l’adequació de la disposició 
acte o actuació a les disposicions de la present llei)  en el Portal de Transparència, 
d’acord amb la normativa sobre transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. La justificació de la recomanació rau en l’interès que per al públic en general 
poden tenir els pronunciaments que l’Administració efectuï en aplicació d’aquesta 
norma.  
 
El Departament promotor de la iniciativa considera no fer referència expressa al Portal 
de la Transparència donat que l’entén inclòs dins de les webs institucionals habilitades 
a l’efecte de la publicitat i la transparència. 
 
L’OAC suggereix introduir expressament la previsió de què la iniciativa de suspensió de 
determinats serveis per part de les entitats locals sigui sotmesa al tràmit d’informació 
pública. Segons el parer de l’OAC la participació de la ciutadania mitjançant aquest 
instrument esdevé un element de màxima rellevància tant des de la perspectiva de 
control com de l’aportació del màxim d’inputs necessaris per a l’encert de la decisió 
final.  
 
Aquesta observació ha estat atesa.  
 
Finalment, es fa un suggeriment de caire tècnic que es decideix no incorporar.  
 
 
 
  

  

                                                 
1 Resum de les al· legacions ja publicades a la memòria de 2014. Tot i que en aquest cas s’ha introduït la 
resposta de l’ens no procedirà publicar de nou aquesta part a la memòria de l’any següent, sinó que es 
podrà trobar publicada a la pàgina web de l’OAC.  
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Versió extensa 
 

 
El 3 de setembre de 2014 es publicar al DOGC número 6702 edicte de d’informació 
pública de l’Avantprojecte de llei de simplificació administrativa de l’Administració de 
la Generalitat i dels Governs Locals de Catalunya. 
 
En virtut de l’anterior, el 15 de setembre de 2014 va tenir sortida un escrit amb les 
al�legacions d’aquesta Oficina a l’avantprojecte de referència.  
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Article 9. Mecanismes d’informació per a la reducció d’obstacles. 
 
Es suggereix completar el precepte afegint el deure de fer públics l’informe o la consulta 
(dels interessats)  en el Portal de Transparència, d’acord amb la normativa sobre 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquesta recomanació es 
fonamenta en l’indubtable interès que, per al públic en general, poden tenir els 
pronunciaments que l’Administració efectuï en aplicació d’aquesta norma.  
 
Segons la resposta del Departament de Governació la previsió del que ara és l’article 
10.3 (abans article 9) ja determina l’obligatorietat de donar coneixement a aquests 
informes o consultes en els supòsits legalment establerts i també preveu donar 
coneixement al seu contingut en altres webs institucionals.  
 
Per aquesta raó, tot i que no ha estat incorporada la referència expressa al Portal de la 
Transparència, aquest portal  ha d’entendre’s inclòs dins de les webs més amunt 
referides.  
 
Article 16. Modificació del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local 
de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
El text proposa afegir a la norma esmentada un article 69 bis amb el títol 
“Procediment voluntari per a la suspensió temporal de la prestació de 
determinats serveis per part de les entitats locals”. Al respecte l’OAC suggereix 
introduir expressament la previsió de què la iniciativa de suspensió dels serveis sigui 
sotmesa al tràmit d’informació pública. La participació de la ciutadania mitjançant 
aquest instrument esdevé un element de màxima rellevància, tant des de la perspectiva 
de control com de l’aportació del màxim d’inputs necessaris per a l’encert de la decisió 
final.   
 
Aquesta observació ha estat atesa (a l’article 19 del projecte).  

 
 
Disposició final primera 

 
Aquesta disposició final conté un mandat adreçat al legislador consistent en adequar les 
disposicions normatives que s’oposin a la present llei. 
 
Per raons de tècnica legislativa es suggereix suprimir aquest mandat de la disposició 
final, doncs és jurídicament ineficaç. Aquelles que contradiguin la present s’ha 
d’entendre que han quedat derogades per aquesta llei posterior.  
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El Departament informa que “aquest projecte ha volgut regular els mecanismes de la 
intervenció administrativa des de la transversalitat introduint principis i regles generals 
que han de ser incorporades per part de la normativa sectorial, tant de caràcter legal 
com reglamentària. És cert que hi ha normativa específica que queda expressament 
derogada com a conseqüència de l’entrada en vigor de la nova llei. Però existeix altra 
normativa de caràcter reglamentari, especialment ordenances municipals que regulen  
l’accés a l’activitat econòmica, que hauran d’adaptar-se a les previsions de la llei en el 
termini d’un any. Igualment, és voluntat del projecte de llei establir un nou marc de la 
intervenció administrativa que permeti homogeneïtzar els règims de intervenció, 
millorant la seguretat jurídica i permetent que aquest nou marc sigui pres en 
consideració en relació amb qualsevol iniciativa legislativa que es vulgui tramitar o 
aprovar en el futur”.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


