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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LLUITA CONTRA EL FRAU 
______________________________________________________________________ 
 

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, com a beneficiari d'una operació 
cofinançada en el marc del PO FEDER de Catalunya 2014-2020, es compromet a 
mantenir un alt nivell de qualitat jurídica, ètica i moral i a adoptar els principis d'integritat, 
imparcialitat i honestedat, i és la seva intenció demostrar la seva oposició al frau i a la 
corrupció en l'exercici de les seves funcions. S'espera que tots els membres del 
personal assumeixin també aquest compromís. L'objectiu d'aquesta política és 
promoure una cultura que exerceixi un efecte dissuasiu per a qualsevol tipus d'activitat 
fraudulenta i que faci possible la seva prevenció i detecció, i desenvolupar uns 
procediments que facilitin la investigació del frau i dels delictes relacionats amb el 
mateix, i que permetin garantir que aquests casos s'aborden de forma adequada i en el 
moment precís.  

Hi ha un procediment en marxa per a la declaració de les situacions de conflicte 
d'interessos i comunicació a la Generalitat de Catalunya dels casos o sospites de frau 
detectats en la major brevetat possible i de les mesures que s'apliquin per a la seva 
correcció i persecució.  

El terme «frau» s'utilitza per descriure una gran varietat de comportaments mancats 
d'ètica, com el robatori, la corrupció, el desfalc, el suborn, la falsificació, la representació 
errònia, la col·lusió, el blanqueig de capitals i l'ocultació de fets. Sovint implica l'ús de 
l'engany per tal d'aconseguir guanys personals per a una persona vinculada a un 
organisme públic o per a un tercer, o bé pèrdues per a una altra persona (la intenció és 
l'element fonamental que diferencia el frau de la irregularitat). El frau no només implica 
possibles conseqüències financeres, sinó que a més perjudica la reputació de 
l'organisme responsable de la gestió eficaç i eficient dels fons. Això té especial 
importància per als organismes públics responsables de la gestió dels fons de la UE. 

La corrupció és l'abús de poder per obtenir guanys personals. Hi ha un conflicte 
d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions d'una persona es veu 
compromès per motius relacionats amb la seva família, la seva vida sentimental, les 
seves afinitats polítiques o nacionals, els seus interessos econòmics o qualsevol altre 
tipus d'interès compartit amb, per exemple, un sol·licitant de fons de la UE. 

Responsabilitats  

Els beneficiaris de les operacions cofinançades en el marc del PO FEDER de Catalunya 
2014-2020 seran responsables de: 

• Assegurar-se que existeix un sistema de control intern eficaç dins de l'àmbit de la 
seva responsabilitat.  

• Prevenir i detectar el frau.  
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• Assegurar-se que es porta a terme la diligència deguda i que es prenen mesures 
cautelars en cas de sospita de frau.  

• Adoptar mesures correctores.  

Notificació del frau  

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona és coneixedor i té accés als procediments i 
mecanismes establerts per a la notificació de les sospites o casos de frau a l'Organisme 
Intermedi.  

Qualsevol notificació es tractarà amb la més estricta confidencialitat, d'acord amb Llei 
Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i 
garantia dels drets digital. Es protegirà al personal que notifiqui qualsevol irregularitat o 
sospita de frau, per evitar represàlies.  

Mesures contra el frau  

El Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona adoptarà les mesures que a efectes de 
correcció del frau siguin determinades per la Generalitat de Catalunya o l'Autoritat de 
Gestió.  

Conclusions  

El frau pot manifestar-se de moltes formes. En el marc de la política de tolerància zero 
amb el frau i la corrupció adoptada per la Autoritats del PO FEDER de Catalunya, 2014- 
2020, el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, com a beneficiari d'una operació 
cofinançada, queda subjecte als procediments dissenyats per prevenir i detectar 
qualsevol actuació fraudulenta i, si escau, esmenar les seues conseqüències. 
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