
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LA POLÍTICA DE LLUITA CONTRA EL FRAU DE LA MIDIT

Introducció

La MIDIT, com autoritat de gestió de fons de la Unió Europea, 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 tals casos s’aborden de forma adequada i en el moment precís.

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.  Amb  freqüència  implica  l’ús  de  l’engany  amb  el  fi
d’aconseguir guanys personals per una persona vinculada a un organisme públic o per un tercer, o bé
pèrdues per una altra persona (la  intenció  es l’element fonamental  que diferencia  el  frau de la
irregularitat). El frau no només implica possibles conseqüències financeres, sinó que també perjudica
la  reputació  de  l’organisme responsable  de  la  gestió eficaç  i  eficient  dels  fons.  Això  té  especial
importància pels organismes públics responsables de la gestió dels fons de la UE. La corrupció és
l’abús  de  poder  per  obtenir  guanys  personals.  Existeix  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
l’UE.

Responsabilitats

• A l’autoritat  de  gestió,  la  responsabilitat  de  gestionar el  risc  de  frau  i  de  corrupció  s’ha
delegat en el Comitè Antifrau, que té la responsabilitat de:

• Portar a terme estudis periòdics del risc de frau, amb l’ajuda d’un equip d’avaluació.

• Establir una política de lluita contra el frau efectiva i un pla de resposta contra el frau.

• Assegurar-se de que el personal és conscient de tots els assumptes relacionats amb el frau i
de que rep formació al respecte.

• Assegurar-se  que  l’autoritat  de  gestió  remet  immediatament  les  investigacions  als
organismes competents quan es produeixin casos de frau.

• Els responsables dels  processos o gestors de l’autoritat  de gestió són responsables de la
gestió quotidiana dels riscos de frau i dels plans d’acció, com estableix l’avaluació del risc de
frau, i especialment de:

• Assegurar-se de que existeix un sistema de control intern eficaç dintre de l’àmbit de la seva
responsabilitat.
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• Prevenir i detectar el frau.

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

• Adoptar mesures correctores, incloent sancions administratives, si procedeix.

Conclusions

El  frau  pot  manifestar-se  de  moltes  formes.  L’autoritat  de  gestió  ha  d’adoptar  una  política  de
tolerància zero amb el frau i la corrupció, i ha de poder comptar amb un potent sistema de control
dissenyat  per  prevenir  i  detectar,  en la  mesura  del  possible,  qualsevol  actuació  fraudulenta  i,  si
escau, esmenar les seves conseqüències.

Aquesta política i tots els procediments i estratègies pertinents estan recolzades pel Ple de la MIDIT,
que els revisarà amb deteniment i els actualitzarà contínuament.
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