
 

 

Declaració assumint el compromís de lluita contra el frau de l’Institut de Recerca 

Biomèdica de Lleida – Fundació Doctor Pifarré 

 
 

 
 

El 21 de juliol de 2020 el Consell Europeu va aprovar un instrument excepcional de 

recuperació temporal conegut com “Next Generation EU” (Pròxima Generació UE), 

per un import de 750.000 milions d’euros. L’objectiu d’aquest nou instrument és 

garantir una resposta europea coordinada amb els Estats membres per a fer front 

a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia causada pel COVID-19. 

Un dels instruments de major volum dintre del Next Generation EU, és el 

Mecanisme per a la Recuperació i la Resiliència (MRR), dotat de 672.500 milions 

d’euros. Com a part fonamental del desenvolupament dels objectius del MRR, el 

passat 30 de setembre es va publicar en el BOE l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 

setembre, mitjançant la qual s’estructura un Pla de Recuperació, Transformació i 

Resiliència (PRTR). En virtut d’aquesta normativa, les Administracions Públiques 

han d’adoptar múltiples mesures, entre les que es troben l’adaptació dels 

procediments de gestió i el model de control, junt a la configuració i 

desenvolupament d’un sistema de gestió orientat a definir, planificar, executar, 

seguir i controlar els projectes i subprojectes en els que es descomponen les mesures 

(reformes/inversions) previstes en el PRTR. 

Per la seva part, l’article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del Parlament Europeu i 

del Consell, de 12 de febrer de 2021, imposa a l’Estat Espanyol determinades 

 
1 Atès els terminis previstos a l l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, mitjançant la qual s’estructura 
un Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i la immediatesa necessària en la presa de 
decisions per tal d’assolir la totalitat dels requisits previstos a l’esmentada Ordre, el Director (com a màxim 
òrgan unipersonal de la Fundació) aprova la present declaració amb el compromís de donar-ne compte a 
la propera sessió del Patronat. 

Dr. Diego Arango del Corro, Director de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - 
Fundació Dr. Pifarré (IRBLleida) en la seva qualitat d’òrgan de contractació de l’entitat, 
aprova la següent documentació i acords en la data de la seva signatura amb el 
compromís de donar compte a la propera sessió del Patronat de la Fundació . 1 



 

 

obligacions en relació amb la protecció dels interessos financers de la UE i, a tal 

efecte, estableix l’obligació d’estructurar un Pla de mesures Antifrau, amb l’objectiu 

de protegir els interessos financers de la UE. 

Amb la finalitat de donar compliment a aquesta obligació, l’article 6 de l’Ordre 

“Reforç de mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció 

i els conflictes d’interessos” estableix que, tota entitat, decisora o executora que 

participi en l’execució de les mesures del PRTR haurà de disposar d’un Pla de 

mesures Antifrau que li permeti garantir i declarar que, en el seu respectiu àmbit 

d’actuació, els fons corresponents s’han utilitzat de conformitat amb les normes 

aplicables, en particular, en el que es refereix a la prevenció, detecció i correcció del 

frau, la corrupció i els conflictes d’interessos. 

L’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida – Fundació Doctor Pifarré es compromet 

amb els estàndards més alts en el compliment de les normes jurídiques i ètiques, 

adherint-se als principis d'integritat, objectivitat, proporcionalitat i honestedat en 

l'exercici de les seues funcions. 

La Comissió Europea recomana que les autoritats de gestió “adoptin un 

plantejament proactiu, estructurat i específic per gestionar el risc de frau”, 

adequant-se al que indica la Guia de la Comissió Europea per el període de 

programació 2014-2020, sobre avaluació del risc de frau i mesures antifrau eficaces i 

proporcionades (Ares (2013)3769073-19/12/2013). 

Els empleats de la Fundació comparteixen aquest compromís, assumint com a 

deures: 

“vetllar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la 

Constitució, l’Estatut d’Autonomia i de la resta de l'ordenament jurídic, i 

actuar d'acord amb els principis d’objectivitat, integritat, neutralitat, 

responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al servei públic, 

transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, 



 

 

promoció de l’entorn cultural i mediambiental, i respecte a la igualtat entre 

dones i homes”, 

En aquesta línia cal indicar també que el Patronat de la Fundació, en data 7 de 

gener de 2019, va acordar l’adhesió al Codi Ètic i de Conducta aprovat per la 

Institució CERCA que, en línia amb els criteris de la Unió Europea, promou el bon 

govern i la bona conducta, seguint les directrius del personal de l’Administració de 

la Generalitat i de les entitats del seu sector públic, juntament amb altres mesures 

en matèria de transparència, grups d’interès i ètica públic, inclou compromisos de 

millora de la qualitat democràtica i la gestió pública dirigida a la ciutadania, 

permetent una major transparència, control, informació i participació ciutadana. 

La Fundació assumeix com a objectiu d´aquesta política, promoure dins de 

l'organització una cultura que exerceixi un efecte dissuasiu que mitigui tota activitat 

fraudulenta i que faciliti la seva prevenció i detecció, promovent el desenvolupament 

de procediments efectius perquè facilitin la investigació del frau i dels delictes 

relacionats amb el mateix i que permetin garantir que aquests casos s'aborden de 

forma adequada, en el moment precís i amb les mesures oportunes correctores i de 

persecució. Per això, adoptarà totes les mesures de formació i informació siguin 

necessàries perquè tots els membres del personal de la seva organització 

assumeixin també aquest compromís. 

La Fundació posarà en marxa mesures eficaces i proporcionades de lluita contra el 

frau, basades en l'avaluació del risc de frau, i denunciarà aquelles irregularitats o 

sospites de frau que poguessin detectar-se, a través dels canals interns de 

notificació, en col·laboració amb l’Agència Catalana Antifrau (ACA) i respecte al 

principi de confidencialitat. 

En definitiva, la Fundació adopta una política de tolerància zero amb el frau, 

establint un sistema de control intern dissenyat per prevenir i detectar, en la mesura 

del possible, qualsevol actuació fraudulenta i, si s’escau , esmenar-ne les 

conseqüències, assumint per això els principis d'integritat, imparcialitat i 

honestedat en l'exercici de les seves funcions. 



 

 

Així mateix s'ordena que aquesta declaració institucional es faci pública a la web 

corporativa així com a totes les plataformes i xarxes socials en què i sigui 

comunicada a tot el personal de l’Ens. 

 
 
 
 

A Lleida, en data 27 de juliol de 2022 
 
 
 
 
 
 

Diego Arango del Corro 

Director de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida - Fundació Dr. Pifarré 
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