
Recomanacions i eines
per elaborar un “Pla de mesures antifrau” 

vinculat als fons Next Generation EU 

Lara Baena García, Direcció de Prevenció
1 de desembre de 2021



Lara Baena García | 1.12.2021 | Plans de mesures antifrau 2

El programa d’avui

1. Això va d’integritat
Algunes nocions prèvies i alguns aclariments per evitar confusions 
entorn què pretén i com dur a terme la gestió dels riscos de corrupció. 

2. Siguem pragmàtics
Tots els ens públics ja disposen d’elements propis d’un sistema de 
gestió de riscos de corrupció i frau. En som conscients? 

3. Com començar a treballar-hi
Recomanacions i eines de l’Oficina Antifrau. Altres recursos útils a la 
Guia i al nostre espai web.

4. Aprofitem aquesta oportunitat
Aprovar un PMA és només el primer pas. La implantació i la cultura 
organitzacional.
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1 
Això va d’integritat

Nocions prèvies i confusions habituals
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Lideratge 
polític i 
tècnic

Cultura 
organitzacional

Foment de la 
conducta íntegra

1. Marc o 
infraestructura ètica

Organitza-
ció, processos 

sistemes de 
treball

Gestió de les 
persones

Contingència

Prevenció

Els plans d’integritat i els “plans de mesures antifrau” 
són el mateix?

No depèn del nom, sinó del 
contingut efectiu!

• Què s’avalua?
• Quines mesures es 

planifiquen?

A la vista de l’Ordre 
HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre, els PMA són 
plans de tractament de 
riscos que inclouen alguns 
elements propis d’una 
infraestructura ètica com 
codis ètic o instruments de 
compromís. 

Compromís

Codi ètic

Plans de tractament 
de riscos

Canals interns de 
denúncia Capacitat i mèrit

Planificació
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Efectes

Drets vulnerats

Imatge institucional 
malmesa

Sobrecostos i retards

Obres, serveis i 
subministraments  
insatisfactoris

Danys personals, 
patrimonials, 
mediambientals...

Risc Acte

irregular

fraudulent

corrupte

Factors

Mesures contingents 
Reduir la gravetat dels efectes

Mesures preventives 
Reduir la probabilitat del risc

Resposta certa, homogènia i 
proporcional

Institucionals

Externs

Personals

Organitzatius

Procedimentals

Potenciadors i perpetuadors

Específiques per al conjunt concret de factors 
que incideixin en cada institució pública

Detecció ràpida 
d’indicis 

5

Cadena causal en els riscos de corrupció i frau
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Contingut versus procés de treball

Contingut de la gestió de riscosProcés cíclic per gestionar els riscos

Contingència

Prevenció

“cicle antifrau”

Detecció

Correcció

PersecucióPla de mesures 
antifrau
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2 
Siguem pragmàtics

Amb quin model de gestió de riscos de corrupció, frau i 
altres irregularitats esteu funcionant ara?



Lara Baena García | 1.12.2021 | Plans de mesures antifrau 8

Eines de la gestió de riscos de corrupció

P
re

ve
n

ci
ó

- Conflictes d’interès: 
declaracions,  forma-
ció, transparència, 
detecció pre-càrrec, 
incompatibilitats, 
polítiques de regals,  
“refredament” (portes 
giratòries)

- Influències 
indegudes: publicitat 
agendes, registre de 
lobbies, control mutu 
direcció política i 
tècnica, rotació en 
llocs de risc, 
segmentació de 
funcions

- ...

D
et

ec
ci

ó
- Supervisió
jeràrquica
- Recusació
- Òrgans de control 
intern
- Canals interns de 
denúncia
- Bústies de queixes 
ciutadanes o 
d’usuaris de SP
- Sistemes 
automatitzats 
d’alertes
- Sol·licituds accés a 
la informació
- ...

C
or

re
cc

ió

- Procediments de 
revisió d’ofici

- Procediments de 
revisió a instància 
de part

- Revisió de 
l’organització i els 
sistemes de 
treball

- Repartiment de 
responsabilitats

- Coordinació
vertical i 
horitzontal

- ...

P
er

se
cu

ci
ó

- Exigència de 
responsabilitats:  
administratives, 
penals, 
comptables, 
disciplinàries, 
incompliments 
contractuals...

- Protocols de 
comunicació a les 
autoritats 
responsables 
(SNCA, fiscalia, 
ACCO...)

- Rescabalament

- ...
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Eines d’un marc o infraestructura ètica

Lideratge èticCultura ètica organitzacional

 Compromís: declaració formal, 
demostració informal 

 Responsabilitat: persuasió, 
detecció i reconducció, 
reconeixement

 Sensibilització: pròpia i dels 
equips de treball

 Exemplaritat: ètica en la 
selecció, en la presa de 
decisions..

 Avaluació del lideratge

 Clarificació d'estàndards: 
codis ètics, protocols de bones 
pràctiques, clàusules ètiques 
en els plecs dels contractes...

 Orientació en cas de dubtes: 
comitès ètics, canals 
d’assessorament, espais de 
reflexió dins l’organització

 Observació i escolta: 
supervisió del treball, 
enquestes de clima ètic...

 Reconducció de males praxis: 
cadena de comandament



Lara Baena García | 1.12.2021 | Plans de mesures antifrau 10

3 
Com començar a treballar-hi

Recursos a la vostra disposició
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Guia per elaborar un «Pla de mesures antifrau»

Quatre condicions prèvies
1. Admetre l’existència dels riscos de corrupció i frau
2. Comprometre i prioritzar temps i recursos a 

gestionar-los
3. Concebre el PMA com a eina de planificació, no 

un «paper a presentar»
4. Prendre consciència que els PMA comporten 

canvis en la cultura ètica organitzacional

Procés de treball i eines de l’Oficina Antifrau
1. Ordenar l’inici del treball en el PMA i comunicar-ho
2. Configurar un equip de treball intern transversal i 

capacitar-lo
3. Identificar les principals àrees de risc i valorar els 

riscos inherents
4. Analitzar els riscos identificats
5. Revisar i completar les mesures i avaluar si el risc 

residual és tolerable
6. Preparar el pla de tractament dels riscos (el PMA)
7. Aprovar el PMA i fer-ne el seguiment
8. Avaluar i retre comptes de la implantació i l’impacte 

del pla

Eines oficials
1. Unió Europea
2. Estat 
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Espai web “Fons Next Generation EU“
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4 
Aprofitem aquesta oportunitat

Reflexions finals
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Idees que m’agradaria que us emportéssiu avui

— No hi ha continguts universalment vàlids. Cada pla ha de ser a mida de la 
maduresa del sistema d’integritat de cada ens públic.

— Un PMA és un instrument, no una finalitat. És més que un requisit per 
aconseguir els fons; és una planificació de les mesures més immediates i 
urgents ara. 

— El millor PMA és el que es fa pensant en com s’implementarà. Ha de 
ser realista i coherent amb les persones i els recursos disponibles. I no pot 
quedar en un calaix o arxivat en una carpeta virtual.

— El procés de gestió de riscos té un efecte sensibilitzador en 
l’organització. Treballar en equips transversals i canviants al llarg dels 
anys té un impacte indubtable sobre la cultura ètica.

— Cal pragmatisme però també voluntat d’aprofitar l’empenta actual. 
Us encoratgem a arribar a gestionar tots els riscos, no només els dels 
procediments emprats en la gestió dels fons Next Generation EU. 



prevencio@antifrau.cat

www.antifrau.cat
twitter.com/antifraucat
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