
 

 
DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LLUITA CONTRA EL FRAU 

 

La Generalitat Valenciana, a través de la Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i 

Arquitectura Bioclimàtica, és l’organisme encarregat de la gestió de les inversions previstes en el 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 2021 - 2026 (d’ara endavant “PRTR”), 

desenvolupades a través del Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel que es regulen els programes 

d’ajuda en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del PRTR. 

 

Un dels principals objectius en aquest període és reforçar la política antifrau de la Generalitat per 

assegurar un correcte desenvolupament i implantació de les polítiques públiques previstes en la 

disposició normativa mencionada anteriorment. És per això que aquest departament de la 

Generalitat Valenciana vol manifestar el seu compromís amb els estàndards més alts en el 

compliment de les normes jurídiques, ètiques i morals i la seua adhesió als més estrictes principis 

d’integritat, objectivitat i honestedat, de manera que la seua activitat siga percebuda per tots els 

agents que es relacionen amb ella com oposada al frau i la corrupció en qualsevol de les seues 

formes. Tots els membres del seu equip directiu assumeixen i comparteixen aquesta obligació. 

 

D’altra banda, les treballadores i treballadors públiques que integren la Generalitat Valenciana tenen, 

entre altres deures, “vetlar pels interessos generals, amb subjecció i observança de la constitució i 

de la resta de l’ordenament jurídic, i actuar d’acord als següents principis: 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”, tal com s’estableix en l’article 52 del 

Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre,  del Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de 

l’Empleat Públic.  

 

L'objectiu d'aquesta política és promoure dins de l'organització una cultura que descoratge tota 

activitat fraudulenta i que facilite la seua prevenció i detecció, promovent el desenvolupament de 

procediments efectius per a la gestió d'aquests supòsits. Així, entre altres mesures, la Generalitat 

Valenciana disposa d'un procediment per a declarar les situacions de conflicte d'interessos. 

 

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica compta a aquest 

efecte amb un equip d'avaluació de riscos, per a la revisió i actualització periòdica de la política 

antifrau, així com per al seguiment dels resultats. També compta amb la col·laboració dels diferents 

responsables i gestors de processos per a assegurar que existeix un adequat sistema de control 

intern dins de les seues respectives àrees de responsabilitat i garantir, en el seu cas, la deguda 

diligència en la implementació de mesures correctores. 

 

La Generalitat Valenciana ha posat en marxa mesures eficaces i proporcionades de lluita contra 

el frau, basades en l'experiència obtinguda en períodes anteriors i en la recent avaluació 

del risc de frau realitzada a aquest efecte. Addicionalment, compta amb procediments per a 
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denunciar aquelles irregularitats o sospites de frau que pogueren detectar-se, bé a través 

dels canals interns de notificació bé directament a l'Oficina Europea de Lluita contra el 

Frau (OLAF). Tots els informes es tractaran en la més estricta confidencialitat i d'acord amb 

les normes que regulen aquesta matèria. 

 

En definitiva, la Generalitat Valenciana manté una política de tolerància zero enfront del frau i la 

corrupció i ha establit un sistema de control robust, dissenyat especialment per a previndre i 

detectar, en la mesura que siga possible, els actes de frau i corregir el seu impacte, en cas de 

produir-se. Aquesta política i tots els procediments i estratègies pertinents compten amb el suport 

del Servei Nacional de Coordinació Antifrau, creat per Reial decret 802/2014, de 19 de 

setembre (BOE de 26), amb el qual revisa i actualitza aquesta política de manera contínua. 

 

 

EL VICEPRESIDENT SEGON I CONSELLER D’HABITATGE I ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA 

València, a data de la signatura electrònica 
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