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DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE POLÍTICA DE LLUITA CONTRA EL FRAU 
 

La Direcció de la Fundació Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), mitjançant aquesta 
declaració institucional vol manifestar el seu compromís a mantenir un alt nivell en el compliment 
de les normes jurídiques, ètiques i morals i a l’adopció dels principis d'integritat, imparcialitat i 
honestedat en el seu funcionament, i és la seva intenció demostrar la seva oposició al frau i a la 
corrupció en l’exercici de les seves funcions.  

L'objectiu de la política de lluita contra el frau de l’ICIQ és promoure una cultura que previngui 
qualsevol activitat fraudulenta i n’exerceixi un efecte dissuasiu, fent possible la prevenció i 
detecció, i el desenvolupament de procediments efectius que permetin garantir que aquests 
casos s'aborden de manera adequada i en el moment precís. 

La política antifrau de l’ICIQ se centra en un sistema de control intern, en què les persones que 
gestionen l’economia del centre, enregistren i emmagatzemen la informació precisa de cada 
operació per tal de garantir la fiabilitat, la regularitat i la legalitat en relació amb la despesa, amb 
aplicació dels principis d’eficàcia, eficiència i economia, que regeixen la gestió dels recursos 
públics. 

Assumim la responsabilitat de dur a terme les següents accions per tal de posar en marxa 
mesures efectives i proporcionades en la lluita contra el frau dintre la nostra institució, amb la 
finalitat de prevenir i detectar, en la mesura possible, els actes de frau i corregir el seu impacte, 
en cas de produir-se: 

§ Establir un sistema d’avaluació de riscos en la lluita contra el frau. 
§ Identificar aquelles activitats en què puguin ser comeses situacions de frau. 
§ Establir mesures per prevenir i detectar el frau amb la finalitat de millorar la capacitat de 

resposta i l’eficiència. 
§ Adoptar mesures basades en el principi de tolerància zero cap a la comissió d’actes il·lícits 

i situacions de frau. 
§ Assegurar-nos que els treballadors/es de l’ICIQ són conscients dels assumptes 

relacionats amb la lluita contra el frau. 
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§ Generar un entorn de transparència, mantenint els canals interns i externs adequats per 
tal d’afavorir la comunicació de possibles irregularitats o la denúncia d’actuacions 
fraudulentes. 

 

En conseqüència, l’ICIQ està compromès en l’aplicació d’una política de tolerància zero davant 
el frau i ha establert un sistema de control, dissenyat especialment per a prevenir i detectar, en 
la mesura possible, els actes de frau i corregir-ne el seu impacte, en cas de produir-se. 

 

 

 

 

Tarragona, 22 de desembre de 2021. 

 

 

 

 

 

Dra. Laia Pellejà i Puxeu 
Directora Administrativa i de Comunicació 
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