Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusive
Sotssecretària
C/ De la Democràcia, 77. Ciutat Avda. 9 d’Octubre
Torre 3
46018 València

Vista l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència, que disposa en el seu article 6, Reforç de mecanismes
per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos. 1. Amb la
finalitat de donar compliment a les obligacions que l'article 22 del Reglament (UE) 241/2021 del
Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, imposa a Espanya en relació amb la
protecció dels interessos financers de la Unió com a beneficiari dels fons del MRR, 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, pel
que fa a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interessos.
Vista la instrucció de 23 de desembre de 2021 de la Junta Consultiva de Contractació Pública de
l'Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes que es
vagin a finançar amb fons procedents del pla de recuperació, transformació i resiliència, (que encara
no se sent aplicable a l'Administració Autonòmica, si resulta recomanable), exigeix l' acreditar la
disponibilitat d' un procediment per abordar conflictes d' interessos i fraus que comprengui les
mesures de prevenció, detecció, correcció i persecució escaients. Aquestes mesures haurien d' estar
incorporades al pla aprovat prèviament per l' entitat decisora o executora, però la seva existència s'
haurà de documentar en l' expedient de contractació. Es recorda que aquestes mesures seran
obligatòries a mesura que s'aprovin els corresponents Plans de mesures antifrau, conforme a
l'assenyalat a l'article 6.5 de l'Ordre HFP/1030/2021. Totes aquestes matèries estan desenvolupades
en detall en l' Annex III.C de l' ordre que estem analitzant.
Vist el Pla de Mesures Antifrau aprovat per la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques
Inclusives aprovat amb data 22 de febrer de 2022.
Tenint prevista l' adjudicació de contractes d' obres a finançar amb fons procedents del pla de
recuperació, transformació i resiliència, sol·licitem l’adhesió al Pla de Mesures Antifrau aprovat per la
Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
En València,
La Directora General de l’Institut Valencià de Serveis Socials
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