
 

NURIA LOBATO DEL RÍO, SECRETARIA XERAL DO CONCELLO DE REDONDELA

CERTIFICO: Que o Pleno do Concello, na sesión ordinario número 10 celebrada o 
28/09/2017, aprobou, entre outros, o seguinte asunto:

*8. Declaración institucional do concello de Redondela en materia antifraude. 

ANTECEDENTES:

Dáse lectura á Declaración Institucional que se trascribe a continuación:

“En virtude da Resolución do 12 de decembro da Secretaría de Estado de Orzamentos 
e Gastos, pola que se resolve definitivamente a primeira convocatoria para a selección 
de Estratexias de Desenvolvemento  Urbano Sustentable e Integrado (EDUSI),  que 
serán  cofinanciadas  mediante  o  Programa  Operativo  FEDER  de  Crecemento 
Sustentable 2014-2020, efectuada por Orde HAP/2427/2015, do 13 de novembro, o 
Concello de Redondela foi designado como Organismo Intermedio Lixeiro do FEDER 
para levar a cabo a selección e aprobación de operacións a financiar.

Segundo o anterior,

ACÓRDASE:

O Concello de Redondela adhírese á seguinte declaración institucional efectuada pola 
Dirección Xeral de Fondos Comunitarios en materia antifraude no desenvolvemento 
das súas funcións. 

“Un dos principais obxectivos para o devandito período é reforzar, dentro do ámbito 
das súas competencias, a política antifraude no desenvolvemento das súas funcións. 
Por  iso,  a  AG quere  manifestar  o  seu  compromiso  cos  estándares  máis  altos  no 
cumprimento das normas xurídicas, éticas e morais e a súa adhesión aos máis estritos 
principios  de  integridade,  obxectividade  e  honestidade,  de  maneira  que  a  súa 
actividade sexa percibida por todos os axentes que se relacionan con ela como oposta 
á fraude e á corrupción en calquera das súas formas.  Todos os membros do seu 
equipo directivo asumen e comparten este compromiso.

Doutra banda, os empregados públicos que integran a AG teñen, entre outros deberes, 
velar polos intereses xerais, con suxeición e observancia da Constitución e do resto do 
ordenamento xurídico, e actuar con arranxo aos seguintes principios: obxectividade, 
integridade,  neutralidade,  responsabilidade,  imparcialidade,  confidencialidade, 
dedicación  ao  servizo  público,  transparencia,  exemplaridade,  austeridade, 
accesibilidade,  eficacia,  honradez,  promoción  da  contorna  cultural  e  ambiental,  e 
respecto á igualdade entre mulleres e homes” (Lei 7/2007, do 12 de abril, do estatuto 
básico do empregado público, artigo 52).

O  obxectivo  desta  política  é  promover  dentro  da  organización  unha  cultura  que 
desanime toda actividade fraudulenta  e  que facilite  a súa  prevención e  detección, 
promovendo o desenvolvemento de procedementos efectivos para a xestión destes 
supostos. Así, entre outras medidas, a AG dispón dun procedemento para declarar as 
situacións de conflito de intereses.

As  funcións  da  Autoridade  de  Xestión  son  asumidas  pola  Subdirección  Xeral  de 
Xestión do FEDER, que conta para estes efectos cun equipo de avaliación de riscos, 
para a revisión e actualización periódica da política antifraude, así como o seguimento 
dos resultados. Tamén conta coa colaboración dos diferentes responsables e xestores 
de procesos para asegurar que existe un axeitado sistema de control interno dentro 
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das súas respectivas áreas de responsabilidade e garantir,  se é o caso,  a debida 
dilixencia na implementación de medidas correctoras.

A partir  das  verificacións  e  os  controis  realizados  nas  fases  previas  pola  AG,  a 
Autoridade de Certificación dispón tamén, pola súa banda, dun sistema que rexistra e 
almacena  a  información  precisa  de  cada  operación  para  garantir  a  fiabilidade  e 
regularidade en relación co gasto”.

O  Concello  de  Redondela,  para  dar  fiel  cumprimento  á  declaración  institucional 
efectuada  pola  Dirección  Xeral  de  Fondos  Comunitarios  en  materia  antifraude, 
comprométese a poñer en marcha medidas eficaces e proporcionadas de loita contra 
a  fraude,  baseadas  na  experiencia  obtida  en  períodos  anteriores  e  na  recente 
avaliación  do  risco  de  fraude  realizada  para  o  efecto.  Adicionalmente,  conta  con 
procedementos para denunciar  aquelas irregularidades ou sospeitas de fraude que 
puidesen detectarse, ben a través das canles internas de notificación ben directamente 
á Oficina Europea de Loita contra a Fraude (OLAF). Todos os informes trataranse na 
máis estrita confidencialidade e de acordo coas normas que regulan esta materia.

En definitiva,  o Concello de Redondela terá unha política de tolerancia cero fronte á 
fraude  e  a  corrupción  e  estableceu  un  sistema  de  control  robusto,  deseñado 
especialmente para  previr  e detectar,  na  medida do posible,  os actos de fraude e 
corrixir o seu impacto, en caso de producirse.

Esta política e todos os procedementos e estratexias pertinentes contan co apoio do 
Servizo Nacional de Coordinación Antifraude, creado por Real decreto 802/2014, do 19 
de setembro (BOE de 26), co que revisa e actualiza esta política de forma continua.

E para que así conste, de oficio, expededir o presente, de orde e co visto e prace do 
Sr. Alcalde, en Redondela, documento asinado electronicamente á marxe. 

ANEXO I:

E para que así conste, de oficio, expedir o presente, de orde e co visto e prace do Sr. 
Alcalde, en Redondela, documento asinado electronicamente á marxe.

Definición do termo fraude

No Convenio establecido sobre a base do artigo K.3 do Tratado da Unión Europea, 
relativo  á  protección  dos  intereses  financeiros  das  Comunidades  Europeas  define 
«fraude» en materia de gastos como calquera acción ou omisión intencionada relativa:

«á utilización ou á presentación de declaracións ou de documentos falsos  inexactos  
ou incompletos, que teñan por efecto a percepción ou a retención indebida de fondos  
precedentes  do  orzamento  xeral  das  Comunidades  Europeas  ou  dos  orzamentos  
administrados polas Comunidades Europeas ou pola súa conta;  ao incumprimento  
dunha obriga expresa de comunicar unha información, que teña o mesmo efecto; ao  
desvío deses mesmos fondos con outros fins distintos daqueles para os que foron  
concedidos nun principio».

Definición do termo corrupción

A descrición do termo «corrupción» utilizada pola Comisión é o abuso de poder dun 
posto público para obter beneficios de carácter privado. Os pagos corruptos facilitan 
moitos outros tipos de fraude,  como a facturación falsa,  os gastos pantasma ou o 
incumprimento das condicións contractuais. A forma de corrupción máis frecuente son 
os pagamentos corruptos ou os beneficios de carácter similar: un receptor (corrupción 
pasiva) acepta o suborno dun doante (corrupción activa) a cambio dun favor.
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Definición do termo irregularidade

Para os efectos do Regulamento (CE, Euratom) nº 2988/95 do Consello, do 18 de 
decembro de 1955, relativo á protección dos intereses financeiros das Comunidades 
Europeas,  o  termo  «irregularidade»  é  un  concepto  amplo,  que  abrangue  as 
irregularidades cometidas polos axentes económicos, xa sexan estas intencionadas ou 
non.

O  artigo  1,  apartado  2,  do  Regulamento  (CE,  Euratom)  nº  2988/95  define 
irregularidade como:

«toda  infracción  dunha  disposición  do  Dereito  comunitario  correspondente  a  unha  
acción ou omisión dun axente económico que teña ou tería por efecto prexudicar ao  
orzamento xeral das Comunidades ou aos orzamentos administrados por estas, ben  
sexa mediante  a diminución ou a  supresión de ingresos procedentes  de recursos  
propios percibidos directamente por conta das Comunidades, ben mediante un gasto  
indebido».

VOTACIÓN E ACORDO:

Sometido o citado asunto a votación, resulta aprobada por unanimidade dos membros 
da corporación municipal.*

E, para que conste, expido e asino a presente certificación, coa advertencia sinalada 
no artigo. 206 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico 
das Entidades Locais, de atoparse pendente de aprobación a acta que contén este 
acordo, e a reserva dos termos que resulten da súa aprobación, de orde e co visto e 
prace do alcalde.

Documento asinado e datado dixitalmente na marxe.
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