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Gimeno destaca la importància de la prevenció per 
evitar que els conflictes d’interès esdevinguin 
corrupció  
 
El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, 
ha inaugurat aquest matí les Jornades sobre La gestió dels 
conflictes d’interès per a la prevenció del frau i la corrupció a la 
Unió Europea 
 
Les Jornades, que se celebren fins demà a Barcelona i que les ha 
organitzat Antifrau, s’emmarquen en el Programa Hercule III, 
implantat per la Comissió Europea, amb la finalitat de promoure 
activitats en matèria de protecció dels interessos financers de la 
Unió Europea 
 
  

19 d’octubre de 2017 – El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, 
ha inaugurat aquest matí les Jornades sobre La gestió dels conflictes d’interès per a la 
prevenció del frau i la corrupció a la Unió Europea, que organitza la institució catalana. En el 
marc d’aquestes jornades, Gimeno ha posat de relleu la importància de la prevenció per 
evitar que els conflictes d’interès donin lloc a la corrupció. En aquest sentit, ha manifestat: 
“les institucions públiques tenim l’obligació d’assegurar-nos que els nostres 
servidors estan capacitats i tenen a la seva disposició totes les eines necessàries per 
a garantir la detecció i gestió correcta dels seus conflictes d’interès”.  

Així mateix, el director d’Antifrau ha asseverat que la institució que dirigeix vol contribuir a 
aquest objectiu aclarint aquest concepte controvertit, assenyalant les conseqüències de no 
tractar aquest fenomen de manera  preventiva i aportant una visió global de totes les eines 
de les que disposen les institucions. Gimeno ha recordat que Antifrau ja ha realitzat un 
informe sobre aquesta temàtica.  

El director de Prevenció d’Antifrau, Òscar Roca, ha presentat l’informe La gestió dels 
conflictes d’interès en el sector públic de Catalunya que va elaborar l’Oficina Antifrau el 
2016. Durant la seva intervenció, Roca ha explicat les diferències entre conflictes d’interès i 
corrupció i els elements que ajuden a detectar les situacions de conflictes d'interès reals, 
potencials i aparents. També ha ofert una visió global de totes les eines preventives de 
conflictes d'interès i la funció de cadascuna d'elles. 

Les jornades tenen lloc avui i demà a Barcelona i s’emmarquen en el Programa Hercule III, 
implantat per la Comissió Europea, amb la finalitat de promoure activitats en matèria de 
protecció dels interessos financers de la Unió Europea.  

https://www.antifrau.cat/ca/conflictes-d-interes.html


Aquesta trobada europea té com a objectiu general la voluntat de sensibilitzar i millorar el 
coneixement de les autoritats que gestionen fons de la UE dels diferents Estats membres. 
Així, es pretén detectar i identificar situacions de risc que tenen a veure amb els conflictes 
d’interès, entesos com a risc de la corrupció, quan es gestionen fons europeus i oferir una 
sèrie d’eines per a prevenir-los, per tal d’assegurar la imparcialitat dels gestors de fons 
europeus. 

A les Jornades hi assisteixen membres i responsables de les autoritats de gestió de fons 
estructurals de la Unió Europea (UE) que han de posar en marxa les mesures 
proporcionades i eficaces tenint en compte els riscos detectats en els reglaments del 
Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea. 

Per a més informació consulteu el programa de La gestió dels conflictes d’interès per a la 
prevenció del frau i la corrupció a la Unió Europea 
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