
Identificació dels riscos per a la 
integritat de la contractació 

12 àrees de riscos d’irregularitats, 
frau o corrupció que cal avaluar 

 

La identificació de riscos és el procés d’estudi per cercar, descriure, categoritzar 
i, si s’escau, prioritzar el conjunt de riscos que cal gestionar en una institució pú-
blica. L’Oficina Antifrau ha dut a terme aquest procés sobre la contractació dels 
ens del sector públic de Catalunya i presenta els resultats en aquest document. 

Els riscos identificats en el procés de compra pública s’han classificat en 12 àrees 
comunes a totes les entitats adjudicadores, ordenades seguint la seqüència de 
les fases de preparació, licitació i execució dels contractes. Aquestes àrees estan 
configurades entorn d’una o més vulnerabilitats que fan possibles els riscos per 
a la integritat que s’hi recullen. Així mateix, s’hi han inclòs exemples de pràcti-
ques irregulars, fraudulentes o corruptes que materialitzen els riscos llistats; 
pràctiques detectades a través dels expedients d’investigació de l’Oficina Anti-
frau, dels tallers d’anàlisi de riscos amb gestors públics organitzats per la seva 
Direcció de Prevenció, de les reunions mantingudes amb gestors experts en con-
tractació d’obra pública, serveis TIC i de l’àmbit sanitari, els informes d’altres 
institucions i òrgans de control, o a través de la bibliografia acadèmica. 

Amb aquesta tercera publicació dels Documents de treball, l’Oficina Antifrau no 
sols cerca contribuir al coneixement d’aquests riscos, sinó també facilitar a les 
institucions públiques la identificació, la valoració i, si s’escau, la priorització dels 
riscos inherents a la seva contractació, primer pas per a la seva gestió integral. 
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aportacions, precisions i reflexions: Roger Folguera Fondevila, Jordi Pérez Hernández, Òscar Roca Safont, 
Manel Díaz Espiñeira, Gemma Enfedaque Montes, Susana Grau Arnau i Xavier Puig Soler.  

L’Oficina Antifrau de Catalunya vol agrair especialment les aportacions dels servidors públics que han par-
ticipat en els tallers d’anàlisi de riscos en la contractació pública, molts organitzats en col·laboració amb 
la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, així 
com les aportacions de persones expertes en obra pública, TIC i sector sanitari, que s’han reunit amb 
personal tècnic de la Direcció de Prevenció i han fet possible tant la detecció d’algunes pràctiques irregu-
lars o fraudulentes, com la millor comprensió dels factors que fan possibles els riscos identificats. 

L’Oficina Antifrau és una institució independent, adscrita al Parlament de Catalunya, encar-
regada de prevenir i investigar la corrupció així com de preservar la transparència i la integri-
tat de les administracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya. 

Des del seu vessant preventiu, dona suport a les institucions públiques en la consolidació del 
seus sistemes d’integritat, entre d’altres formes, estudiant, promovent i impulsant bones 
pràctiques que coadjuvin en la millora de la qualitat en la prestació del servei públic.  

Aquests Documents de treball s’emmarquen en la tasca preventiva de l’Oficina i pretenen 
facilitar la participació en un procés de reflexió i treball conjunts i promoure la integritat en 
la contractació pública. 

http://www.antifrau.cat/
mailto:prevenci%C3%B3@antifrau.cat
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Identificació dels riscos 
 per a la integritat de la contractació 

La identificació de riscos és el primer pas 
dins el cicle de gestió integral de riscos (qua-
dre 1), presentat a l’anterior Documents de 
treball. Es tracta d’un procés d’estudi per 
cercar, descriure, categoritzar i, si s’escau, 
prioritzar el conjunt de riscos que cal gesti-
onar en una institució. El resultat és un llis-
tat o inventari de potencials riscos. 

Quadre 1. La identificació dins el cicle de gestió 
integral dels riscos per a la integritat 

 

Durant el 2017, l’Oficina Antifrau va iniciar 
aquest procés de recollida d’informació1 i 
estudi a través de l’anàlisi de la bibliografia 
acadèmica i institucional, les denúncies i in-
vestigacions de l’Oficina Antifrau, reunions 
amb experts i tallers d’anàlisi de riscos amb 
gestors públics per: 

 detectar les pràctiques irregulars, frau-
dulentes i corruptes en la contractació 
del sector públic de Catalunya i  

 descriure i categoritzar els riscos per a 
la integritat en la contractació a partir 

                                                           
1 Vegeu l’explicació al Documents de treball 
núm. 1, pàg. 9. 
2 Entenem per vulnerabilitats inherents caracte-
rístiques intrínseques d’aquell moment del pro-
cés de compra o bé oportunitats consubstancials 
o inseparables del mateix. En la fase següent del 
cicle de gestió de riscos, quan s’analitzen els fac-
tors, se cerquen precisament aquells elements 

dels quals endegar una bona gestió de 
riscos a les institucions públiques. 

Aquesta tercera publicació dels Documents 
de treball presenta el resultat d’aquest pro-
cés d’identificació de riscos. Els riscos per a 
la integritat en la contractació pública s’han 
classificat en 12 categories anomenades 
àrees de riscos, considerades comunes a 
qualsevol entitat adjudicadora i que s’orde-
nen seguint l’iter contractual (fases de pre-
paració, licitació i execució del contracte).  

Al llarg d’aquest document, les àrees de ris-
cos es presenten seguint la mateixa estruc-
tura explicativa: primer, s’exposen les vul-
nerabilitats inherents al procés de compra 
que fan possibles els riscos agrupats en 
aquella àrea2; a continuació, es llisten els 
riscos que s’han identificat i, finalment, s’in-
clouen exemples de pràctiques irregulars, 
fraudulentes o corruptes que els materialit-
zen. Entre aquestes pràctiques, n’hi ha algu-
nes que són freqüents a tots els ens públics; 
altres que ho són a determinats tipus d’ins-
titucions però no a d’altres, i, finalment, n’hi 
ha que són poc habituals però, si s’esdeve-
nen, són molt greus, raó per la qual s’inclo-
uen en els llistats. 

Cal advertir, però, que aquesta publicació es  
documenta i elabora a cavall de dos règims 
normatius —del text refós de la llei de con-
tractes aprovat pel Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, a  l’actual Llei 
9/2017, de 8 novembre, de contractes del 

que poden posar límits a aquestes vulnerabili-
tats (reduir-ne la probabilitat), exacerbar-les (in-
crementar la probabilitat del risc) o crear noves 
oportunitats. El Documents de treball núm. 4 ex-
plica la fase d’anàlisi de riscos amb més detall i 
es desgranen els diversos tipus de factors de 
risc. 

Riscos 
per a la 

integritat

1
Identificar

2 
Analitzar

3
Avaluar4 Tractar

5
Fer el 

seguiment

https://www.antifrau.cat/images/web/docs/prevencio/objecte-prevencio-demana-organs-contractacio_DT02.pdf
https://www.antifrau.cat/images/web/docs/prevencio/objecte-prevencio-demana-organs-contractacio_DT02.pdf
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Identificació dels riscos 
 per a la integritat de la contractació 

sector públic, LCSP en endavant— cosa que 
té un important impacte en les pràctiques 
irregulars llistades a títol il·lustratiu; per 
exemple, les relacionades amb les consultes 
preliminars de mercat. 

En qualsevol cas, l’objectiu d’aquest docu-
ment no és elaborar relacions exhaustives 
de pràctiques irregulars, fraudulentes o cor-
ruptes per a cada àrea (tasca extremada-
ment complexa i costosa, i que requeriria 
constant actualització), sinó: 

 mostrar la diversitat de formes amb què 
els riscos es poden materialitzar i 

 facilitar a les institucions un compendi 
ordenat a partir del qual poder identifi-
car els seus riscos inherents en matèria 
de contractació. 

1. Àrees de riscos comunes a 
totes les entitats adjudicado-
res  
L’estudi dels riscos per a la integritat en la 
contractació s’ha fet des d’una perspectiva 
àmplia, que supera el que queda recollit en 
l’expedient de contractació. Comprèn des 
del moment en què un responsable polític o 

una unitat administrativa detecta una ne-
cessitat i s’estudia si cal adquirir una presta-
ció en els mercats per cobrir-la, fins que 
s’han extingit totes les responsabilitats con-
tractuals.  

Dins d’aquest procés de compra, les tres 
grans fases procedimentals ordenen la se-
qüència en què s’exposen les àrees de ris-
cos:  

1. Fase de preparació, en què s’estudia i, 
si s’escau, impulsa la necessitat de 
contractar en els mercats o invertir en 
obra pública i es prepara la contractació 
tècnicament més idònia i eficient per a 
aquella necessitat. 

2. Fase de licitació, que s’inicia amb la 
publicació de l’anunci i els plecs i fina-
litza amb la formalització del contracte 
amb l’adjudicatari. Entre aquestes dues 
fites, hi ha altres moments i actuacions 
intrínsecament vulnerables des del 
punt de vista dels riscos per a la integri-
tat, com el termini per a la presentació 
de les proposicions, les activitats que 
duran a la selecció de licitadors o la 
valoració de les ofertes presentades per 
tal de proposar un adjudicatari a l’òrgan 
de contractació.  

Quadre 2. Activitats intrínsecament vulnerables en la contractació pública 

 

1. Preparació

Detecció i, si s'escau, 
impuls de la necessitat

de contractar

Preparació tècnica
de la contractació més 

idònia i eficient

2. Licitació

Publicació anunci i plecs 
i recepció d'ofertes

Selecció i valoració
de les ofertes per 

proposar adjudicatari

Adjudicació i 
formalització del 

contracte

3. Execució

Execució: seguiment, 
resolució d'incidències i 
impuls de pròrrogues, 

modificats i complementaris

Autorització de pagaments

Exigència de responsabilitats
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Identificació dels riscos 
 per a la integritat de la contractació 

3. Fase d’execució, que comprén l’execu-
ció del contracte fins a l’extinció de tota 
responsabilitat contractual. Al llarg de 
l’execució, el seguiment i la resolució de 
les incidències que sorgeixin (incloent-
hi la necessitat de prorrogar el contrac-
te, modificar-lo o fer-ne un altre de 
complementari), l’autorització de paga-
ments i l’exigència de responsabilitats 
per incompliments contractuals consti-
tueixen també moments i actuacions 
vulnerables. 

Aquests moments i actuacions instrínseca-
ment vulnerables es resumeixen de forma 
gràfica al quadre 2, enfocat des del punt de 
vista de les activitats que els ens públics han 
de dur a terme en la seva contractació.  

Dins de cada fase, s’han configurat quatre 
àrees de riscos per a la integritat comunes a 
qualsevol entitat adjudicadora. Durant la 
preparació les quatre àrees de riscos són: 

I. Impulsar i preparar contractes inneces-
saris o perjudicials 

II. Preparar contractes que limitin indegu-
dament la concurrència o la lliure com-
petència 

III. Filtrar informació privilegiada 

IV. Adjudicar directament a un operador al 
marge del procediment de contractació 

En la fase de licitació, les quatre àrees de 
riscos són: 

V. No evitar pràctiques anti-competitives   
VI. Admetre o excloure empreses licitado-

res de forma esbiaixada 
VII. Valorar de forma esbiaixada les ofertes 
VIII. Resoldre l’adjudicació o formalitzar irre-

gularment els contractes  

Finalment, en la fase d’execució, les àrees 
de riscos comunes a totes les entitats adju-
dicadores són: 

IX. Obtenir una prestació diferent a la con-
tractada 

X. Modificar injustificadament el con-
tracte 

XI. Autoritzar pagaments injustificats o ir-
regulars 

XII. No exigir responsabilitats per incompli-
ments  

Aquestes 12 àrees de riscos es resumeixen 
en el quadre 3, i s’expliquen i exemplifiquen 
als tres apartats següents, un per a cada 
fase de la contractació.  

Quadre 3. Grans àrees de risc en la contractació pública per fases 

1. Preparació 2. Licitació 3. Execució 
I. Impulsar i preparar contractes 
innecessaris o perjudicials 

V. No evitar pràctiques anti-
competitives  

IX. Obtenir una prestació dife-
rent a la contractada 

II. Preparar contractes que limi-
tin indegudament la concurrèn-
cia o la lliure competència 

VI. Admetre o excloure empre-
ses licitadores de forma esbiai-
xada  

X. Modificar injustificadament 
el contracte 

III. Filtrar informació privilegi-
ada 

VII. Valorar de forma esbiaixada 
les ofertes 

XI. Autoritzar pagaments injusti-
ficats o irregulars 

IV. Adjudicar directament a un 
operador al marge del procedi-
ment de contractació 

VIII. Resoldre l’adjudicació o 
formalitzar irregularment els 
contractes 

XII. No exigir responsabilitats 
per incompliments  
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2. Riscos en la fase de prepa-
ració 
Organitzacions internacionals, acadèmics i 
experts en riscos de corrupció en la contrac-
tació pública coincideixen en què aquesta 
és, probablement, la fase de més risc de tot 
el procés de contractació. Les raons són di-
verses —i s’examinaran amb detall quan 
s’analitzin els factors de risc en propers Do-
cuments de treball—, però en aquest punt 
destaquem dues de generals: 

1. Per la transcendència de les decisions 
que cal prendre en aquesta fase, en es-
sència si cal o no recórrer als mercats 
per aconseguir aquesta prestació i 
quina és la forma més idònia i eficient 
de fer-ho si cal contractar. 

2. Per l’efecte multiplicador d’aquests ris-
cos sobre la resta del procés o cicle de 
contractació. L’experiència investiga-
dora de l’Oficina Antifrau assenyala que 
com més riscos es materialitzin en 
aquesta fase, més alta és la probabilitat 
que s’acabin fent efectius altres riscos 
en les fases posteriors. Aquesta afirma-
ció s’anirà exemplificant a mesura que 
es vagin presentant riscos correlacio-
nats a les fases següents.  

I. Impulsar i preparar contractes 
innecessaris o perjudicials 

Vulnerabilitats 

El punt de partida de la compra pública és 
anterior a l’inici de l’expedient de contrac-
tació. Comença amb la detecció i definició 
d’una necessitat d’un ens públic i amb una 
deliberació sobre la forma més eficient de 
                                                           
3 OCDE, 2007: pàg. 20. 

cobrir-la, que pot o no ser la contractació 
d’una prestació als mercats.  

Per això, aquesta primera àrea de riscos 
s’articula entorn de dues vulnerabilitats in-
herents a aquest moment inicial: 

1. Oportunitats d’influències externes o 
pressions internes per afavorir interes-
sos privats en el procés de detecció i 
definició de la necessitat. La detecció 
pot procedir tant de les unitats adminis-
tratives que són responsables directes 
dels serveis o les funcions públiques on 
es planteja la necessitat, com de les au-
toritats electes o de designació política, 
que en són les responsables últimes i 
sovint les persones receptores de quei-
xes i demandes de ciutadans i usuaris. 
Com veurem en l’anàlisi dels factors de 
risc, les característiques d’aquest pro-
cés de detecció i definició de la necessi-
tat creen aquestes oportunitats. 

2. Un ampli marge de discrecionalitat per 
als judicis tècnics subsegüents:  

- si cal contractar alguna prestació per 
cobrir aquella necessitat i, si aquest és 
el cas,  

- què cal contractar i quina és la forma 
més idònia i eficient de fer-ho: tipus de 
contracte, durada, tipus de procedi-
ment per adjudicar-lo, condicions 
d’execució, etc.  

La combinació d’aquestes dues vulnerabili-
tats intrínseques crea, en paraules de 
l’OCDE, «[...] moltes oportunitats per a la 
manipulació. Encara més, actes corruptes 
que succeiran més tard poden ser planifi-
cats en aquesta etapa.»3. 
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Riscos per a la integritat  

Per això, dins d’aquesta àrea s’inclouen els 
riscos de: 

1. No detectar conflictes d’interès dels 
servidors públics que participen en la 
detecció de la necessitat i en les decisi-
ons de si és necessari contractar i quina 
és la forma més idònia de fer-ho. 

2. No detectar ofertes de suborns, de-
mandes de comissions o altres benefi-
cis il·legítims a canvi d’incidir en la defi-
nició de la necessitat o en la preparació 
de la contractació. 

3. Dissenyar la contractació d’obres, sub-
ministraments o serveis: 

- innecessaris, 
- sobredimensionats,  
- d’impossible execució o  
- perjudicials per a la institució pública o 

per a l’interès general. 

Exemples de pràctiques detectades 

Algunes de les pràctiques amb què es mate-
rialitzen aquests riscos són4: 

                                                           
4 Aquestes i la resta de pràctiques presentades 
en aquest document sovint estan redactades de 
forma que, en ocasions, la mateixa pràctica po-
dria considerar-se irregularitat, frau o corrupció, 
en funció de la motivació que porti a aquella 
pràctica i, sovint, aquesta apreciació requeriria 
avaluar la pràctica cas a cas. Vegeu les diferèn-
cies al Documents de treball núm. 2. 
5 Per exemple, subministraments tecnològics 
per a un equipament sanitari que no té recone-
guda aquella especialitat o que no disposa de 
personal amb l’especialització necessària per 
emprar-lo. 
6 Per exemple, adjudicar, a empreses contractis-
tes d’obres, contractes menors amb objecte 
contractual d’impossible comprovació transcor-
regut un temps des de la seva suposada execu-
ció: serveis de neteja de cunetes, de neteja de 
lleres, de sega de marges, etc. 

1. Proposar un contracte —o influir en la 
decisió d’impulsar el contracte— tro-
bant-se en situació de conflicte d’in-
terès (és a dir, tenint un interès particu-
lar en la decisió que cal contractar aque-
lla prestació) no declarada a l’organitza-
ció. Aquesta pràctica pot conduir a qual-
sevol de les pràctiques llistades segui-
dament (de la 2 a la 8), tot creant una 
motivació per què siguin qualificades de 
corrupció. 

2. Proposar contractes a partir de (o que 
contenen) necessitats fal·laces5. En al-
guns casos aquests contractes són una 
tècnica per compensar a un contractista 
per «favors» anteriors6. 

3. Proposar contractes a partir de necessi-
tats «induïdes» no justificades tècnica-
ment7 o no avalades per anàlisis cost-
benefici8 (en particular si es tracta d’in-
versions).  

4. Proposar contractes que inclouen pres-
tacions ja cobertes per altres contrac-
tes9 o dutes a terme per empleats pú-
blics de la pròpia institució sense justifi-
cació adient.  

7 Per exemple, l’adquisició d’una solució TIC que 
la unitat responsable no considera tècnicament 
necessària però que ha estat «recomanada» al 
responsable polític de l’ens en qüestió. 
8 Per exemple, subministraments tecnològics in-
novadors, introduïts a un servei públic a través 
d’una prova pilot que crea aquella necessitat es-
pecífica, i que es proposa contractar sense ava-
luar tots els costos del cicle de vida d’aquell sub-
ministrament (programari del subministrament, 
programari específic per connectar-lo amb altre 
maquinari emprat en aquell servei públic, man-
teniment, recanvis, etc.). 
9 Per exemple, en contractes de vigilància i segu-
retat, incloure el servei de dipòsit i custòdia de 
claus quan ja hi ha un empleat públic que presta 
aquest servei o aquest se superposa amb pres-
tacions idèntiques incorporades en un altre con-
tracte. 
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5. Proposar de forma automàtica la con-
tractació d’una prestació actualment 
externalitzada, sense cap re-avaluació 
de la necessitat o descartant per de-
fecte la prestació del servei amb recur-
sos propis. 

6. Preparar contractes que sobredimensi-
onen les necessitats reals de la institu-
ció o que inclouen elements que sobre-
dimensionen els costos10.  

7. Preparar contractes d’impossible exe-
cució o amb solucions tècnicament ob-
soletes o no homologades11. 

8. Preparar contractes de definició vaga12 
o d’escassa qualitat tècnica13 que facili-
ten la materialització d’altres riscos du-
rant la fase de licitació (per exemple, 
durant la valoració de les ofertes) o du-
rant l’execució (per exemple, modifica-
cions substancials de les prestacions 
contractades).  

                                                           
10 Per exemple, projectes d’obra que inclouen 
partides alçades sobredimensionades per a im-
previstos («matalàs»); que contenen amida-
ments d’unitats que falsegen les dimensions re-
als o inclouen en el desglossament d’amida-
ments el terme «altres»; o bé contemplen es-
tructures innecessàries (per exemple, un reves-
timent geotècnicament innecessari en un túnel, 
que després no s’executarà però que s’hauria ar-
ribat a abonar de no haver funcionat el control). 
11 Per exemple, tramitar un projecte d’un enllu-
menat d’un túnel en el qual es dissenyava una 
instal·lació que quedaria fora de la normativa 
pendent d’aprovar-se en pocs dies, a canvi d’un 
suborn en forma de comissió. 

II. Preparar contractes que limitin 
indegudament la concurrència o 
la lliure competència 

Vulnerabilitats 

En la preparació de contractes on la neces-
sitat i idoneïtat de contractar prestacions és 
inqüestionable, subsisteix el risc de prepa-
rar una contractació que limiti indeguda-
ment l’accés a la licitació en condicions 
d’igualtat, no-discriminació i lliure compe-
tència. 

El respecte a tots aquests principis, indis-
pensables per aconseguir l’oferta econòmi-
cament més avantatjosa, sovint entra en 
tensió amb la necessitat de l’ens públic de: 

 celeritat per iniciar l’execució del con-
tracte per causes diverses (fets sobre-
vinguts, dèficits de planificació...) o 

 assegurar la solvència de la futura em-
presa contractista i la correcta execu-
ció del contracte (per exemple, quan se 
sap que es presentaran empreses amb 
les quals s’han tingut males experièn-
cies en l’execució d’anteriors contrac-
tes). 

12 Per exemple, definició imprecisa de l’objecte 
del contracte d’una solució tecnològica perquè 
no es coneix bé què es requereix (no s’ha fet en-
cara l’anàlisi funcional) però hi ha urgència per 
obtenir resultats, de forma que l’anàlisi funcio-
nal el farà la pròpia empresa contractista durant 
l’execució del contracte.  
13 Per exemple, projectes d’obra pública amb: 
topografia reduïda que no inclou les condicions 
del contorn de l’obra i obliga a modificar el sis-
tema d’excavació previst al projecte amb un so-
brecost considerable; geotècnia inexistent o in-
suficient; plànols de traçat dibuixats a escala do-
ble que la topogràfica, que comportaran dese-
quilibris de centenars de milers de m3 de terra-
plè o expropiacions de negocis existents, etc.  
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A aquesta tensió intrínseca al procés de pre-
paració14, s’hi afegeix una segona vulnerabi-
litat ja esmentada a l’àrea de riscos anterior: 
el marge de discrecionalitat del judici tèc-
nic sobre quina és la contractació més idò-
nia i eficient: la tria del tipus de contracte, 
del procediment d’adjudicació, de la durada 
del contracte, dels criteris de selecció de les 
empreses licitadores, dels criteris per ava-
luar la relació qualitat-preu de les ofertes 
presentades i les regles o fórmules de valo-
ració, de les condicions d’execució més o 
menys exigents que tindran efecte sobre el 
preu estimat del contracte, etc. 

La tercera vulnerabilitat són les oportuni-
tats d’influències externes o pressions in-
ternes per afavorir interessos privats sobre 
aquell judici tècnic. 

Riscos per a la integritat 

Per això, dins d’aquesta àrea s’agrupen els 
riscos de:  

 No detectar conflictes d’interès dels 
servidors públics que participen directa 
o indirectament en la preparació de la 
contractació. 

 No detectar ofertes de suborns, de-
mandes de comissions o altres benefi-
cis il·legítims a canvi d’incidir en la pre-
paració de la contractació. 

 Triar procediments que limitin la con-
currència injustificadament. 

 Preparar plecs que proporcionin un 
marge de discrecionalitat innecessari a 
la mesa de contractació a l’hora de va-
lorar les ofertes, en perjudici de la pre-

                                                           
14 Molts gestors públics s’hi refereixen informal-
ment com a «dilema entre legalitat i eficiència» 
o expressions similars. 

cisió que requereixen les empreses lici-
tadores per preparar ofertes ajustades 
al que realment es valorarà. 

 Dissenyar plecs que afavoreixin o per-
judiquin determinats operadors econò-
mics coneguts (tot vulnerant els princi-
pis de no discriminació, igualtat de 
tracte, concurrència i de salvaguarda de 
la lliure competència) amb la tria de de-
terminats elements dels plecs15.  

 Dissenyar plecs que facilitin comporta-
ments col·lusoris (requeriments per 
participar en la licitació, configuració 
dels lots, etc.). 

 Preparar plecs que facilitin que l’em-
presa contractista esdevingui de facto 
un «poder adjudicador» a través de la 
subcontractació. 

Exemples de pràctiques detectades 

Algunes de les pràctiques irregulars, fraudu-
lentes o corruptes es llisten seguidament, 
ordenades per grups de naturalesa homo-
gènia. 

Imparcialitat i independència  
1. Participar en les decisions relacionades 

amb la preparació tècnica de la contrac-
tació, o en qualsevol altra tasca de su-
pervisió o control de la mateixa, quan 
s’està en situació de conflicte d’interès. 

2. Influir en qualsevol de les tasques tècni-
ques pròpies de la preparació, supervi-
sió o control dels plecs quan s’està en 
situació de conflicte d’interès. 

3. Demanar al proveïdor actual d’un con-
tracte que prepari els plecs de prescrip-
cions tècniques per a la pròxima licita-
ció. 

15 El cas extrem seria el disseny de plecs a la mida 
d’un operador econòmic en particular. 
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4. Recolzar-se en determinats proveïdors 
durant la preparació dels plecs tècnics16 
de tal forma que influeixen en una con-
figuració dels plecs que els afavoreix. 

Objecte del contracte i configuració de 
lots 
5. Descriure les prestacions objecte del 

contracte a mida d’un operador econò-
mic en particular. 

6. Fragmentar artificialment l’objecte del 
contracte17 de forma que el valor esti-
mat del contracte permeti seleccionar 
procediments: 

- d’adjudicació directa (contracte me-
nor),  

- de tramitació més breu, menys obliga-
cions de publicitat o amb un règim de 
control o possibilitats de recurs menys 
rigorós (contractes no harmonitzats).  

7. En procediments ordinaris (oberts o 
restringits), no determinar amb precisió 
la prestació que es vol contractar, a tra-
vés de pràctiques diverses: des d’una 
descripció absolutament vaga o difícil 
d’entendre, que desencoratja o desmo-
tiva la concurrència18, fins a la tria del 
codi CPV equivocat, que dificulta la con-
currència d’operadors econòmics d’al-
tres països de la Unió Europea. 

                                                           
16 L’art. 115 de la LCSP sobre les consultes preli-
minars del mercat regula precisament la forma 
d’obtenir l’assessorament tècnic necessari per 
preparar els contractes i estableix les condicions 
i restriccions necessàries per salvaguardar la 
lliure competència i les condicions d’igualtat i no 
discriminació quan, amb caràcter excepcional, 
es consulti operadors econòmics actius en el 
mercat i susceptibles, per tant, d’esdevenir lici-
tadors en aquell procediment. 
17 Els exemples són molt diversos: en projectes 
d’urbanització de carrers o vials municipals, 
fragmentar en contractes diferents la pavimen-

8. Definir habitualment lots que afavorei-
xen operadors econòmics molt grans, 
tot i sabent que, ateses les característi-
ques del mercat, la prestació s’acabarà 
subcontractant en moltes PIMES, tria-
des per l’adjudicatari amb criteris que 
no respecten la igualtat i el lliure accés 
a les licitacions públiques.  

9. Dissenyar lots que afavoreixen injustifi-
cadament determinats operadors eco-
nòmics, per exemple amb una capacitat 
de distribució molt concreta en un terri-
tori o amb un conjunt particularment 
«específic» de subministraments o ser-
veis. 

Pressupost base, valor estimat i preu 
10. Establir un pressupost base per sota de 

preus de mercat que desencoratgi la 
concurrència en fase de licitació (i 
obrirà la porta a tramitar modificats en 
fase d’execució). 

11. Calcular de forma incompleta el valor 
estimat del contracte per poder triar 
procediments d’adjudicació amb menys 
publicitat i un règim de recursos només 
intern (sense recurs especial). 

tació, l’enllumenat i el mobiliari urbà; en neces-
sitats recurrents de serveis, preparar contractes 
menors de durada anual (o fins i tot semestral), 
vulnerant el principi de concurrència i dificultant 
les economies d’escala que facilitarien la conse-
cució d’ofertes econòmicament més avantatjo-
ses). 
18 A més, incrementa la probabilitat de riscos a 
les altres fases de la contractació, com ara ava-
luar les ofertes presentades en fase de licitació 
com irregulars o inacceptables (art. 167.e LCSP) 
i facilitar una nova licitació posterior on es pugui 
triar el procediment negociat sense publicitat. 
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Criteris de selecció d’empreses candida-
tes o licitadores 
12. Establir criteris de selecció per partici-

par en la licitació injustificats o despro-
porcionats, que limitin la concurrència o 
afavoreixin determinats operadors eco-
nòmics; per exemple, requeriments de 
classificació, de solvència econòmica o 
tècnica desproporcionats a l’objecte 
contractual. 

13. Convidar sempre els mateixos proveï-
dors en procediments amb negociació o 
en contractes menors. 

Procediments, tramitació i terminis 
14. Triar injustificadament el procediment 

amb negociació sense publicitat, per 
exemple, al·legant la no existència de 
competència per raons tècniques en de-
terminats contractes de serveis tecno-
lògics sense justificació adient.  

15. Triar injustificadament la tramitació 
d’urgència. 

16. Fixar terminis de presentació de les 
ofertes que dificulten la concurrència, 
perquè resulten insuficients per poder 
preparar les ofertes (contractes especi-
alment complexes) o perquè coincidi-
ran amb períodes clàssics de vacances 
(«agosticitat»). 

Criteris d’adjudicació 
17. Redactar criteris d’adjudicació vagues 

que requeriran un exercici d’interpreta-
ció en fase de licitació. Aquesta inter-
pretació pot perjudicar alguna empresa 
licitadora que hauria pogut plantejar la 
seva oferta de forma diferent d’haver-

                                                           
19 Exemple de fórmula que per atorgar la puntu-
ació (Pi) ponderava al 25% la diferència entre les 
ofertes: Pi=Pmàx [1-0,25((Oi-Omín)/Omín)]. 

se precisat adequadament o, en el pitjor 
dels casos, crea oportunitats per afavo-
rir o perjudicar alguna de les empreses 
licitadores.  

18. Establir fórmules matemàtiques per al 
càlcul de la puntuació atorgable pel cri-
teri preu que desvirtuïn la proporciona-
litat a l’hora de transformar en punts les 
ofertes econòmiques; per exemple, 
ponderant les diferències entre les ofer-
tes19 de forma que s’atorguin puntuaci-
ons tan similars que la licitació s’acabi 
decidint pels criteris d’avaluació sotme-
sos a judici de valor. 

19. Establir fórmules per al càlcul de la pun-
tuació atorgable pel criteri preu que vul-
nerin o posin en risc el principi d’adjudi-
cació a l’oferta econòmicament més 
avantatjosa perquè faciliten que s’acabi 
elevant l’import d’adjudicació, com ara 
aquelles que atorguen més puntuació a 
l’oferta mitjana20 (i que de retruc incen-
tiven comportaments col·lusoris, que 
poden dur a excloure les ofertes no con-
certades, en qualificar-les de baixes 
anormals o temeràries). 

20. Establir criteris d’adjudicació valorables 
mitjançant judici de valor sense regles, 
paràmetres o subcriteris per atorgar la 
puntuació, o bé descrits de forma tan 
vaga o imprecisa que, no sols complica-
ran aquesta tasca de la mesa de con-
tractació, sinó que creen oportunitats 
per atorgar una puntuació parcial o ar-
bitrària. 

21. Fixar en el plecs l’admissibilitat de vari-
ants o millores sense establir criteris per 
valorar-les, ni límits precisos que evitin 

20 Exemple de fórmula que pren com a referèn-
cia no l’oferta amb el preu més baix (Omín) sinó 
la mitjana de les ofertes (M): Pi= Pmàx [1-((Oi – 
M)/M)]. 
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l’oferta de millores no relacionades 
amb les prestacions objecte del con-
tracte. 

III. Filtrar informació privilegiada  

Vulnerabilitats 

Aquesta àrea de riscos s’articula entorn de 
la confidencialitat de la informació relacio-
nada amb el contracte que s’està preparant; 
informació que es coneix per raó del càrrec 
o lloc de treball que s’ocupa i quan encara 
no s’ha fet pública. 

Des que s’inicia l’impuls del contracte, a ve-
gades molt abans de l’inici formal de l’expe-
dient de contractació, fins que finalitzen to-
tes les tasques preparatòries dels plecs, els 
ens públics gestionen molta informació so-
bre aquest contracte que no es farà pública 
a tots els operadors econòmics fins la pu-
blicació de l’anunci de licitació o de la invi-
tació a licitar (o, en ocasions, fins que es pu-
blica la intenció de realitzar consultes preli-
minars de mercat). 

És particularment important per a la poste-
rior fase de licitació que tots els operadors 
econòmics tinguin accés a la mateixa infor-
mació i en el mateix moment i condicions, 
per garantir la igualtat i la no-discriminació 
dels futurs candidats o licitadors.  

Riscos per a la integritat 

Per això, dins d’aquesta àrea s’inclouen els 
riscos de: 

 No detectar conflictes d’interès de ser-
vidors públics que tenen accés a infor-
mació sobre la contractació que es pre-
para i que encara no s’ha fet pública. 

 No detectar ofertes de suborns, de-
mandes de comissions o altres benefi-
cis il·legítims a canvi d’informació privi-
legiada. 

 Avançar informació a determinats ope-
radors econòmics abans que s’hagi fet 
pública, com a mínim, als mitjans legal-
ment previstos. 

 Proporcionar informació que no es pre-
veu incloure en els plecs però que pot 
condicionar la concurrència o que pot 
contribuir a que el receptor prepari una 
millor oferta. 

Exemples de pràctiques detectades 

Algunes de les pràctiques irregulars, frau-
dulentes o corruptes detectades per l’Ofi-
cina Antifrau amb què es materialitzen 
aquests riscos són: 

1. Donar a l’actual contractista accés infor-
mal a informació que encara no s’ha pu-
blicat, atorgant-li així un avantatge 
competitiu a l’hora de preparar l’oferta 
que presentarà en fase de licitació.  

2. Comunicar informació que encara no és 
pública a través de contactes personals 
informals amb potencials empreses lici-
tadores conegudes o persones relacio-
nades amb aquestes. 

3. Realitzar consultes informals al mercat 
(no s’ha fet públic l’objecte de la con-
sulta a tots els possibles interessats, ni 
s’han publicat les raons que han moti-
vat l’elecció dels operadors actius al 
mercat seleccionats com a assessors) 
per assessorar-se tècnicament per a la 
preparació dels plecs, de forma que 
s’avança informació sobre les caracte-
rístiques de la contractació sols als ope-
radors triats.  
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4. Arribar a acords informals sobre el futur 
contracte amb un operador econòmic 
que l’ens públic vol que es presenti a la 
licitació; per exemple, assegurar-li que 
la pròrroga que els plecs contemplen 
com a possibilitat s’executarà indefecti-
blement (per tant, independentment de 
com s’executi el contracte), de forma 
que la durada del contracte no seran 
dos sinó quatre anys. 

5. Passar informació privilegiada a empre-
ses contractistes o assessorar-les en la 
redacció de les proposicions a canvi de 
contraprestacions en metàl·lic, regals o 
de contractar familiars a aquelles em-
preses o d’altres vinculades. 

IV. Adjudicar directament a un 
operador al marge del procedi-
ment de contractació 

Vulnerabilitats 

Un cop l’òrgan de contractació ha pres la de-
cisió de contractar, existeix una altra àrea 
important de riscos en la contractació que 
s’articula entorn de l’oportunitat de pressi-
ons  per adjudicar de facto sense recórrer 
als mercats a la recerca de la millor oferta, 
perquè: 

1. es requereix executar immediatament 
la prestació i els procediments de con-
tractació requereixen molt temps o  

2. es vol afavorir un operador econòmic 
en concret. 

Riscos per a la integritat 

Per això, dins d’aquesta àrea s’inclouen els 
riscos de:  

 No detectar conflictes d’interès que 
poden originar pressions per adjudicar 
de facto. 

 No detectar ofertes de suborns, de-
mandes de comissions o altres benefi-
cis il·legítims a canvi d’adjudicacions de 
facto. 

 Evitar la incoació d’un nou expedient 
de contractació i aprofitar un contracte 
ja formalitzat per aconseguir la presta-
ció. 

 Falsejar la tramitació d’un procediment 
de contractació.  

 Substituir irregularment la tramitació 
d’un expedient de contractació per al-
tres fórmules de col·laboració no com-
petitives, com ara convenis. 

Per tant, si aquests riscos es materialitzen, 
es conculquen els drets dels operadors eco-
nòmics a accedir a les licitacions públiques i 
a rebre un tracte igual i no discriminatori 
per part del poders adjudicadors, i les prò-
pies institucions posen en risc (o renuncien 
a) l’obtenció de l’oferta econòmicament 
més avantatjosa per a la contractació 
d’aquella prestació. 

Exemples de pràctiques detectades 

Aquestes són algunes de les pràctiques irre-
gulars, fraudulentes o corruptes detecta-
des. 

1. Continuar executant les prestacions 
d’un contracte (i abonant-ne el preu) 
més enllà de la vigència contractual-
ment prevista, adjudicant de fet a l’an-
terior contractista. 

2. Adjudicar directament serveis de man-
teniment als operadors econòmics als 
quals s’havia contractat un subministra-
ment. 
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3. Encarregar, directament al proveïdor 
principal d’un contracte d’obres, pres-
tacions addicionals que no han estat 
previstes i que haurien d’haver estat ob-
jecte d’una nova licitació. 

4. Adquirir fàrmacs exclusius sense la con-
vocatòria de procediments de contrac-
tació. 

5. Aprofitar la definició imprecisa de l’ob-
jecte d’un contracte que ja s’està execu-
tant (o descrita amb una terminologia 
que sols els experts en la matèria poden 
interpretar) per satisfer una nova ne-
cessitat a través d’aquell mateix con-
tracte, «estalviant-se» un nou expedi-
ent de contractació. 

6. «Vestir» un expedient en casos que ja 
es té seleccionada l’empresa que es vol 
contractar i es vol simular el procedi-
ment. 

7. Utilitzar la tramitació d’emergència per 
causes diferents a les excepcionals pre-
vistes a la LCSP. 

8. Adjudicar directament a través d’un 
conveni de col·laboració quan la presta-
ció reuneix les característiques d’un 
contracte de serveis subjecte a la nor-
mativa  de contractació. 

9. Encarregar la prestació a un ens que no 
compleix els requisits per ser considerat 
mitjà propi. Quan es produeix aquesta 
pràctica, s’incrementa la probabilitat 
que s’acabi subcontractant bona part 
de la prestació.  

10. Adjudicar un contracte d’obres menor a 
un contractista a canvi d’obres al domi-
cili particular d’un càrrec de designació 
política. 

3. Riscos en la fase de licitació 
La fase de licitació ha estat tradicionalment 
la més reglada, supervisada i amb més obli-
gacions de transparència i retiment de 
comptes, atès que és en aquesta fase on es 
prenen decisions fonamentals respecte a 
qui ha de participar en el procediment com-
petitiu i a qui se li adjudica el contracte.  

Tot i que l’increment en les exigències de 
transparència i de millora de la motivació de 
les decisions han reduït de forma important 
les oportunitats de risc , es continuen detec-
tant pràctiques irregulars, fraudulentes o 
corruptes entorn les quatre àrees de riscos 
que s’expliquen seguidament. 

V. No evitar pràctiques anti-com-
petitives  

Vulnerabilitats 

Aquesta àrea de riscos s’articula entorn de 
les oportunitats de distorsions (internes o 
externes a l’entitat adjudicadora) d’uns pro-
cediments molt reglats per tal de: 

1. impedir o restringir l’accés d’operadors 
econòmics actius al mercat a una licita-
ció o  

2. falsejar l’autèntica competència du-
rant la preparació de les ofertes defini-
tives. 

Sense autèntica competència, no es pot ga-
rantir una contractació eficient. D’aquí 
l’obligació de les entitats adjudicadores de 
garantir el dret d’accés a les licitacions pú-
bliques en condicions d’igualtat i no-discri-
minació i de salvaguardar en tot moment la 
lliure competència.  
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Riscos per a la integritat 

Dins d’aquesta àrea s’inclouen riscos diver-
sos, com ara: 

 No detectar els conflictes d’interès dels 
servidors públics que responen a les 
sol·licituds d’informació o aclariments 
durant el termini per a la presentació de 
les ofertes, que custodien les proposici-
ons rebudes o, en procediments amb 
negociació, que coneixen el contingut 
de les negociacions amb cada empresa 
candidata o licitadora.  

 No detectar ofertes de suborns, de-
mandes de comissions o altres benefi-
cis il·legítims a canvi d’informació privi-
legiada durant la fase de licitació. 

 Crear dèficits o asimetries en la infor-
mació facilitada als operadors econò-
mics. 

 No detectar pràctiques col·lusòries o 
no respondre-hi de forma adient. 

 No vetllar per la confidencialitat de les 
proposicions fins la seva obertura pú-
blica. 

 Falsejar la negociació, en aquells proce-
diments que la contemplin, abans de la 
presentació de les ofertes definitives. 

Exemples de pràctiques detectades 

Algunes de les pràctiques irregulars, fraudu-
lentes o corruptes detectades que materia-
litzen aquests riscos es llisten a continuació.  

                                                           
21 Segons l’art. 1.1. de la Llei 15/2007, de 3 de 
juliol, de defensa de la competència: «Es prohi-
beix qualsevol acord, decisió o recomanació 
col·lectiva, o pràctica concertada o conscient-
ment paral·lela, que tingui per objecte, produ-
eixi o pugui produir l’efecte d’impedir, restringir 
o falsejar la competència en tot o part del mer-
cat nacional i, en particular, els que consisteixin 
en el següent: a) La fixació, de manera directa o 

1. Incomplir les obligacions de publicitat 
en els terminis i en els mitjans oficials 
previstos. 

2. Dificultar l’accés a la documentació 
completa que els candidats requereixen 
per preparar les ofertes. 

3. No fer pública informació sobre les ca-
racterístiques del servei que es licita (sí 
coneguda per l’empresa contractista 
que actualment presta el servei) i que 
en cas de publicar-se permetria als ope-
radors preparar propostes més compe-
titives. 

4. No fer pública informació relacionada 
amb aclariments sol·licitats per algun 
operador respecte a la documentació 
publicada (anunci o plecs). 

5. Concretar els plecs, durant el termini de 
preparació i presentació de les proposi-
cions, a partir de sol·licituds d’aclari-
ments d’alguns operadors econòmics 
(per exemple sobre criteris d’adjudica-
ció o les seves regles de valoració) i no 
ampliar el termini proporcionalment 
perquè tots els potencials licitadors pu-
guin tenir aquesta informació en comp-
te per a  la preparació de les seves ofer-
tes. 

6. No detectar pràctiques col·lusòries21, 
entre empreses licitadores o bé entre 
adjudicatàries d’un acord marc; per 
exemple, ofertes de cobertura (conegu-

indirecta, de preus o altres condicions comerci-
als o de servei. b) La limitació o el control de la 
producció, la distribució, el desenvolupament 
tècnic o les inversions. c) El repartiment del mer-
cat o de les fonts d’aprovisionament. d) L’aplica-
ció, en les relacions comercials o de servei, de 
condicions desiguals per a prestacions equiva-
lents que col·loquin uns competidors en situació 
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des també com de resguard o «d’acom-
panyament»), que són més elevades 
que la que s’ha acordat que s’endugui el 
contracte o són simplement inaccepta-
bles. 

7. No comunicar indicis de col·lusió a l’au-
toritat de competència que correspon-
gui22 (en l’àmbit de Catalunya, l’Autori-
tat Catalana de la Competència); per 
exemple, ofertes incoherents i injustifi-
cables d’una mateixa empresa licita-
dora a diversos lots d’un mateix con-
tracte que podrien alertar d’un acord de 
repartiment de lots entre operadors. 

8. No dur a terme cap negociació efectiva 
amb les empreses licitadores en aquells 
procediments que contemplin l’obliga-
ció de negociar, impossibilitant la con-
secució de l’oferta econòmicament més 
avantatjosa i perjudicant el pressupost 
de la institució. 

9. Filtrar informació sobre les ofertes re-
budes d’altres empreses licitadores du-
rant el termini de presentació. 

10. Efectuar canvis irregulars en la docu-
mentació lliurada per determinades 
empreses licitadores durant el termini 
de presentació de les ofertes o en qual-
sevol altre moment previ a l’obertura 
pública dels sobres. 

                                                           
desavantatjosa davant d’altres. e) La subordina-
ció de la subscripció de contractes a l’acceptació 
de prestacions suplementàries que, per la seva 
naturalesa o d’acord amb els usos de comerç, no 
tinguin relació amb aquests contractes.» 

VI. Admetre o excloure empreses 
licitadores de forma esbiaixada 

Vulnerabilitats 

Aquesta àrea de riscos s’articula entorn 
l’oportunitat d’afavorir o perjudicar deter-
minats operadors econòmics en discernir 
quins candidats o licitadors poden partici-
par en una licitació; judici que portarà a la 
decisió d’admetre’ls o excloure’ls del proce-
diment. 

La discrecionalitat d’aquest judici en con-
cret ha estat tradicionalment molt delimi-
tada gràcies als principis d’objectivitat, im-
parcialitat i independència que han de regir 
el procediment.  

L’objectivitat es mira de garantir a través 
d’uns requisits previs de solvència tècnica i 
econòmica dels operadors, proporcionals a 
les característiques de les prestacions que 
es volen contractar; d’uns motius d’exclusió 
taxats, i de l’obligació que l’admissió o ex-
clusió es fonamenti en els anteriors i es mo-
tivi adientment.  

Per assegurar la imparcialitat i independèn-
cia el legislador: 

 ha separat aquest discerniment tècnic 
de qui decideix l’adjudicació (l’òrgan de 
contractació). En alguns procediments 
d’adjudicació, per incrementar les ga-
ranties d’imparcialitat la decisió d’ad-
missió o exclusió recau en un òrgan 
col·legiat de naturalesa tècnica, la mesa 

22 Obligació prevista tant a la LCSP (art. 69.2, 
132.3 i 150.1) com a la Llei 15/2007 de defensa 
de la competència. 
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de contractació, enlloc de deixar la de-
cisió a mans d’una única persona.  

 ha obligat l’òrgan de contractació a pre-
venir, detectar i resoldre els conflictes 
d’interès.  

Tanmateix, no tots els procediments d’adju-
dicació requereixen mesa de contractació i, 
en les entitats del sector públic que no són 
Administració, la mesa de contractació és 
potestativa.  

Riscos per a la integritat 

Així, dins d’aquesta àrea s’inclouen els ris-
cos de: 

 No detectar els conflictes d’interès de 
les persones que participen en la decisió 
d’admetre o excloure una oferta al pro-
cediment de licitació (o bé tenen ascen-
dència jeràrquica o funcional sobre les 
anteriors). 

 No detectar ofertes de suborns, de-
mandes de comissions o altres benefi-
cis il·legítims a canvi d’influir en la deci-
sió d’admetre o excloure una oferta del 
procediment. 

 Aplicar irregularment els criteris de se-
lecció de forma que s’afavoreixi o per-
judiqui determinades empreses candi-
dates o licitadores. 

 Rebutjar ofertes incurses en presump-
ció d’anormalitat sense avaluació o mo-
tivació suficients. 

Exemples de pràctiques detectades 

Seguidament es llisten algunes de les irregu-
laritats, pràctiques fraudulentes o corruptes 
detectades. 

1. No abstenir-se de participar en una 
mesa de contractació quan s’està en si-
tuació de conflicte d’interès. 

2. Intentar influir en els membres d’una 
mesa de contractació perquè s’acceptin 
o rebutgin ofertes de forma irregular. 

3. Admetre l’oferta d’una empresa licita-
dora que no compleix els requisits de 
solvència tècnica o econòmica exigits. 

4. Admetre l’oferta d’una empresa licita-
dora en situació de prohibició per con-
tractar: 

- Que hagi incorregut en falsedat en 
efectuar la declaració responsable de 
l’art. 140 LCSP. 

- Quan la persona física o els administra-
dors de la persona jurídica estan incur-
sos en supòsits d’incompatibilitat. 

- Que hagin contractat persones que no 
han complert el període de refreda-
ment legalment establert en deixar el 
seu càrrec públic i abans de passar a 
prestar serveis al sector privat directa-
ment relacionats amb les seves anti-
gues responsabilitats. 

5. Admetre l’oferta d’una empresa licita-
dora que hauria de quedar exclosa per-
què forma part d’una situació de con-
flicte d’interès irresoluble. 

6. Admetre una oferta que inclou condici-
ons per part de l’empresa licitadora que 
no s’ajusten als plecs.  

7. Admetre una oferta rebuda fora de ter-
mini.  

8. Admetre una oferta que mostra indicis 
de col·lusió o corrupció; per exemple, 
tres ofertes amb similituds que arriben 
a l’extrem de reproduir paràgrafs exac-
tes amb errades ortogràfiques incloses i 
que alertarien d’ofertes de cobertura. 

9. Admetre una oferta per sobre del pres-
supost de licitació. 

10. Excloure una oferta qualificant-la 
d’anormalment baixa sense una fona-
mentació o justificació suficient.  
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VII. Valorar de forma esbiaixada 
les ofertes 

Vulnerabilitats 

Aquesta àrea de riscos s’articula entorn de 
dues vulnerabilitats: 

1. La naturalesa inherentment subjectiva 
de la valoració dels criteris la quantifi-
cació dels quals depèn d’un judici de 
valor; valoració que pot arribar a deter-
minar la tria d’una o altra oferta com a 
econòmicament més avantatjosa. 

2. Les oportunitats d’afavorir o perjudicar 
determinats operadors econòmics du-
rant el procés de valoració tècnica. 

Per objectivar aquell judici s’estableix l’obli-
gació de basar-lo en criteris i regles de valo-
ració precises fixades en els plecs, que han 
de permetre determinar la millor relació 
qualitat-preu. Per això, la probabilitat 
d’aquest risc queda en bona part condicio-
nada per les decisions preses durant la pre-
paració de la contractació (vegeu les àrees 
de risc I i II).  

La imparcialitat i independència en aquesta 
valoració es miren d’assegurar de la forma 
explicada ja en l’àrea de riscos anterior (se-
parant la valoració tècnica de la resolució 
d’adjudicació, i fixant obligacions clares en 
matèria de conflictes d’interès). Aquests 
dos principis resulten fonamentals a l’hora 
d’avaluar, puntuar i ordenar les proposici-
ons rebudes per ordre decreixent de cara a 
la proposta d’adjudicació que la mesa de 
contractació haurà d’elevar a l’òrgan de 
contractació o, si no n’hi ha, els serveis de-
pendents d’aquest últim. 

Tanmateix, els tallers d’anàlisi de riscos amb 
gestors públics han posat de manifest que 

és difícil per als membres de la mesa pren-
dre en consideració únicament la informa-
ció continguda en les proposicions, sense 
tenir en compte l’experiència prèvia amb 
aquells licitadors contractats amb anteriori-
tat, tant si fou negativa com positiva.  

L’ampliació de les obligacions de transpa-
rència i motivació de les decisions de la 
mesa de contractació ha de contribuir a re-
duir les oportunitats de subjectivitat, parci-
alitat o influències il·legítimes externes a 
l’hora de valorar les ofertes, tant en el sentit 
d’afavorir com de perjudicar determinats li-
citadors. Tanmateix, les vulnerabilitats inhe-
rents hi romanen —el risc zero no existeix— 
i la possibilitat que els riscos que es llisten a 
continuació es produeixin no desapareix.  

Riscos per a la integritat 

Dins d’aquesta àrea s’inclouen riscos com 
ara: 

 No detectar els conflictes d’interès de 
les persones que participen en la valo-
ració de les ofertes (risc de parcialitat) o 
bé tenen ascendència jeràrquica o fun-
cional sobre les anteriors (risc de de-
pendència). 

 No detectar ofertes de suborns, de-
mandes de comissions o altres benefi-
cis il·legítims a canvi d’afavorir o perju-
dicar un licitador durant la valoració de 
les ofertes. 

 Aplicar irregularment el procediment 
per valorar les ofertes o els criteris 
d’adjudicació i les seves regles de valo-
ració, de forma que s’afavoreixi o perju-
diqui determinats candidats o licita-
dors. 

 Emetre judicis de valor sense les garan-
ties d’objectivitat i imparcialitat míni-
mes establertes (motivació suficient i 
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raonada de les valoracions i, en els ca-
sos previstos, emesa per un comitè 
d’experts adientment constituït). 

 Modificar de facto els criteris d’adjudi-
cació o les regles per valorar-los, confi-
gurant unes regles diferents de les que 
s’havien donat inicialment als licitadors 
per preparar les ofertes. 

Exemples de pràctiques detectades 

Seguidament es llisten algunes de les irregu-
laritats, pràctiques fraudulentes o corruptes 
detectades. 

1. No abstenir-se de formar part d’una 
mesa de contractació quan s’està en si-
tuació de conflicte d’interès. 

2. No abstenir-se de fer una valoració tèc-
nica per a una mesa de contractació 
quan s’està en situació de conflicte d’in-
terès. 

3. Intentar influir en una persona que esti-
gui elaborant una valoració tècnica de 
les ofertes, per exemple, perquè no es 
declari deserta. 

4. Acceptar un sobre de diners en metàl·lic 
a canvi d’afavorir l’adjudicació a un de-
terminat licitador. 

5. Avaluar els criteris de valoració automà-
tica (fórmula matemàtica) abans que els 
sotmesos a judici de valor, invertint un 
ordre de valoració que cerca garantir la 
imparcialitat en la valoració dels dar-
rers. 

6. Revisar en «segona volta» la puntuació 
dels criteris valorats mitjançant judici 
de valor per tal de millorar la puntuació 
de l’oferta que es vol afavorir. 

7. Atorgar una puntuació als criteris d’ad-
judicació quantificables a través de judi-
cis de valor sense motivar-la (o de 
forma insuficient), per negligència o per 

afavorir o perjudicar un determinat lici-
tador. 

8. No sotmetre els criteris qualitatius a la 
valoració d’un comitè d’experts amb 
qualificació apropiada, en els casos que 
és obligatori. 

9. Crear subcriteris no inclosos en els plecs 
per justificar una determinada distribu-
ció de punts d’aquell criteri. 

10. Ponderar la puntuació entre subcriteris 
que no estaven ponderats al plecs. 

11. Elevar una proposta d’adjudicació a l’òr-
gan tècnic de selecció en què no es pro-
posa l’empresa licitadora que encapçala 
la llista amb la millor oferta. 

12. Acceptar millores quan els plecs no les 
preveien, tot discriminant qui no les ha 
proposat perquè no estaven previstes. 

13. Acceptar millores no relacionades amb 
l’objecte del contracte. 

14. Valorar les millores de forma arbitrària i 
no motivada o, fins i tot, afavorint algun 
licitador. 

15. Valorar les millores emprant criteris no 
previstos als plecs. 

VIII. Resoldre l’adjudicació o for-
malitzar irregularment els con-
tractes  

Vulnerabilitats 

Aquesta àrea de riscos s’articula entorn de 
tres vulnerabilitats pròpies d’aquest tram fi-
nal de la fase de licitació:  

1. Un cert marge de discrecionalitat per 
resoldre l’adjudicació del contracte per 
part de l’òrgan de contractació. Aquest 
marge ve donat per la capacitat de l’òr-
gan de contractació de decidir: 
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- Separar-se de la proposta d’adjudicació 
que li elevi la mesa de contractació o la 
unitat tècnica dependent d’ella. 

- No adjudicar o subscriure el contracte 
o desistir del procediment d’adjudica-
ció abans de la formalització. 

2. L’oportunitat d’incloure, en el docu-
ment en què es formalitzi el contracte, 
clàusules que podrien implicar una alte-
ració dels termes de l’adjudicació o que, 
fins i tot, puguin arribar a perjudicar l’in-
terès general. 

3. La coincidència en la mateixa persona 
de dues funcions que col·lideixen inhe-
rentment i col·loquen l’òrgan de con-
tractació en una situació de conflicte: la 
de decidir a qui adjudicar i la de resoldre 
els recursos al seu propi acord d’adjudi-
cació, de manera que l’òrgan de con-
tractació esdevé jutge i part23. 

Per això, el legislador estableix límits (1) al 
marge de discrecionalitat —les obligacions 
de motivar aquestes decisions (algunes amb 
motius taxats) i de transparència—, (2) a 
l’oportunitat —prohibint la introducció de 
clàusules que impliquin una alteració dels 
termes d’adjudicació— i (3) als contractes 
en què la resolució dels recursos a la decisió 
d’adjudicar s’atribueix al mateix òrgan de 
contractació —contractes susceptibles de 
recurs especial on la resolució del recurs 
s’atribueix a un òrgan diferent (a Catalunya, 
al Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic)—.  

Riscos per a la integritat 

Dins d’aquesta àrea s’inclouen els riscos de: 

                                                           
23 Sobre funcions inherentment conflictives ve-
geu una explicació sintètica a Oficina Antifrau, 
2016: pàg. 31 o a Stark, 2001: pàg. 335-351. 

 No detectar els conflictes d’interès de 
la persona que constitueix l’òrgan de 
contractació, les persones que partici-
pen en la resolució dels recursos a 
l’acord d’adjudicació o en la formalitza-
ció del contracte. 

 No detectar ofertes de suborns, de-
mandes de comissions o altres benefi-
cis il·legítims per a la persona que cons-
titueix l’òrgan de contractació, les per-
sones que participen en la resolució dels 
recursos a l’acord d’adjudicació o en la 
formalització del contracte. 

 Adjudicar injustificadament el con-
tracte a un licitador que no ha presentat 
l’oferta econòmicament més avantat-
josa. 

 No adjudicar o subscriure el contracte o 
desistir del procediment de forma injus-
tificada. 

 Tramitar o resoldre irregularment els 
recursos administratius a l’acord d’ad-
judicació. 

 Formalitzar el contracte irregularment. 

Exemples de pràctiques detectades 

Seguidament es llisten algunes de les irregu-
laritats, pràctiques fraudulentes o corruptes 
detectades. 

1. Adjudicar a una empresa licitadora que 
no ha presentat la millor oferta quan 
s’ha produït un error material en la pro-
posta de la mesa de contractació; per 
exemple, en la suma de puntuacions o 
bé quan es proposa una empresa que 
no és la que encapçala la llista. 
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2. Adjudicar a una empresa licitadora en 
contra de la proposta dels serveis tèc-
nics dependents de l’òrgan de contrac-
tació (quan no hi ha mesa) sense moti-
vació tècnica d’aquesta decisió. 

3. Dificultar o restringir l’accés a la infor-
mació sobre el procediment a una em-
presa licitadora que no ha resultat l’ad-
judicatària i podria recórrer la resolució 
d’adjudicació. 

4. Introduir canvis en alguna clàusula, en 
el moment de formalitzar el contracte, 
no avalats per millores acceptades ni 
per altres raons jurídiques i que alterin 
els termes de l’adjudicació (negociaci-
ons il·legítimes). 

5. Contactar informalment qui ha d’esde-
venir adjudicatari d’un contracte o lot 
per tal que hi renunciï a favor d’un altre 
licitador amb la promesa «d’arreglar» 
properes licitacions. 

4. Riscos en la fase d’execució 
Aquesta fase s’inicia amb l’execució del con-
tracte per obtenir les prestacions que l’ens 
públic necessita i finalitza amb l’extinció de 
totes les responsabilitats contractuals.  

Malgrat que la correcta execució24 de les 
prestacions és l’objectiu de la contractació 
—les fases anteriors són merament instru-
mentals—, sovint aquesta fase acaba sent la 
gran oblidada en termes de recursos. En 
aquest sentit, són nombroses les irregulari-
tats posades de manifest en els tallers 
d’anàlisi de riscos amb gestors i en els infor-
mes dels òrgans de control. 

                                                           
24 Entenent per correcta aquella que sigui res-
pectuosa amb els principis de eficàcia, eficièn-
cia, legalitat, transparència i integritat. 

IX. Obtenir una prestació diferent 
a la contractada  

Vulnerabilitats 

Aquesta àrea de riscos s’articula entorn de 
dues vulnerabilitats inherents a l’execució 
del contracte. 

Des del moment que es contracta una pres-
tació als mercats, hi ha una dependència 
d’un tercer, l’empresa contractista, per ob-
tenir la qualitat del servei o dels treballs 
acordada; la quantitat de subministraments 
o de servei contractada, i en general, la 
prestació en el temps i amb els costos acor-
dats. Aquest tercer pot trobar oportunitats 
d’incompliments per factors diversos que 
s’analitzaran amb detall en propers Docu-
ments de treball; per exemple, dèficits en la 
supervisió de l’execució, o bé manca de pre-
cisió sobre la prestació o les condicions 
d’execució als plecs: com més precisió, més 
facilitat per detectar o acreditar incompli-
ments contractuals. En aquest sentit, 
aquesta àrea de risc està molt condicionada 
per la materialització d’alguns dels riscos de 
la primera fase (en particular de les àrees I i 
II). 

D’altra banda, poden produir-se oportuni-
tats d’influències externes o pressions in-
ternes per no detectar els incompliments o 
no resoldre’ls adientment. 

Riscos per a la integritat 

Per això, dins d’aquesta àrea s’inclouen ris-
cos diversos, com ara: 



 

Projecte «Riscos per a la integritat en la contractació pública»  22 

Identificació dels riscos 
 per a la integritat de la contractació 

 No detectar els conflictes d’interès de 
les persones que participen en la super-
visió de l’execució o bé hi tenen ascen-
dència jeràrquica o funcional. 

 No detectar ofertes de suborns, de-
mandes de comissions o altres benefi-
cis il·legítims a canvi de no supervisar 
adequadament l’execució. 

 No detectar incompliments en l’execu-
ció de la prestació o de totes les condi-
cions d’execució pactades. 

 Reconèixer com a executat o lliurat 
(mitjançant certificació o qualsevol altra 
fórmula equivalent de conformitat) 
quelcom que no es correspon amb la 
realitat. 

 Acceptar increments de preus irregu-
lars o injustificats. 

 No resoldre les deficiències detectades 
durant l’execució del contracte. 

Exemples de pràctiques detectades 

Seguidament es llisten algunes de les irregu-
laritats, pràctiques fraudulentes o corruptes 
detectades. 

1. No detectar la no execució d’obres o 
serveis o el lliurament de subministra-
ments establerts al contracte; per 
exemple, no detectar terraplens aixe-
cats en tongades d’un metre i amb com-
pactació insuficient fins que comencen 
a aparèixer assentaments i esquerdes 
importants en un tram de carretera. 

2. No detectar la substitució de determi-
nats treballs o subministraments per 
d’altres que no acompleixen les especi-
ficacions; per exemple, lliurament de 
cadires d’oficina amb prestacions d’er-
gonomia inferiors a les presentades en 
l’oferta (però que es facturaran tal i com 
es van acordar en el contracte). 

3. No exigir la rectificació d’un incompli-
ment dels termes del contracte; per 
exemple, detectar la no execució d’un 
reg d’emprimació preceptiu quan les 
obres de pavimentació d’una rotonda 
estan gairebé enllestides i no exigir l’en-
derroc de l’obra per tal d’executar-lo i 
assegurar el correcte funcionament del 
paviment. 

4. Certificar amidaments ficticis; per 
exemple, amidaments de moviments de 
terres sobredimensionats en una obra. 

5. Certificar un nombre d’hores d’un pro-
fessional d’una determinada qualifica-
ció prevista als plecs, quan en realitat 
les ha efectuat un professional molt 
menys qualificat. 

6. Certificar moltes més hores de servei 
d’un professional de les realment exe-
cutades. 

7. Proposar o acceptar preus contradicto-
ris inflats, desproporcionats o no de 
mercat; per exemple, acordar preus 
contradictoris al doble dels del banc de 
preus de mercat de l’any d’execució 
dels treballs, a canvi d’un suborn en 
forma de comissió equivalent al 3% de 
l’obra executada. 

X. Modificar injustificadament el 
contracte 

Vulnerabilitats 

Aquesta àrea de riscos s’articula entorn de: 

1. les oportunitats de biaixos en el judici 
per discernir les modificacions de la 
prestació —o dels termes en què s’ha 
d’executar— estrictament necessàries 
ateses incidències o imprevistos sorgits 
durant l’execució del contracte, que 
desvirtuen el contracte inicial fins al 
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punt que el converteixen en un con-
tracte diferent. 

2. les oportunitats d’influències externes 
o pressions internes per modificar in-
justificadament un contracte. 

El legislador mira de reduir aquestes opor-
tunitats a través d’obligacions de transpa-
rència, de motivació de les decisions, con-
trols interns i la regulació dels límits a les 
modificacions contractuals, pròrrogues o als 
contractes complementaris.  

Tanmateix, cal tenir en compte que, en oca-
sions, aquestes modificacions no es forma-
litzen, sinó que, simplement, es produeixen. 

Riscos per a la integritat 

Aquesta àrea agrupa els riscos següents: 

 No detectar els conflictes d’interès de 
les persones que participen en la pro-
posta o preparació de qualsevol modifi-
cació contractual o bé les que tenen as-
cendència jeràrquica o funcional sobre 
aquelles. 

 No detectar ofertes de suborns, de-
mandes de comissions o altres benefi-
cis il·legítims a canvi de modificar injus-
tificadament el contracte. 

 Aprovar modificacions que afectin al 
contingut essencial del contracte: que 
alterin l’objecte o import global; que 
canviïn l’equilibri del contracte en bene-
fici de l’empresa contractista; que intro-
dueixin condicions que haurien permès 
la selecció de candidats diferents o la 
selecció d’un adjudicatari diferent en 
fase de licitació, etc. 

 Acceptar modificacions de facto de 
l’objecte del contracte o les condicions 
d’execució. 

 Aprovar o no detectar, segons el cas, la 
substitució injustificada o irregular de 
l’adjudicatari o de l’executor (si se sub-
contracta) del contracte. 

 Aprovar pròrrogues del contracte inne-
cessàries o injustificables. 

 Aprovar contractes complementaris in-
justificats o irregulars. 

Exemples de pràctiques detectades 

Seguidament es llisten algunes de les irregu-
laritats, pràctiques fraudulentes o corruptes 
detectades. 

1. Proposar modificacions que superen, 
fins i tot, el 50% del valor inicial. 

2. Aprovar la modificació de contractes 
d’obra amb informes de supervisió des-
favorables. 

3. Aprovar una modificació demanada pel 
contractista que comporta una minva 
important de la qualitat de l’obra sense 
reducció de l’import a abonar; per 
exemple, la modificació d’un pont inici-
alment projectat com atibantat per 
substituir-lo per una estructura mixta 
de formigó armat i acer que incloïa una 
armadura d’impossible execució i que 
va comportar un retrocés tecnològic 
molt significatiu respecte d’estructures 
contemporànies similars. 

4. Executar serveis no previstos inicial-
ment als plecs aprofitant objectes con-
tractuals o descripcions de les prestaci-
ons molt vagues o imprecises (contrac-
tes coneguts en determinats àmbits 
com «contractes xiclet»). 

5. Acceptar o no detectar, segons el cas, la 
subcontractació de la totalitat del con-
tracte (per exemple, d’una obra) o bé 
contrària al que s’estableix als plecs. 
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6. Acceptar o no detectar, segons el cas, la 
cessió d’un contracte quan no es com-
pleixen els requisits per fer-ho. 

7. Tramitar pròrrogues malgrat la insatis-
facció amb la qualitat de la prestació re-
buda perquè en fases anteriors havien 
estat «garantides» al contractista. 

8. En contractes derivats d’un acord marc, 
acordar pròrrogues amb el proveïdor 
fora de les clàusules de l’acord marc. 

9. Impulsar pròrrogues immediatament 
després de la formalització del con-
tracte, quan encara no és possible valo-
rar la conveniència de la pròrroga. 

10. Proposar contractes complementaris 
on no queda justificat que siguin neces-
saris per a l’execució de l’obra tal i com 
estava descrita, ni que l’obra no pugui 
separar-se del contracte inicial tècnica-
ment o econòmicament. 

11. Proposar contractes basats en necessi-
tats espúries per adjudicar contractes 
complementaris a l’adjudicatari de 
l’obra que s’està executant. 

XI. Autoritzar pagaments injustifi-
cats o irregulars 

Vulnerabilitats 

Aquesta àrea de riscos s’articula entorn de 
dues vulnerabilitats intrínseques: 

1. Oportunitats de biaixos en el judici so-
bre si allò facturat coincideix amb la re-
alitat i amb les condicions de pagament 
legalment previstes (al contracte o a la 
normativa). En aquest sentit, aquesta 
àrea de riscos està directament vincu-
lada a les dues àrees de risc anteriors 
(àrees IX i X: certificacions fraudulentes, 
preus contradictoris inflats, modificaci-

ons irregulars...) o a la d’adjudicar direc-
tament a un operador al marge del pro-
cediment de contractació (àrea IV). Així, 
si algun dels riscos d’aquelles àrees es 
materialitzen, la probabilitat d’autorit-
zar pagament injustificats o fraudulents 
s’incrementa proporcionalment. 

2. El moment de l’autorització conté una 
oportunitat d’influències externes o 
pressions internes per alterar les con-
dicions o fins i tot els imports dels pa-
gaments. 

Riscos per a la integritat 

Així, dins d’aquesta àrea s’inclouen els se-
güents riscos: 

 No detectar els conflictes d’interès de 
les persones que participen en l’autorit-
zació dels pagaments o bé tenen ascen-
dència jeràrquica o funcional sobre les 
anteriors. 

 No detectar ofertes de suborns, de-
mandes de comissions o altres benefi-
cis il·legítims a canvi de pagaments irre-
gulars o injustificats. 

 Avançar pagaments abans que l’em-
presa contractista tingui el dret. 

 Autoritzar pagaments irregulars o frau-
dulents. 

Exemples de pràctiques detectades 

Seguidament es llisten algunes de les irregu-
laritats, pràctiques fraudulentes o corruptes 
detectades. 

1. Pressionar perquè s’autoritzi el paga-
ment abans d’iniciar l’execució; per 
exemple, perquè l’adjudicatari facturi i 
cobri a finals d’aquest exercici una pres-
tació que no es començarà a executar 
fins l’any següent. 
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2. Acordar pactes fraudulents per raons 
alienes a l’objecte del contracte; per 
exemple, pagaments per accelerar els 
treballs per tal de poder inaugurar una 
obra abans d’unes eleccions. 

3. No detectar i pagar factures per submi-
nistraments no lliurats o per treballs o 
serveis no executats. 

4. Acceptar factures contràries a les clàu-
sules contractuals; per exemple, factu-
rar honoraris per redacció de projectes 
d’obra segons paràmetres del pressu-
post d’execució contemplat a l’avant-
projecte o l’estudi informatiu, enlloc de 
seguir els paràmetres de càlcul contin-
guts als plecs que regien l’adjudicació, 
de forma que l’import és superior al 
pactat. 

5. Migrar «costos» entre contractes; per 
exemple facturar en un contracte de 
serveis les hores d’un expert proce-
dents d’un altre contracte amb el ma-
teix contractista. 

XII. No exigir responsabilitats per 
incompliments 

Vulnerabilitats 

Aquesta àrea de riscos s’articula entorn de 
dues vulnerabilitats: 

1. les oportunitats d’influències externes 
o pressions internes per tal que no 
s’exigeixin responsabilitats. 

2. les oportunitats per no incoar (o no re-
soldre adientment) procediments 
d’exigència de responsabilitats a: 

- l’empresa contractista que incompleix 
les condicions contractuals o  

- persones de l’entitat adjudicadora que 
han incorregut en pràctiques irregu-
lars, fraudulentes o corruptes (o les 
han facilitat). 

Riscos per a la integritat 

Així, dins d’aquesta àrea s’inclouen els ris-
cos de: 

 No detectar els conflictes d’interès de 
les persones responsables de proposar 
o incoar els procediments adients d’exi-
gència de responsabilitat o bé aquelles 
que tenen ascendència jeràrquica o fun-
cional sobre les primeres. 

 No detectar ofertes de suborns, de-
mandes de comissions o altres benefi-
cis il·legítims a canvi de no exigir res-
ponsabilitats per incompliments con-
tractuals. 

 No exigir les responsabilitats legal-
ment previstes als adjudicataris per in-
compliments de la normativa de con-
tractació o dels plecs contractuals. 

 No exigir responsabilitats als servidors 
públics que incorren en pràctiques irre-
gulars, fraudulentes o corruptes o facili-
ten la seva materialització. 

Aquesta manca d’exigència de responsabili-
tats incrementa la probabilitat que en 
posteriors contractacions d’aquella entitat 
adjudicadora es materialitzi qualsevol dels 
riscos identificats en les 11 àrees anteriors.  

Exemples de pràctiques detectades 

Seguidament es llisten algunes de les pràc-
tiques irregulars o fraudulentes detectades. 

1. No proposar o no incoar el procediment 
per tramitar les penalitats previstes per 
incompliment del contracte, per exem-
ple:  
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- per reduir el preu unitari per manca de 
qualitat, quan així està reconegut als 
plecs de prescripcions tècniques. 

- per sancionar els incompliments dels 
terminis d’execució totals imputables 
al contractista. 

2. No instar la revisió d’ofici quan es detec-
ten causes que ho justifiquen o bé, si ca-
duca el procediment iniciat de revisió, 
no tornar a incoar-lo quan no ha pres-
crit la infracció que la justifica. 

3. No executar les garanties en cas de de-
fectes o vicis ocults descoberts quan ja 
s’ha efectuat la recepció de l’obra. 

4. Retornar les garanties abans de temps 
per donar liquiditat a un contractista. 

5. No valorar detingudament la possibili-
tat de reclamar danys i perjudicis per 
pràctiques col·lusòries. 

6. No proposar o no incoar (o deixar cadu-
car si han estat ja incoats) expedients 
disciplinaris per incompliments de les 
obligacions dels empleats públics al 
llarg del procediment de contractació o 
responsabilitats patrimonials a les auto-
ritats25. 

7. No presentar denúncia o querella crimi-
nal contra un servidor públic quan es té 
coneixement que ha acceptat un suborn 
d’una empresa contractista i optar, sim-
plement, per convidar-lo a demanar la 
baixa voluntària de la institució. 

                                                           
25 La disposició addicional 28.2 de la LCSP, sobre 
responsabilitat de les autoritats i del personal al 
servei de les administracions públiques, relativa 
a la infracció o aplicació indeguda dels preceptes 

5. Quins són els riscos inhe-
rents més probables i greus a 
la vostra organització? 
Les vulnerabilitats intrínseques a la contrac-
tació exposades al llarg d’aquest document 
fan possibles els riscos identificats; i les 
pràctiques citades com a exemples en són 
una mostra. 

Per això, els ens públics necessiten avaluar 
aquestes 12 àrees de riscos per esbrinar: 

1. La probabilitat que es materialitzin els 
riscos. Aquesta probabilitat es pot ava-
luar numèricament, comptabilitzant la 
freqüència amb què les pràctiques llis-
tades com a exemple, o d’altres que res-
ponguin al mateix risc, s’hagin produït 
en el termini seleccionat per a l’avalua-
ció (els darrers 5 anys és un termini em-
prat amb freqüència). Algunes metodo-
logies de gestió de riscos opten per una 
avaluació més qualitativa a través de 
grups de persones representants de di-
verses funcions (i, per tant, amb dife-
rents perspectives), relacionades amb 
l’àmbit que s’avalua (la contractació en 
aquest cas), per valorar si cadascun dels 
riscos és molt probable, probable o poc 
probable. 

2. La gravetat si es produeixen les pràcti-
ques irregulars, fraudulentes o corrup-
tes que materialitzen aquells riscos. 
Aquesta gravetat novament es pot valo-
rar de forma quantitativa (per exemple, 
a través de qüestionaris) o qualitativa, 
demanant als integrants del grup avalu-
ador que valori si la materialització de 

de la Llei de Contractes no exigeix, en el text vi-
gent, l’existència de negligència greu per a l’exi-
gència de responsabilitat disciplinària. 
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cada risc seria molt greu, greu o poc 
greu.  

La valoració dels riscos presentats seqüenci-
alment a través de les 12 àrees, d’acord amb 
aquests dos criteris de probabilitat i grave-
tat, facilita: 

 una avaluació exhaustiva i ordenada de 
tots els riscos inherents i, si s’escau, 

 una priorització dels riscos (o àrees de 
riscos completes) que requereixen una 
gestió immediata en cas que n’hi hagin 
molts valorats amb puntuacions molt 
elevades, o qualificats de molt proba-
bles o molt greus, i els recursos per ini-
ciar-ne la gestió siguin limitats. Per a 
aquelles àrees o aquells riscos molt pro-
bables i molt greus, serà inajornable el 
disseny i posada en marxa de mesures 
que conformaran el pla de prevenció. 

Les mesures preventives eficaces són aque-
lles que actuen sobre els factors que gene-
ren, potencien o perpetuen els riscos. 
D’aquí la necessitat d’identificar tots els fac-
tors que incideixen sobre un risc i dissenyar, 
per a cadascun, alguna mesura que redueixi 
la probabilitat que aquell risc es materialitzi, 
fins que el risc residual sigui tolerable per a 
la institució. 

Per això, en el proper Documents de treball 
s’explica en què consisteix l’anàlisi de riscos, 
què són els factors de risc i quins tipus cal 
cercar dins les organitzacions, així com la 
definició i tipus de mapes de riscos, i com els 
mapes de factors faciliten l’anàlisi sistemà-
tica dels riscos que cada institució hagi deci-
dit prioritzar, amb l’objectiu de dissenyar 
plans de prevenció realment eficaços. 
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