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Com i perquè gestionar-los 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Risc d’irregularitat  Risc de frau  Risc de corrupció 

Què és?  Probabilitat d’acció o omissió voluntària,  
contrària a la norma legal o reglamentària 

Per què es 
produeix? 

 Pràctica  
negligent 

 Pràctica 
intencionada 

 Pràctica 
intencionada a canvi 
d’un benefici 
particular il·legítim 

Quin resultat 
comporta? 

 Perjudica el pressupost de l’organització o  
vulnera els principis rectors de la contractació 

Conceptes bàsics        

Favoritisme engloba pràctiques de 

corrupció: nepotisme, clientelisme... 

Integritat 

Alineament consis-

tent i adherència a 

uns valors ètics com-

partits, principis i 

normes per sostenir i 

prioritzar l’interès 

públic sobre els 

interessos privats en 

el sector públic. 

 

Risc 

Probabilitat que es 

produeixi un dany, 

lesió, pèrdua, 

responsabilitat o 

qualsevol altre efecte 

nociu per a una 

institució degut a 

vulnerabilitats 

internes o externes. 

 

 

Riscos per a la integritat en la contractació: 

inclou els riscos d’irregularitat, frau i corrupció, 

així com qualsevol conducta impròpia, que 

sense vulnerar directament cap norma, sí posi 

en risc els principis rectors de la contractació. 

Riscos 
per a la 

integritat

1 Identificar

2 Analitzar

3 Avaluar
4 Tractar
(implantar el 
Pla d'integritat)

5 Fer el 

seguiment

Metodologia  

d’anàlisi i  

planificació 

Pla 

d’integritat 

Pla de 

prevenció 

Centrat en el risc per a la integritat (la probabilitat 
de pràctica irregular, fraudulenta o corrupta) 

Persegueix reduir la probabilitat que els riscos es 
materialitzin 

Pla de 

contingència 

Centrat en el dany per a la integritat (la pràctica 
irregular, fraudulenta o corrupta)  

Persegueix detectar la violació de la integritat i 
reduir la gravetat de les conseqüències 

Gestió dels riscos per 

a la integritat de la 

contractació 

 

Amb la finalitat 

de garantir de 

forma raonable 

que els recursos 

i la capacitat 

de decisió 

s'empren per a 

les finalitats 

previstes, 

sostenint i 

prioritzant 

l’interès públic 

sobre els 

interessos 

privats. 

Objectes de prevenció  

(òrgans de contractació) 

 

Resultat Els conflictes d'interès són 

un factor causal del risc de 

corrupció si no es gestionen 

correctament 
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