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Eines de gestió 2 | Identificació dels riscos en la fase de licitació 
  

Àrees de risc Riscos per a la integritat en la contractació pública 

V. No evitar pràctiques 

anticompetitives 

 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 proposicions rebudes o, en procediments amb negociació, que 

coneixen el contingut de les negociacions amb cada candidat o licitador.  

 No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d’informació privilegiada durant la 

fase de licitació. 

 Crear dèficits o asimetries en la informació facilitada als operadors econòmics. 

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

 No vetllar per la confidencialitat de les proposicions fins a la seva obertura pública.  

 Falsejar la negociació en aquells procediments que la contemplin abans de la presentació de les ofertes definitives. 

VI. Admetre o excloure 

ofertes de forma 

esbiaixada 

 No detectar els conflictes d’interès de les persones que participen en la decisió d’admetre o excloure una oferta al procediment de 

licitació (o bé tenen ascendència jeràrquica o funcional sobre les anteriors). 

 No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d’influir en la decisió d’admetre o 

excloure una oferta del procediment. 

 Aplicar irregularment els criteris de selecció de forma que s’afavoreixi o perjudiqui determinats candidats o licitadors. 

 Rebutjar ofertes incurses en presumpció d’anormalitat sense avaluació o motivació suficients 

VII. Valorar les ofertes 

de forma esbiaixada 

 No detectar els conflictes d’interès de les persones que participen en la valoració de les ofertes (risc de parcialitat) o bé tenen 

ascendència jeràrquica o funcional sobre les anteriors (risc de dependència). 

 No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d’afavorir o perjudicar 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 valoració, de forma que 

s’afavoreixi o perjudiqui determinats candidats o licitadors. 

 Emetre judicis de valor sense les garanties d’objectivitat i imparcialitat mínimes establertes (motivació suficient i raonada de les 

valoracions i, en els casos previstos, emesa per un comitè d’experts adientment constituït). 

 Modificar de facto els criteris d’adjudicació o les regles per valorar-los, configurant unes regles diferents de les que s’havien donat 

inicialment als licitadors per preparar les ofertes. 

VIII. Resoldre 

l’adjudicació o 

formalitzar contractes 

irregularment   

 No detectar els conflictes d’interès de la persona que constitueix l’òrgan de contractació, les persones que participen en la 

resolució dels recursos a l’acord d’adjudicació o en la formalització del contracte. 

 No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims per a la persona que constitueix l’òrgan de 

contractació, les persones que participen en la resolució dels recursos a l’acord d’adjudicació o en la formalització del contracte. 

 Adjudicar injustificadament el contracte a un licitador que no ha presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

 No adjudicar o subscriure el contracte o desistir del procediment de forma injustificada. 

 Tramitar o resoldre irregularment els recursos administratius a l’acord d’adjudicació. 

 Formalitzar el contracte irregularment. 
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