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1. Impulsar i 

preparar 

contractes 

innecessaris 

o perjudicials 

 Regulació de l’àmbit d’aplicació subjectiu ba-

sat en una concepció formalista i referenciada 

a l’esquema organitzatiu del sector públic 

estatal 

 Regulació imprecisa del pla de contractació que 

han d’elaborar les entitats del sector públic 

 Manca de previsió respecte de la solvència a 

exigir en els contractes mixtes  

5. No evitar 

pràctiques 

anticompe-

titives  

 Regulació amb incerteses del 

procedir de la mesa davant indicis 

de conductes col·lusòries en el 

procediment de contractació 

 Publicitat condicionada de les 

respostes als aclariments 

sol·licitats per les empreses 

interessades 

9. Obtenir una 

prestació 

diferent a la 

contractada 

 Regulació del responsable del 

contracte insuficient per 

garantir l’efectivitat d’aquesta 

figura 

 Absència de preceptes precisos, 

clars i estructurals per a 

l’exercici de la funció de control 

2. Preparar 

contractes 

que limitin 

indeguda-

ment la 

concurrència 

o la lliure 

competència 

 Regulació imprecisa del règim dels contractes 

menors 

 Regulació dels registres d’empreses licitadores i 

classificades que pot comprometre la finalitat 

d’agilització i simplificació a què respon la 

regulació del procediment obert simplificat i 

l’obligació d’inscripció que estableix 

 Regulació del règim jurídic de contractació dels 

poders adjudicadors que no tenen la condició 

d’administració pública 

 Regulació del doble règim jurídic dels contrac-

tes privats de les administracions públiques 

 Manca de limitació de la durada de les 

eventuals pròrrogues dels contractes 

 Marge de discrecionalitat en la determinació de 

la ponderació dels criteris d’adjudicació 

 Regulació de la prova de la no concurrència 

d’una prohibició de contractar limitativa 

 Utilització de conceptes jurídics indeterminats 

en la regulació del procediment negociat sense 

publicitat 

6. Admetre o 

excloure 

empreses 

licitadores de 

forma 

esbiaixada  

 Regulació de la causa de 

prohibició de contractar per 

incompatibilitat i del conflicte 

d’interès que permet no detectar 

aquestes situacions o no abordar-

les adequadament. 

 Manca de regulació de la 

sol·licitud d’aclariment de les 

ofertes presentades 

 Regulació laxa de la composició 

de les Meses de contractació en 

l’àmbit local 

10. Modificar 

injustificada-

ment el 

contracte 

 Regulació del règim de les 

modificacions previstes en els 

plecs que crea oportunitats per 

recórrer a les no previstes 

7. Valorar de 

forma 

esbiaixada  

les ofertes 

 Manca de previsió relativa a la 

comunicació prèvia dels 

subcriteris d’adjudicació i del 

mètode de valoració de les ofertes 

 Manca de precisió en la regulació 

de la classificació de les ofertes en 

els casos en què es presentin 

ofertes anormalment baixes 

11. Autoritzar 

pagaments 

injustificats o 

irregulars 

 

12. No exigir 

responsabili-

tats per in-

compliments  

 

 

 

 

 

 Manca d’obligació d’incloure en 

els plecs responsabilitats per 

incompliment de les condicions 

especials d’execució 

 Regulació insuficient de la nova 

causa de resolució dels 

contractes relativa a 

l’impagament dels salaris dels 

treballadors o de les condicions 

establertes en conveni col·lectiu 

durant l’execució 

3. Filtrar informació privilegiada 8. Resoldre 

l’adjudicació o 

formalitzar 

contractes 

irregularment 

 

4. Adjudicar 

directament a 

1 operador al 

marge del pro-

cediment  

 Regulació imprecisa i insuficient dels convenis 

entre entitats del sector públic exclosos de 

l’àmbit d’aplicació de la LCSP 

 Regulació imprecisa dels encàrrecs a mitjans 

propis personificats 
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