
EG03 Documents de treball 3 15 de maig de 2018 

 

 

 

Eines de gestió 3 | Identificació dels riscos en la fase d’execució 
  

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

IX. Obtenir una 

prestació diferent a la 

contractada 

 No detectar els conflictes d’interès de les persones que participen en la supervisió de l’execució 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 de no supervisar adequadament 

l’execució. 

 No detectar incompliments en l’execució de la prestació o de totes les condicions d’execució pactades, incloent-hi les relatives a 

la subcontractació. 

 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 irregulars o injustificats. 

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

X. Modificar 

injustificadament el 

contracte 

 No detectar els conflictes d’interès de les persones que participen en la proposta o preparació de qualsevol modificació 

contractual o bé tenen ascendència jeràrquica o funcional sobre les anteriors. 

 No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims per modificar injustificadament 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 benefici del contractista; que introdueixin condicions que haurien permès la selecció de candidats diferents o la 

selecció d’un adjudicatari diferent en fase de licitació...). 

 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 subcontracta) 

del contracte. 

 Aprovar pròrrogues del contracte innecessàries o injustificables. 

 Aprovar contractes complementaris injustificats o irregulars. 

XI. Autoritzar 

pagaments 

injustificats o 

irregulars  

 No detectar els conflictes d’interès de les persones que participen en l’autorització dels pagaments 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 de pagaments irregulars o 

injustificats. 

 Avançar pagaments abans que el contractista tingui el dret. 

 Autoritzar pagaments irregulars o fraudulents. 

XII. No exigir 

responsabilitats per 

incompliments  

 No detectar els conflictes d’interès de les persones responsables de proposar o incoar els procediments adients d’exigència de 

responsabilitat o bé que tenen ascendència jeràrquica o funcional sobre les primeres. 

 No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi de no exigir responsabilitats per 

incompliments contractuals. 

 No exigir les responsabilitats legalment previstes als adjudicataris per incompliments de la normativa de contractació o dels plecs 

contractuals. 

 No exigir responsabilitats als servidors públics que incorren en pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes o faciliten la seva 

materialització. 
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