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Nota de premsa 

 
 
 

 

Antifrau exposa les motivacions que 
porten a transgredir les normes en la 
contractació pública 
 

 
— Aquest nou document d’Antifrau explora les motivacions més 

habituals en les pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes en 
la compra pública i els factors de risc personal 

 
— Els motors habituals per incórrer en pràctiques irregulars són 

incapacitat, desídia i biaixos cognitius 
 

— Les motivacions per cometre frau i corrupció més freqüents són 
per ocultar errors o irregularitats anteriors, per necessitat, 
cobdícia, amistat, amor, estatus o reconeixement 
 

— És la cinquena entrega de la sèrie Documents de treball del 
projecte Riscos per a la integritat en la contractació pública 

 
 
 

  

 
14 de desembre de 2018. L’Oficina Antifrau presenta un nou 
Document de treball titulat El factor humà, que inicia l’anàlisi dels 
factors institucionals dels riscos per a la integritat en la contractació 
pública centrant-se en l’individu.  
 
Aquest document indaga, en primer lloc, sobre quines són les 
motivacions o motors personals més habituals per incórrer en 
pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes. S’assenyalen com a 
més freqüents la incapacitat de les persones per manca de 
coneixements o habilitats, la desídia a l’hora d’executar les funcions i 
els biaixos cognitius que provoquen errors de judici. En canvi, les 
motivacions per cometre frau i corrupció solen ser ocultar errors o 
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irregularitats anteriors, la necessitat, la cobdícia, l’amistat, l’amor, 
l’estatus o el reconeixement 
 
D’altra banda, s’analitzen quins són els factors personals de risc que 
poden gestionar els òrgans de contractació per reduir la probabilitat 
d’aquest tipus de pràctiques. 
 
En aquest document s’exposen alguns dels factors personals de risc, 
que incrementen la probabilitat d’actes irregulars, fraudulents o 
corruptes amb què es conculquen principis com ara la independència, 
la neutralitat, la imparcialitat, l’objectivitat i la integritat professional 
dels servidors públics que intervenen en la contractació: 
1. Reclutament no meritocràtic dels empleats públics. 
2. Manca d’inamovibilitat real dels empleats públics. 
3. Deficient gestió dels conflictes d’interès de tots els servidors 
públics. 
4. Desconeixement de l’efecte dels biaixos cognitius en la presa de 
decisions. 
5. Manca de sensibilització sobre ètica pública i riscos per a la 
integritat 
 
També es s’exploren altres factors que incrementen la probabilitat 
dels riscos per a la integritat en la mesura que afecten la capacitat 
professional, l’eficàcia, l’eficiència i la responsabilitat dels empleats 
que participen en la compra pública: 
6. Manca de gestió de la carrera professional dels especialistes en 
compra. 
7. Insuficient especialització en la normativa de contractació. 
8. Deficient desenvolupament de les competències i habilitats de 
compra. 
9. Manca o escàs ús de les eines de suport a la compra pública. 
10. Exercici insuficient de les responsabilitats jeràrquiques. 
 
 
Objectius del document 

Aquest 5è Documents de treball ha de servir perquè qualsevol òrgan 
de contractació que identifiqui la incidència d’alguns d’aquests 
factors personals de risc en la seva organització actuï 
preventivament per reduir la probabilitat de conductes irregulars, 
fraudulentes o corruptes. 
 
L’objectiu final d’aquest document és que les institucions prenguin 
consciència sobre la transversalitat d’aquests factors, ja que molts 
dels què es detallen no són exclusius dels riscos per a la integritat en 
la contractació, sinó comuns a d’altres funcions públiques dutes a 
terme per les institucions i, per tant, l’actuació preventiva sobre 
aquests factors personals té repercussions més enllà de la compra 
pública. 
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Anteriors Documents de treball sobre Riscos per a la integritat en la 
contractació pública 

Aquesta sèrie de publicacions volen facilitar un debat amb tots els 
implicats en la compra pública per elaborar una diagnosi de riscos 
rigorosa, precisa i completa. A través d’aquests Documents de treball, 
s’estan presentant els resultats obtinguts en la fase de diagnosi, punt 
de partida per formular propostes i recomanacions eficaces als 
poders públics i als gestors de la contractació. 
 
Si voleu ampliar la informació podeu consultar aquí la presentació del 
projecte i els anteriors Documents de treball. 
 
 
Animem als ciutadans a contribuir a la diagnosi de l’Oficina Antifrau 

Amb la voluntat d’avançar en la nostra diagnosi, convidem als 
lectors, especialment als servidors públics implicats de forma directa 
o indirecta en la contractació pública, a fer-nos arribar els seus 
comentaris i aportacions per completar i precisar la diagnosi final i, 
així, poder formular posteriorment les propostes i recomanacions més 
eficaces i factibles. Podeu fer-ho enviant un correu a l’adreça 
prevencio@antifrau.cat. 

Contacte: 

Ribes 3  
08013 Barcelona 
T +34 935 547 492 
T +34 935 545 574 
T +34 935 545 561 
comunicacio@antifrau.cat 
www.antifrau.cat 


