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Introducció
 Complement ponència anterior des d’un punt de vista tecnològic / dades:
 documents de suport:

o Document «Pla de mesures antifrau» per a la gestió dels fons Next
Generation EU. Guia per elaborar-lo i eines a la vostra disposició

o Estudi Sistemes automatitzats d’alerta en l’àmbit de la contractació pública

 Idea: el Pla de mesures antifrau (PMA) no és “un paper a presentar”; és un 
procés que comporta canvis en la cultura ètica i de gestió de la organització
 comença en els 90 dies (art. 6.5 a) de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de 
setembre; en queden 30!) però desborda aquest termini i hauria de perpetuar-se 
i consolidar-se amb caràcter definitiu i estructural

 2 perspectives:

o a llarg termini: reflexions sobre implantació de sistemes automatitzats 
d’alerta basats en dades

o a curt termini: eina Arachne de la Comissió Europea
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Context
 Digitalització del sector públic:

o Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions 
Públiques (disp. final 7a)

o RD 203/2021, de 30 de març, 
d’aprovació del Reglament 
d’actuació i funcionament del 
sector públic per mitjans 
electrònics

En vigor: 02/10/2018  02/04/2021

o Directiva 2014/24/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, 
de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació (art. 90.2)

En vigor: 18/10/2018

o Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del Sector Públic 
(disp. final 16a)

En vigor: 09/03/2018

Procediment electrònic

 Seu electrònica / registre 
electrònic / punt general 
electrònic d’accés de les 
Administracions

 Registre electrònic 
d’apoderaments

 Registre d’empleats públics 
habilitats

 Arxiu únic electrònic

Contractació electrònica

Datificació de 
l’activitat del sector 
públic: la tramitació 
electrònica dels 
procediments genera 
dades fàcilment:

 recopilables

 emmagatzemables

 explotables

per molt diverses 
finalitats:

 Presa de decisions

 Optimització de l’ús 
dels recursos públics

 Al servei de la 
integritat

Prevenció, detecció, i 
reacció davant 
d’irregularitats, frau i 
corrupció
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Situació
 Estat de situació:

o Generalitat de Catalunya: GEEC / Sobre Digital / PSCP; alertes: en procés de disseny

o Ens locals: ajuntaments > 40.000 habitants; diputacions provincials; AMB
(57,4% respostes)

Expedient electrònic no 0

integral 15

parcial 5

total 20

Contractació electrònica no 0

integral 15

parcial 5

total 20

Sistema integrat amb SIC 4

Sistema automatitzat alertes nombre % total

inexistent 16 80%

fraccionament 2 10%

procediment 1 5%

licitació 1 5%

col·lusió 1 5%

requisits 1 5%

ofertes 1 5%

baixes 2 10%

competència 0 0%

altres 2 10%

Sistema no automatitzat alertes nombre % total

inexistent 3 15%

fraccionament 14 70%

procediment 17 85%

licitació 13 65%

col·lusió 7 35%

requisits 10 50%

ofertes 11 55%

baixes 15 75%

competència 7 35%

altres 4 20%
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Oportunitat
 Recursos: Fons Next Generation EU la contractació pública:

o Digitalització de les administracions públiques:

 Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de l’Estat: component 11a, 
Modernització de les Administracions Públiques pressupost 2021-2023: 4.239 M €

 Document Next Generation Catalonia: projecte 17è, Infraestructura Cloud Intel·ligent / 
àmbit d’actuació A.15, Transformació de les Administracions Públiques pressupost 
total 1.120 M € / 210 M € 1er any d’execució / actors: Generalitat de Catalunya, 
Consorci AOC, Consorci Localret, Diputacions

o Gestió: pla de mesures antifrau obligatori amb sistemes d’alerta:

 Art. 6.5 e) Ordre HFP/1030/2021 / test d’autoavaluació annex II.B.5, apartat Detecció

 Eines de prospecció de dades (annex II.B.5): prospecció proactiva de dades  màxima 
reducció de pèrdues per frau (estudi ACFE 2016, ref. Analytics for Integrity, OCDE 
2019)

 Coneixement: document Red Flags for Integrity (OCP 2016):
Última versió (2021) annex amb 73 possibles alertes / definició basada en estàndard dades 
de contractació pública OCDS
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Conceptes
 Prevenció vs. contingència  convergència d’ambdós paradigmes

 Sistemes d’alerta interns vs. externs

 3 nivells de sistemes d’alerta:

o Tramitadors / gestors electrònics d’expedients  detecció / prevenció 
d’irregularitats en el procediment

o Interacció tramitadors bases de dades pròpies (comptabilitat / 
contractació)  detecció / prevenció d’irregularitats més enllà del 
procediment

o Enriquiment amb dades d’altres fonts. Referents: model sistema Saler 
Comunitat Valenciana / eina Arachne de la Comissió Europea
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Eina Arachne

Arachne
 Dades internes:
 facilitades per les 

autoritats de gestió i 
control de fons de la UE

 periodicitat mensual –
trimestral 

 Dades externes
(proveïdors contractats 
per la Comissió Europea:

Orbis database

World Compliance

 Mes de 100 indicadors de risc

 7 categories:
 Licitació
 gestió dels contractes
 gestió dels fons
 eficàcia i eficiència
 Concentració
 raonabilitat / altres
 alertes reputacionals i de frau

 Dissenyats per facilitar la 
prevenció i detecció d’errors, 
conflictes d’interès o altres 
irregularitats i fraus en els 
projectes, beneficiaris, 
contractes i contractistes

 Eina tecnològica integrada de mineria i enriquiment de dades:

o Desenvolupada per la Comissió Europea: 2009  plenament 
operativa 2015

o Oferta gratuïtament per la Comissió a les autoritats dels Estats 
membres amb responsabilitats de gestió i control de fons de la UE 
com a una eina especialment idònia de lluita antifrau
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Conclusions
 Aprofitar la finestra d’oportunitat: recursos i imperatiu de gestió dels fons NGEU 

/ coneixement ja existent (OCP)

 Principi Integritat per disseny en la digitalització del sector públic i, especialment, 
de la contractació pública

 Estratègia guanyadora contra el frau: prospecció proactiva i anàlisi de dades
(ACFE / OCDE)

 Interconnexió / interoperabilitat de diferents fonts i bases de dadesmodels 
Saler (València) / Arachne (Comissió Europea)

 Arachne és un punt de partida, però els sistemes d’alerta seran adequats a cada 
organització… o no seran.
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