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Eines de gestió 1 | Identificació dels riscos en la fase de preparació 
  

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

I. Impulsar i preparar 

contractes 

innecessaris o 

perjudicials 

 No detectar conflictes d’interès dels servidors públics que participen en la detecció de la necessitat i en les decisió de si és 

necessari contractar i quina és la forma més idònia de fer-ho. 

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

necessitat o en la preparació de la contractació. 

 Dissenyar la contractació d’obres, subministraments o serveis innecessaris, sobredimensionats, d’impossible execució o 

perjudicials per a la institució pública o per a l’interès general. 

II. Preparar contractes 

que limitin 

indegudament la 

concurrència o la lliure 

competència 

 No detectar conflictes d’interès dels servidors públics que participen directa o indirectament en la preparació de la contractació. 

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

contractació. 

 Triar procediments que limitin la concurrència injustificadament. 

 Preparar plecs que proporcionin un marge de discrecionalitat innecessari a la mesa de contractació a l’hora de valorar les ofertes, 

en perjudici de la precisió que requereixen els licitadors per preparar ofertes ajustades al que realment es valorarà. 

 Dissenyar plecs que afavoreixin o perjudiquin determinats operadors econòmics coneguts, tot vulnerant els principis de no 

discriminació, igualtat de tracte, concurrència i de salvaguarda de la lliure competència, mitjançant la tria de determinats 

elements dels plecs. 

 Dissenyar plecs que facilitin comportaments col·lusoris. 

 Preparar plecs que facilitin que el contractista esdevingui de facto un «poder adjudicador» a través de la subcontractació. 

III. Filtrar informació 

privilegiada  

 No detectar conflictes d’interès de servidors públics que tenen accés a informació sobre la contractació que es prepara i que 

encara no s’ha fet pública. 

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

 Avançar informació a determinats operadors econòmics abans que s’hagi fet pública, com a mínim, als mitjans legalment 

 previstos. 

 Proporcionar informació que no es preveu incloure en els plecs però que pot condicionar la concurrència o que pot contribuir a 

que el receptor prepari una millor oferta. 

IV. Adjudicar 

directament a un 

operador al marge del 

procediment de 

contractació  

 No detectar conflictes d’interès que poden originar pressions per adjudicar de facto. 

 No detectar ofertes de suborns, demandes de comissions o altres beneficis il·legítims a canvi d’adjudicacions de facto. 

 Evitar la incoació d’un nou expedient de contractació aprofitant un contracte ja formalitzat. 

 Falsejar la tramitació d’un procediment de contractació.  

 Substituir irregularment la tramitació d’un expedient de contractació per altres fórmules de col·laboració no competitives 

(convenis, encàrrecs a «mitjans propis» que no reuneixen els requisits per ser-ho, etc.). 
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