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RESUM 

 
El  marc  normatiu  actual  obliga  els  òrgans  de  contractació 

a adoptar mesures per lluitar contra la corrupció i el frau, així com a 
prevenir, detectar i respondre als conflictes d’interès. La detecció de 
pràctiques  irregulars,  fraudulentes  o  corruptes  i  la  resposta  ràpida, 
certa, homogènia i proporcional és necessària i prioritària per reduir 
la gravetat de les seves conseqÜències sobre la qualitat i eficiència 
en l’aprovisionament d’obres, subministraments i serveis dels ens PÚ- 
blics, sobre l’accés dels operadors econòmics a les licitacions PÚBLI- 
ques i igualtat de tracte, així com sobre la lliure competència en els 
mercats. Quan totes aquestes mesures contingents són eficaces, po- 
den desanimar la reiteració d’aquestes conductes en les organitza- 
cions; però resulten insuficients per reduir de manera significativa la 
probabilitat  que  aquestes  pràctiques  es  materialitzin.  Només  si 
s’identifiquen  els  factors  que  motiven,  creen  oportunitats  i  incentius 
per a aquestes conductes en una organització, i es planifiquen i im- 
planten accions dirigides específicament a contrarestar aquells fac- 
tors, es pot reduir la probabilitat que es materialitzin aquests tipus de 
pràctiques i fer autèntica prevenció. El projecte de l’Oficina Antifrau 
sobre riscos en la contractació PÚBLICA té, entre els seus objectius, la 
sistematització dels factors de risc institucionals per facilitar als ens 
PÚBLICS la seva autoavaluació, punt de partida indispensable per als 
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plans de prevenció. Aquest article sintetitza alguns dels resultats 
d’aquest projecte. 

 
Classificació JEL: G32, M41, M42. 
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ABSTRACT 

 
The current regulatory framework obliges the contracting authori- 

ties to adopt measures to combat corruption and fraud, as well as to 
prevent, detect and respond to conflicts of interest. The detection of ir- 
regular, fraudulent or corrupt practices and the rapid, certain, homo- 
geneous and proportional response is necessary and priority to re- 
duce the seriousness of its consequences on the quality and efficiency 
in the provision of works, supplies and services of public entities, on 
the access of economic operators to public tenders and equal treat- 
ment, as well as to free competition in the markets. When all these 
contingent measures are effective, they can discourage the repetition 
of these behaviors in organizations; but they are insufficient to signifi- 
cantly reduce the likelihood that such practices will materialize. Only  
if you identify the factors that motivate, create opportunities and incen- 
tives for these behaviors in an organization, and plan and implement 
actions specifically aimed at counteracting those factors, you can re- 
duce the likelihood that these practices will materialize and do real 
prevention. 

The Anti-Fraud Office project on risks in public procurement has, 
among its objectives, the systematization of institutional risk factors to 
facilitate public authorities their self-evaluation, an indispensable start- 
ing point for prevention plans. This article summarizes some of the re- 
sults of this project. 
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1. La gestió integral dels riscos en la contractació de cada 
ens públic 

 
Cada ens públic és únic: té necessitats específiques de contractar, uns 

recursos i una organització singulars, una direcció que sol canviar cada 
mandat o legislatura, una plantilla de personal en constant evolució i, conse- 
qüentment, una política de compra pròpia. Per tant, sembla lògic que «les 
mesures preventives adequades» hagin de ser necessàriament ad hoc; no hi 
ha «receptes» universalment vàlides. Per això, el punt de partida per a la 
planificació de mesures adequades a cada entitat adjudicadora és, sens dub- 
te, una acurada avaluació dels riscos de la seva contractació, tal com va re- 
comanar el 2014 la Comissió Europea a tots els estats membres en el seu 
informe monogràfic sobre la lluita contra la corrupció a la Unió. 

Per assegurar que aquest treball sigui sistemàtic, les metodologies de 
gestió dels riscos aporten procediments i eines per identificar els riscos in- 
herents a la contractació pública de cada organització, analitzar-los i ava- 
luar-los, planificar mesures específiques per als resultats obtinguts, implan- 
tar-les i avaluar-les cíclicament (les mesures que avui són efectives poden 
deixar de ser adequades o suficients amb el pas del temps). La figura 1 il·lus- 
tra aquest cicle continu. 

 

1 Identificar 

 
 

 

5 Fer el 
seguiment 

 
 

 
4 Tractar 
(implantar el 
pla d’integritat) 

 

Riscos 
per a la 

integritat 

2 Analitzar 

 
 

 
3 Avaluar 

 

Figura 1. La gestió dels riscos en la contractació PÚBLICA. 

 
Quan les mesures s’adopten sense una identificació, anàlisi i avaluació 

dels riscos sistemàtics, és fàcil acabar concentrant-se només en allò que més 
sol preocupar: els danys que produeixen a la institució i a la societat. Això 
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comporta adoptar només mesures contingents –centrades a detectar els ris- 
cos que ja s’han materialitzat (actes irregulars, fraudulents o corruptes en 

l’aprovisionament d’obres, subministraments i serveis) i tractar els seus 

efectes, per reduir-ne la gravetat– i oblidar o incorporar, només de manera 
residual o fragmentària, les mesures realment preventives –centrades a ac- 
tuar sobre els factors que creïn oportunitats o incentius per als riscos, per 
reduir la probabilitat que s’arribin a materialitzar. 

En aquest sentit, és simptomàtic que en el moment de l’aprovació de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), el 
2017, les institucions que havien començat a fer públiques les seves iniciati- 
ves de lluita contra la corrupció s’estaven centrant, primordialment, en me- 
sures contingents: sistemes informàtics d’alerta ràpida, com el SALER de la 
Generalitat Valenciana, canals interns/externs d’alerta o denúncia, com la 

Bústia Ètica de l’Ajuntament de Barcelona; o la Comissió d’Ètica en la Con- 
tractació Pública de la Generalitat de Catalunya, encara que aquestes dues 
últimes tenen també un vessant d’assessorament que, quan s’exerceix, passa 
a ser preventiu. 

És indubtable que qualsevol mesura orientada a millorar l’eficàcia de 

la detecció i fer-la més sistemàtica és necessària. Però centrar-se exclusiva- 
ment en aquest tipus de mesures resulta insuficient i fa que la gestió dels 
riscos no es pugui considerar integral. De fet, malgrat que alguns experts 
atribueixen un caràcter «preventiu» a la mera existència d’aquests mecanis- 
mes de detecció o alerta, és important introduir dos matisos. A mitjà o llarg 
termini, aquestes mesures poden arribar a tenir un efecte preventiu indirecte 
si, i només si, l’ens públic: 

 
1. aconsegueix un elevat grau d’eficàcia en la detecció d’irregularitats i 

gestiona la informació de manera que tant l’organització com els li- 
citadors i contractistes la perceben així, i 

2. garanteix que, una vegada detectades, rebran sempre –independent- 
ment de qui hagi incorregut en aquella conducta– una resposta in- 
vestigadora i, si escau, sancionadora ràpida, homogènia i propor- 
cional. 

 
En aquestes circumstàncies, la percepció d’eficàcia en la detecció així 

com de diligència, certesa i proporcionalitat en la sanció poden desanimar 
altres persones predisposades a incórrer en actes irregulars, fraudulents o 
corruptes similars. A més, generen confiança en el sistema de gestió de ris- 
cos institucional. 

En definitiva, és imprescindible que els ens públics gestionin els ris- 
cos en la seva contractació pública de manera integral, partint d’un procés 
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d’anàlisi i avaluació que permeti dissenyar mesures preventives (pla de 

prevenció) i contingents (pla de contingència) que constituiran el pla d’in- 
tegritat en la contractació que caldrà implantar, fer el seu seguiment i ava- 
luar cíclicament. 

En la figura 2 se sintetitzen les claus per distingir la gestió preventiva i 
contingent dels riscos i per garantir la incorporació de tots dos tipus de me- 
sures en qualsevol pla d’integritat en la contractació. 

 
 

Pla de prevenció Pla de contingència 

Centrat El risc El dany 
en  (acte irregular, frau o corrupció) 

Objectiu Reduir la probabilitat que els Reduir la gravetat dels efectes 
 riscos es materialitzin quan es materialitzin 

Punt de La identificació dels riscos La constatació que el risc zero no 
partida inherents a la contractació existeix: el risc residual roman i 

  pot arribar a materialitzar-se 

Què Factors que creïn oportunitats o Efectes de les irregularitats, frau i 
s’analitza incentius per a riscos (externs o corrupció (nul·litat o anul·labilitat 

 interns) dels actes administratius, 
  potencials sancions, ineficiència, 
  pèrdua de recursos, pèrdua de la 
  confiança dels operadors 
  econòmics...) 

Què Si hi ha mesures en marxa per Si hi ha mesures en marxa per 
s’avalua tractar els factors identificats i el tractar els efectes identificats i el 

 grau d’eficàcia grau d’eficàcia 

Què es Mesures per actuar sobre cada Mesures per actuar sobre cada 
planifica factor de risc i reduir les efecte i reduir la gravetat de les 

 oportunitats o incentius fins que el CONSEQÜÈNCIES per a la integritat 
 risc residual sigui acceptable de la contractació 

Exemples Mesures de transparència, revisió Mesures de detecció (creació de 
 de processos i sistemes de treball, canals de DENÚNCIA, sistemes 
 millora de la coordinació d’unitats  automatitzats d’alerta...), 
 administratives, revisió de les protocols per investigar indicis/ 
 polítiques de gestió de recursos fets detectats i donar resposta 
 humans i de gestió de conflictes (incoació d’expedients de 
 d’interès, redistribució dels revisió o disciplinaris, trasllat 
 recursos, millora d’eines de suport dels fets a la fiscalia o a altres  
 tècnic a la contractació, etc. ens competents), mesures de 
  comunicació per recuperar 
  la confiança dels operadors 
  econòmics, etc. 

Figura 2. Pla d’integritat en la contractació: mesures preventives i contingents. 
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2. Un projecte per ajudar els ens públics a prevenir els ris- 
cos per a la integritat en la seva contractació 

L’Oficina Antifrau de Catalunya és una institució adscrita al Parla- 
ment, i creada i dissenyada per oferir, al sistema institucional de Catalunya, 
un suport preventiu i contingent en la lluita contra el frau i la corrupció, així 
com en el foment de la integritat pública. En l’àmbit contingent, actua com a 
canal de recepció de denúncies que, en funció dels resultats de les actua- 
cions d’anàlisi i recerca, (a) trasllada els fets a la fiscalia o altres autoritats 
competents –Autoritat Catalana de la Competència, Sindicatura de Comp- 
tes, Síndic de Greuges...–; (b) insta l’ens a incoar els procediments que con- 
sideri adequats –expedients disciplinaris, de revisió d’ofici, etc.–; (c) propo- 
sa recomanacions, o (d) arxiva el cas. En l’àmbit preventiu, té entre les seves 
funcions la difusió de coneixement i eines preventives en els diferents àm- 
bits d’actuació de les institucions públiques. 

El 2017, per aprofitar l’impuls al foment de la integritat i la prevenció 
de riscos que va suposar l’aprovació de la LCSP a traslladar les directives 

europees de 2014, la Direcció de Prevenció va iniciar el projecte «Riscos 
per a la integritat en la contractació pública». Aquest projecte va néixer amb 
un triple objectiu: 

 
1. Sensibilitzar sobre la necessitat de prevenir. Es tractava de con- 

vèncer els òrgans de contractació pública per passar del paradigma 
de la reacció, quan el dany ja s’ha materialitzat, al de la prevenció, 

i actuar per reduir la probabilitat que determinades situacions de 
risc per a la integritat es converteixin en actes de corrupció, frau o 
altres irregularitats. En aquest marc, durant l’any 2017 i part del 
2018, es van impartir tallers específics sobre anàlisi dels riscos en 
la contractació a partir dels quals es van poder documentar una 
bona part dels factors de risc més habituals en la contractació del 
sector públic de Catalunya. 

2. Oferir coneixement i eines a les entitats adjudicadores. El segon 
pas era oferir al sector públic coneixements bàsics sobre la gestió 
dels riscos i, en particular, sobre la gestió preventiva, atès que l’anà- 
lisi dels factors de risc acostuma a ser més complexa que l’anàlisi 

dels efectes. Els resultats s’han anat publicant dins de la col·lecció 

Documents de treball, que es va començar a difondre el març de 
2018, coincidint amb l’entrada en vigor de la LCSP, i accessible a 
través de la web de l’Oficina Antifrau per a qualsevol persona inte- 
ressada en la matèria. El primer document presentava el projecte i 
juntament amb el segon incidien també en l’objectiu de sensibilitza- 
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ció. Els sis restants entren de ple en l’objectiu d’oferir coneixements 
i eines per a la gestió preventiva dels riscos en la contractació. Igual- 
ment, s’han començat a publicar eines per facilitar la identificació, 
l’anàlisi i la valoració dels riscos i la posterior planificació d’actua- 
cions preventives i contingents. 

3. Elaborar un diagnòstic i presentar unes propostes als poders pú- 
blics amb competències en matèria de contractació pública (poders 
reguladors i executius de tots els nivells), així com recomanacions 
als gestors públics per prevenir, detectar i reaccionar millor davant 
els riscos de corrupció, frau o altres irregularitats en la contractació 
pública és la fita última del projecte. 

 
En les pàgines següents, es fa una síntesi d’una part dels resultats ja 

publicats d’aquest projecte, la que constitueix el nucli fonamental per poder 
planificar mesures preventives en la contractació pública d’un ens públic: la 
identificació dels riscos inherents a la funció d’aprovisionament i una visió 

general de l’àmplia diversitat de factors interns i externs que incrementen la 
probabilitat que aquests riscos es materialitzin. 

 
 

3. Riscos inherents a la contractació pública 
 

A partir de l’anàlisi de la bibliografia sobre riscos en la contractació 
pública a Espanya, de la revisió d’una selecció d’actuacions de recerca de 

l’Oficina Antifrau en matèria de contractació, de l’organització de disset ta- 
llers sobre riscos en la contractació pública (en els quals van participar més 
de cinc-cents servidors públics), així com de reunions de treball amb experts 
en contractació, es van identificar dotze grans àrees de riscos, comunes a 
qualsevol ens públic que contracti obres, subministraments o serveis. Ve- 
gem els riscos més habituals o més greus en cadascuna. 

 
Àrees de risc i riscos en la preparació de contractes 

 
Els riscos de la fase de preparació de contractes –que comprèn reu- 

nions, treballs, tràmits i decisions des que es determina la necessitat de con- 
tractar una prestació fins que s’aproven els plecs i una altra documentació 

que es publica en l’anunci de licitació– configuren quatre grans àrees de 
riscos. 

 
1. Impulsar i preparar uns contractes innecessaris o perjudicials, àrea 

que inclou els riscos de: 
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• No detectar els conflictes d’interès dels servidors públics que parti- 
cipen en la detecció de la necessitat i en la decisió de si és necessari 
contractar i quina és la manera més idònia de fer-ho. 

• No detectar les 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 in- 
necessaris, sobredimensionats, d’impossible execució o perjudi- 
cials per a la institució pública o per a l’interès general. 

2. Preparar contractes que limitin la concurrència o la lliure competèn- 
cia indegudament: 
• No detectar els conflictes d’interès dels servidors públics que parti- 

cipen directament o indirecta en la preparació de la contractació. 
• No detectar les ofertes de suborns, demandes de comissions o altres 

beneficis il·legítims a canvi d’incidir en la preparació de la contrac- 
tació. 

• Triar procediments que limitin la concurrència injustificadament. 
• Preparar plecs que proporcionin un marge de discrecionalitat inne- 

cessari 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 a allò que realment es valorarà. 

• Dissenyar plecs que afavoreixin o perjudiquin determinats operadors 
econòmics coneguts, vulnerant els principis de no discriminació, 
igualtat de tracte, concurrència i salvaguarda de la lliure competèn- 
cia, mitjançant l’elecció de determinats elements dels plecs. 

• Dissenyar plecs que facilitin comportaments col·lusoris. 
• Preparar plecs que facilitin que el contractista es converteixi de 

facto en un «poder adjudicador» a través de la subcontractació. 
3. Filtrar informació privilegiada: 

• No detectar els 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 les 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 al fet 
que el receptor prepari una oferta millor. 

4. Adjudicar directament a un operador al marge del procediment de 
contractació: 
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• No detectar els conflictes d’interès que poden originar pressions 

per adjudicar de facto. 
• No detectar les 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 contracta- 

ció per altres fórmules de col·laboració no competitives (convenis, 
encàrrecs a «mitjans propis» que no reuneixen els requisits per ser- 
ho, etc.). 

 
Àrees de risc i riscos en la licitació de contractes 

 
En la fase de licitació, que comprèn des de la publicació de l’anunci de 

licitació fins a la formalització del contracte amb l’adjudicatari, es van iden- 
tificar quatre grans àrees de riscos més. 

 
5. No evitar pràctiques anticompetitives (tant externes com internes): 

• No detectar els conflictes d’interès dels servidors públics que 
responen a les sol·licituds d’informació o aclariments durant el 
termini per a la presentació de les ofertes, que custodien les pro- 
posicions rebudes o, en procediments amb negociació, que co- 
neixen el contingut de les negociacions amb cada candidat o lici- 
tador. 

• No detectar les ofertes de suborn, demandes de comissions o altres 
beneficis il·legítims a canvi d’informació privilegiada durant la 
fase de licitació. 

• Crear dèficits o asimetries en la informació facilitada als operadors 
econòmics. 

• No detectar pràctiques col·lusòries o no respondre de manera ade- 
quada. 

• No vetllar per la confidencialitat de les proposicions fins a la seva 
obertura pública. 

• Falsejar la negociació en aquells procediments que la considerin 
abans de la presentació de les ofertes definitives. 

6. Admetre o excloure empreses licitadores de forma esbiaixada: 
• No detectar els conflictes d’interès de les persones que participen 

en la decisió d’admetre o excloure una oferta del procediment de 
licitació (o tenen ascendència jeràrquica o funcional sobre les ante- 
riors). 
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• No detectar les ofertes de suborns, demandes de comissions o altres 
beneficis il·legítims a canvi d’influir en la decisió d’admetre o ex- 
cloure una oferta del procediment. 

• Aplicar irregularment criteris de selecció de manera que s’afavo- 
reixi o perjudiqui determinats candidats o licitadors. 

• Rebutjar ofertes culpables en presumpció d’anormalitat sense ava- 
luació o motivació suficients. 

7. Valorar ofertes de manera esbiaixada: 
• No detectar els conflictes d’interès de les persones que participen 

en la valoració de les ofertes (risc de parcialitat) o tenen ascendèn- 
cia jeràrquica o funcional sobre les anteriors (risc de dependència). 

• No detectar les ofertes de suborns, demandes de comissions o altres 
beneficis il·legítims a canvi d’afavorir o perjudicar un licitador du- 
rant la valoració de les ofertes. 

• Aplicar irregularment el procediment per valorar les ofertes o els 
criteris d’adjudicació i les seves regles de valoració, de manera que 
s’afavoreixi o perjudiqui determinats candidats o licitadors. 

• Emetre judicis de valor sense les garanties d’objectivitat i impar- 
cialitat mínimes establertes (motivació suficient i raonada de les 
valoracions i, en els casos previstos, emesa per un comitè d’experts 

adequadament constituït). 
• Modificar de facto els criteris d’adjudicació o les regles per valo- 

rar-los, configurant unes regles diferents de les que s’havien donat 
inicialment als licitadors per preparar les ofertes. 

8. Resoldre l’adjudicació o formalitzar els contractes irregularment: 
• No detectar els conflictes d’interès de la persona que constitueix 

l’òrgan de contractació, les persones que participen en la resolució 
dels recursos a l’acord d’adjudicació o en la formalització del con- 
tracte. 

• No detectar les ofertes de suborns, demandes de comissions o altres 
beneficis il·legítims per a la persona que constitueix l’òrgan de 
contractació, les persones que participen en la resolució dels recur- 
sos a l’acord d’adjudicació o en la formalització del contracte. 

• Adjudicar injustificadament el contracte a un licitador que no ha 
presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa. 

• No adjudicar o subscriure el contracte o desistir del procediment de 
manera injustificada. 

• Tramitar o resoldre irregularment els recursos administratius a 
l’acord d’adjudicació. 

• Formalitzar el contracte irregularment. 
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Àrees de riscos i riscos en l’execució de contractes 
 

Finalment, en la fase d’execució, tradicionalment la menys cuidada o 

supervisada de les tres –que comprèn des que es comença a oferir la presta- 
ció fins que s’extingeix el contracte i, conseqüentment, s’exigeixen totes les 
responsabilitats que precisi el contracte en funció del compliment de la pres- 
tació–, se situen les últimes quatre grans àrees de riscos. 

 
9. Obtenir una prestació diferent de la contractada: 

• No detectar els conflictes d’interès de les persones que participen 
en la supervisió de l’execució o tenen ascendència jeràrquica o 

funcional sobre les anteriors. 
• No detectar les ofertes de suborns, demandes de comissions o al- 

tres 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 executat o lliurat (mitjançant certificació o qual- 
sevol altra fórmula equivalent de conformitat) alguna cosa que no 
es correspon amb la realitat. 

• Acceptar increments de preus irregulars o injustificats. 
• No resoldre les deficiències detectades durant l’execució del con- 

tracte. 
10. 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 tenen ascendència jeràrquica o funcional sobre les anteriors. 

• No detectar les ofertes de suborns, demandes de comissions o al- 
tres beneficis il·legítims per modificar injustificadament el con- 
tracte. 

• Aprovar modificacions que afectin el contingut essencial del con- 
tracte: que alterin l’objecte o import global; que canviïn l’equili- 
bri del contracte en benefici del contractista; que introdueixin 
unes condicions que haurien permès la selecció de candidats dife- 
rents 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. 
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• Aprovar pròrrogues innecessàries o injustificables del contracte. 
• Aprovar contractes complementaris injustificats o irregulars. 

11. Autoritzar pagaments injustificats o irregulars: 
• No detectar els conflictes d’interès de les persones que participen 

en l’autorització dels pagaments o tenen ascendència jeràrquica o 
funcional sobre les anteriors. 

• No detectar les ofertes de suborns, demandes de comissions o al- 
tres beneficis il·legítims a canvi de pagaments irregulars o injusti- 
ficats. 

• Avançar pagaments abans que el contractista tingui el dret. 
• Autoritzar pagaments irregulars o fraudulents. 

12. No exigir les responsabilitats per incompliments: 
• No detectar els conflictes d’interès de les persones responsables 

de proposar o incoar els procediments adequats d’exigència de 
responsabilitat o que tenen ascendència jeràrquica o funcional so- 
bre les primeres. 

• No detectar les ofertes de suborns, demandes de comissions o al- 
tres 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 en faciliten la 
materialització. 

 
Tots els riscos de la llista són inherents a la contractació pública. En la 

publicació Identificació dels riscos. 12 àrees de riscos d’irregularitats, frau 
o corrupció que cal avaluar (Oficina Antifrau, 2018c) s’expliquen amb més 
detall i amb nombrosos exemples de pràctiques irregulars, fraudulentes o 
corruptes en les quals es poden arribar a materialitzar. 

Però, la probabilitat que aquests riscos es materialitzin en una organit- 
zació depèn de com s’estiguin gestionant. Per conèixer el grau de vulnerabi- 
litat, cada entitat adjudicadora hauria d’identificar els seus riscos més pro- 
bables o greus i, a partir d’aquests, analitzar quins factors els fan possibles. 

 
 

4. Una sistematització dels factors de risc en la contractació 
 

Un factor de risc és qualsevol element, circumstància o influència que 
crea estímuls o oportunitats perquè un risc es materialitzi en un ens públic. 
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Per facilitar la tasca d’anàlisi dels seus factors de risc a les entitats adjudicado- 
res, l’Oficina Antifrau ha treballat per identificar, sistematitzar i divulgar els 
factors de risc més habituals, classificant-los per tipologies, enumerant-los i 
explicant-los exhaustivament, fins a dibuixar un gran mapa de factors. 

Una explicació detallada requeriria diversos articles (vegeu Oficina 
Antifrau, 2018e i tres publicacions pròximes), però a la figura 3 s’ofereix un 
resum esquemàtic que permet al lector fer-se una idea de la diversitat de 
factors que proporcionen oportunitats o incentius per als riscos en la con- 
tractació pública. 

Factors de riscos per a la integritat 
en la contractació d’una en�tat adjudicadora 
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Figura 3. Classificació dels factors de risc en la contractació PÚBLICA. 

 
Deficiències en 
la regulació del 
finançament de 
par�ts polí�cs 

 
Sistema de 

control extern i 
seguiment de la 

contractació 
poc eficaç 

 
Falta de 

protecció eficaç 
dels alertadors 

 

La capacitat dels ens públics d’actuar sobre els factors de risc externs 

(en particular els sistèmics) és, en el millor dels casos, limitada. D’aquí que 
el projecte «Riscos per a la integritat en la contractació pública» tingui pre- 
vist, entre els resultats finals, un informe dirigit als diferents poders públics 
amb capacitats de regulació i supervisió relacionades directament o indirec- 
ta amb la contractació, que proposarà mesures dirigides a abordar els princi- 
pals factors sistèmics dels riscos en la contractació. 

En canvi, en el cas dels factors institucionals, és a dir, aquells que depe- 
nen del disseny i funcionament de cada entitat adjudicadora, el marge d’ac- 
tuació preventiva és molt més elevat, sobretot perquè la persona titular de 
l’òrgan de contractació acostuma a ser també el màxim responsable de l’or- 
ganització, recursos humans, pressupost, etc. Val la pena, per tant, comen- 
çar a treballar per arribar a dissenyar i implantar uns plans de prevenció. 
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5. Conclusions 

Sense una identificació, una anàlisi i una avaluació de riscos d’irregu- 
laritats, frau i corrupció, els ens del sector públic desconeixen el grau de 
vulnerabilitat de la seva contractació. Igualment, l’adopció de mesures per 

simple còpia o imitació d’altres entitats adjudicadores, sense l’anàlisi ade- 
quada dels factors que fan probables els seus riscos (gestió preventiva), però 
també dels efectes d’aquests (gestió contingent), pot inclinar-los, en el mi- 
llor dels casos, a implantar mesures que no siguin les més adequades, per 
incompletes, ineficaces o, simplement, innecessàries en la situació present. 

Per això, per poder donar un compliment adequat a les obligacions que 
la LCSP imposa als òrgans de contractació en matèria de lluita contra la 
corrupció i altres riscos per a la integritat, les entitats adjudicadores del sec- 
tor de públic de Catalunya necessiten començar a gestionar els riscos en la 
seva contractació pública de manera sistemàtica: identificar-los acurada- 
ment; analitzar tant els factors com els efectes; avaluar l’existència i, si es- 
cau, l’eficàcia de mesures per tractar-los, i planificar i implantar mesures 
tant preventives com contingents, adequades a les característiques particu- 
lars de les respectives organitzacions. 
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