
Annex 11 D - Llistat de comprovació de riscos 
en la tramitació de contractes públics amb 
càrrec a fons NG 
A continuació s’inclou un llistat de comprovació dels riscos en matèria de frau, 

corrupció i conflictes d’interès que haurà d’aplicar l’òrgan de contractació en el 

transcurs de la tramitació dels expedients de contractació vinculats a fons NG, i 

adjuntar al propi expedient. El llistat contempla un seguit d’indicadors de risc 

que hauran de ser comprovats, tot indicant: 

1 Si son d’aplicació en el context de la licitació avaluada. 

2 Si son correctes, i per tant es pot acreditar que s’estan complint. 

3 Possibles observacions al punt anterior.  

INDICADORS A COMPROVAR 
ÉS 

D’APLICACIÓ? 

ÉS 

CORRECTE? 
OBSERVACIONS 

FASE DE PREPARACIÓ DEL CONTRACTE  

Està prou acreditada la 

necessitat de la contractació 

mitjançant un informe previ que 

determini l'objecte d'aquesta i el 

seu contingut? 

   

El valor estimat del contracte 

està recollit documentalment 

d'acord amb la normativa 

aplicable? 

  

 

El contracte està suportat en un 

document que reconeix el crèdit 

disponible? 

   

En la memòria justificativa del 

contracte, es justifica la no 

concurrència de fraccionament 

respecte a contractes anteriors? 

   

Si es tracta d'un projecte d'obra, 

existeix en l'expedient la 
   



INDICADORS A COMPROVAR 
ÉS 

D’APLICACIÓ? 

ÉS 

CORRECTE? 
OBSERVACIONS 

documentació tècnica 

requerida? 

En el cas que s'hagi recorregut 

a un procediment d'urgència o 

emergència, està justificat en 

l’informe corresponent? 

   

En el cas de la contractació 

conjunta de la redacció d'un 

projecte d'obra i la seva 

execució, per part d'un mateix 

proveïdor, s'han tingut en 

compte els requisits de la 

legislació aplicable? 

   

En el cas d'un procediment 

negociat, està adequadament 

justificat mitjançant el 

corresponent informe? 

   

S'ha comprovat que no s'han 

utilitzat criteris de selecció 

desproporcionats, 

discriminatoris o no relacionats 

amb l'objecte del contracte? 

   

Els plecs recullen prescripcions 

més restrictives o generals que 

les aprovades en procediments 

previs similars? 

   

Els plecs contenen clàusules 

inusuals o poc raonables? 
   

S'ha comprovat que la fórmula 

matemàtica per a la 

determinació del preu no conté 

criteris que puguin penalitzar 

ofertes més barates davant 

d’altres més cares? 

   



INDICADORS A COMPROVAR 
ÉS 

D’APLICACIÓ? 

ÉS 

CORRECTE? 
OBSERVACIONS 

Les possibles millores o variants 

estan correctament definides i 

tenen relació amb l'objecte del 

contracte? 

   

En els plecs reguladors de les 

contractacions, s'ha inclòs una 

referència al procediment de 

recepció, anàlisi i resolució de 

reclamacions? 

   

S'ha complert la normativa de 

publicitat aplicable a la 

contractació? 

   

Tots els documents relatius a la 

contractació han estat 

accessibles perquè qualsevol 

possible interessat pugui 

estudiar-los i presentar les 

seves ofertes? 

   

FASE DE LICITACIÓ I 

ADJUDICACIÓ 
   

Una vegada feta la 

convocatòria, tots els licitadors 

han complert els terminis de 

presentació de les seves 

ofertes? 

   

Existeix un document acreditatiu 

de les proposicions 

presentades? 

   

La composició de la Mesa de 

contractació ha estat integrada 

per les persones designades en 

els Plecs? 

   



INDICADORS A COMPROVAR 
ÉS 

D’APLICACIÓ? 

ÉS 

CORRECTE? 
OBSERVACIONS 

La Mesa de contractació s'ha 

reunit de conformitat al que 

s'estableix en el procediment 

d'adjudicació? 

   

Existeix constància documental 

(actes) de les diferents 

decisions adoptades per la 

Mesa de Contractació? 

   

Tots els licitadors admesos a la 

licitació reunien la solvència 

tècnica i econòmica requerida? 

   

En el cas que hi hagués 

defectes, s'ha donat un termini 

per a la seva esmena? 

   

En el cas que s'hagi utilitzat un 

sol criteri de valoració, es 

correspon aquest amb el preu 

més baix? 

   

S'ha comprovat que els criteris 

de selecció no hagin estat 

utilitzats com a criteris 

d'adjudicació? 

   

Tots els criteris de valoració han 

estat adequadament ponderats, 

d’acord amb els plecs? 

   

Si es tracta d'un 

subministrament adquirit de 

manera regular, s'han utilitzat 

costos unitaris normalitzats? 

   

S'han obert els sobres d'acord 

amb la seqüència definida en el 

plec i, en qualsevol cas, s'ha 

obert el relatiu a criteris 

avaluables de manera 

   



INDICADORS A COMPROVAR 
ÉS 

D’APLICACIÓ? 

ÉS 

CORRECTE? 
OBSERVACIONS 

automàtica posteriorment a 

aquell en què es recullen els 

documents sotmesos a un judici 

de valor? 

Existeix un document que 

acrediti la participació i valoració 

de totes les ofertes admeses 

per part de l'òrgan adjudicador? 

   

Existeix un informe tècnic que 

valori i motivi la puntuació 

atorgada a cada oferta? 

   

Si han existit ofertes 

desproporcionades o 

suposadament temeràries, s'ha 

justificat correctament? 

   

Pot comprovar-se que cap 

licitador hagi variat la seva 

proposta al llarg del procés 

d'adjudicació? 

   

La valoració de les propostes 

s'ha realitzat de conformitat als 

criteris establerts en els plecs? 

   

S'ha detectat que tots els 

licitadors han realitzat ofertes 

econòmiques inusualment 

altes? En aquest cas, s'ha 

realitzat alguna actuació per a 

comprovar que no hi ha indicis 

d'informació prèvia sobre les 

condicions per a l'adjudicació o 

pràctica col·lusòria? 

   

S'ha comprovat si les empreses 

que han participat en el 

procediment de contractació 

   



INDICADORS A COMPROVAR 
ÉS 

D’APLICACIÓ? 

ÉS 

CORRECTE? 
OBSERVACIONS 

estan relacionades entre si? 

S'ha comparat el preu definitiu 

dels productes i/o serveis amb 

els preus aplicats generalment 

en contractes similars? 

   

S'ha notificat degudament a tots 

els licitadors el resultat de 

l'adjudicació del contracte? 

   

S'ha publicat l'adjudicació del 

contracte? 
   

S'han resolt els recursos i/o 

queixes dels licitadors? 
   

En el cas de procediments 

negociats o restringits, s'ha 

deixat constància de les 

invitacions cursades i de les 

ofertes rebudes? 

   

En el cas de contractes menors, 

s'han complert els requisits 

establerts per la normativa 

aplicable, especialment quant a 

la sol·licitud d'ofertes? 

   

En el cas de contractes menors, 

pot acreditar-se que no s'han 

realitzat altres contractacions 

menors, en els dotze mesos 

anteriors, per idèntic objecte i 

que superi l’import de la 

contractació menor en la seva 

totalitat? 

   

 


