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Instrucció de la Gerenta,  

sobre procediments per a la prevenció i correcció 
 de situacions de conflicte d'interessos 

 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Vist el Pla Antifrau de la Universitat de Barcelona, aprovat com a document  Política Antifrau de la Universitat de 
Barcelona aprovat per Consell de vern en data 1 de desembre de 2021 i per Consell Social en data 20 de desembre 
de 2021. 

Vist el Reial Decret Llei estatal, de 30 de desembre de 2020, sobre mesures per a la modernització de 
l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Vista l’Ordre HFP 1030/2021, que configura el Sistema de Gestió del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR) 

Atès que és necessari desenvolupar el que ja esta previst al Pla/Política Antifrau  de la Universitat de Barcelona, 
pel que fa als procediments per a la prevenció i correcció de situacions de conflicte d'interessos d'acord amb els 
articles 61, apartat 1, i 2 del Reglament financer de la UE, així com d'establir un model de Declaració d’absència 
de Conflicte d’interessos ( DACI) per part d'aquells que participin en els procediments d'execució del pressupost 
de la Universitat de Barcelona, incloent l’execució del  PRTR, la comunicació al superior jeràrquic de l'existència 
de qualsevol possible conflicte d'interessos i l'adopció per aquest últim de la decisió que, en cada cas 
correspongui.  

Es dicten les següents instruccions: 

 

1.  CONCEPTE I DEFINICIÓ DE CONFLICTE D’INTERESSOS 
 

El Pla/Política Antifrau de la Universitat de Barcelona defineix el  Conflicte d’interessos com la situació en què es 
troba un treballador quan ha d’exercir el seu judici o discerniment professional per a la Universitat —o en nom de 
la Universitat—, la qual legítimament confia en el seu judici, i té un interès particular que podria interferir en l’exercici 
de la seva responsabilitat professional. 

L’article 61 del Reglament sobre normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió Europea 
(Reglament núm. 2018/1046) proporciona una definició de conflicte d’interès establint el següent:  

“1. Els agents financers i la resta de persones, incloses les autoritats nacionals de qualsevol rang, que 
participin en l’execució del pressupost de forma directa, indirecta i compartida en la gestió, inclosos els 
actes preparatoris al respecte, l’auditoria i el control, no adoptaran cap mesura que pugui comportar un 
conflicte entre els seus propis interessos i els de la Unió. Així mateix, adoptaran les mesures pertinents 
per evitar un conflicte d’interès en les funcions que estiguin sota la seva responsabilitat i per fer afrontar 
situacions que puguin ser percebudes objectivament com conflictes d’interès.  

2. Quan existeixi el risc d’un conflicte d’interessos que impliqui a un membre d’una autoritat nacional, la 
persona en qüestió remetrà l’assumpte al seu superior jeràrquic. .../... El superior jeràrquic corresponent 
.../... confirmarà per escrit si es considera que existeix conflicte d’interès. Quan es consideri que existeix 
conflicte d’interès, l’autoritat encarregada de procedir als nomenaments .../... velarà perquè la persona 
que es tracti cessi tota l’activitat en aquell assumpte..../....  

3. Als efectes de l’apartat 1, existirà conflicte d’interès quan l’exercici imparcial i objectiu de les funcions 
dels agents financers i demés persones a les que es refereix l’apartat 1 es vegi compromès per raons 
familiars, afectives, d’afinitat política o nacional, d’interès econòmic o per qualsevol altre motiu directe o 
indirecte d’interès personal”. 

El article 24 de la Directiva 2014/24/UE sobre contractació pública assenyala que el concepte de conflicte d’interès 
comprèn, com a mínim, qualsevol situació on el personal que participi en el procediment i pugui influir en el resultat 
d’aquest procediment tinguin, directament o indirectament, un interès financer, econòmic o personal, que 
comprometi la seva imparcialitat i independència en el context del procediment de contractació. 
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Cal tenir present que el conflicte d’interès no és equivalent a corrupció.  

• El conflicte d’interès és una situació, un risc, mentre que la corrupció és l’abús, per acció o 
omissió, que fa efectiu el conflicte d’interès. 

• La corrupció generalment requereix un acord entre, al menys, dos persones i algun pagament, 
suborn o avantatge d’algun tipus.  

 
Un conflicte d’interès sorgeix quan una persona pot tenir l’oportunitat d’anteposar els seus interessos privats als 
seus deures professionals. 
 

 Conflicte d’interès 
(risc de corrupció) 

Corrupció 

Què és? Situació Acció (o omissió) 
voluntària 

Per què es produeix? Interès particular (legítim) Benefici particular 
 

Què produeix? Tendència o risc de biaix en el 
judici professional 

(il·legítim) 

 
 

Podem distingir tres tipus de conflicte d’interès: real, potencial i aparent. 
 

 El conflicte d’interès real es produeix quan la persona té un interès particular en una determinada decisió 
o discerniment professional, i es troba ja en situació efectiva d’oferir aquest judici. Ens trobem doncs 
davant d’un risc actual, present. 

 
 El conflicte d’interès potencial es produeix quan la persona té un interès particular que podria influir una 

determinada decisió des de la posició o càrrec que ocupa, en el moment en què encara no es troba en la 
situació d’oferir el judici. En aquest cas ens trobem davant d’un risc futur, que cal poder identificar a temps. 

 
 El conflicte d’interès aparent quan no hi ha un interès particular real o potencial però una tercera persona 

podria concloure, raonablement, que sí que existeix. Ens trobem davant d’un risc reputacional, que es pot 
contrarestar facilitant la informació que per aclarir que l’aparença de conflicte d’interès no és real. 
 

 Real Potencial Aparent 
Interès  
particular 

Tinc un interès particular 
que podria influir en el meu 
judici professional 
 

 

Tinc un interès particular 
que podria influir en el meu 
judici professional 
 

 

No tinc interès particular 
que pugui influir en el meu judici 
professional 
 

 
Judici  
Professional 

Ja estic  
En una situació on he 
d’oferir-ho 
 
 
 

 

Encara no estic  
en situació d’haver d’oferir-lo, 
però podria produir-se en el 
futur 
 
 

 

Ja estic 
En situació d’oferir-lo i algú 
diferent de mi podria 
motivadament concloure que tinc 
un  
interès que hi podria influir 
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2. MESURES PER A LA DETECCIÓ DELS CONFLICTES D’INTERÈS 
 

Existeixen diverses eines per a la detecció dels conflictes d’interès, que la Universitat posa a disposició del seu 
personal i la seva organització, d’entre les quals: 

 La formació, sensibilització i assessorament al personal, prevista al Pla/Política Antifrau de la Universitat, 
per a poder identificar els interessos en conflicte, reflexionar respecte les situacions en què es poden 
donar, i conèixer els estàndards de conducta professional i les eines per gestionar-los. 

 Les Declaracions d’absència de conflicte  d’interessos. (DACI), prevista al Pla/Política Antifrau de la 
Universitat,  de totes les persones que intervinguin en els procediments,  en tot cas el responsable de 
l’òrgan de contractació/concessió de la subvenció, el personal de les meses de contractació, el personal 
que redacti els documents de licitació/bases i/o convocatòries, els experts que avaluen les 
sol·licituds/ofertes/propostes, els membres dels comitès d’avaluació de sol·licituds/ofertes/propostes i la 
resta de òrgans col·legiats dels procediments contractual d’obres i de subministrament de béns i serveis  
i de concessió de subvencions i ajuts.  

 La bústia de correu electrònic denunciesfrau@ub.edu que derivarà directament tota sospita de frau i 
corrupció a la Comissió Antifrau de la Universitat de Barcelona. 

 La transparència i la publicitat per garantir la imparcialitat i prevenir i detectar els riscos d’existència de 
conflicte d’interès.  

 L’avaluació de riscos, prevista al Pla/Política Antifrau de la Universitat, mitjançant l’elaboració dels mapes 
de risc propis 

  La comprovació d’informació mitjançant de bases de dades dels registres, bases de dades i expedients 
dels empleats (tenint en compte les normes de protecció de dades)  
 

3. MESURES PER A GESTIONAR ELS CONFLICTES D’INTERÈS REALS  
 
Existeixen diverses mesures per a la gestió dels conflictes d’interès, que la Universitat utilitza, d’entre les quals: 

 El control de segones ocupacions i altres fonts d’ingressos, desenvolupat a l’ordenament jurídic, 
principalment mitjançant el règim d’incompatibilitats dels servidors públics. La normativa en determina la 
prohibició, la limitació o l’autorització. 

 L’abstenció de la presa de decisions, prevista al Pla/Política Antifrau de la Universitat, en els casos en 
què el conflicte ja és present, i on apartar la persona del procés decisori és l’única mesura que permet 
preservar la imparcialitat de la decisió, mesura que cal adoptar en el moment en què es detecti un conflicte 
d’interès real.  

S’estableixen motius d’abstenció a l’article 23 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic. 
a) Tenir interès personal en l' assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual pogués influir 

la d' aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió litigiosa pendent amb 
algun interessat.  

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart 
grau o d' afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d' entitats o 
societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris que intervinguin 
en el procediment, així com compartir despatx professional o estar associat amb aquests per a l' 
assessorament,  representació o el mandat.  

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades en l' apartat 
anterior. 

 d) Haver intervingut com a perit o com a testimoni en el procediment de què es tracti. 
 e) Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l' assumpte, o haver-

li prestat en els dos darrers anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància 
o lloc. 

 La recusació prevista per al cas d’incompliment del deure d’abstenció, com el dret de les persones 
interessades a demanar l’apartament de la persona recusada.  

 La política de regals, prevista al Pla/Política antifrau de la Universitat.  

http://www.ub.edu/web/ub/ca/index.html
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4. DECLARACIÓ D’ABSÈNCIA DE CONFLICTE D’INTERÈS (DACI) COM A MESURA PREVENTIVA. 
 

El Pla/Política Antifrau aprovat per la Universitat de  Barcelona preveu a l’apartat B de Mesures preventives, la 
Declaració d’absència de conflicte d’interessos del personal, establint que els expedients de despesa d’un import 
superior a 15.000 euros (procediment de subvencions) més IVA (en cas de procediment de contractació) han 
d’incloure una declaració d’absència de conflicte d’interessos, en matèria de contractació pública i subvencions.  

Aquesta declaració haurà de ser emplenada per les persones que intervenen en la gestió del pressupost, com ara: 

• el responsable de l'òrgan de contractació o concessió de la subvenció,  
• les persones que redactin els documents de licitació, bases o convocatòries corresponents,  
• les persones tècniques que valorin les ofertes, sol·licituds o propostes presentades,  
• així com els membres de les meses de contractació i comissions de valoració. 

En cas d'òrgans col·legiats, aquesta declaració es pot fer a l'inici de la corresponent reunió per tots els intervinents 
a la mateixa i reflectint-se a l'acta. 

La declaració d'absència de conflictes d'interessos es farà conforme al model que s'adjunta a l’Annex d’aquesta 
Instrucció.  

Totes les declaracions complimentades relacionades amb un procediment de contractació o de subvenció 
s’inclouran als expedients corresponents. 

 
5. PROCEDIMENT  DE CORRECCIÓ EN CAS DE DETECCIÓ DE CONFLICTE D’INTERÈS 

 
El Pla/Política Antifrau aprovat per la Universitat de  Barcelona preveu a l’apartat B de Mesures preventives, la 
comunicació de qualsevol situació de conflicte d’interessos aparent, potencial o real. 

Qualsevol possible situació de conflicte d’interessos detectada serà comunicada al Rector o Rectora, el/la qual la 
traslladarà de forma immediata a la Comissió Antifrau per analitzar-la i determinar si la situació és real, i en el seu 
cas comunicar a l’òrgan competent la necessitat d’apartar la persona del procés decisori per tal de preservar la 
imparcialitat de la decisió del procediment contractual o subvencional. 

 

 

Glòria Matali Costa 

 

 

 

Gerenta 

 

Barcelona 
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ANNEX 

Model Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI) 

[Expedient] / [Denominació del contracte o de l’ajut]  

Per tal de garantir la imparcialitat en el procediment, el/la sotasignant, com a participant en el procés d'elaboració i tramitació de 
l'expedient, declara: 

Primer. Estar informat/da del següent: 

1. Que l'article 61.3 "Conflicte d'interessos" del Reglament  (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell, 
de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que "hi haurà un conflicte d'interessos  quan l'exercici imparcial  
i la finalitat de les funcions es vegi compromesa per raons de família, d’afecte, afinitat política o nacional, d’interès 
econòmic o qualsevol raó directa o indirecta d'interès personal. 

2. Que l'article 64 "Lluita contra la corrupció i prevenció de conflictes d'interessos" de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, té per objecte evitar qualsevol distorsió de la competència i garantir la transparència 
en el procediment i assegurar la igualtat de tracte de tots els candidats i licitadors. 

3. Que l'article 23 "Abstenció", de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, estableix que s'han 
d'abstenir d'intervenir en el procediment les autoritats i el personal al servei de les Administracions en les quals es 
donin algunes de les circumstàncies indicades en el següent apartat ", sent aquestes: 

a) Tenir un interès personal en l'assumpte en qüestió o en un altre en la resolució del qual pugui influir la d’aquell,   
ser administrador d'una societat o entitat interessada, o tenir una qüestió litigiosa pendent amb algun  interessat. 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació fàctica assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del quart grau o 
d’afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors d'entitats o societats 
interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris implicats en el procediment, així com 
compartir despatx professional o estar associat amb ells per a l'assessorament,  representació o mandat. 

c) Tenir una amistat íntima o enemistat manifesta amb qualsevol de les persones esmentades en l'apartat  anterior. 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment en qüestió. 

e) Tenir una relació de servei amb una persona física o jurídica directament interessada en la matèria, o haver-li 
prestat serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol circumstància o lloc en els últims dos anys. 

Segon. Que no es troba en cap situació aparent, potencial o real, que pugui classificar-se com a conflicte d'interessos dels indicats 
en l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre en la seva persona cap motiu d'abstenció  de l'article 23 de 
la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el procediment de licitació/concessió.  

Tercer. Que si en el transcurs del referit procediment de contractació pública o de subvencions sorgís una possible situació de 
conflicte d’interès en la qual s’hi trobés implicat/da, ho comunicarà a l’òrgan gestor de forma immediata. Si, conseqüentment, es 
detectés l’existència efectiva d’aquest o d’un altre conflicte d’interès, deixarà de formar part del procediment de contractació o 
subvencionador en qüestió i de participar en totes les activitats que hi estiguin relacionades. 

Quart. Que no ha fet ni farà cap tipus de gestió de la qual es pugui derivar un avantatge competitiu sobre l’adjudicació del contracte 
o ajut respecte d’ofertes o sol·licituds potencials o ja presentades.  

Cinquè. . Que tractarà com confidencials tots els assumptes dels quals tingui coneixement en virtut de les funcions que 
desenvolupi en el marc del referit procediment i no farà cap ús improcedent d’aquesta informació, que únicament utilitzarà per 
avaluar les ofertes i sol·licituds.  

Sisè.  Que està advertida que, en cas de no revelació d’un conflicte d’interès o falsedat en aquesta declaració, l’òrgan responsable 
de l’adjudicació ho posarà en coneixement de la Comissió Antifrau de la Universitat de Barcelona perquè emeti el pertinent 
informe, sens perjudici de les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials establertes per la normativa aplicable, i si és 
el cas posar-ho en coneixement del Servei Nacional de Coordinació Antifrau i l’Oficina Antifrau de Catalunya   
 

A ___________________, ____ de _____________ de 20__  

(Lloc i data)  

Signatura  

__________________________________  

[Nom i cognoms]  

[càrrec] 
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