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Resum
Els tres darrers Documents de treball d’aquest projecte s’han centrat en l’anàlisi
d’aquells factors que depenen de cada institució i generen incentius o oportunitats
per al riscos d’irregularitats, frau i corrupció en la contractació: els factors
personals, organitzatius i procedimentals. A primera vista, podria semblar que
l’anàlisi de l’Oficina Antifrau sobre els riscos en la contractació pública ha partit
de la premissa que la conducta transgressora és fruit de decisions perfectament
racionals, un model de comportament tradicionalment molt influent en la
investigació i en la lluita institucional contra la corrupció.
Tanmateix, la recerca científica ha demostrat que la resposta als incentius i les
oportunitats és força menys previsible del què postulen els models de l’elecció
racional i ha aportat proves que, en el millors dels casos, aquesta racionalitat és
limitada. I és que les persones, confrontades amb els mateixos incentius i
oportunitats, poden reaccionar de formes molt diferents, «reflectint la complexa
interrelació entre motivacions personals i factors situacionals que influencien el
comportament»1. Per aquesta raó, un cop tancat el mapa dels riscos en la
contractació (Documents de treball núm. 3), l’anàlisi dels factors de risc no es va
limitar a les oportunitats i incentius propis dels procediments de contractació
(núm. 7), sinó que va tenir sempre present els components individuals no
conscients de la conducta transgressora —per exemple, identificant com a factor
de risc personal la manca de formació en biaixos cognitius (núm. 5)— així com
factors situacionals específics de com cada institució organitza i gestiona el seu
proveïment (núm. 6).
Amb aquesta última publicació, s’aborden altres factors situacionals rellevants,
relacionats amb el context ètic que presenta cada institució. Es presenten factors
de risc relacionats amb el tipus de lideratge, la cultura i la memòria organitzatives,
i les dinàmiques de grup i d’influència social que tenen una gens menyspreable
influència sobre la presa de decisions individuals i col·lectives, en la mesura que
contribueixen a potenciar (factors potenciadors) o perpetuar (factors
perpetuadors) els riscos en la contractació i en qualsevol altre àmbit d’actuació
pública. D’aquí que es considerin transversals a tots els riscos per a la integritat
dels ens públics.
I per facilitar la plena comprensió de com operen aquests factors, aquesta última
publicació comença explicant els processos que fan possible la normalització de
pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes en les organitzacions.

1

Heywood et alt., 2007; pàg. 6.
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1. Introducció
Amb aquesta publicació acaba la sèrie Documents de treball amb què l’Oficina
Antifrau ha volgut divulgar i debatre amb el sector públic de Catalunya els riscos
en el proveïment públic d’obres, subministraments i serveis, així com els factors
institucionals que els generen, els potencien i, un cop materialitzats, en faciliten la
perpetuació.
En els tres Documents de treball anteriors, s’han abordat aquells factors que
depenen de les institucions i estan relacionats amb les persones concretes que hi
serveixen (núm. 5), l’organització institucional del seu proveïment (núm. 6) i els
procediments de contractació (núm. 7). Tots aquests factors descriuen disfuncions
que generen incentius o oportunitats institucionals per als riscos en la
contractació.

— Incentius institucionals que actuen sobre els motors o les motivacions de les
persones per incórrer en males praxis de gravetat diversa. Recordem factors
com ara les pressions organitzatives per exhaurir el pressupost institucional,
que incrementen la probabilitat de contractes innecessaris o
sobredimensionats, o bé les decisions polítiques que creen compromisos
d’impossible compliment amb la normativa vigent, i incrementen la
probabilitat que el personal cerqui «dreceres» per accelerar la tramitació dels
contractes.

— Oportunitats institucionals per a transgredir les normes o retòrcer la seva
interpretació, que poden ser aprofitades per persones motivades o bé
incentivades organitzativament o externament.
Sens dubte, la motivació individual i els incentius o oportunitats institucionals són
condicions necessàries per a incórrer en actes irregulars, fraudulents o corruptes.
Tanmateix, què fa que algunes persones facin el pas envers la transgressió i altres
no? Què fa que individus altrament considerats bones persones pel seu entorn
s’involucrin en casos de corrupció?
La recerca científica ens ha anat desvetllant algunes respostes a aquestes
preguntes. D’una banda, veurem aspectes de caire més «racional» que
condicionen que algunes persones creuin la frontera ètica, i que estan relacionats
amb percepcions individuals: quina probabilitat hi ha què em descobreixin? I si em
detecten, em sancionaran? I com serà la sanció? Les respostes a aquestes
preguntes poden ser, en alguns casos determinants. D’altra banda, veurem altres
aspectes més subtils, relacionats amb el context i les dinàmiques interpersonals i
grupals, que també poden empènyer algunes persones a creuar la frontera ètica,
en ocasions sense gaire consciència d’haver fet aquest pas o, més exactament,
sobre en quin moment o com va succeir.
Tots aquests aspectes constitueixen factors de risc. I tots tenen en comú que
estan relacionats amb disfuncions o mancances en la infraestructura d’integritat2
L’OCDE defineix una infraestructura d’integritat com el conjunt d’instruments, processos i
estructures per fomentar la integritat i prevenir la corrupció en una organització pública. Els
instruments persegueixen quatre objectius: (1) determinar i definir integritat en el context
de les seves funcions —l’anàlisi de riscos, els codis ètics...—; (2) guiar i orientar les persones
—la formació, l’assessorament...—; (3) fer el seguiment de la integritat —bústies de queixes
ciutadanes, canals interns d’alerta...— i (4) fer-la complir —investigació i sanció—. Els
2
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de cada organització o amb els elements informals del sistema d’integritat
institucional3.
Veurem que aquests factors no generen exactament motivacions ni oportunitats
per incórrer en actes irregulars, fraudulents o corruptes, sinó que més aviat
potencien o fins i tot perpetuen la comissió d’aquestes transgressions. D’aquí que
els classifiquem com a factors de risc potenciadors i perpetuadors.
Per poder entendre’ls plenament, començarem presentant els processos que
expliquen com s’arriba a normalitzar i perpetuar la corrupció en una organització
(apartat 2). Seguidament explicarem amb detall set factors potenciadors dels
riscos per a la integritat detectats per l’Oficina Antifrau de Catalunya (apartat 3) i
set factors que faciliten que, un cop materialitzades pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes, aquestes puguin perpetuar-se indefinidament (apartat 4).
Per acabar, presentem algunes orientacions sobre com abordar la rehabilitació
d’una organització quan s’han materialitzat transgressions greus (apartat 5), així
com unes conclusions i recomanacions finals (apartat 6) per a aquelles institucions
disposades a emprendre aquest viatge per superar el paradigma de la reacció i
avançar cap a la prevenció dels riscos per a la integritat.

2. Com es normalitza la corrupció en les organitzacions
Segurament un dels casos més coneguts de corrupció normalitzada en una
institució pública és el de l’espoli del Palau de la Música. La ciutadania va quedar
consternada no només pel simbolisme d’aquella institució per a la societat
catalana o per la gravetat del que va succeir, sinó perquè la trama de corrupció va
arrelar i persistir durant dècades abans no es van aixecar les primeres alertes.
Com va ser possible?
Al 2003, els professors universitaris Blake Ashforth i Vikas Anand van publicar el
seu primer estudi sobre el procés a través del qual arriba a normalitzar-se la
corrupció en una organització. Aquest article i posteriors publicacions científiques
van contribuir a explicar «com individus moralment rectes poden involucrar-se de
forma rutinària en trames de corrupció sense experimentar conflictes; com pot
persistir la corrupció malgrat haver reemplaçat les persones inicialment responsables; com organitzacions aparentment racionals s’involucren en corrupció suïcida i
com centrar-se en l’individu malvat ens fa perdre de vista que el sistema i els
individus es reforcen mútuament»4.
Aquesta línia de recerca, amb importants contribucions d’altres acadèmics, va
permetre identificar els tres pilars que sostenen la normalització de la corrupció
en una institució: la institucionalització, la racionalització i la socialització.

processos descriuen la planificació, la implantació, l’avaluació i l’adaptació. Les estructures
al·ludeixen a les diverses figures o òrgans responsables dels diversos aspectes relacionats
amb la integritat institucional i com es coordinen les respectives iniciatives i funcions.
3
Als efectes d’aquest document, emprem el terme sistema d’integritat institucional en el
seu vessant més ampli que compren no només els instruments, processos i estructures de la
infraestructura (explicats en la nota al peu 2), sinó també altres elements essencials: la
cultura organitzativa, el lideratge ètic, el compromís amb el foment de la integritat,
l’estratègia, el repartiment de responsabilitats, etc. Podeu una relació molt completa al
manual d’integritat pública de l’OCDE (2020).
4
Ashforth i Anand, 2003: pàg. 1.
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Entendre com funcionen aquests tres processos ens proporciona els elements clau
per identificar els factors potenciadors i perpetuadors dels riscos per a la
integritat en la contractació que veurem en aquest document. Tanmateix, cal
destacar que aquests factors potenciadors i perpetuadors operen igualment a
qualsevol altre àmbit d’actuació i no són exclusius de la compra pública.

2.1. La institucionalització de la corrupció
La corrupció, com qualsevol altra pràctica transgressora, s’institucionalitza en una
organització quan esdevé estable, s’allarga en el temps, resisteix el canvi i es
transmet generacionalment.
La institucionalització és, per tant, un procés. A través d’una seqüència de fases,
determinades pràctiques es van incorporant a les estructures i els processos d’una
organització de tal forma que poden arribar a sobreviure el reemplaçament de
tota una generació d’empleats. Ashforth i Anand identifiquen tres fases per arribar
a institucionalitzar la corrupció en una organització, representades gràficament al
quadre 1 i explicades en les properes pàgines.
Quadre 1. Les tres fases del procés d’institucionalització de la corrupció

Fase 1. Decisió o actuació corrupta inicial
Per tal que una o més persones s’involucrin en una pràctica transgressora cal que
tinguin una motivació —o un estímul institucional o extern— i al menys una
oportunitat. Quan aquests requisits es donen i aquelles persones incorren en una
praxis corrupta per primer cop, les unitats o els òrgans que en tenen coneixement
dins les organitzacions poden respondre de diverses maneres:

— poden llençar el missatge clar que aquella conducta no és tolerable;
— poden no respondre a aquella conducta, enviant el missatge tàcit que aquella
actuació és tolerable o, fins i tot,

— poden arribar a recolzar-la.
Només en el primer cas, la resposta atura l’inici del procés d’institucionalització.
Per contra, el silenci o, en el pitjor dels casos, el recolzament implícit o explícit
d’aquella transgressió posen en marxa el procés d’institucionalització.
Per això, l’element clau en aquesta fase inicial és el tipus de lideratge que
s’exerceix des de la cadena directiva i de comandament d’una institució. A les
organitzacions amb un fort lideratge ètic, les persones que ocupen llocs directius o
de comandament actuen per aturar el comportament transgressor de forma
ràpida i apliquen les mesures reconductores i, si s’escau, sancionadores previstes.
Per contra, la manca de lideratge ètic es manifesta amb la tolerància o, fins i tot,
l’autorització (sovint tàcita) d’aquell comportament. Per això, veurem com les
diverses manifestacions de manca de lideratge ètic constitueixen factors
potenciadors i perpetuadors dels riscos per a la integritat.
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En parlar de lideratge no al·ludim només a l’estrictament formal o exercit per raó
del càrrec (al qual en endavant ens referirem com lideratge jeràrquic). Incloem
també l’informal, l’exercit per altres persones que, sense ocupar llocs de
comandament, constitueixen referents ètics per a la resta del personal o per a
determinats grups dins l’organització (en endavant, lideratge carismàtic) i
l’actuació de les quals exerceix una gran influència sobre aquelles persones o
grups.
En definitiva, com menys ètic sigui el lideratge institucional formal o informal més
possibilitats que l’actuació o decisió transgressora inicial desencadeni el procés
d’institucionalització.

Fase 2. Integració d’aquella pràctica dins les estructures i els processos
organitzatius
Si la decisió o actuació inicial té «èxit» en el sentit que cap figura d’autoritat
(formal o informal) la qüestiona ni l’atura, esdevé un precedent i s’incorpora al
repertori de possibles vies d’actuació en futures ocasions similars. L’existència de
precedents és important perquè ajuden a «legitimar» la reiteració d’aquella
pràctica transgressora.
La reiteració posa en marxa un procés de fixació en la memòria organitzativa5.
Com a resultat, quan es produeixin situacions similars de difícil solució i es recorri
a aquesta memòria organitzativa per cercar les respostes anteriors, les persones
poden arribar a assumir que:

— aquelles praxis anteriors es van adoptar per motius justificats o raonables
(presumpcions tàcites de validesa) o, fins i tot, que

— el mer «èxit» en el passat valida el procés pel qual es va arribar a aquell
resultat (en particular en cultures organitzatives especialment utilitaristes, on
la finalitat «justifica els mitjans»).
Amb aquesta reiteració, la cultura ètica (o subcultura, donat que sovint es limita a
un grup o una part de l’organització) comença a desviar-se dels estàndards de
l’ètica pública. Poc a poc, emergeixen noves assumpcions i creences, nous valors
que permetran racionalitzar aquelles pràctiques per neutralitzar l’estigma de la
corrupció. Per això, en aquest moment sol iniciar-se el procés de racionalització,
que s’explica més endavant.

Fase 3. Rutinització de la corrupció
Un cop aquella o aquelles pràctiques s’integren en una organització, la reiteració
sense impediments facilita que esdevinguin rutinàries; és a dir, que es duguin a
terme de forma mecànica, sense que ningú s’aturi a pensar per què s’actua
d’aquella determinada forma, ni si és o no idònia.
La rutinització d’aquestes praxis en el grup inicial permet:

— «Regularitzar-les». La repetició «exitosa» els hi acaba atorgant el poder dels
rituals, fent que arribin a semblar la forma adient o regular de fer les coses.
Alguns exemples il·lustratius identificats per l’Oficina Antifrau comprenen
ajuntaments acostumats a què sigui l’alcade/ssa qui decideixi què es registra
Memòria organitzativa és la metàfora emprada per Anand, Manz i Glick (1998) per
descriure el procés pel qual les organitzacions adquireixen, emmagatzemen i empren el
coneixement aplicable a les seves activitats.
5
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d’entrada i en quin moment; ens del sector públic que consideraven normal
que durant la licitació, quan els tècnics havien valorat ja els criteris sotmesos a
judici de valor, els alts càrrecs o personal de designació política revisessin i
modifiquessin a conveniència les valoracions; o bé ens públics on era normal
que fos el contractista qui preparés els certificats d’obra.

— Automatitzar-les. La rutinització de les pràctiques irregulars, fraudulentes o
corruptes desactiva els dilemes ètics, entesos com a moments crítics que
desencadenen el pensament reflexiu de les persones. En el seu lloc, es creen
inèrcies que eliminen la necessitat d’una pausa per deliberar sobre els valors i
principis ètics en joc i ponderar la conducta èticament idònia en cada cas.

— Adaptar la resta de membres del grup o unitat a aquestes praxis. L’exposició
repetida a aquestes pràctiques fa que progressivament es debiliti la reacció
contra elles de la resta de persones que formen part de l’equip de treball on
van sorgir, bé perquè s’hi habituen («sempre s’ha fet així i mai ha passat res»),
bé perquè experimenten una progressiva insensibilització, especialment en
casos on la gravetat de les transgressions es va elevant progressivament («a
mi ja no em sorprèn res»)6.
En aquesta adaptació de la resta de l’equip de treball a les transgressions, les
dinàmiques d’interacció dins el grup són l’element clau per alleujar l’ansietat —o
fins i tot angoixa— que aquestes praxis provoca en les persones en qui la
rutinització no ha desactivat els dilemes ètics. Aquestes dinàmiques de grup es
recolzen en les racionalitzacions elaborades (procés iniciat ja en la fase anterior) i
contribueixen a la seva difusió, primer dins el grup on van sorgir les praxis i després
a la resta de l’organització a través del procés de socialització que s’inicia amb
aquesta tercera fase.
En suma, la rutinització culmina el procés d’institucionalització de les pràctiques
irregulars, fraudulentes o corruptes introduïdes en una organització. Arribats a
aquest punt, mantenir indefinidament aquestes praxis resulta molt més senzill que
aturar-les, cosa que, com veurem a l’apartat 4, requereix un important esforç de
conscienciació i, sobretot, de treball per modificar la subcultura organitzativa que
l’està sostenint. Les tres fases del procés d’institucionalització explicades fins al
moment, així com els elements clau que les fan possibles, s’han sintetitzat
gràficament en el quadre 2.
Quadre 2. Elements clau en cada fase del procés d’institucionalització

Ashforth i Kreiner descriuen com aquestes dues tècniques, que denominen habituació
(exposició repetida al mateix estímul) i dessensibilització (exposició a diversos estímuls
incrementalment adversos), debiliten progressivament la reacció.
6
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2.2. La racionalització de la corrupció
La racionalització és el procés mitjançant el qual les persones que s’involucren en
pràctiques corruptes cerquen, elaboren i empren arguments o relats construïts
socialment per «legitimar» la seva conducta.
La recerca científica ha demostrat que les persones condemnades per delictes de
coll blanc tendeixen a reconèixer la seva conducta esbiaixada però solen negar
intenció criminal. Es resisteixen a acceptar l’etiqueta criminal, a incorporar a la
seva autoimatge cap estigma o aspecte pejoratiu. En negar l’etiqueta corrupte o
d’altres similars, «eviten» els efectes adversos d’una identitat socialment
indesitjable.
Les racionalitzacions ajuden les persones i els grups d’una organització a
distanciar-se del vessant transgressor de les seves accions i a forjar un subterfugi
que permeti la «inversió moral» de la transgressió perpetrada (racionalització
retrospectiva) o planejada (racionalització prospectiva).
La bibliografia científica que explica els mecanismes cognitius per defensar una
autoimatge individual o grupal positiva és molt àmplia: biaixos cognitius, mites
legitimadors, tècniques de neutralització, pensament de grup, il·lusions positives
(de control, d’invulnerabilitat, de moralitat), entre d’altres. El que tots aquests
mecanismes tenen en comú és que faciliten que les persones i els grups motivats
per evitar l’estigma de llurs actuacions corruptes puguin resoldre al seu favor la
incoherència entre autoimatge, per una banda, i l’actuació i conseqüències, per
l’altra. Re-emmarcant els propis actes poden preservar una autoimatge
acceptable i una identitat social convenient.
Les racionalitzacions refuten interpretacions negatives dels actes corruptes i
argumenten per què són justificables, per què són excepcions excusables de les
normes generals o bé redefineixen els límits de la corrupció per excloure aquells
actes de les seves fronteres.
La taula del quadre 3 resumeix algunes de les racionalitzacions més habituals,
amb una breu descripció de cadascuna, així com exemples d’expressions que
il·lustren la narrativa sovint emprada en les organitzacions.
Quadre 3. Racionalitzacions habituals de la corrupció
Racionalització

Explicació

Expressions il·lustratives

1. Legalitat

Qui s’involucra en l’acte d’abús de la
posició pública en benefici privat
(corrupció) al·lega que el que ha fet no és
il·legal.

- Si la llei no ho prohibeix,
quin és el problema?

Qui s’involucra en l’acte de corrupció no es
considera responsable i argumenta no
tenir alternativa per diverses raons: ordres
superiors, pressions de companys, destret
econòmic extrem, haver estat enganyat,
necessitat de defensar-se, haver tingut
només un mínim paper en l’entramat...

- Què hi puc fer jo? He de
fer el que el meu cap
mana.

Qui s’hi involucra argumenta que els seus
actes corruptes no han perjudicat ningú:
que el dany és insignificant; que
l’organització està assegurada i
recuperarà la pèrdua; que la institució no
s’ha preocupat de tenir cura del material,

- Ningú ha sortit perjudicat

2. Negació de
responsabilitat

3. Negació
del dany

Els factors potenciadors i perpetuadors

- Simplement ens
aprofitàvem del que la llei
permet.

- Tothom ho fa!

- Amb tant diners com
gasten, no notaran si...
- Podria haver estat pitjor
si hagués volgut fer ...

10

Racionalització

Explicació

Expressions il·lustratives

de controlar determinats recursos o el seu
ús, etc.
4. Negació
de víctimes

L’abús de la posició pública se sol fer com
a revenja i qui ho fa nega cap culpa argumentant que la part perjudicada mereixia
el que ha succeït o succeirà.

- S’ho mereixien!

5. Ponderació
social

Els involucrats minimitzen la magnitud de
la conducta corrupta bé (1) «condemnant
el condemnador», qüestionant la seva
legitimitat per acusar-lo o la legitimitat de
la norma (vaga, complexa, inconsistent,
ningú l’aplica...), bé (2) per «comparació
social selectiva», cercant exemples d’altres
casos pitjors per demostrar no ser «tan
dolents».

- Vosaltres precisament no
teniu cap dret a criticarnos.

6. Apel·lació a
lleialtats més
elevades

Els involucrats argumenten que violen les
normes per una causa més important, un
valor o bé superior. Sovint aquesta causa
és el grup al qual pertany i llurs interessos.

- Nosaltres responíem a
una causa més important.

7. Metàfora de
l’equilibri
comptable

Els involucrats raonen que tenen dret a
permetre’s aquella conducta esbiaixada
perquè el crèdit acumulat amb el seu
treball (temps o esforç) ho compensa.

- M’he guanyat el dret a ...

- S’ho va buscar quan va
triar [fer x].

- Altres fan coses pitjors.

- No ho denunciaria per
lleialtat al meu cap.
- Amb les hores extres que
faig, bé em mereixo...

Fonts: Tipus de racionalitzacions i definicions Ashforth i Anand, 2003: pàg. 18-22 i Anand,
Ashforth i Joshi, 2004: pàg. 41-44. Expressions il·lustratives: adaptades dels articles
anteriors i de frases recollides durant els tallers de sensibilització sobre gestió de riscos de
corrupció impartits per l’Oficina Antifrau des de març de 2010.

En qualsevol d’aquestes racionalitzacions, el llenguatge és important per minimitzar les implicacions ètiques de la transgressió comesa. És habitual l’ús de formes
verbals impersonals per diluir la responsabilitat (s’han comès errors) o recórrer a
eufemismes (vestir un expedient enlloc de falsificar-lo; irregularitats administratives en casos de corrupció), a etiquetes (alcaldades) o argot (mariachis o ofertes
d’acompanyament en casos de col·lusió) per restar importància als fets.
Les racionalitzacions són molt comunes en el dia a dia de les organitzacions. Els
seus membres les empren per justificar qualsevol tipus de transgressió ètica, no
només els actes de corrupció. Així, a cada institució es desenvolupa una narrativa
específica que restarà a disposició dels seus membres per «explicar» una gran
varietat d’actes i resultats indesitjables i fer que semblin acceptables.
Per això, gestionar la cultura ètica organitzativa passa per detectar aquestes
narratives i desarticular-les: emfasitzar la responsabilitat personal per les
decisions, recordar els danys o les persones perjudicades pels actes corruptes, o
altres actuacions adaptades al tipus concret de racionalització emprada.

Els elements clau d’aquest procés i la seqüència d’inici respecte al procés
d’institucionalització se sintetitzen en el quadre 4.
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Quadre 4. Elements clau del procés de racionalització i seqüència respecte el
procés d’institucionalització

2.3. La socialització de la corrupció
La socialització és el procés a través del qual es transmeten les pràctiques
corruptes des del grup on van sorgir i es van institucionalitzar cap a la resta de
l’organització o a les persones que van arribant a aquell grup inicial. D’aquesta
manera, encara que els responsables inicials marxin o siguin expulsats de la
institució, aquelles conductes es perpetuen.
En el procés de socialització, l’element clau és la influència social. Els valors, les
motivacions, les creences, el comportaments i les tècniques per dur a terme
pràctiques corruptes es transmeten a través d’interaccions personals. Els
membres del grup corrupte funcionalment més propers a la persona que es vol
incorporar influeixen sobre ella per donar forma a aquests aprenentatges.
L’objectiu és embolcallar psicològicament els nous membres; crear un
microcosmos (anomenat embolcall social7) dins el qual poder modificar les
actituds de qui acaba d’arribar envers les pràctiques corruptes.
En la bibliografia anticorrupció, les trajectòries psicològiques emprades per
modificar aquestes actituds reben el nom de rutes o avingudes de la corrupció.
Ashforth, Anand i, més tard, Joshi distingeixen tres rutes: la cooptació, l’escalada
incremental i la transigència.
1. La cooptació és la ruta més coneguda cap a la corrupció. Consisteix a cercar i
oferir premis o recompenses que indueixin els nouvinguts a canviar la seva
actitud envers les pràctiques corruptes. A cada àmbit d’activitat, cada
organització i per a cada tipus de professional es configuren recompenses
diferents que impliquin algun tipus d’avantatge econòmic, professional o

Ashforth i Anand empren el concepte social cocoon, que hem traduït com embolcall social,
de Greil i Rudy (1984) per explicar la potència i les dinàmiques d’aquesta influència social.
1r. Els membres veterans que incorren en aquestes praxis corruptes esdevenen un model
que en facilita l’acceptació. 2n. S’esperona els nouvinguts a relacionar-se amb aquells i
crear vincles emocionals que fomentin el desig d’assemblar-se, emular-los i complaure’ls.
3r. Els nouvinguts són sotmesos a informació i missatges potents i consistents de forma que
l’ambigüitat de la seva actuació es dissol i els grisos esdevenen negres i blancs.
4rt. S’encoratja els nouvinguts a atribuir qualsevol recel als seus defectes enlloc d’atribuirho a allò que se’ls està demanant. 5è. Els nouvinguts reben suport freqüent per les
pràctiques dutes a terme o per acceptar-les. 6é. Es desencoratja la demostració de dubtes
o, fins i tot, es castiga.
7
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personal, petit o gran, directe o indirecte, depenent de la persona. La
socialització en la corrupció a través d’aquesta ruta sovint resulta subtil perquè
les persones no sempre són conscients de com aquestes recompenses les han
induït a resoldre l’ambigüitat que envolta els seus problemes o dificultats
professionals d’una forma convenient als propis interessos8.
2. L’escalada incremental de les transgressions9. Amb aquesta ruta, primer
s’indueix les persones que s’incorporen a l’organització o al grup a incórrer en
petites transgressions, aparentment innòcues i producte del lliure albir, però
visibles (almenys per a alguns membres), explícites i irrevocables. Aquestes
primeres transgressions creen una contradicció interna entre l’autoimatge ètica
individual i la conducta duta a terme —«soc una bona persona, un professional
íntegre... per què ho he fet?»—, anomenada dissonància cognitiva o moral10, que
es resol invocant en cada cas les racionalitzacions que aquella subcultura ètica
proveeix i realineant les seves actituds amb les noves praxis irregulars o fraudulentes. Aquesta adaptació facilita un increment gradual de les transgressions,
estimulat no només per les racionalitzacions existents, sinó també pel desig de
les persones de ser acceptades. Paral·lelament, es va produint una progressiva
insensibilització (desvinculació moral11) per reduir l’amenaça que aquestes
transgressions suposen per a la identitat o autoimatge ètica12 de la persona.
Així, amb cada nova transgressió, més fàcil i ràpid resulta el descens cap a la
corrupció. Per això, la literatura anticorrupció sovint es refereix a aquesta ruta
com el relliscós pendent envers la corrupció13.
3. La transigència. L’entrada a aquesta ruta cap a la corrupció sol fer-se per
intents —sovint de bona fe— de resoldre dilemes apressants, conflictes entre
funcions o rols, o bé problemes intricats. És el cas de servidors públics, de
l’esfera política o administrativa, que han anat progressant o acumulant poder
construint xarxes relacionals a través de favors o tractes. Els compromisos
adquirits i acumulats poden forçar-los a transigir en un moment donat i acabar
recolzant actors o praxis que en d’altres circumstàncies haurien evitat.14
Aquestes tres rutes solen interactuar i reforçar-se mútuament. Així, per exemple,
sovint és el poder de les recompenses de la cooptació el que facilita un salt

Bargh i Alvarez (2001) descriuen com el poder tendeix a activar de forma no conscient
objectius i biaixos personals que guiaran la forma com processem la informació i ens comportem i que la persona racionalitza en termes socialment desitjables. Al Documents de
treball núm. 5, «El factor humà. Motivacions per transgredir i els factors de risc personals»,
trobareu una petita explicació i exemples d’alguns d’aquests biaixos cognitius.
9
Aquesta ruta s’inspira en la recerca sobre la tècnica del peu a la porta i sobre l’escalada
del compromís. Vegeu, en la bibliografia final, els articles de Staw (1976), Street i Street
(2006), i Zyglidopoulos, Fleming, i Rothenberg (2009).
10
La bibliografia científica sobre dissonància cognitiva és molt extensa. La seva aplicació a
l’estudi de l’ètica del comportament ha generat l’ús del terme dissonància moral o ètica.
Entre aquests darrers estudis, resulta particularment interessant el de Shu, Gino i Bazerman
(2011) «Ethical Discrepancy: Changing Our Attitudes to Resolve Moral Dissonance».
11
Per a saber-ne més sobre el procés de desvinculació moral (moral disengament), vegeu a
la bibliografia els articles d’Albert Bandura, especialment el de 2016 «Moral
Disengagement. How people do harm and live with themselves».
12
Mazar, Amir, i Ariely, D. (2008) «The Dishonesty of Honest People: A Theory of SelfConcept Maintenance».
13
Vegeu, per exemple, en la bibliografia citada al final d’aquest document, Welsh, Ordóñez,
Snyder i Christian (2014) o Gino i Bazerman (2007 i 2009).
14
Des de la perspectiva tant del control com de l’enjudiciament, aquesta ruta cap a la
corrupció comporta grans dificultats a l’hora d’esbrinar i demostrar el benefici directe per al
transgressor, que pot ser la compensació d’un favor completament desconnectat del
present i de les persones directament implicades en els fets actuals.
8

Els factors potenciadors i perpetuadors

13

significatiu en l’escalada incremental envers la corrupció o bé és el fet que, en un
moment donat, pot inclinar la balança i facilitar que la persona acabi transigint.
Els elements clau d’aquest procés i la seqüència d’inici respecte al procés
d’institucionalització se sintetitzen en el quadre 5.
Quadre 5. Elements clau del procés de socialització i seqüència respecte el procés
d’institucionalització

2.4. La interdependència d’aquests tres processos per perpetuar la
corrupció
Perquè en una institució la corrupció es normalitzi i es perpetuï al llarg del temps,
s’han d’haver desencadenat els tres processos: institucionalització, racionalització
i socialització. Sense institucionalització, les decisions o actes de corrupció no
arriben a integrar-se en els processos i estructures organitzatius. Sense
racionalització, seria molt difícil persuadir un col·lectiu per involucrar-se en
pràctiques o trames de corrupció. I sense la socialització, la corrupció s’esvairia
tan bon punt els instigadors inicials abandonessin l’organització.
El quadre 6 resumeix gràficament la interacció entre processos i els elements que
resulten claus en cadascun i sobre els quals totes les organitzacions tenen
capacitat d’actuar.
Quadre 6. Interacció entre els tres processos
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Aquests processos s’han explicat aplicats a les trames de corrupció com la de
l’exemple que posàvem al principi d’aquest apartat, el del cas Palau de la Música.
Però funcionen també per explicar com es normalitzen i perpetuen altres tipus de
transgressions, com per exemple aquelles irregularitats la motivació de les quals
no és la cerca d’un benefici econòmic privat.

El coneixement sobre com es normalitzen les pràctiques corruptes, fraudulentes o
irregulars a les organitzacions permet identificar dèficits en la gestió d’aquests
elements tan rellevants per al sistema d’integritat d’una institució (el lideratge
ètic, la cultura i la memòria organitzatives, les dinàmiques de grup i d’influència
social); dèficits que constitueixen factors potenciadors i perpetuadors dels riscos
per a la integritat d’una institució.
Comencem veient els factors potenciadors dels riscos.

3. Factors potenciadors dels riscos
La psicologia social ha emfasitzat el poder de la situació o del context per facilitar
o dificultar el judici moral i la conducta ètica individual. Ha estudiat aquells
factors de l’entorn que són potents predictors de la conducta no ètica: el context
professional —l’espai físic, les dinàmiques de treball...—, el tipus de lideratge, els
incentius organitzatius estructurals15, la cultura organitzativa o, fins i tot, aspectes
tan subtils com la il·luminació ambiental16 o tan previsibles com l’abundància de
recursos en una organització17.
Un dels resultats més interessants d’aquests estudis és que ens mostren que
l’autoimatge ètica de les persones no és estàtica, ni depèn exclusivament del seu
«caràcter moral», sinó que és dinàmica i està influïda o condicionada per factors
situacionals que fluctuen moment a moment18.
Si l’ètica individual és situacional, dinàmica i en constant redefinició, com apunta
la investigació científica de les darreres dècades, aleshores les organitzacions
disposen d’un important potencial per a fomentar i consolidar la conducta ètica o,
justament al contrari, per tolerar, potenciar, normalitzar i perpetuar la conducta
transgressora.
Els factors potenciadors dels riscos al·ludeixen precisament a aquest potencial per
condicionar la conducta de les persones, de vegades sense que aquestes en siguin
plenament conscients. A la publicació «Anàlisi dels riscos» (Documents de treball
núm. 4), els factors potenciadors es presentaven de forma genèrica, definint-los

Vegeu els Documents de treball núm. 6 i 7 per veure els incentius organitzatius i
procedimentals més habituals en la contractació dels ens públics.
16
Zhong, Bohns i Gino, 2010 «Good lamps are the best police: Darkness increases
dishonesty and self-interested behavior» Psychological Science, núm. 21, pàg. 311-314.
17
Gino i Pierce, 2009. «The abundance effect: Unethical behavior in the presence of
wealth». Organizational Behavior and Human Decision Processes, núm. 109 (2), pàg. 142155.
18
Monin i Jordan, 2009. «Dynamic moral identity: a social psychological perspective».
Capítol 15 (pàg. 341-354) a Narváez i Lapsley Ed. Personality, Identity and Character:
Explorations in Moral Psychology.
15
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com elements o circumstàncies que incrementen la probabilitat que les
oportunitats de risc generades en la contractació pública d’una institució siguin
aprofitades i s’emfasitzava que estan relacionats amb la percepció que les
transgressions no seran detectades, no seran sancionades o que la sanció no serà
proporcional.
Ara podem precisar aquesta definició, concretant que els factors potenciadors:
1. Constitueixen disfuncions relacionades amb els elements formals o informals
del sistema d’integritat de cada organització19.
2. Contribueixen a crear, entre els membres d’una organització, una percepció de
tolerància o d’impunitat respecte a les pràctiques irregulars, fraudulentes o
corruptes.
3. Propicien l’inici i el desenvolupament dels processos d’institucionalització,
racionalització o socialització de la corrupció, el frau o altres irregularitats en
les organitzacions.
L’Oficina Antifrau ha identificat diversos factors de risc relacionats amb el
lideratge, la cultura i la memòria organitzatives, així com les dinàmiques de treball
i d’influència social que potencien la percepció de tolerància i d’impunitat de les
transgressions dins els ens públics. En les properes pàgines n’abordem set:
1. L’existència de models de comportament impropi en la cadena directiva i de
comandament d’una organització.
2. La subsistència, al llarg del temps, de cultures o subcultures organitzatives
desviades dels principis i valors de l’ètica professional pública.
3. L’acumulació, en la memòria organitzativa, de precedents de no detecció i no
sanció de transgressions.
4. L’existència, també en la memòria organitzativa, de precedents de represàlies a
persones alertadores de bona fe.
5. La renúncia a comunicar internament les transgressions detectades i no
tolerades.
6. Formes de treballar que han instaurat regles o sistemes informals per «esvair» la
responsabilitat de les persones autores de les transgressions.
7. Dinàmiques interpersonals o de grups que reforcen les percepcions de
tolerància i impunitat de les transgressions i dificulten l’alerta interna.

3.1. Models de comportament impropi en la cadena directiva i de
comandament
El comportament de les persones que formen part d’una organització està
condicionat per la seva percepció de què succeirà si es condueixen d’una o altra
manera. Sabem que aquesta percepció varia persona a persona. És més, la
recerca sobre psicologia de les organitzacions, sobre ètica del comportament i
sobre corrupció ens ha mostrat que les persones en posicions de comandament i
les que ocupen llocs base o sense comandament difereixen en les seves

Les notes al peu 2 i 3 de la introducció enumeren i exemplifiquen els elements formals i
informals.
19
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percepcions, en la seva capacitat d’influir en la cultura ètica organitzativa i en el
seu paper dins d’organitzacions corruptes20.
Aquest primer factor potenciador dels riscos parteix justament de la capacitat de
directius i comandaments d’influir en la cultura organitzativa i, per tant, en la
conducta ètica dels membres de l’organització21. Els estudis duts a terme des de
les disciplines abans esmentades coincideixen en què la conducta de les persones
que lideren les organitzacions fixa el to ètic institucional22. És a dir, les seves
actuacions i decisions quotidianes van mostrant un determinat grau de professionalitat en l’exercici de les funcions i les responsabilitats encomanades, de lleialtat
a l’interès general, de seguiment dels principis, els valors i les normes establerts en
l’ordenament jurídic, de dedicació al treball, de transparència de la seva actuació,
de retiment de comptes, de responsabilitat davant errors o actuacions ineficaces
o ineficients, de reconeixement als seus equips.... Com més elevats siguin els
estàndards ètics mostrats, més elevat serà el to ètic institucional.
Aquests estàndards ètics mostrats per directius i comandaments resulten
especialment rellevants en aquelles situacions on no hi ha consens o sorgeixen
dubtes sobre la conducta ètica esperada en una organització, perquè esdevenen
models de conducta. En aquestes ocasions, el personal tendeix a observar el
comportament de les persones que ocupen posicions directives i de comandament
per esclarir el camí a seguir. Així, per posar alguns exemples, quan el personal
directiu d’un ens públic accepta invitacions a esdeveniments esportius o
espectacles sense cap relació amb les funcions i responsabilitats pròpies del
càrrec, està mostrant a tota l’organització que acceptar regals o privilegis pel fet
d’ocupar un lloc de treball públic és tolerable. Si la persona titular d’una regidoria
d’un ajuntament empra el cotxe oficial per anar de compres o a la perruqueria o
qui ocupa la presidència d’una fundació acostuma a enviar empleats públics a ferli encàrrecs personals en horari laboral, estan enviant el missatge que emprar
recursos públics per a finalitats privades és tolerable. Quan el director d’un ens
públic té per costum no anar al despatx els dilluns o bé reservar determinades
hores de la jornada laboral per dur a terme activitats per al partit polític al qual
milita, està mostrant a la seva organització que desatendre les responsabilitats
públiques i no respectar la jornada i l’horari laborals són tolerables.
En casos com aquests, els màxims responsables institucionals esdevenen models
que rebaixen els elevats estàndards d’integritat establerts a l’ordenament jurídic
per a l’exercici de funcions públiques i, en aquelles organitzacions amb sòlides
infraestructures d’integritat, també especificats en codis ètics o de conducta.
Des del punt de vista de la gestió de riscos, els models de comportament impropi,
tant de les persones que lideren la institució formalment, com d’aquelles que hi

Schein, 1992; Trice & Beyer, 1993 i Gorta, 1998 i 2013.
«S’espera que els líders siguin directius públics eficaços, capaços de dirigir els seus
equips, inspirar el personal i establir una cultura organitzativa que promogui la innovació al
temps que reforci els valors del sector públic, incloent-hi alts estàndards d’integritat i ètica.
[…] Encara més, quan ofereixen un exemple personal, els líders són un ingredient nuclear per
a establir i reforçar una cultura de la integritat en les organitzacions del sector públic.»
OECD, 2020.
22
Baumhart (1961) i Brenner i Molander (1977) van demanar als lectors del Harvard Business
Review que prioritzessin i ordenessin els 5 factors més determinants de les decisions no
ètiques en funció del seu grau d’influència. En ambdues enquestes, el «comportament dels
superiors» va resultar el factor més influent, seguit d’un conjunt de factors —«política
formal o absència de la mateixa», «clima ètic del sector» i «la conducta dels col·legues del
mateix rang». Reveladorament, «les necessitats financeres personals» van quedar
relegades a l’últim lloc de la llista. (Ashforth i Anand, 2003: pàg. 6.)
20
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exerceixen un lideratge carismàtic, generen una percepció general de tolerància23
que potencia la disposició d’alguns membres de l’organització a aprofitar eventuals oportunitats per incórrer en conductes impròpies o transgressores. Per això,
l’Oficina Antifrau els considera factors potenciadors dels riscos per a la integritat
en la contractació pública.

Si aquests models de comportament impropi no són identificats i reconduïts amb
diligència, s’incrementen les oportunitats que s’iniciï el procés d’institucionalització de la corrupció, descrit en l’epígraf 2.1.

3.2. Cultures organitzatives desviades de l’ètica professional pública
Acabem de veure com els models de comportament impropi marquen o rebaixen el
to ètic institucional. Doncs bé, la cultura organitzativa és en definitiva això, «el to
moral […] [d’]una organització»24, i està formada per tots aquells aspectes del
context organitzatiu que es percep que impedeixen la conducta no ètica25. Una
definició més completa de cultura organitzativa seria la que al·ludeix al conjunt de
normes, valors, assumpcions i significats compartits dins una organització que
guien el comportament dels seus membres, tant a través d’estructures explícites
com de convencions implícites26.
En definitiva, la cultura organitzativa ens parla de «com es fan les coses en
aquesta casa» i alguns experts assenyalen que representa una mena de sistema
de control ètic informal27, a diferència, per exemple, d’altres elements formals de
la infraestructura d’integritat institucional com ara els programes o plans d’integritat o bé els codis ètics. Això és degut a què la cultura d’una organització té un
fort impacte sobre el comportament individual28. Explicat de forma simplificada,
si una persona amb un fort sentit de l’ètica professional s’incorpora a un ens
públic amb una cultura organitzativa molt laxa o allunyada dels principis i valors
de l’ètica pública, la necessitat humana d’encaixar en el grup de treball, on
passarà tantes hores de la seva vida, farà que amb el temps:

— adapti la seva conducta a la de l’entorn, seguint els processos de
racionalització i socialització de les transgressions explicats anteriorment, o bé

— s’aïlli socialment i emocional, de vegades, fins a l’extrem d’emmalaltir,
«sortint» temporalment d’aquell context, o bé

— acabi marxant de l’organització de forma definitiva, amb la consegüent
pèrdua de talent i integritat per a la institució.
I el mateix succeeix a la inversa. Si una persona disposada a abusar del lloc de
treball o càrrec públic en benefici propi arriba a una institució amb una cultura
organitzativa sòlida i permanentment treballada per mantenir-la alineada amb els
En els debats mantinguts durant els tallers d’anàlisi de riscos, sovint sorgien comentaris
del tipus: «Si ells poden acceptar que els proveïdors els convidin a [...], per què no hauria de
poder acceptar jo [...]?».
24
Vegeu Luo, 2005: pàg. 145.
25
Vegeu Treviño & Weaver, 2003.
26
Definició de Schein, 1992.
27
Vegeu Murphy, 1988.
28
«Recuérdese que en el caso de los servicios públicos, estas son actividades cooperativas,
recurrentes e institucionalizadas y donde, en consecuencia, la cultura institucional ejerce
una enorme influencia en las percepciones y elecciones de los servidores públicos. Así, el
entorno de expectativas y roles afecta y explica una parte importante de las conductas
finales de los implicados (stakeholders)». Ausín, 2018: pàg. 243.
23
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principis i valors de l’ètica professional pública, aquella persona acabarà adaptant
la seva conducta als estàndards ètics del context per poder encaixar-hi i sentir-se
socialment acceptada, o s’aïllarà organitzativament i, amb el temps, si el context
no canvia, probablement acabi marxant.
Així, quan en aquestes pàgines parlem d’una cultura organitzativa desviada, ens
referim a què en una institució les normes informals, els valors, les assumpcions i
els significats compartits pels seus membres estan sensiblement allunyats dels
principis i valors de l’ètica professional pública, ja sigui política o administrativa.
En organitzacions grans, això pot no ser extensiu a tot l’ens públic sinó estar
restringit a determinats grups de treball (siguin àrees, serveis, subdireccions o
altres unitats organitzatives), cosa que indicaria l’existència de subcultures
organitzatives desviades de l’ètica pública29.
Les (sub)cultures organitzatives desviades de l’ètica pública conformen entorns o
ambients on es toleren de forma rutinària comportaments que en d’altres ens
públics amb funcions similars i sòlides cultures d’integritat serien impensables. La
subsistència d’aquest tipus de cultures al llarg del temps facilita que determinades
transgressions arribin a institucionalitzar-se30 i la conseqüent percepció de
tolerància potencia la disposició d’algunes persones a aprofitar les oportunitats
per incórrer en actes irregulars, fraudulents o corruptes, o bé a cedir davant de
pressions d’altres per fer-ho.
Per això, avaluar l’homogeneïtat i l’alineament de la cultura organitzativa d’una
institució respecte els principis, valors i normes que haurien d’aplicar-se i aplicar
les mesures correctives necessàries (clarificació d’estàndards, formació,
sensibilització, etc.) constitueixen mesures preventives essencials per actuar sobre
aquest factor de risc i reduir la seva capacitat potenciadora del riscos per a la
integritat institucional, inclosos els riscos específics de la contractació pública.
Veurem, a més, que la seva manca d’avaluació periòdica facilita la perpetuació de
les transgressions (epígraf 4.7).
A continuació, ens centrarem en el pes que té la història de cada organització en
la seva cultura organitzativa. Els següents tres factors potenciadors dels riscos
mostren que negligir aquesta història i no posicionar-se èticament al respecte
contribueix a la percepció d’impunitat organitzativa i potencia la predisposició
d’algunes persones a aprofitar qualsevol oportunitat d’incórrer en pràctiques
irregulars, fraudulentes o corruptes.

3.3. Precedents de no detecció i no sanció en la memòria organitzativa,
que generen percepció d’impunitat
Amb el pas del temps, les organitzacions adquireixen i emmagatzemen en la seva
memòria col·lectiva coneixement aplicable a les seves activitats per poder
emprar-lo quan el requereixin. Els experts expliquen que, en la cerca d’eficiència,
les organitzacions tendeixen a gravar-hi les actuacions «prometedores» que s’han
produït en el passat immediat, especialment si s’han reiterat. Quan en una
Trice i Beyer (1993) consideren que és més probable que sorgeixin potents subcultures
desviades en aquells grups de treball on hi ha molta interdependència en les tasques
internes i baixa interdependència amb les d’altres grups de treball, on es reten comptes dels
resultats però no dels mitjans per assolir-los, on es premien els assoliments de grup versus
els individuals; on hi ha molta estabilitat i cohesió de grup, socialització entre iguals i
proximitat física.
30
Vegeu l’epígraf 2.3 per entendre aquest procés d’institucionalització aplicant-lo a
qualsevol conducta transgressora.
29
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organització es produeixen actes irregulars, fraudulents o corruptes exitosos —en
el sentit que les persones que els van dur a terme van aconseguir els resultats
esperats sense que fossin aturats ni se’ls exigís responsabilitats pels fets
comesos—, aquest coneixement s’emmagatzema en la memòria organitzativa i,
com s’explicava a l’apartat 2, queda a disposició de la resta de membres de
l’organització. En el futur, hi podran recórrer per invocar-los com a precedents i
cercar o forjar les racionalitzacions que en facilitin la normalització institucional.
Aquests precedents de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes exitoses no
es poden negligir. Si es consideren mera història passada de la institució, es perd
de vista que aquesta història constitueix la base sobre la qual els membres de
l’organització valoren el grau d’impunitat dels diversos tipus de transgressions.

Aquesta valoració té en compte, ni que sigui de forma intuïtiva:

— La capacitat i voluntat institucional de detectar les transgressions. Els
precedents permeten escatir quines pràctiques irregulars, fraudulentes o
corruptes solen passar desapercebudes i quines solen detectar-se; si la
detecció és accidental o fruit de mecanismes dissenyats i implantats amb
aquesta finalitat, i si és molt o poc probable. Lògicament, en ponderar aquesta
probabilitat també es pren en consideració si a l’ens públic es donen altres
circumstàncies identificades per l’Oficina Antifrau com a factors de risc.
Factors personals que poden anar variant amb la rotació de personal, com per
exemple, la supervisió jeràrquica deficitària31. Factors organitzatius com
l’existència de disfuncions habituals en els mecanismes de control de la
contractació i de supervisió del proveïment de subministraments, serveis i
obres32. Però també factors potenciadors i perpetuadors relacionats amb el
sistema d’integritat institucional, com ara dinàmiques de grup o d’influència
que impedeixen l’ús dels mecanismes de detecció existents o en propicien el
mal ús (epígraf 3.7) o bé la manca de canals interns segurs per alertar d’indicis
observats o coneguts de males praxis (epígraf 4.6).

— La capacitat i voluntat institucional de sancionar les transgressions. Els
precedents permeten deduir quines de les pràctiques irregulars, fraudulentes o
corruptes efectivament detectades solen ser ignorades; quines s’oculten;
quines arriben a ser investigades i sancionades seguint els mecanismes i
procediments formalment previstos i quines n’apliquen d’altres; fins i tot, si
algunes arriben a ser premiades informalment. I és que en casos extrems, els
membres d’una organització poden arribar a percebre resultats i conseqüències positius per actes fraudulents o corruptes (per exemple, gratificacions
extraordinàries, promocions o altres formes de reconeixement professionals) i
conseqüències negatives per conductes ètiques (per exemple, l’exclusió social
dins l’organització, represàlies o assetjament laboral)33. Novament, en aquesta
valoració influeixen altres disfuncions identificades com a factors de risc, per
exemple, la ineficàcia o ineficiència dels mecanismes d’exigència de
responsabilitats per incompliments contractuals dels contractistes o per
irregularitats comeses pels servidors públics que hi participen34 o bé el

Vegeu «El factor humà. Motivacions per transgredir i els factors de risc personals»,
Documents de treball núm. 5, epígraf 2.10.
32
Vegeu «Els factors organitzatius. Incentius i oportunitats de risc derivats del
funcionament intern de cada institució», Documents de treball núm. 6, epígrafs 4.2 i 4.3.
33
Henik, 2008; Rehg et al. 2008; Rothschild i Miethe, 1998.
34
Vegeu «Els factors procedimentals. Incentius i oportunitats de risc durant el procés de
treball en un expedient de contractació», Documents de treball núm. 7, epígraf 4.3.
31
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deficient ús dels mecanismes de garantia previstos per gestionar els conflictes
d’interès35.

— La proporcionalitat de les respostes sancionadores. Els precedents també
permeten valorar quina és la probabilitat que la resposta a cada pràctica
transgressora no sigui proporcional als beneficis obtinguts pels implicats en
elles. Segurament, un dels exemples més il·lustratius de manca de proporcionalitat el trobem en els incompliments de la normativa de conflictes d’interès,
concretament per a aquells col·lectius de servidors públics per als quals la
sanció sol limitar-se a la publicació en el BOE de la transgressió comesa.
Les valoracions fins aquí descrites serveixen perquè els membres de les
organitzacions es formin les respectives percepcions respecte a la impunitat de les
diverses transgressions sobre les quals hi ha precedents, però també perquè
discorrin sobre la potencial impunitat d’altres tipus de transgressions. Per
descomptat, aquestes percepcions poden estar desdibuixades o esbiaixades de la
realitat. Com veurem en els epígrafs següents d’aquest apartat 3, la fluïdesa i
eficàcia de la comunicació interna (en particular la informal) o determinades
dinàmiques interpersonals o de grups poden aconseguir ocultar o falsejar
precedents o simplement influir per distorsionar les percepcions.
Sigui o no acurada, quan la percepció d’impunitat és elevada i generalitzada en
una organització, potencia que algunes persones disposades a incórrer en aquelles
pràctiques aprofitin les oportunitats si aquestes es presenten. Per això, els
precedents de no detecció, no sanció o sanció no proporcional presents en la
memòria organitzativa, no tractats o negligits per una institució constitueixen un
factor potenciador de tots els riscos per a la integritat de la institució, inclosos els
propis de la contractació pública.
Per això, l’Oficina Antifrau recomana actuar preventivament sobre aquest factor
potenciador dels riscos per a la integritat institucional, tot cercant estratègies de
comunicació formal i informal de no tolerància a la reiteració d’aquests
precedents o d’altres transgressions similars. En qualsevol cas, aquest tipus de
mesures preventives requereixen un fort compromís i lideratge ètic institucional,
capacitat d’autocrítica i reflexió ètica i, per descomptat, una elevada coherència
entre aquells missatges i les decisions que en el futur es vagin prenent.

3.4. Precedents de represàlies envers persones alertadores en la memòria
organitzativa, que generen por
Seguint amb la percepció d’impunitat dins les organitzacions, cal fer un esment
especial al paper que té l’existència, en la història de cada institució, de
precedents de persones que van intentar alertar als màxims responsables
institucionals sobre praxis irregulars, fraudulentes o corruptes i que, enlloc de ser
escoltades i protegides, van ser qüestionades, investigades, amenaçades,
desprestigiades, assetjades laboralment, personalment, judicialment,
acomiadades o, fins i tot, excloses del seu sector professional, fins a l’extrem de no
poder tornar a exercir en cap altre ens públic.
Aquestes represàlies deixen una forta empremta en la memòria organitzativa i
esdevenen un advertiment a la resta de membres de l’organització sobre què

Vegeu el Documents de treball núm. 5, «El factor humà. Motivacions per transgredir i els
factors de risc personals», epígraf 2.3.
35

Els factors potenciadors i perpetuadors

21

poden esperar si aixequen la veu contra les males pràctiques observades o
conegudes per altres vies.
Des del punt de vista de la gestió de riscos, aquest historial, a més de
desencoratjar els membres de l’organització d’alertar de males praxis que
perjudiquin l’ens públic o l’interès general, consolida la percepció d’impunitat.
Per això, l’existència d’aquests precedents en la història d’una institució requereix
actuacions preventives immediates: el reconeixement oficial com a represàlies, la
desautorització de qualsevol racionalització justificadora emprada en el passat, el
compromís de no tolerar la seva repetició i l’adopció de mesures organitzatives per
protegir les persones alertadores. Per contra, eludir aquests precedents per
«incòmodes» i negligir el seu tractament esdevé un factor potenciador de tots els
riscos per a la integritat institucional.

Entre les mesures preventives, és recomanable explicitar en els codis ètics o de
conducta institucionals la prohibició d’endegar «investigacions internes» per
esbrinar la identitat de les persones que hagin triat aixecar l’alerta anònimament.
Fins aquí, hem vist que la percepció d’impunitat potencia la disposició d’algunes
persones a involucrar-se en pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes, o a
cedir a pressions per fer-ho. Sabem que aquesta percepció descansa en els
precedents d’aquestes conductes emmagatzemats en la memòria organitzativa,
així com en els precedents de represàlies envers les persones alertadores de bona
fe que van intentar denunciar-les per tal que fossin aturades. Ara bé, el
coneixement d’aquests precedents no sempre és homogeni entre els membres
d’una organització, sobretot si aquesta és molt gran. Aquest coneixement depèn
de la fluïdesa de la comunicació interna, en particular de la comunicació informal,
que facilita que es comparteixi la mateixa memòria organitzativa. El següent
factor de risc està relacionat precisament amb una mancança en la comunicació
interna.

3.5. Renúncia a comunicar internament les transgressions detectades i no
tolerades
A totes les organitzacions humanes es produeixen transgressions i els ens públics
no són cap excepció. En el moment que es detecten i durant el temps que
s’investiguen els fets, es verifiquen els indicis o sospites i es determina com
reconduir cada situació i com depurar responsabilitats és evident que cal mantenir
la reserva i la discreció que requereixen aquestes actuacions. Però un cop resoltes,
donar a conèixer internament, a través de canals formals, les pràctiques irregulars,
fraudulentes i corruptes detectades, així com les mesures adoptades envia un
missatge clar que aquelles conductes no seran tolerades i desmunta o, si més no
comença a qüestionar, qualsevol percepció d’impunitat anterior.
Per descomptat, l’enfocament d’aquesta comunicació ha de ser constructiu,
perquè l’objectiu és sensibilitzar, mai amenaçar ni, encara menys, revelar dades
personals. En canvi, renunciar a aquesta comunicació interna constructiva i
oficial, que pugui aturar la comunicació interna informal i potencialment
esbiaixada del que ha succeït, contribueix a mantenir les percepcions d’impunitat
preexistents.
Comunicar internament les males praxis detectades i aturades en una
organització, identificar els perjudicis que han comportat per a la institució o
l’interès general i recordar les diferents vies d’exigència de responsabilitats que
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l’ens públic ha posat en marxa en cada cas és una línia d’actuació preventiva
essencial contra la percepció d’impunitat.

3.6. Regles o sistemes de treball informals dins d’alguns grups que
«protegeixen» d’eventuals acusacions i reforcen la percepció d’impunitat
Un factor que potencia tots els riscos per a la integritat de les organitzacions
públiques és el detectat en alguns ens públics, on determinats grups de persones
articulen formes de treballar que dificulten la detecció d’irregularitats, frau o
corrupció, impedeixen eventuals acusacions i permeten denegar responsabilitats.
Reforcen, en definitiva, la percepció d’impunitat entre els seus membres.
Aquests grups —que poden coincidir amb una unitat o un òrgan administratiu o bé
poden comprendre persones de diverses unitats o òrgans que interactuen en
procediments que tenen alguna especificitat, en projectes ad hoc, etc.— solen
funcionar de forma hermètica i opaca respecte a la resta de l’organització i sovint
estableixen dinàmiques que desencoratgen o dificulten la interacció dels seus
membres amb la resta del personal de l’organització.
Per aconseguir crear i mantenir entre els seus membres una percepció d’impunitat
estableixen o dissenyen:

— Regles informals desconegudes per les unitats o òrgans superiors jeràrquics (o
tàcitament tolerades) que contravenen la normativa o els principis de l’ètica
professional pública i impedeixen la detecció dels actes irregulars, fraudulents
o corruptes. Per exemple, unitats on la regla general és que les ordres o les
instruccions de treball no es deixin per escrit o bé que el que es comunica per
escrit és una mera formalitat que cal ignorar si es reben indicacions verbals
diferents; que ningú pot atendre les trucades telefòniques de determinades
persones quan aquestes no són al seu lloc de treball i s’han de deixar sonar
indefinidament; que les reunions no requereixen mai actes que recullin els
temes tractats o els acords adoptats; etc.

— Sistemes de treball que dificulten la detecció de transgressions i
«protegeixen» els seus membres d’eventuals acusacions. Per exemple,
dissenyar processos que segmenten el treball entre els seus membres de forma
que els permeti al·legar desconeixement més enllà de les seves tasques;
decisions de gestió que dificulten el control de la seva activitat (per exemple,
un ens públic petit que treballa amb un centenar de comptes corrents);
resistències de les persones responsables a crear o emprar bases de dades
electròniques corporatives per emmagatzemar la informació de la seva gestió i
insistència a mantenir aquesta informació en programari ad hoc dels seus
ordinadors o, fins i tot, en documents o registres manuals en paper al quals
només hi tenen accés determinades persones del grup; desar la documentació
de treball únicament en els discs durs dels PC o en memòries portàtils, mai en
unitats corporatives; establir «protocols» informals d’eliminació de
determinats arxius electrònics de forma periòdica o quan es produeixen
determinades circumstàncies, etc.

De vegades, aquestes regles o sistemes de treball no es redueixen a un grup sinó
que afecten a tota l’organització. Un exemple serien els patrons d’interpretació
extensiva dels principis de confidencialitat o de protecció de dades personals.
Quan aquests principis establerts per la normativa —i en ocasions també
especificats en clàusules de contractes laborals— es magnifiquen o generalitzen
de manera indiscriminada, sense una ponderació adequada d’altres principis en
joc, d’altres deures que complir o d’altres drets que protegir, esdevenen veritables
frens a la comunicació de les infraccions detectades.
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La tolerància organitzativa davant d’aquestes regles i formes de treballar sovint
força les persones contràries a aquestes estratègies d’ocultació de potencials
transgressions i de denegació de responsabilitat al «silenci per sobreviure»,
sobretot si en aquella organització no hi ha canals interns segurs per alertar, si
existeixen precedents de represàlies envers les persones alertadores o, com
veurem seguidament, si es produeixen dinàmiques interpersonals o de grup que
dificulten l’alerta o denúncia a través dels canals existents.

3.7. Dinàmiques interpersonals o grupals que reforcen les percepcions de
tolerància i impunitat de les transgressions
Acabem l’exposició dels factors potenciadors dels riscos per a la integritat,
detectats per l’Oficina Antifrau, fent una especial referència a les dinàmiques
interpersonals o de petits grup que pressionen per conformar o adaptar la
conducta individual a la del grup36 i cohesionar-lo.
Hem vist a l’epígraf 3.2 que aquestes dinàmiques poden ser positives quan la
cultura ètica de l’organització o el grup està alineada amb l’ètica professional
pública. Per contra, quan aquesta cultura o subcultura organitzativa està
esbiaixada, aquestes dinàmiques tenen l’efecte contrari i reforcen les percepcions
de tolerància de les transgressions.
Les dinàmiques o interaccions que pressionen cap a la conformitat i la cohesió
interna dels grups poden aconseguir:
1. Inhibir l’expressió de punts de vista contraris als predominants, que permetrien
desmuntar determinades racionalitzacions emprades per justificar les
transgressions institucionalitzades.
2. Desactivar l’exercici de l’autocrítica i de la reflexió ètica autònoma quan
apareixen dilemes o situacions on hi ha qüestions ètiques en joc.
3. Desencoratjar o impedir l’alerta davant pràctiques irregulars, fraudulentes o
corruptes.

Alguns exemples d’interaccions individuals o grupals de diversa naturalesa que
pressionen en aquestes tres direccions són:

— Lleialtats malenteses o erròniament dipositades. La lleialtat enforteix els
equips de treball i ajuda a què millorin els seus resultats. Tanmateix, una
lleialtat a l’equip malentesa o desplaçada envers persones concretes en
perjudici de la institució o de l’interès general pot encoratjar els membres del
grup a ignorar les males praxis «pel bé de l’equip». Les dinàmiques que
magnifiquen la lleialtat al grup sense permetre ponderar cap altre principi o
valor poden dur algunes persones a evitar la confrontació i mantenir el silenci.
Dins d’aquestes dinàmiques inclouríem també el corporativisme entès com les
actituds de defensa a ultrança de la «solidaritat interna» i els interessos dels
membres d’un grup o d’un sector professional que menystenen l’interès públic.

— Interaccions interpersonals intimidatòries. Determinades persones amb
caràcters particularment dominants poden intimidar d’altres que voldrien
alertar d’indicis de males praxis o conductes irregulars, fraudulentes o
corruptes, però temen la reacció d’aquella persona, sobretot si ocupa un lloc
en la cadena de comandament.

Vegeu una breu descripció del biaix de conformitat i exemples de com pot afectar les
decisions en matèria de contractació pública en «El factor humà. Motivacions per
transgredir i els factors de risc personals», Documents de treball núm. 5, pàg. 10.
36
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— Relacions de desconfiança generalitzades. Quan en una organització
predominen les actituds i relacions de desconfiança interpersonal, s’estén la
inquietud per acabar fent confidències a la persona equivocada. Aquestes
dinàmiques fomenten la tendència al silenci i a l’aïllament organitzatiu, total o
en petits grups, i conseqüentment enforteixen les percepcions de tolerància o
d’impunitat de les transgressions.

— Dinàmiques de comandament on es prioritzen els objectius refusant «sentir
problemes». Hi ha estils de comandament tan centrats en avançar cap a
l’objectiu establert que qualsevol circumstància o actitud que ho pugui arribar
a aturar és considerada una distracció. Això pot arribar a l’extrem de considerar que les persones que aixequen alertes o plantegen la seva preocupació
davant d’indicis de males praxis no estan contribuint a la consecució d’aquells
objectius sinó que estan «posant pals a les rodes». En aquest escenari, la
tendència pot ser bé ignorar la persona alertadora, consolidant les
percepcions de tolerància i impunitat, o fins i tot, enviar missatges tipus «estàs
amb nosaltres o contra nosaltres» que condueixen a les dinàmiques abans
esmentades de lleialtats esbiaixades. Fins i tot, pot arribar a passar que
aquella mala praxi representi «com fem les coses» o el que «és millor per a
l’organització», de forma que aquella alerta no es percep tan important com
tirar endavant envers aquell objectiu.
Quan aquest tipus de dinàmiques incideixen en una organització, consoliden les
percepcions de tolerància o impunitat de les transgressions, per això constitueixen
un factor potenciador dels riscos. Les mesures preventives per actuar contra
aquest factor passen per la formació i sensibilització de tot el personal, sobretot
d’aquelles persones que ocupen posicions de comandament, i la posada en marxa
de polítiques internes que promoguin la cultura organitzativa d’aixecar la veu
davant indicis de conductes impròpies.
Per acabar la presentació dels set factors potenciadors identificats per l’Oficina
Antifrau de Catalunya, la taula del quadre 7 els resumeix tot mostrant llurs
relacions amb els elements clau per al desenvolupament dels processos de
normalització (presentats a l’apartat 2) i vinculats al sistema d’integritat d’una
organització: el lideratge ètic, la cultura i la memòria organitzatives, així com les
dinàmiques de grup i d’influència social.
Quadre 7. Relació dels set factors potenciadors de riscos per a la integritat
identificats per l’Oficina Antifrau amb els elements clau dels processos de
normalització de les transgressions als ens públics
Elements clau

Factors potenciadors

Lideratge ètic
organitzatiu

Factors relacionats amb la manca o amb dèficits de lideratge ètic:

Cultura ètica
organitzativa

Factors relacionats amb la renúncia a gestionar —o amb
mancances en la gestió de— la cultura ètica organitzativa:



Models de comportament impropi en la cadena directiva i de
comandament



Cultures organitzatives desviades de l’ètica pública



Renúncia a comunicar internament les transgressions aturades
i no tolerades
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Elements clau

Factors potenciadors

Memòria
organitzativa

Factors relacionats amb precedents de transgressions «exitoses»
que s’emmagatzemen a la memòria organitzativa:

Dinàmiques de
grups i influència
social



Precedents de no detecció i no sanció que generen percepció
d’impunitat



Precedents de represàlies a persones alertadores que generen
por

Factors que exposen dinàmiques de treball disfuncionals que
potencien els riscos i perpetuen les transgressions


Regles o sistemes de treball informals que «protegeixen»
d’eventuals acusacions i reforcen la percepció d’impunitat



Dinàmiques interpersonals o grupals que reforcen la percepció
de tolerància i impunitat davant les transgressions

4. Factors perpetuadors dels riscos materialitzats
Els factors perpetuadors són mancances o dèficits del sistema d’integritat
institucional37 que faciliten la perpetuació de pràctiques transgressores ja
materialitzades. L’Oficina Antifrau n’ha identificat set que poden incidir a les
institucions públiques:
1. Insuficient voluntat i compromís amb el foment de la integritat i la lluita contra
la corrupció en els més alts nivells polític i de gestió dels ens públics.
2. Manca d’assignació explícita de responsabilitats sobre la integritat institucional
al llarg de la cadena directiva i de comandament.
3. Dèficits en la determinació i definició d’integritat aplicada a les funcions i
responsabilitats específiques de la institució (codis ètics, de conducta...).
4. Manca d’obertura i foment del debat ètic dins la institució.
5. Manca de mecanismes d’orientació ètica formals i informals o dèficits en la seva
gestió.
6. Manca de promoció de la cultura d’aixecar la veu per defensar l’interès públic i
de canals adients d’alerta.
7. Manca d’avaluació periòdica del sistema d’integritat institucional.

Quan observem algun d’aquests factors perpetuadors en una organització i
actuem per solucionar aquelles mancances o aquells dèficits, estem reparant i
reforçant el sistema d’integritat institucional. Estem construint un context —un
lideratge, una cultura i un clima organitzatius— procliu a desactivar, reconduir i
alertar de la materialització de pràctiques transgressores i evitar-ne la
normalització.
En aquest sentit, les actuacions contra els factors perpetuadors són plenament
preventives de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes futures.

37

Vegeu la definició a la nota al peu núm. 3.
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4.1. Manca de voluntat i compromís amb el foment de la integritat i la
lluita contra la corrupció en els més alts nivells polític i de gestió de la
institució
El primer dels factors perpetuadors dels riscos per a la integritat identificat per
l’Oficina Antifrau està vinculat a l’essència del lideratge ètic: la voluntat i el
compromís per prevenir i actuar contra les pràctiques de corrupció, frau i
irregularitats i els factors que els propicien, potencien i perpetuen38.
Un dels factors de risc que incrementen la probabilitat que les males praxis
institucionals es repeteixin i normalitzin en una organització és la manca de
voluntat i compromís dels líders institucionals amb el disseny, la implantació i el
sosteniment al llarg del temps de polítiques, programes o plans de foment de la
integritat i lluita contra la corrupció.
Però com avaluar la incidència d’aquest factor perpetuador en una organització?
Com determinar el grau de voluntat i compromís manifestat tant pels càrrecs
electes i de designació política, com dels empleats públics amb major rang en una
organització? D. Brinkerhoff39 proposa observar les següents cinc característiques
de la voluntat i el compromís ètics del lideratge d’una organització i construir els
respectius indicadors per a mesurar-los.
1. El locus de la iniciativa avalua d’on procedeix l’impuls o voluntat per a les
reformes que comportaran aquests programes anticorrupció o plans
d’integritat.
2. El grau de rigor analític mesura l’abast i la profunditat de l’anàlisi duta a terme
pel responsable (o l’equip responsable) del programa o pla i l’ús que se n’ha fet
per al disseny tècnic de les actuacions de foment de la integritat i lluita contra
la corrupció40. En definitiva, aquest aspecte és clau per a l’eficàcia del pla.
3. La mobilització del suport mesura la disposició i habilitat de l’equip per a trobar
i mobilitzar recolzament a les actuacions anticorrupció.
4. L’aplicació de sancions o respostes creïbles al·ludeix a l’obertura o
predisposició a aplicar respostes, tant positives com negatives, en el context de
les estratègies dissenyades en els programes anticorrupció o plans d’integritat.
5. La continuïtat de l’esforç mesura l’assignació d’esforços i recursos continuats
en suport de les actuacions anticorrupció i de foment de la integritat, ja siguin
de naturalesa preventiva o contingent.

El quadre 8 recull preguntes i indicacions per a la construcció d’indicadors que
avaluïn aquestes cinc característiques i enfocar-ne la valoració.

A més, com l’OCDE (2020) assenyala: «sense un lideratge compromès, els sistemes
d’integritat no poden aconseguir l’impacte planificat».
39
Brinkherhoff, 2000: pàg. 242-243.
40
Aquesta sèrie de vuit Documents de treball està dissenyada precisament per facilitar
aquest rigor analític a qualsevol ens públic.
38
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Quadre 8. Indicadors per avaluar el grau de compromís amb el foment de la
integritat i la lluita contra la corrupció
Indicador

Preguntes per a construir-lo

Valoració

Locus de la
iniciativa

Procedeix de líders informals (carismàtics)
que promouen canvis? De líders formals
(jeràrquics) que han percebut transgressions organitzatives que requereixen atenció immediata? O la pressió procedeix de
l’exterior, induïda o forçada per actors o
factors externs? Fins a quin punt és
genuïna o forçada aquesta iniciativa?

Una escala d’alt a baix
graduaria fins a quin punt
la iniciativa d’aquestes
actuacions rau en l’impulsor. Resultats elevats
indiquen una forta voluntat i, per tant, compromís
amb el programa.

Grau de
rigor
analític

L’equip responsable ha volgut reconèixer
les complexitats que propicien el sorgiment
de comportaments corruptes? Ha construït
una estratègia que tingui en compte
l’estructura organitzativa, les regles que la
governen, els incentius i oportunitats per a
les transgressions (factors de risc)? Ha
identificat i dissenyat estratègies per
actuar sobre els factors que impedeixen o
promouen la integritat en aquella organització? S’han analitzat els costos de la
corrupció i s’han contraposat als costos de
combatre’n determinades modalitats?

L’indicador agregaria les
respostes per mostrar una
puntuació en el continu
alt-baix. Una elevada
puntuació mostraria una
anàlisi profunda que
reconeix la complexitat
dels problemes relacionats
amb la integritat, enlloc de
mesures «pegat», d’alta
visibilitat però inevitablement «curt-terministes».

Mobilització
del suport

S’ha desenvolupat una visió d’èxit i una
estratègia que sigui participativa i incorpori
els interessos de les parts implicades
(stakeholders)? S’ha reunit el recolzament
adequat i continuat per superar les resistències de totes les parts implicades, els
interessos de les quals poden veure’s amenaçats per les potencials reformes? Hi ha
autèntica predisposició a informar públicament del progrés de les actuacions, dels
èxits i dels fracassos? Es duen a terme
actuacions per reforçar les mostres de suport a les actuacions preventives i contingents?

Aquí l’escala aniria de
molts a pocs esforços, de
forta a feble mobilització,
d’eficaç a ineficaç, i els
primers mostrarien,
respectivament, un fort
compromís.

Aplicació
de sancions
o respostes
creïbles

Se cerca emprar la «persecució» com a
única via de compliment? Es busquen
respostes positives a les actuacions íntegres en situacions especialment complexes? Les sancions són eminentment simbòliques o s’han ponderat curosament per
aconseguir mesures creïbles i factibles per
induir o forçar el canvi de pràctiques?

Una sòlida aplicació de
sancions o respostes
altament creïbles s’associa
a un elevat compromís;
una feble aplicació de
sancions ineficaces, a un
baix nivell de compromís.

Continuïtat
de l’esforç

L’esforç es configura com a esforç únic,
com a gest simbòlic, o s’articulen esforços
de forma clara i a llarg termini? Això últim
requereix un procés de seguiment de
l’impacte d’aquestes actuacions i garantir
recursos humans, econòmics i materials
suficients perquè els objectius i finalitats
del programa s’arribin a assolir.

Els esforços continuats o
sostinguts mostrarien un
fort compromís, mentre
que el baix compromís
vindria indicat per
esforços febles, episòdics
o discontinus.

Font: continguts desenvolupats a partir de l’article de Brinkherhoff, 2000, abans citat.

En suma, uns resultats elevats en les valoracions del conjunt dels anteriors
indicadors mostrarien una forta voluntat i compromís dels líders organitzatius
envers el foment de la integritat i la lluita contra la corrupció. De fet, Brinkerhoff
insisteix que els resultats d’aquests indicadors s’han d’interpretar com un tot
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integrat a l’hora de mesurar aquest compromís i explica que una baixa puntuació
d’un indicador no implica necessàriament una completa absència de compromís;
per exemple, determinats governs es van comprometent de forma progressiva
amb programes que no varen iniciar ells. Remarca, així mateix, que el compromís
es un fenomen dinàmic, subjecte a canvis i modulacions amb el temps, i a la vista
de nous esdeveniments o de circumstàncies canviants, de forma que el compromís
probablement varia amb el temps.
Per això, és important advertir que la voluntat i el compromís per dissenyar,
implantar i sostenir en el temps aquests plans, programes o polítiques han de ser,
com a mínim, proporcionals a la magnitud de les transgressions que s’hagin
materialitzat en aquell ens públic.
Per contra, la manca d’un compromís sòlid amb els plans d’integritat o polítiques o
programes anticorrupció constitueix un factor de risc fonamental per perpetuar les
transgressions succeïdes en una organització. Conseqüentment, la manca
d’actuacions formals i informals per construir o reforçar aquest compromís
incrementa la probabilitat que es tornin a produir.
Com més feble sigui aquest compromís amb el foment de la integritat i la lluita
contra la corrupció, més probable serà la materialització del següent factor
perpetuador dels riscos en una institució.

4.2. Manca d’assignació explícita de responsabilitats sobre la integritat
institucional al llarg de la cadena directiva i de comandament
La voluntat i el compromís del lideratge ètic constitueixen la pedra angular d’un
sistema d’integritat institucional. Hem vist anteriorment que les persones que
lideren qualsevol organització constitueixen models de comportament per a la
resta d’empleats, en particular quan sorgeixen dubtes sobre la conducta
organitzativament esperada (epígraf 3.1). Sabem també que aquests models de
conducta tenen una gran ascendència sobre la cultura organitzativa i el to ètic
institucional (epígraf 3.2).
Però a més, el lideratge ètic és fonamental perquè les persones que ocupen
càrrecs electes, de designació política o llocs de treball amb responsabilitats
directives són les que «assignen recursos als sistemes d’integritat, els designen
com a prioritats organitzatives, supervisen la seva coordinació i els integren en el
nucli de la gestió organitzativa»41. Per això, és fonamental assignar, a les persones
que ocupen aquells càrrecs, responsabilitats concretes sobre la integritat de la
institució i, més específicament, sobre el comportament dels seus equips.
Quan l’assignació de responsabilitats sobre la integritat institucional no és
explícita o bé quan no funcionen o no existeixen mecanismes que permetin la
cooperació horitzontal i vertical d’aquestes persones en matèria d’integritat
institucional (comitès ètics, canals d’alerta, reunions periòdiques destinades a
tractar i acordar actuacions en matèria d’integritat, seguiment periòdic dels plans
d’integritat o de lluita contra la corrupció...), hi ha més probabilitat que es puguin
adoptar comportaments que de facto «autoritzen» les transgressions ja
materialitzades i contribueixen a perpetuar-les.

41

OCDE, 2020.
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Amb aquesta «autorització» de fet ens referim a diversos tipus de respostes que
les persones en posicions de lideratge poden arribar a adoptar davant d’una
transgressió: ignorar-la; emprar racionalitzacions que la justifiquen o condonen, o
bé mantenir el silenci; centrar l’actuació en què el coneixement dels fets no
transcendeixi la unitat administrativa o la institució; infravalorar les repercussions;
limitar-se a traslladar les persones implicades a un altre servei, departament... o,
en els casos més extrems, promocionar-les.
Aquestes i altres respostes inadequades, insuficients o no proporcionals a les
transgressions estan autoritzant-les implícitament; estan enviant el missatge que
són «tolerables». En canvi, aquest tipus de respostes són molt més complicades de
mantenir en organitzacions que han explicitat i publicat quines són les persones
responsables de vetllar per la integritat en el funcionament dels equips de treball i
han dissenyat mecanismes de coordinació horitzontal i vertical que dificulten
ignorar, ocultar o respondre de forma inapropiada a les transgressions
materialitzades.
Per això, si es detecta aquest factor perpetuador dels riscos per a la integritat, cal
analitzar i avaluar la probabilitat que també estiguin incidint-hi altres factors de
risc personals42, com la manca de sensibilització en ètica pública i riscos per a la
integritat o una supervisió jeràrquica deficitària.
Finalment, notar que la incidència d’aquest factor de risc i l’eventual autorització
implícita de les transgressions ja materialitzades, pot tenir una repercussió
especialment greu en organitzacions amb un funcionament jeràrquic molt rígid o
bé amb cultures organitzatives on s’ha cultivat l’obediència automàtica a
l’autoritat i s’ha reprimit o desencoratjat la reflexió crítica o ètica. En aquests
contextos, l’impuls inconscient d’obeir les figures d’autoritat (biaix d’autoritat) pot
ser tan fort en algunes persones que els resultarà molt difícil resistir-se al
mimetisme. En d’altres persones, plenament conscients que s’està produint
aquesta autorització o condonació de conductes irregulars, fraudulentes o
corruptes, la sensació d’impotència pot induir-les a abdicar de les seves
responsabilitats sobre els aspectes ètics d’aquella decisió o comportament43. El
raonament més habitual, en particular, en la base de la cadena jeràrquica pot ser
de l’estil «deixem que qui més cobra s’ocupi de les decisions èticament difícils»44 o
de les seves conseqüències.
Vistos els dos factors perpetuadors relacionats amb dèficits de lideratge ètic,
abordem seguidament cinc factors perpetuadors relacionats amb la renúncia o els
dèficits en la gestió de la cultura ètica organitzativa.

4.3. Dèficits en la determinació i definició d’integritat aplicada a les
funcions i responsabilitats específiques de la institució (codis ètics, de
conducta...)
Habitualment emprem una definició d’integritat generalista, aplicable a tots tipus
d’ens públics, centrada en la consecució de «l’alineament consistent i l’adherència
a uns valors ètics compartits, principis i normes per sostenir i prioritzar l’interès
públic sobre els interessos privats en el sector públic»45.
Vegeu «El factor humà. Motivacions per transgredir i els factors de risc personals»,
Documents de treball núm. 5, epígrafs 2.5 i 2.10.
43
Vegeu les explicacions sobre desvinculació moral de la pàgina 13 i les referències de les
notes al peu 10 i 11.
44
Jones & Ryan, 1998: pàg. 440.
45
Vegeu «L’objecte de la prevenció. Els riscos d’irregularitats, frau i corrupció: com i perquè
gestionar-los», Documents de treball núm. 2, pàg. 6, on se cita i comenta aquesta definició
de l’OCDE.
42
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Però, què vol dir integritat en el context concret de cada institució? Com es
manifesta en el dia a dia? Més enllà dels deures formalment establerts en la
normativa, quins valors ètics han d’inspirar totes les persones que serveixen en
aquella organització en concret? A quins principis d’actuació han d’adherir-se?
Què vol dir prioritzar l’interès públic en aquella institució en particular? Quines són
les potencials vulneracions contra les quals cal elaborar estàndards específics de
conducta que previnguin conductes impròpies d’una persona servidora pública?
Aquestes són algunes de les preguntes de partida que miren de respondre aquells
codis ètics, de conducta o de bones pràctiques dels ens públics que aspiren a ser
guies útils sobre el comportament que l’ens públic i la societat en general poden
esperar de les persones al seu servei. Per assolir aquesta funció de guiatge, els
bons codis aborden els dilemes o qüestions ètiques més rellevants per a una
organització i estableixen pautes clares sobre la conducta esperada, alineades
amb els més elevats estàndards ètics exigibles per la ciutadania. Lògicament, això
requereix:

— Una anàlisi per determinar de quines maneres aquells principis, valors i
normes podrien veure’s vulnerats en l’exercici de les funcions i responsabilitats
publiques exercides en aquell ens públic (anàlisi de riscos). Es tracta
d’identificar, d’una banda, els reptes o principals vulnerabilitats per a
l’objectivitat, la imparcialitat, la neutralitat, la dedicació al servei, la integritat,
l’honestedat, l’austeritat i la resta de principis de l’ètica pública46; i de l’altra,
quines situacions poden posar en risc valors com els de justícia, equitat,
excel·lència professional o sostenibilitat ambiental, per posar alguns exemples.

— Una definició clara dels estàndards de comportament que aquella
organització espera en aquelles situacions de risc o particular vulnerabilitat,
amb exemples pràctics sobre dilemes ètics habituals o situacions que poden
suscitar qüestions ètiques rellevants per a la integritat d’aquella institució.

Tanmateix, encara hi ha institucions que o bé no han desenvolupat i aprovat
aquest tipus d’eines que aterren la integritat a la realitat específica dels seus
empleats públics o alts càrrecs, o bé els codis aprovats són meres recopilacions
d’allò que ja està establert a la normativa, sense cap aterratge específic a la
realitat i als dilemes ètics més freqüents o més greus en aquella organització.
Sense menystenir la importància que puguin tenir com a recull pedagògic dels
principis i valors aplicables en cada institució, els codis ètics o de conducta
resulten realment útils quan aborden aquells aspectes del comportament
professional sobre els quals hi ha diversitat de posicionaments en l’organització o
quan responen a discursos racionalitzadors de conductes impròpies o
transgressions materialitzades, tot desarticulant-los.
La manca d’una adient determinació i exemplificació de què significa integritat en
el context específic de les funcions i les responsabilitats que s’exerceixen en cada
ens públic constitueix un factor de risc d’extraordinària rellevància, perquè
l’organització està renunciant a explicitar la conducta ètica esperada davant els
Un exemple d’aquesta anàlisi, aplicada específicament a l’àmbit de la contractació
pública, el podeu trobar descrit en «Identificació de riscos. 12 àrees de riscos
d’irregularitats, frau i corrupció que avaluar» (Documents de treball núm. 3). Com a punt de
partida per a aquesta anàlisis, els articles 52 a 54 l’EBEP, els articles 55 i 53 de la Llei
19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern, així com la normativa sobre
incompatibilitats estableixen les línies mestres per a la codificació d’estàndards aplicables
a empleats públics i alts càrrecs (en el sentit de l’art. 4.2 de la Llei 19/2014), respectivament.
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dilemes o situacions de risc per a la integritat de l’ens públic. La recerca científica
ha demostrat que «quan la categorització d’un comportament en particular no és
clara i sense embuts, les persones poden categoritzar, i de fet sovint ho fan, les
seves pròpies actuacions en termes positius, tot evitant adaptar-hi la seva
autoimatge ètica»47.
A més, no disposar de cap guia o orientació formal, publicada i clara, dificulta que
altres servidors públics d’aquella institució, així com persones externes que s’hi
relacionen, arribin a aixecar alertes a través dels canals interns o a interposar
queixes o denúncies, davant la incertesa de si determinades praxis són «normals»
o «acceptables».
En aquest sentit, els dèficits en la determinació i definició d’integritat institucional
són un factor perpetuador de conductes impròpies i transgressions que
requereixen una actuació preventiva diligent. La prevenció no només passarà per
l’anàlisi abans descrita, l’elaboració dels estàndards de comportament i la seva
aprovació formal. És igualment indispensable:

— articular mecanismes per garantir la seva permanent actualització a mesura
que l’evolució de les circumstàncies organitzatives faci aflorar noves qüestions
ètiques, atès que els codis són instruments vius quequereixen revisions i
millores periòdiques.

— comunicar aquests valors, principis i estàndards de comportament a tota
l’organització i a tothom qui es relaciona amb ella. Aquesta comunicació
facilita el debat intern, com veurem seguidament, però també el respecte a
aquests estàndards per part de la ciutadania, les persones usuàries de serveis
públics, les empreses o les persones contractistes i proveïdores, les
associacions, etc. en llurs interaccions amb les autoritats i els empleats
públics.

4.4. Manca d’obertura i foment del debat ètic dins la institució
Un aspecte fonamental en la gestió de la cultura ètica institucional és l’obertura
de l’organització al debat dels aspectes ètics subjacents a les decisions i
actuacions adoptades o que s’han de prendre en el futur.
Per a experts com M. Kaptein aquesta obertura o debatabilitat és una virtut
organitzativa essencial per a una cultura ètica sòlida. Kaptein defineix aquesta
virtut com «el grau de llibertat que experimenten comandaments i empleats per
plantejar dilemes ètics i potencials comportaments no ètics»48. En la seva recerca,
identifica exemples de comportament no ètic, causat en part per una cultura
organitzativa amb baixos nivells de debatabilitat. En aquest tipus de cultures
tancades, l’esperit crític constructiu ni s’encoratja, ni s’accepta; l’intercanvi
d’idees no té espais, i la disposició o inclinació al debat dels aspectes ètics és
baixa o inexistent.
El tancament organitzatiu al debat ètic impedeix tant prendre consciència de la
diversitat de posicionaments ètics individuals davant una mateixa qüestió, com
que sorgeixi el diàleg col·lectiu sobre quins valors i principis de l’ètica pública
estan en joc, i quines alternatives d’actuació són no només legals sinó també les
més íntegres atesa la missió i funcions públiques encomanades a aquella
institució. Per això, constitueix un factor perpetuador de comportaments impropis
i transgressions en una organització.
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Gino, Ayal i Ariely, 2009: pàg. 393. Traducció pròpia.
Epígraf «The virtue of discussability». Kaptein, 2008.
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Per contra, una predisposició favorable al diàleg organitzatiu de les qüestions
ètiques sorgides de la pràctica professional permet una reflexió oberta, plural i
més objectiva sobre com «fer el que és correcte, per les raons correctes i de la
forma correcta»49 en cada situació.
Altres experts com Bird i Waters plantegen que la persistent evitació del debat
ètic, que anomenen mudesa moral, reforça la cultura organitzativa amoral. Si els
dubtes ètics respecte a qualsevol situació o decisió professional no poden ser
expressats i debatuts obertament, passen desapercebuts, romanen inadvertits i
resulta més senzill ignorar-los i no donar cap resposta. D’aquí que el tancament al
debat ètic professional el considerem un factor perpetuador dels riscos per a la
integritat institucional. A més, pot «conduir a un més elevat estrès moral així com
a un declivi de l’autoritat moral dels estàndards ètics»50 formalitzats.
Les dades empíriques recollides a articles científics com els de Kaptein o bé el de
Treviño, Weaver, Gibson i Toffler (1999), per posar només un parell d’exemples,
mostren que el grau d’obertura amb què comandaments i empleats parlen sobre
qüestions ètiques és, a més, un bon predictor d’absència de conducta no ètica.
Schnatterly (2003) va trobar suport empíric parcial a la hipòtesi que una major
intensitat de la comunicació ètica redueix l’ocurrència de frau. I Mazar, Amir i
Ariely (2008) van demostrar que dirigir l’atenció organitzativa sobre qüestions
ètiques augmenta la consciència sobre l’eticitat de la conducta individual i
redueix els comportaments deshonestos.
Per això, l’enfortiment de la cultura ètica organitzativa com a mesura preventiva
de riscos requereix sempre «encoratjar una cultura oberta en la qual els dilemes
ètics, les preocupacions per la integritat pública i els errors puguin debatre’s
lliurement i, [...] en la qual el lideratge respongui i estigui compromès amb el
proveïment diligent d’assessorament i resolució de les qüestions rellevants»51.

4.5. Manca de mecanismes d’orientació ètica formals i informals o dèficits
en la seva gestió
És evident que la manca de mecanismes institucionals d’orientació ètica on els
membres d’una organització puguin plantejar de forma segura els dilemes o els
problemes amb repercussions ètiques que se’ls puguin plantejar durant el seu
exercici professional és un factor perpetuador de pràctiques irregulars,
fraudulentes o corruptes que s’hagin pogut materialitzar ja en el passat.
De fet, entre els factors de risc organitzatius vàrem identificar ja la insuficiència
d’eines organitzatives o canals de suport institucional a la compra íntegra i
professional, entre les quals incloíem les eines de suport i promoció de la integritat
en matèria de contractació. Les reflexions allà plantejades són igualment vàlides
respecte a altres mecanismes d’orientació formal genèrics per a totes les funcions
i responsabilitats exercides en una organització més enllà de la compra pública.
Però ara, en relació amb els altres factors de risc perpetuadors explicats fins al
moment, convé afegir dues reflexions complementàries.
En primer lloc, convé tenir present que els mecanismes d’orientació ètica no es
limiten només als formals: comitès ètics (ja siguin generalistes o específics per a la
contractació pública, en funció de les dimensions de cada institució pública),

Definició d’integritat segons Heywood, Marquette, Peiffer i Zuñiga, 2017. Traducció
pròpia.
50
Bird, F. B. i Waters, J. A. (1989) «The Moral Muteness of Managers». California
Management Review, vol. 32, núm. 1, pàg. 73-88.
51
OCDE, 2020. Traducció pròpia.
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persones designades com a referents ètics (compliance officers), etc. En la majoria
d’organitzacions hi ha persones que per la seva experiència o bé pel seu tarannà
personal són consultades davant situacions professionals que susciten qüestions
ètiques, en una cerca d’orientació informal. Gestionar la cultura ètica organitzativa comporta també identificar aquests referents informals, vetllar perquè els seus
posicionaments estiguin alineats amb els estàndards ètics professionals
identificats per l’organització, garantir-los el reconeixement quan és així o bé
reconduir o aclarir determinats posicionaments quan no s’estigui orientant
adequadament.
En segon lloc, clarificar la relació d’un factor de risc personal relacionat amb
aquestes eines, el desconeixement o escàs ús d’eines de suport a la compra (entre
les quals figuraven les eines de suport i promoció de la integritat), amb els dos
factors perpetuadors anteriors: la determinació i definició d’integritat aplicada a
cada ens públic concret i la manca d’obertura i foment del debat ètic. I és que
l’Oficina Antifrau ha observat la perplexitat i la frustració d’ens públics que,
havent dut a terme importants esforços per crear i posar en marxa comitès ètics,
es troben que gairebé no reben consultes i tot segueix com abans.
Perquè els membres d’una organització es mostrin disposats a plantejar dubtes o
preguntes a través de canals d’orientació ètica formalment establerts, cal un
treball previ per (a) determinar i aclarir què significa integritat en aquella
institució, com es materialitza en el dia a dia, quins són els riscos més habituals o
més greus i quins són els estàndards de conducta esperats i (b) crear i mantenir un
clima d’obertura al debat ètic i al lliure plantejament de qualsevol qüestió que
preocupi en l’exercici professional dins d’aquella institució.

La baixa predisposició a l’ús d’aquests mecanismes d’orientació ètica es produeix
també en cultures organitzatives on aquests mecanismes formals conviuen amb
models de comportament impropi en la cadena directiva i de comandament. Quan
això succeeix, aquest tipus d’iniciatives es consideren actuacions de «màrqueting»
institucional, aixequen recels i poden arribar a suscitar reaccions de sarcasme o,
fins i tot, rebuig frontal.
Aquestes interaccions entre elements formals i informals son la raó per la qual
parlem de sistemes d’integritat institucional i per la qual la posada en marxa de
qualsevol ha de tenir en compte l’existència i el funcionament de la resta. D’aquí la
importància d’avaluar aquests sistemes, com veurem més endavant.
Finalment, cal apuntar que en aquelles institucions on el mecanisme creat per dur
a terme funcions d’orientació ètica, està dissenyat per rebre també alertes o
denúncies de conducta no ètica i investigar-les, aquesta compaginació de
funcions pot esdevenir una barrera per a persones que davant una necessitat
d’orientació ètica no gosin fer el pas de demanar-la per por de «causar
problemes» a altres persones que estan incorrent en aquells mateixos
comportaments que a elles els susciten dilemes ètics.

4.6. Manca de promoció de la cultura d’aixecar la veu per defensar
l’interès públic i de canals adients d’alerta
El personal de qualsevol organització és clau, i cada cop esdevé més important,
per a la detecció de males praxis52. Dyck, Morse i Zingales (2008) van mostrar que
el 18,3% dels casos de gran frau corporatiu a companyies d’EUA entre 1996 i 2004
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Miceli, Near & Dworkin, 2008: 2; Miceli & Near, 2005: 100 i Miethe, 1999.
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van ser detectats i alertats pel personal53. Així, tot i que hi ha pocs dubtes sobre la
utilitat de l’alerta interna per a la detecció de transgressions i conductes impròpies
i evitar la seva institucionalització i perpetuació, aquests canals solen estar
infrautilitzats. Les raons solen combinar els dos aspectes que hem identificat com
a factors perpetuadors relacionats amb l’alerta interna:
1. el fracàs en promoure un context organitzatiu procliu a aixecar la veu per
defensar l’interès públic i
2. la manca d’un disseny i una implantació adients de canals organitzatius per a la
revelació segura de males praxis.

Manca de promoció de l’alerta com a mecanisme de defensa de l’interès
públic
Un dels dèficits més habituals en la gestió de la cultura ètica és la manca de
posicionaments explícits, per part dels màxims responsables dels ens públics,
reconeixent la importància de defensar l’interès públic i la integritat institucional i
encoratjant els seus servidors públics a posar en coneixement de l’organització
potencials conductes transgressores54.
Si bé és cert que els instruments formals dels sistemes d’integritat institucional
(codis ètics, documents de bones pràctiques, regulació interna sobre l’ús dels
canals d’alerta, etc.) solen contenir aquest tipus de missatges, l’encoratjament a
la defensa de l’interès públic no pot limitar-se a l’àmbit formal. Perquè resulti
realment convincent, requereix recordatoris explícits i periòdics en el transcurs de
les interaccions professionals quotidianes —reunions de treball, reunions
periòdiques per comunicar a l’organització el grau d’assoliment dels objectius dels
plans de govern o plans estratègics, posicionaments explícits en els instruments de
comunicació interna existents (correu professional, butlletins corporatius, espais a
la intranet....)— a propòsit de situacions plantejades a la pròpia institució o
esdevingudes en d’altres i que siguin extrapolables.
La manca de promoció, per vies formals i informals, d’una cultura de defensa del
bé públic que encoratgi tant al seu personal com a qualsevol altra persona que es
relacioni amb la institució a aixecar la veu per alertar de comportaments impropis
i de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes pot dur a la interpretació,
encertada o errònia, que aquella organització:

— no està preocupada per eventuals comportaments poc ètics o transgressors, o
— prefereix mantenir una posició vaga sobre com gestionar el comportament
impropi dels seus servidors públics, i poder decidir «cas a cas».
Quan aquest dèficit d’encoratjament a la cultura d’alçar la veu i alertar, a través
d’actuacions formals i informals periòdiques (speak up policies), s’uneix a una
manca de declaracions de la cúpula directiva recordant la prohibició de qualsevol
forma de represàlia envers les persones alertadores, aleshores alertar d’indicis
d’actes irregulars, fraudulents o corruptes es percep comun risc personal; , i sovint
ho és.

Dyck, Morse i Zingales, 2008. Una anàlisi de 360 casos de frau a organitzacions a Europa,
Orient Mitjà i Àfrica duta a terme per KPMG (2007) mostra que la delació anònima per part
d’empleats i empleades era la principal font de detecció: el 25% dels casos desvelats.
54
Un exemple recent de posicionament explícit el podem trobar en la guia publicada per
l’òrgan de control extern d’Irlanda del Nord (Northern Ireland Audit Office), al juny de 2020,
perquè els ens del sector públic promoguin aquesta cultura i normalitzin aixecar alertes.
53
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La manca o insuficient promoció d’una cultura organitzativa de defensa de
l’interès públic a través de l’alerta interna sol tenir com a conseqüències:

— Desconeixement de la responsabilitat d’alertar: les persones al servei de la
institució poden no tenir clar que és una obligació; dubtar que les alertes siguin
necessàries o benvingudes; creure que només «han de» dir el que la direcció
vol sentir...

— Dubtes sobre com i on fer-ho: no saber quin és el canal adient per alertar en
cada cas; quins són els procediments i garanties institucionalment establerts;
creure que cal tenir proves concloents per alertar.

— Dubtes sobre l’eficàcia d’alertar: no confiar que l’organització rebi i tracti la
informació apropiadament; creure que la direcció no actuarà; pensar que la
direcció ja sap què està succeint i prefereix no veure-ho, etc.

— Por a les represàlies: témer que la identitat sigui revelada; haver rebut
advertiments perquè no alertin; preveure perjudicis o assetjament personals,
familiars, professionals o judicials en cas de fer-ho.
Els resultats del Baròmetre 2018 de l’Oficina Antifrau de Catalunya sobre
percepcions i actituds ciutadanes sobre corrupció apuntaven precisament aquests
aspectes com els principals obstacles per alertar sobre corrupció. El quadre 9
mostra que el principal obstacle percebut era la dificultat de reunir proves, seguit
de la por a represàlies, el convenciment de la ineficàcia d’alertar perquè el
responsable no serà castigat o el desconeixement sobre com alertar.
Quadre 9. Percepció dels principals obstacles per alertar (Baròmetre 2018)

Font: Baròmetre 2018 La corrupció a Catalunya: percepcions i actituds ciutadanes de
l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Sense directius i comandaments conscienciats de la importància d’alçar la veu i
denunciar aquestes conductes, que deixin clar a través de les seves paraules i
accions que recolzaran l’alerta d’aquests indicis i protegiran els que n’informin,
alertar esdevé un acte d’heroïcitat. Per això, els ens públics tenen la responsabilitat de crear les condicions perquè actuar de forma professional i íntegra en
defensa de l’interès públic no suposi arriscar el lloc de treball, la carrera
professional, l’honor o la intimitat de la vida personal.
Per contra, la manca de polítiques internes que encoratgin la cultura organitzativa
d’aixecar la veu per defensar l’interès públic i estableixin mecanismes de reacció i
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sanció davant represàlies incrementa la possibilitat que el silenci davant d’actes
irregulars, fraudulents o corruptes es perpetuï.

Manca d’instruments i estructures per alertar d’indicis de males praxis o
transgressions de forma segura
A més de comptar amb polítiques i procediments que encoratgin la cultura de
l’alerta de bona fe, tot sistema d’integritat institucional ha de comptar amb canals
idonis i segurs per a fer-ho. I aquest és un dèficit encara molt estès al sector
públic. A molts ens públics, l’únic canal per alertar internament d’indicis de
pràctiques irregulars, fraudulents o corruptes és la cadena de comandament o, en
ens públics prou grans, els serveis d’inspecció interna o d’auditoria, segons el tipus
d’ens.
Un ràpid repàs a l’hemeroteca ens ofereix, malauradament, molts exemples de
represàlies a persones alertadores i dels greus costos professionals i personals que
acaben patint. Comporten diverses modalitats d’assetjament personal,
professional i judicial i, en essència, ataquen l’estatus, la reputació i la credibilitat
de la persona alertadora, alhora que desanimen d’altres de potencials, tot
desencoratjant futures denúncies (vegeu epígraf 3.4).
Per això, des de la Unió Europea s’ha promogut la creació de canals interns segurs
d’alerta (whistleblowing). La Directiva (UE) 1937/2019, de 23 d’octubre, de protecció de les persones que informen d’infraccions del Dret de la Unió, actualment en
vigor55, estableix uns estàndards mínims de protecció —davant un fragmentari i
desigual tractament en els diferents estats membres de la Unió— que facilitin la
revelació d’aquelles infraccions susceptibles d’ocasionar danys a l’interès públic i
al benestar social i que sense canals adients no veurien la llum56.
A l’hora de transposar-la, s’estableixen com a estàndards mínims:

— La previsió de tres vies diferents per alertar: interna (a l’organització en la
qual es treballa), externa (a una autoritat designada com a competent) o
pública (a qualsevol altra persona, inclosos els mitjans de comunicació).

— Obligacions per a les organitzacions del sector públic:—
 Establir canals d’alerta.
 Dissenyar, aprovar i publicar procediments per a rebre denúncies internes.
Facilitar la participació ciutadana en el procés d’elaboració i aprovació
d’aquesta regulació, ja sigui a través de consultes prèvies o d’un termini
d’exposició pública previ a l’aprovació que permeti la recepció d’al·legacions,
afavorirà la incorporació de la mirada del potencial alertador.
 Designar personal encarregat de tractar-les. És important extremar les
precaucions a l’hora de dissenyar aquests llocs de treball (tant si es
compaginen aquestes funcions amb d’altres, com si es creen llocs de
dedicació exclusiva a aquestes funcions) per garantir la independència,
l’objectivitat, la neutralitat i prevenir els conflictes d’interès.

La seva transposició al dret intern, que necessàriament ha de tenir lloc com a molt tard el
17.12.2021, representa una oportunitat de primer ordre per avançar en un marc normatiu
fins ara inexistent.
56
Entre els aspectes clau de la directiva destaca el seu àmbit d’aplicació, tan objectiu
(infraccions del dret de la Unió en àrees en les que aquesta té competències com la
contractació pública, els serveis financers, salut pública, seguretat en el transport...) com
subjectiu (persones empleades tant del sector públic com privat o d’altres en contacte amb
aquestes, en el context de dites relacions professionals).
55

Els factors potenciadors i perpetuadors

37

 Acusar rebuda de la comunicació a la persona alertadora en un termini de set
dies.
 Donar un tractament diligent a les alertes.
 Mantenir la confidencialitat respecte a la identitat de la persona alertadora.
 Informar-la dels progressos en la tramitació, en un termini màxim de tres
mesos.
 Comunicar-li el resultat de la investigació duta a terme per l’autoritat
competent.

— Garantir la protecció a les persones alertadores i les connectades amb elles
davant qualsevol forma de represàlia (inclosa l’exempció de responsabilitat
civil i penal per facilitar informació confidencial que era necessària per
alertar), així com l’adopció de mesures de suport (informació i assessorament
independent).

— La previsió de sancions efectives, proporcionals i dissuasives, aplicables tant
a les persones que intenten dificultar la denúncia, com les responsables de les
represàlies a la persona alertadora, les que duen a terme procediments
vexatoris contra aquella o incompleixen la confidencialitat sobre la seva
identitat, així com per a les persones que denuncien informació falsa de forma
conscient.

La manca d’implantació de canals interns d’alerta que compleixen aquests
requeriments mínims és un factor perpetuador dels riscos en la mesura que
dificulta la detecció de transgressions materialitzades i facilita la seva
perpetuació.
Convé recordar que els estats membres disposen d’un marge considerable per
anar més enllà de les previsions mínimes de la Directiva i implantar una protecció
més ambiciosa. Així, és possible ampliar l’àmbit objectiu d’aplicació57, admetre les
alertes anònimes58 i millorar el suport a la persona alertadora amb mesures
econòmiques i psicològiques.

4.7. Manca d’avaluació periòdica del sistema d’integritat institucional
Al llarg d’aquest document s’han fet múltiples referències al fet que la conducta
ètica d’una persona varia no només en funció de factors individuals, sinó també de
factors contextuals. Hem vist que l’eticitat de la conducta individual té un fort
component social i que, en situacions on hi ha incertesa sobre la conducta
apropiada, les persones tendim a mirar els altres i emprar la seva conducta per
deduir la norma prevalent, especialment si ocupen llocs directius o de
comandament. Per això, sovint la conducta dels altres defineix la «norma social» i
proveeix la «prova» que ens facilita conduir-nos de forma similar a qui ens envolta.
La recerca empírica ha demostrat també que la proximitat psicològica a les
persones que incorren en conductes no ètiques pot condicionar la nostra reacció,
que pot variar de l’alineament al distanciament. «Quan s’observa un membre del
propi grup incorrent en una conducta no ètica, altres membres del grup el
converteixen en l’estàndard de comportament (norma social descriptiva) i, com a
Vegeu la nota al peu anterior.
L’anonimat és una solució que gaudeix de reconeixement jurídic i pràctic. L’Oficina
Antifrau ha optat per emprar una solució tecnològica d’anonimització total que ha tingut
efectes favorables en el nombre d’alertes rebudes.
57
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resultat, ells mateixos s’involucren progressivament en conductes no ètiques
creixents. Per contra, quan un membre d’un altre grup incorre en un
comportament no ètic, probablement predomini la norma prescriptiva i la resta de
persones que no se senten identificades amb aquell grup preferiran distanciar-se
de la «poma podrida» per tal de mantenir una identitat social diferenciada i
positiva»59.
Sabem també que «el deteriorament gradual de la conducta dels altres afecta la
propensió de les persones a passar per alt aital comportament [no ètic]»60. És a
dir, és més probable que acceptem o subestimem la conducta no ètica dels altres
quan la degradació és progressiva al llarg del temps que quan es produeix de
forma abrupta, perquè el deteriorament gradual sovint passa inadvertit. I
recordem que una de les vies més habituals de socialització de les transgressions
és precisament l’escalada incremental (epígraf 2.4).
Per contra, «[s]embla que la presència de persones externes al grup incrementa la
tendència individual a qüestionar les normes establertes per membres del grup. La
possibilitat que membres externs avaluïn i jutgin les actuacions dels col·legues
incrementa la consciència de les potencials conseqüències morals d’aquelles
accions [...] i, com a resultat, [pot] reduir la influència de malfactors psicològicament propers»61. Per això, l’arribada de persones a una organització, en particular
quan ho fan per ocupar posicions directives o de comandament, pot facilitar que
es qüestionin comportaments impropis o transgressions normalitzades.
Aquests fenòmens reforcen la importància d’avaluar periòdicament els elements
formals (programes d’integritat o anticorrupció, anàlisis de riscos, codis ètics,
instruments d’orientació ètica, canals d’alerta...) i informals del sistema
d’integritat institucional (lideratge ètic, cultura ètica organitzativa62, clima ètic63,
actituds respecte a la corrupció o respecte l’alerta interna sobre transgressions,
etc.) per detectar el grau de desalineament amb els principis, valors i normes
establerts en l’ordenament jurídic, en particular en les àrees de risc determinades
per a cada institució i abordades en els codis ètics o de comportament i objecte
específic de la formació i l’orientació ètiques d’aquella institució.
Precisament per facilitar aquesta avaluació en els ens públics, l’OCDE ha publicat
al 2020 una eina d’autoavaluació de la maduresa del model d’integritat pública de
cada institució. Aquesta eina té, a més, un vessant pedagògic afegit, en la mesura
que les opcions de resposta a cada pregunta desvetllen actuacions preventives
per enfortir el sistema d’integritat en cada element, formal o informal.
Però, des del punt de vista de la prevenció de riscos, la manca d’avaluació
periòdica del to ètic organitzatiu dificulta la identificació de normes socials, valors,
assumpcions i significats compartits (cultura ètica organitzativa) o bé d’actituds
(clima ètic) normalitzades que faciliten la perpetuació de conductes impròpies o
transgressions ja materialitzades64.

Gino, Ayal i Ariely (2009: pàg. 394) citant Brewer, 1993 i Tajfel i Turner, 1986. Traducció
pròpia.
60
Gino i Bazerman, 2007. Traducció pròpia.
61
Gino i Galinsky, 2012. Traducció pròpia.
62
Per exemple, el model per avaluar les set virtuts ètiques corporatives de Kaptein (2007).
63
Victor i Cullen (1987, 1988) van ser els primers a desenvolupar un model per al context ètic
informal de les organitzacions. Van elaborar un model teòric de 9 factors del clima ètic que,
a partir d’una anàlisi, es va reduir a 5 factors. La seva definició de clima ètic, el seu model i
el corresponent qüestionari s’han emprat molt sovint per demostrar la influència del clima
ètic sobre el comportament no ètic.
64
Per exemple, la recerca de Campbell i Göritz (2014) va desvetllar que a les organitzacions
corruptes sovint hi ha la percepció d’estar lluitant en una guerra, cosa que les porta a donar
59
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Al quadre 10 es posen exemples d’alguns senyals que en una organització s’estan
afavorint conductes no ètiques i que caldria avaluar, com a mínim, determinats
elements, formals o informals, del seu el sistema d’integritat.
Quadre 10. Alguns senyals que a la vostra organització s’estan afavorint
conductes no ètiques
Senyals

Explicació

1. La direcció prioritza els
assoliments i beneficis a curt
termini sobre les consideracions
a llarg termini.

Abordar bé el dilemes o problemàtiques ètiques requereix
visió i compromís a llarg termini. Per això, convé avaluar i
treballar el lideratge ètic, en particular la voluntat i el
compromís (epígraf 4.1).

2. Quan la decisió té un cost
econòmic o polític, la direcció
«renuncia» als estàndards ètics
elevats i encoratja la cerca de
«dreceres».

No hi ha dreceres cap a la conducta ètica: als guanys
econòmics o polítics a curt termini els persegueix l’ombra
de pèrdues o perjudicis a llarg termini i l’eventual
desvetllament de conductes impròpies o transgressions.
Novament, convé avaluar i treballar el lideratge ètic,
concretament la voluntat i el compromís (epígraf 4.1).

3. La direcció tracta l’ètica com
una eina de màrqueting per
millorar la imatge institucional.

La preocupació per l’estètica més que per l’ètica tanca el
potencial perquè els dilemes ètics emergeixin. Si les
actuacions anunciades per gestionar l’ètica organitzativa
(per exemple, un programa de compliance) responen sols
a aquest impuls, poden arribar a empitjorar el clima
organitzatiu, de forma que tota referència a l’ètica acabi
resultant decebedora o, fins i tot, sarcàstica. Un cop més,
convé avaluar i treballar la voluntat i el compromís del
lideratge ètic institucional (epígraf 4.1).

4. Es ridiculitza la conducta ètica
o s’encoratgen conductes
impròpies d’una persona
servidora pública.

No convé ignorar ni treure importància a les conseqüències i els missatges implícits en les decisions que desencoratgen la conducta ètica. Quan es fa, no s’està calibrant l’impacte que té en la cultura ètica organitzativa.
Caldria avaluar el clima ètic, però també el lideratge ètic,
en particular la claredat de l’assignació de responsabilitats sobre la integritat institucional així com els mecanismes que permeten la coordinació horitzontal i vertical
(epígraf 4.2).

5. De forma rutinària s’ignoren o
incompleixen els codis ètics
interns o, en el seu defecte,
professionals.

L’avaluació global del sistema d’integritat serà clau per
detectar els estàndards incomplerts així com les disfuncions que condueixen a desviacions en la cultura organitzativa. Però si no es pot abordar, convé com a mínim
avaluar potencials dèficits en la determinació i definició
d’integritat en el codi ètic institucional (epígraf 4.3).

6. Se cerquen solucions fàcils als
problemes ètics i s’afavoreixen
els «arranjaments ràpids».

Alguns dilemes ètics poden tenir solucions clares i senzilles; però la majoria són situacions ambigües en les quals
persones raonables poden tenir punts de vista diferents.
La reflexió ètica sol requerir més temps de l’anticipat i cal
avaluar la cultura organitzativa, en particular, l’obertura
al debat ètic i si hi ha espais i eines organitzatives per
propiciar-lo (epígraf 4.4). Però també convindria avaluar
els mecanismes d’orientació formals i informals (4.5).

per fet l’assumpció que la fi justifica els mitjans. Aquesta assumpció inspira molts valors i
normes de la cultura organitzativa; entre ells el valor de seguretat i la norma de castigar la
conducta desviada, en aquest cas la no corrupta.

Els factors potenciadors i perpetuadors

40

Senyals

Explicació

7. Se solen adreçar els dilemes
ètics a la unitat encarregada de
l’assessorament jurídic.

L’anàlisi ètica va molt més enllà del compliment normatiu.
En aquestes unitats, prima l’expertesa jurídica, però pot
no haver-hi l’expertesa per acompanyar els servidors
públics en el procés de (1) identificar el dilema o problema
amb repercussions ètiques; (2) analitzar tots els principis i
valors en joc, i les eventuals conseqüències; (3) donar
suport a la presa de decisió i cerca d’alternatives d’actuació ètica, i (4) encoratjar l’actuació conseqüent amb l’anàlisi anterior. Per això, convé avaluar la infraestructura
d’integritat i, més concretament, els mecanismes d’orientació ètica formals i informals o, en el seu defecte, la
necessitat de reclutar i formar referents ètics, cercar
canals externs d’orientació... (epígraf 4.5).

8. La direcció només és sensible a
les necessitats i demandes
externes (de la ciutadania, el
teixit empresarial, la societat civil
organitzada, els mitjans de
comunicació...).

Per descomptat, han de ser escoltades i adreçades, però
no es pot ignorar l’existència d’altres necessitats o
demandes, o dels principis i normes per respondre-hi
sense malmetre l’interès general. Convé avaluar la cultura
organitzativa, en concret, potencials dèficits en els
mecanismes d’orientació ètica formals i informals (epígraf
4.5) i també la voluntat i compromís del lideratge ètic
institucional (epígraf 4.1).

9. Es marginen els referents ètics
formals de la presa de decisions
organitzativa (se’ls ignora de
forma sistemàtica, se’ls marquen
límits competencials
irracionals...) o es coarta el
desenvolupament de la carrera
professional dels referents ètics
informals.

En cultures organitzatives èticament febles, sol haver-hi
por al lideratge ètic que es pugui exercir formalment o
informalment (lideratge carismàtic), sovint perquè hi ha la
percepció que pot posar en perill l’statu quo, qüestionar o
deslegitimar praxis existents o desarticular racionalitzacions de conductes impròpies o transgressores fortament
institucionalitzades. Per això, caldria avaluar els mecanismes d’orientació ètica (epígraf 4.5) i la promoció de la
cultura d’aixecar la veu per defensar el bé públic (epígraf
4.6), però també la voluntat i el compromís del lideratge
ètic institucional (epígraf 4.1).

10. Es demana explícitament o
implícita que els valors ètics
personals es deixin «a la porta
d’entrada» de l’organització.

No es tracta de contraposar ètica personal i ètica
professional pública, sinó de facilitar la reflexió sobre on
poden sorgir dilemes ètics per contraposició de les dues i
donar pautes sobre la conducta esperada quan sorgeixin
aquest tipus de dilemes. Aquest tipus d’expressions
alerten de greus mancances en la cultura organitzativa,
que hauria de ser avaluada en el seu conjunt sense
dilació.

Font: inspirada en els senyals de perill de conducta no ètica de Cooke (1991: pàg.251-252).

Per cloure la presentació dels factors perpetuadors, el quadre 11 resumeix els
factors explicats i els correlaciona amb els elements clau dels processos de
normalització de les transgressions.
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Quadre 11. Relació dels set factors de risc perpetuadors identificats per l’Oficina
Antifrau amb els elements clau dels processos de normalització de les
transgressions
Elements clau

Factors perpetuadors

Lideratge ètic
organitzatiu

Factors relacionats amb la manca o amb dèficits de lideratge ètic:

Cultura ètica
organitzativa



Manca de voluntat i compromís amb el foment de la integritat i
la lluita contra la corrupció en els més alts nivells polític i de
gestió de la institució



Manca d’assignació explícita de responsabilitats sobre la
integritat institucional o manca de cooperació horitzontal i
vertical, que faciliten «l’autorització» implícita de conductes
irregulars, fraudulentes o corruptes

Factors relacionats amb la renúncia a gestionar —o mancances en
la gestió de— la cultura ètica organitzativa:


Dèficits en la determinació i definició d’integritat aplicada a les
funcions i responsabilitats exercides per aquell ens públic en
particular (codis ètics, de conducta...)



Manca d’obertura i foment institucional del debat ètic



Manca d’instruments o canals d’orientació en cas de dilemes o
problemes amb repercussions ètiques



Manca de promoció de la cultura d’aixecar la veu per defensar
l’interès públic i de canals adients per fer-la possible



Manca d’avaluació periòdica del sistema ètic institucional

5. Rehabilitar l’organització després de la materialització de greus praxis
irregulars, fraudulentes o corruptes
L’objectiu fonamental del projecte Riscos per a la integritat en la contractació
pública ha estat dirigir l’atenció del ens públics a la prevenció, tradicionalment
oblidada en pro de la contingència. Però no podem finalitzar aquesta sèrie de
publicacions sense recordar la importància de no dubtar, ni negligir, ni dilatar en
el temps l’adopció d’actuacions contingents sòlides i compromeses davant
alertes o indicis de pràctiques irregulars, fraudulentes o corruptes.
«Les organitzacions que treballen per descobrir els fets que hi ha darrera les
transgressions, proporcionar-ne una explicació adient, acceptar i complir una
penalització equitativa i dur a terme canvis rehabilitadors consistents, interns i
externs, [...] tenen una probabilitat més elevada d’assolir la reinserció [...] que les
organitzacions que no hi treballen.»65 Aquesta conclusió, extreta de l’article
Després de la caiguda: reinserir l’organització corrupta, sintetitza els beneficis de
gestionar la integritat després que s’hagin produït transgressions i indica les
quatre fases imprescindibles per readaptar una organització perquè pugui
continuar complint la missió i les funcions per a les quals fou creada i recuperar la
confiança ciutadana.

65

Pfarrer, Decelles, Smith i Taylor, 2008: pàg. 730. Traducció pròpia.
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1. Descobrir les transgressions. Aquest primer pas consisteix a indagar què va
passar i ha d’acabar amb la revelació objectiva, imparcial i honesta dels fets
esdevinguts.
2. Explicar-les. Aquest segon pas comporta l’anàlisi de per què va succeir i ha de
culminar amb una explicació adequada, sincera i que defugi qualsevol intent de
justificació. Implica, per tant, admetre les transgressions, acceptar responsabilitats, oferir formes de compensar, rescabalar els danys i restaurar allò malmès
en la mesura del possible.
3. Complir les penalitzacions adients. Aquest tercer pas respon a la pregunta com
hauria de ser penalitzada l’organització i culmina amb l’acceptació de sancions
i tota mena de responsabilitats.
4. Rehabilitar la institució. Aquest últim pas passa per dur a terme i retre comptes
dels canvis organitzatius que s’han dut a terme amb l’objectiu de readaptar-la;
és a dir, de reconstruir, interna i externament, la seva legitimitat. La clau
d’aquest darrer pas és que els canvis siguin reals, oportuns i transformadors de
les circumstàncies identificades a la segona fase, enlloc de merament simbòlics
o d’imatge institucional.

Quadre 12. Fases per fer possible la readaptació d’una organització després que
s’hagin produït transgressions.
Descobrir les
transgressions

Explicar-les

Complir les
penalitzacions
adients

Rehabilitar la
institució

Sense un adequat i honest recorregut per aquestes quatre fases, els ens públics no
poden reconstruir el suport que requereixen, ni restaurar la seva legitimitat, ni
recuperar plenament la confiança ciutadana. Més aviat deixen el terreny abonat
per a la perpetuació d’aquelles transgressions, com s’ha vingut explicant.

6. Conclusions finals
Les persones tendim a atribuir els esdeveniments que han succeït als individus
més que a les situacions, sobretot si les conseqüències són greus, possiblement
perquè resulta més senzill culpar persones concretes quan succeeixen males
praxis que identificar la correlació de disfuncions i mancances institucionals que
les han propiciat i adoptar i mantenir la voluntat i compromís per canviar-les.
En aquestes pàgines hem explicat com els processos d’institucionalització,
racionalització i socialització de la corrupció, el frau o altres transgressions de
l’ètica pública s’entrelliguen per arribar a normalitzar i perpetuar aquelles
pràctiques de forma que el sistema sobrepassa l’individu. L’objectiu d’aquesta
exposició no ha estat, en cap cas, eximir ningú de responsabilitat personal per les
transgressions comeses, sinó mostrar els processos i forces organitzatives que ho
faciliten i perpetuen, i destacar que només les respostes sistèmiques dins d’una
institució poden revertir aquella normalització.
La recerca acadèmica coincideix a assenyalar que, un cop normalitzades determinades pràctiques, resulta extraordinàriament difícil desarrelar-les des de dins. Les
persones que poden reconèixer que aquestes transgressions s’estan produint,
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sovint se senten impotents per abordar-les. I aquelles que han intentat aturar-les
solen dubtar a denunciar-la a institucions externes, entre d’altres raons, per les
dades irrefutables que malgrat el reconeixement social envers les persones
alertadores, aquests solen ser castigades per les institucions a les quals serveixen.
O fins i tot, pel sistema judicial.
Per això, la major part de les vegades cal un toc d’atenció extrem, generalment en
forma d’exposició mediàtica o d’investigació per part d’òrgans externs amb
competències de control, supervisió o enjudiciament, per aconseguir posar en
marxa canvis significatius i revertir la corrupció o les transgressions normalitzades.
Però, fins i tot quan la cúpula directiva d’un ens públic està convençuda que cal
revertir aquest tipus de situacions, desarrelar pràctiques irregulars, fraudulentes o
corruptes llargament institucionalitzades i racionalitzades constitueix un repte
complex. Cal actuar sobre les estructures, els processos, les actituds i els marcs
mentals dels seus servidors públics i dur a terme canvis organitzatius significatius
per tornar a alinear les praxis amb l’ètica professional pública. Sovint requereix la
participació de persones alienes a l’organització, que no han estat part del
sistema que ho ha fet possible i que poden manifestar una desconfiança raonable.
Però, si s’arriba a l’extrem de consolidar un clima de desconfiança permanent,
aquest esdevé un obstacle més per a la transformació organitzativa requerida per
rehabilitar la institució.
Per aquesta raó, l’Oficina Antifrau de Catalunya defensa que la millor forma de
gestionar els riscos de corrupció, frau i qualsevol transgressió de la legalitat i
fomentar el compromís amb els valors i principis de l’ètica professional pública és
a través d’un compromís sòlid amb la prevenció. Ser proactius en lloc de reactius.
En l’àmbit de la contractació pública, ser proactius implica identificar els riscos de
forma rigorosa i el més objectiva possible, analitzar i avaluar els factors específics
que incideixen en aquella organització, i dissenyar i implantar les mesures
preventives necessàries per reduir la probabilitat que aquells riscos es
materialitzin.
Per descomptat, implantar un pla de prevenció de forma adequada i sistemàtica
requereix voluntat política, recursos personals i materials, i visió a mig i llarg
termini. Cal tenir present que el que més ajuda a què una organització actuï
èticament és la consistència entre les eines ètiques formals (normativa de
contractació pública, codis ètics, referents o comitès ètics, etc.) i l’actuació
quotidiana de les persones que la lideren. Però a més, l’organització d’un ens
públic tendeix a obtenir el respecte que s’ha guanyat. Per això, és necessari
reclutar i promocionar comandaments i directius amb capacitat de lideratge ètic,
però també revisar totes les pràctiques de recursos humans, en particular aquelles
que comuniquen desconfiança, manca d’equitat o de tracte just envers els seus
servidors públics, perquè sovint provoquen «represàlies» (Cialdini, 1996). I aquest
respecte també és percep i es testeja externament.
Finalment, és fonamental que qualsevol iniciativa per començar a gestionar la
integritat d’una institució en general, o de la seva contractació pública en
particular, es dugui a terme de forma genuïna i no com un exercici de màrqueting
institucional. La implicació de la cúpula directiva, el temps destinat per la cadena
comandament, la freqüència en la revisió dels resultats que es van obtenint i la
persistència al llarg del temps indicaran si les actuacions iniciades responien a una
o a altra intenció.
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