
RESUM CORRUPCIÓ  

Segons Transparency Internacional, una definició de corrupció és l'abús del poder 
per a benefici privat. Exemples són suborn, malversació, frau, nepotisme, tràfic 
d'influències, ús d'informació privilegiada, cobrament indegut de comissions, etc. Els 
costos de la corrupció són polítics, econòmics, ambientals i socials.  

Dades de la Corrupció a Espanya i a Catalunya 

Espanya ocupa la posició 37 en el rànquing de corrupció mundial i una de les més 
altes de la UE. És l'Estat on més ha augmentat la corrupció l'any 2013. Fins 
l'inici de la crisi no s'ha fet res contra la corrupció. Forma part de la pròpia 
estructura del sistema. A 4/2014, hi havia 1700 causes obertes a  polítics, 500 
estaven imputats i només 20 condemnats. A més a més l'Estat ha indultat més de 230 
polítics i funcionaris. A cada persona la corrupció pública li costa uns 845€  anuals . El 
95% dels espanyols creuen que la corrupció és una pràctica generalitzada. Del 1983 al 
2013, el PP ha tingut 226 casos de corrupció, el PSOE-PSC 212, CiU 26 i IU-ICV 18.  

A Catalunya la corrupció també és excessiva i cal atacar-la decididament. Ara bé, el 
seu índex de corrupció és el més baix de l'Estat (16% de la població - 7% dels 
casos), tot i que molts mitjans ho presenten distorsionadament, doncs és on més polítics 
han estat imputats  (1984-2013). La raó és que aquí hi ha més vigilància i menys 
tolerància. La distribució per nombre de casos és: CiU 26, PSC 12, ERC 4, ICV 1.  

Recomanacions per Minimitzar la Corrupció: 

Disposar de: a) Una agència independent de control, b) Unes institucions 
absolutament transparents, c) Una legislació  adequada, amb una justícia ràpida i 
penes exemplars, d) Uns partits i líders polítics que tinguin un comportament 
exemplar, i e) Una ciutadania formada i amb tolerància zero en vers la corrupció. 

Lluita Contra la Corrupció a Catalunya 

Oficina Antifrau de Catalunya: És una institució independent del govern que 
treballa,  amb neutralitat política, per enfortir la integritat del sector públic, mitjançant 
la prevenció de la corrupció i la investigació de conductes sospitoses. Sota control del 
Parlament, va començar el 2009. 

Índex de Transparència: Índex estatal per avaluar la transparència de les CCAA El 
2014 Catalunya va assolir el màxim índex, 100. Ens hem començat a posar les piles. 

Llei de Transparència: Aprovada el el 22/12/14, entrarà en vigor el 6/2015. 
Regula i garanteix la transparència de l'activitat pública i el dret d'accés dels ciutadans a 
la informació i la documentació pública. És aplicable a la Generalitat, l'administració 
local, el Parlament i òrgans estatutaris, les universitats,  els partits polítics, les 
organitzacions sindicals i empresarials i les entitats privades que rebin subvencions. 

Plataformes contra la Corrupció: La mobilització ciutadana ha d’esser un dels 
pilars per la lluita contra la corrupció. A Catalunya hi ha molta mobilització. Com a 
exemple citem algunes iniciatives: Stop Corrupció, Sabadell Lliure de Corrupció, 
Dempeus per la Salut Pública, Associació Lliure d'Advocats....... 
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