
EG11Documents de treball 8|desembre de 2020 

           Eines de gestió 11 

Síntesi dels factors potenciadors i perpetuadors  

de riscos per a la integritat  
 

 

 

 

 

 

Aquesta taula resumeix els factors institucionals que potencien i perpetuen els riscos per a la 

integritat dins les organitzacions. Aquests factors estan classificats segons la seva relació amb 

els elements claus dels processos de normalització de pràctiques irregulars, fraudulentes i 

corruptes. Trobareu tota la informació explicativa a Factors potenciadors i perpetuadors dels 

riscos. Com es normalitza la corrupció a les organitzacions. 

Element clau  Factors potenciadors  Factors perpetuadors  

Lideratge ètic 
organitzatiu 

 Models de comportament 
impropi en la cadena directiva 
i de comandament  

 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 dels ens públics. 

 Manca d’assignació explícita de 
responsabilitats sobre la integritat 
institucional al llarg de la cadena 
directiva i de comandament 

Cultura ètica 
organitzativa 

 Cultures organitzatives 
desviades de l’ètica pública 

 Renúncia a comunicar 
internament les 
transgressions aturades i no 
tolerades 

 Dèficits en la determinació i definició 
d’integritat aplicada a les funcions i 
responsabilitats específiques de la 
institució (codis ètics, de conducta...) 

 Manca d’obertura i foment institucional 
del debat ètic dins la institució 

 Manca de mecanismes d’orientació 
ètica formals i informals o dèficits en la 
seva gestió. 

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

 Manca d’avaluació periòdica del 
sistema d’integritat institucional 

Memòria 
organitzativa  

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

 Precedents de represàlies a 
persones alertadores que 
generen por 

 

Dinàmiques de 
grups i 
influència social 

 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 
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