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Com es pot controlar la corrupció?

Abordatge integral

Treball a dos nivells 

Sistema 
Nacional 
d’Integritat

Sistema 
d’Integritat de les 
organitzacions
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Sistema d’integritat per a ens públics

Lideratge ètic

Cultura 
organitzativa

Recursos humans

Gestió de
riscos de corrupció 

Mecanismes de 
detecció i resposta

Funcions i 
serveis públics

Guiar i orientar les persones

Ètica pública
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 Dóna suport a les institucions públiques en la construcció dels seus    
sistemes d’integritat, amb actuacions en diversos àmbits:

 Impulsa mecanismes d’autoregulació al sector privat

PREVENCIÓ

Formació

Assessorament

Normativa

Consultes

L’Oficina Antifrau, òrgan de foment de la integritat
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L’Oficina Antifrau, un òrgan de control extern

INVESTIGACIÓ

• Rep les denúncies de servidors 
públics i de ciutadans.

• Detecta, pels seus propis mitjans, 
actuacions sospitoses.

ArxiuANÀLISI PRÈVIA DE VERSEMBLANÇA 

INVESTIGACIÓ

RESULTATS DE LA INVESTIGACIÓ

Principis rectors

Reserva i confidencialitat Celeritat Proporcionalitat

DENÚNCIA I DETECCIÓ 

Davant infraccions 
administratives, proposa 
l’aplicació de sancions 
disciplinàries 

a l’organisme afectat

Davant indicis de delicte, 
trasllada els fets delictius 

a la Fiscalia o als tribunals             
de justícia

Davant conductes no 
sancionables, pot 
formular recomanacions 
preventives 

a l’organisme afectat

Davant l’absència de 
fonamentació dels indicis

arxiu
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