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Oficina de prevenció i lluita contra la corrupció a les Illes Balears 

GUIA DE SUPORT AL VIDEO SOBRE LA CORRUPCIÓ 
 
A partir del guió del vídeo presentat, hem volgut aclarir i ampliar conceptes que poden 
resultar interesants per entendre o discutir el contingut d’aquest vídeo.  
La corrupció sempre ha existit, però no és el problema en sí mateix, és la conseqüència 
del nostre comportament; per tant, es pot vèncer potenciant valors contraris a la corrupció.   
 
A continuació es divideix el contingut del vídeo en diferents parts, apareixent en negreta 
la narració del text, i en cursiva l’explicació adient sobre cada part. 
 
 
 
PRIMERA PART 
 
1. “Des de l'inici dels temps, des de l'aparició de les primeres civilitzacions, fins als 
nostres dies, L'organització administrativa dels Estats, les seves estructures de 
govern i la societat civil, s'han vist amenaçades i han patit l'assot constant de la 
corrupció” 
 
La introducció del vídeo dona lloc ha comentar l’evolució de la corrupció al llarg de la 
història, l’evolució del concepte de la corrupció per les diferents civilitzacions, i com ha 
generat controvèrsies i polèmiques. 
 
Tan l’ètica com les normes legals son ens vius que evolucionen al llarg del temps, però 
sempre de forma paral·lela i convergent. El concepte de corrupció també ha evolucionat al 
llarg de l’historia. Això convida a la reflexió per la compressió dels diferents 
comportaments socials a rel del món i al llarg de la història. 
 
Quin va ser el primer cas documentat de corrupció? Difícil saber-ho. Alguns historiadors 
es remunten fins al regnat de Ramsés IX, 1100 a.C., a Egipte. 
 
Tablilla Ea-Nasir 
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Aquesta tauleta és el primer document escrit sobre una reclamació per frau. És 
mesopotàmica, molt anterior a la invenció de el paper, i en ella un home anomenat Nanni 
es queixa per escrit de la qualitat de l'coure que li va intentar vendre un comerciant. Està 
redactada en escriptura cuneïforme, un llenguatge pictogràfic nascut a Sumèria a la fi del 
quart mil·lenni a.C. 
 
 
 
SEGONA PART 
 
2. Abús de poder, per obtenir il·lícitament benefici o avantatge, en favor propi o d'un 
tercer. 
 
Hi ha moltes definicions de corrupció, més extenses i acurades, però el denominador 
comú radica en l’abús de poder i benefici il·lícit. 
 
 
 
TERCERA PART 
 
3. Prevaricació, tràfic d'influències, Malversació, Suborn 
 

 
 
Son les principal figures jurídiques al nostre codi penal, si bé les darreres modificacions 
legals han introduït delictes de corrupció en els negocis, delictes de finançament dels 
partits polítics, delictes urbanístics i contra l'ordenació del territori; també el delicte de 
blanqueig de capital i corrupció en l'esport. 
 
La corrupció moderna apareix vinculada als delictes econòmics i a les organitzacions 
criminals; opera molt més en els mercats financers i no responen sempre a les figures 
clàssiques, que es presenten ineficaces per a la lluita contra la corrupció. Els Instruments 
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internacionals conscients de la interdependència entre el crim organitzat, la corrupció, la 
política i els mercats; enfoquen la lluita contra la corrupció a través de la recuperació de 
diners i dels béns vinculats a aquestes activitats delictives. 
Les noves corrents de la lluita contra la corrupció concentren esforços en les tasques de 
prevenció de la corrupció. 
 
 
 
QUARTA PART 
 
4. On pot aparèixer la corrupció? Si hi ha concentracions de poder en poques 
persones i convergeixen motivacions econòmiques deshonestes, juntament amb la 
sensació d'impunitat i racionalització de la corrupció.  
És la poció perfecta per a la corrupció. 
 
Hi ha una sèrie de factors que són inherents a la corrupció com ara: 
 

- La tendència a identificar l'èxit amb els diners. 

- La prevalença de la moral heterònoma sobre la moral autònoma. Considerem 

moral autònoma la que incentiva a complir les lleis independentment de premis o 

càstigs, mentre que moral heterònoma és la que empeny a complir les lleis només 

per por de el càstig i no per un respecte interioritzat a les mateixes. 

- La manca de consciència per part de la població, que els béns públics han de ser 

respectats, ja que asseguren el benestar social.  

- La costum a la corrupció per part de la població i a acceptar la mateixa com una 

cosa normal davant l'aparent impunitat que exhibeixen els que ostenten el poder i 

delinqueixen, circumstància que els predisposa a delinquir quan arriben al poder. 

- Tot això contribueix al fet que els membres de la societat interioritzin una percepció 

subconscient que defraudar és lícit i acceptable. 

 
Sorgeix d'aquesta manera una tolerància i benevolència davant la corrupció així com una 
falta de consciència i una desmotivació social per complir les lleis així com una 
predisposició a defraudar sempre que sigui possible i es minimitzi el risc de ser descobert. 
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CINQUENA PART 
 
5. I què passa amb els serveis públics quan hi ha corrupció? 
Els serveis públics poden semblar gratuïts, Però no ho són!  
Es paguen amb els nostres impostos: quan cobrem els nostres sous, quan 
comprem a la  botiga, o paguem la factura del mòbil, quan posem benzina a la moto 
o trèim el tiquet de l'autobús; quan anem de vacances o sortim a prendre qualque 
cosa amb els amics, quan anem al cinema, o ens subscrivim a una plataforma.  
Sí, d'aquesta manera tots paguem impostos. 
Són centenars de milers de milions d'euros. 
 

ELS COSTS DE L'EDUCACIÓ 

Una plaça d'Infantil 5.692 € 

Una plaça de Primària 5.817 € 

Una plaça d'ESO 7.133 € 

Una plaça de Batxillerat i FP 7.390 € 

Educació superior 9.684 € 

La Universitat costa a el pressupost públic per alumne  25.000 € 

La vida educativa d'un estudiant a Espanya (6 anys 
d'educació primària, 4 anys de secundària i 2 de batxillerat 
o FP) 100.000 € 
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ELS COSTS DE LA SANITAT 

Cost d'un dia d'hospitalització 
 656,42 € / 
dia 

Cost per dia en urgències 
 1.000 € / 
dia 

Cost diari a l'UCI 
 2.466 € / 
dia 

Cost mitjà de l'anestèsia 1.000 € 

Cost mitjà de quiròfan 2.000 € 

Atenció primària (cada individu)  500 € / any 

Part normal 2.046 € 

Part amb cesària 3.739 € 

Trasplantament pàncrees 59.349 € 

Traqueotomia amb ventilació mecànica 96.000 € 

Nounat menys 750 gr a l'néixer 90.276 € 

Trasplantament medul·la 56.000 € 

Operació genoll 3.500 € 

Reacció al·lèrgica 1.642 € 

Bypass 25.605 € 

Trasplantament renal 22.368 € 
 
Evidentment els serveis públics tenen un cost, i no sempre som conscients de la relació 
existent entre el pagament d’impostos i el cost del serveis públics. 
 
El sistema tributari espanyol distingeix tres tipus de tribut: les taxes, les contribucions 
especials i els impostos. 
• Taxes: es paguen Quan el ciutadà fa ús d'un determinat servei prestat per l'estat, com és 
el pagament d'un gual permanent d'aparcament o la renovació de l'DNI. 
• Contribucions especials: Tenen el seu origen en la recepció d'un benefici o un valor 
afegit per un ciutadà, com podria ser l'augment de la valor d'una finca per una reforma 
urbanística adjacent. En aquest cas, l’ingrés que realitza el propietari d'aquesta finca Ha 
de servir per compensar les despeses ocasionades per la renovació. 
• Impostos: estan definits per la llei tributària com el pagament sense contraprestació que 
realitza el ciutadà com a prova que pot contribuir a l'administració pública per motiu d'una 
capacitat econòmica resultant de negocis, propietat o de la feina. 
 
 
 
SISENA PART 
 
6. Però quan apareix la corrupció, els doblers dels impostos que pagam tots 
desapareix, perquè els corruptes s'ho queden per a ells i els seus amics 
 
La corrupció en definitiva suposa el desviament de fons econòmics que haurien de ser per 
utilitats públiques i que repercutirien en el conjunt de la societat. Aquest desviament minva 
les capacitat econòmica de l’Administració per assolir les seves finalitats. 
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SETENA PART 
 
7. L’escola, el centre de salut, el transport públic, l'enllumenat dels carrers, la 
recollida de fems, el poliesportiu ... veuran reduïts els seus fons econòmics i 
baixarà la qualitat dels serveis ... 
La corrupció no només minva la fortalesa dels estats, també deteriora la seva 
capacitat econòmica, debilita el desenvolupament de les regions i les seves 
infraestructures. Degrada la sanitat, l'educació, la seguretat ciutadana, els serveis 
socials,  la pensió dels padrins !!! 
 
Hi ha diferents tipus de administracions, cada una d’elles té unes competències. 
Normalment el serveis de proximitat son competència de l’Ajuntament. Es interesant 
comprendre que des de les estructures del Estat (Administració General de l’Estat, 
Comunitats Autònomes i Entitats Locals) emanen diferent tipus de competències que es 
concreten en la prestació de diferents serveis. La corrupció pot existir en qualsevol 
d’aquests nivell a l’administració, per tant de vegades les conseqüències econòmiques 
son directes en la percepció del ciutadà, però en ocasions queda difuminat el menyscapte 
econòmic, això no vol dir que no sigui un menyscapte real. 
 
 
 
VUITENA PART 
 
8. No només els serveis públics es veuen afectats, la teva capacitat econòmica i el 
teu entorn també es deterioren, es perd confiança en els governs. 
El cost de la corrupció ho acabes pagant tu! La corrupció la pago jo 
 
Al final les conseqüències negatives de l’existència de corrupció ho pagam cada un de 
nosaltres. Pot haver una relació més o menys directe en termes econòmics, però si que hi 
ha una relació sociològica directa entre l’existència de corrupció i la pèrdua de confiança 
dels ciutadans.  
A nivell individual la pèrdua de oportunitats i la ineficiència del serveis públics desvinculen 
al individu de la consciència col·lectiva, i les persones cauen en el desànim per la falta de 
justícia social.  
 
 
 
NOVENA PART 
 
9. En un món sense corrupció gaudiríem de millors serveis públics, i un major 
benestar per a totes les nostres famílies.  
Erradicar la corrupció és tasca de tots. 
Pot semblar que el problema de la corrupció és impossible de resoldre 
 
Evidentment sense corrupció s’optimitzen recursos i es guanyaria eficiència en la gestió 
de recursos públics què repercutiria en el conjunt de la societat. Però queda clar que la 
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corrupció no es una pràctica que sigui fàcil de capturar, ni d’eliminar, per això mateix l’hem 
representada com a un “fum”.  
 
Fins i tot hi ha pensadors que han considerat l’existència de corrupció com un factor 
positiu en el desenvolupament de les civilitzacions. En altres situacions hem vist als propis 
corruptes promoure mesures en contra de la corrupció. 
 
Aquest apartat representa una certa crítica amb ironia del tractament de la corrupció, lo 
que queda clar, es que la lluita efectiva a llarg termini contra la corrupció es la prevenció 
mitjançant l’educació i la divulgació. Evidentment a curt termini la lluita contra la corrupció 
la desenvolupa la investigació de actes delictius e incompliments normatius relacionats 
amb pràctiques tipificades com a corruptes. 
 

 
 
 
 
DESENA PART 
 
10. No és impossible !!!! 
si les actituds individuals honestes es multipliquen, la corrupció desapareix. 
una societat lliure de corrupció és possible " 
 
 
L’èxit de la lluita contra la corrupció parteix de l’educació de les noves generacions en uns 
valors de solidaritat, honestedat, integritat i responsabilitat. Tot som part de la societat i 
tots podem contribuir individualment a crear un món millor. Cada individu es importat en 
aquesta tasca, i seria desitjable exercir el dret individual de ser responsable en la mateixa.  
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ONZENA PART 
 
11. Epíleg:  
 
Es salva qualcú de la plaga de la corrupció? Segons el rànquing de l’organització 
Transparency International, hi ha països amb poca corrupció, en particular els 
escandinaus. Això es deuria a la influència de l'ètica luterana, que no preveu la confessió 
dels pecats per aconseguir l'absolució. I també al fet que aquestes societats, de tall 
socialdemòcrata, són relativament homogènies. Els seus ciutadans se senten iguals i no 
toleren que algú tregui avantatges de forma il·legal.  
Així mateix, pel seu alt nivell de consciència col·lectiva, que fa que els ciutadans se sentin 
protegits i no dubtin en denunciar pràctiques il·legals. 
 
 
 
 


