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L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) adverteix 

de la necessitat de disposar de manera urgent 

d’una llei de protecció dels alertadors de la 

corrupció 

 

 En el marc de la cloenda del curs d’estiu Alertadors de la corrupció, el director 

adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Joan Xirau, ha manifestat, que  

mentre no s’aprovi la llei, l’OAC ha incorporat “l’admissibilitat de les denúncies 

anònimes” amb la voluntat de garantir la denúncia sense oblidar la protecció de 

la figura de l’alertador 

 

 

  

6 d juliol de 2017 - El director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Joan Xirau, que ha 

estat l’encarregat de realitzar les conclusions aquest migdia del curs d’estiu Alertadors de la 

corrupció -organitzat per l’OAC amb col·laboració del Consorci Universitat Internacional 

Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) – Centre Ernest Lluch- ha advertit de la necessitat de 

disposar de manera urgent d’una llei de protecció dels alertadors de la corrupció.  

 

Xirau ha afegit que mentre no es disposa d’aquesta normativa, l’OAC des del mes de 

setembre admet les denúncies anònimes amb la voluntat de garantir la protecció de la figura 

de l’alertador. D’altra banda, ha recordat que l’OAC ja va presentar aquesta recomanació al 

Parlament de Catalunya i que aquest la va assumir com a pròpia. I ha insistit que la protecció 

de la figura de l’alertador és bàsica per a evitar la seva victimització 

 

Un altre dels recordatoris que ha fet el director adjunt de l’OAC en el seu recull de 

conclusions de la jornada ha estat el baix percentatge de denúncies que rep l’Oficina que 

tenen els seu origen en servidors públics, tan sols un 9%. Xirau ha remarcat que l’Oficina 

Antifrau fa anys que rep denúncies i ha afegit “la nostra bústia és oberta a qualsevol denúncia 

sobre corrupció. Els canals de denúncia són prou oberts i accessibles, sobretot en els últims 

temps.” 

 

 
Les jornades, que s’han realitzat al llarg d’aquest matí i tot el dia d’ahir al CCCB, han posat 

l’atenció en la figura de l’alertador però des de diferents vessants: el marc legislatiu sobre la 

protecció d’aquesta figura, les experiències dels alertadors i el paper dels mitjans de 

comunicació en la lluita contra la corrupció. El debat s’ha abordat en forma de tres taules 

rodones en les quals hi han participat persones de diverses disciplines i àmbits per aconseguir 

visions plurals d’una mateixa qüestió. 
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La primera de les taules ha debatut sobre la regulació de la protecció dels alertadors i ha 

reflexionat sobre la necessitat que hi hagi lleis de protecció que puguin ser implementades i ha 

realitzat recomanacions com la necessitat de la confidencialitat de l’alertador, l’existència de 

canals segurs, la necessitat de garantir un sistema que sustenti l’alertador durant el procés, 

entre d’altres. 

 

El públic assistent ha pogut escoltar el testimoni en primer persona de l’alertadora del cas 

Acuamed, enter d’altres, en al segona taula de debat dedicada a aquesta figura. Els testimonis 

escoltats han reforçat la idea de la necessitat de la seva protecció ja que tots ells han pogut 

relatar la seva experiència i l’elevat cost personal que els ha suposat ser alertadors d’un cas de 

corrupció. Tanmateix, d’aquesta taula se n’ha extret la importància de la societat civil per a 

definir una cultura de la denúncia. 

 

La tercera taula de debat, que ha tingut lloc aquest matí, ha tractat sobre el paper dels mitjans 

de comunicació en la denúncia de la corrupció. En aquest sentit, David Leigh, ex-editor 

d’investigació de The Guardian, ha manifestat que “la premsa ha de ser la darrera alternativa 

per a l’alertador”. A la taula també s’ha destacat que les noves lleis de transparència i accés a 

la informació permeten als periodistes accedir a més dades, i els facilita la feina 

d’investigació. Tots els participants han manifestat la necessitat de contrastar totes les 

informacions abans de ser publicades. 

 

Les jornades les ha conclòs Joan Llinares, recentment nomenat director de l’Agència Antifrau 

de la Comunitat Valenciana. Llinares, ha asseverat que els àmbits públic i privat han d’estar 

clarament separats. En aquest sentit les administracions públiques han de cooperar entre elles 

per investigar els casos de corrupció i tenen un paper clau en la protecció dels alertadors. 
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