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Informe resum  
 

Seguiment de les al·legacions 24/2020 
Consulta pública sobre l’avantprojecte de la Llei 

d’enjudiciament criminal 

 

 

  

 

De conformitat amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 

d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 

públiques en relació amb l’article 26 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, 

del Govern, i amb caràcter previ a l’elaboració del corresponent 

avantprojecte de llei, el Ministeri de Justícia de l’Administració General de 

l’Estat va obrir un tràmit de consulta pública, entre els dies 13 i 28 

d’octubre de 2020, en relació amb l’avantprojecte de la Llei 

d’enjudiciament criminal (la informació es pot consultar en l’enllaç 

següent, a l’apartat corresponent a tràmits de consulta prèvia tancats): 

 

https://www.mjusticia.gob.es/es/areas-tematicas/actividad-

legislativa/normativa/participacion-publica-proyectos-

normativos/proyectos-real-decreto 

 

En el marc de les competències atribuïdes per l’ordenament jurídic, 

l’Oficina va presentar al·legacions en aquest tràmit, específicament per 

posar de manifest que la transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la 

protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la 

Unió, ha de tenir una incidència rellevant en la norma d’enjudiciament 

criminal. 

Legislació i Assumptes Jurídics 

https://www.mjusticia.gob.es/es/areas-tematicas/actividad-legislativa/normativa/participacion-publica-proyectos-normativos/proyectos-real-decreto
https://www.mjusticia.gob.es/es/areas-tematicas/actividad-legislativa/normativa/participacion-publica-proyectos-normativos/proyectos-real-decreto
https://www.mjusticia.gob.es/es/areas-tematicas/actividad-legislativa/normativa/participacion-publica-proyectos-normativos/proyectos-real-decreto
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Es va senyalar específicament, com a preceptes de la Directiva que caldria 

tenir especialment en compte, els relatius al deure de confidencialitat en 

relació amb la identitat de la persona alertadora, a les mesures de suport a 

les persones incloses en l’àmbit d’aplicació personal de la Directiva, a les 

mesures de protecció front a represàlies i també els relatius a les mesures 

per a la protecció de les persones afectades. 

 

En les al·legacions també es va manifestar que una altra de les qüestions 

sobre les quals s’havia reflexionat en aquest àmbit era la relativa a la 

legitimació davant dels diferents ordres jurisdiccionals de les autoritats 

que tinguessin atribuïdes funcions de protecció de les persones alertadores 

(com a autoritats o en representació de la persona protegida), cosa que en 

el marc del procés penal havia de portar a determinar si aquestes 

autoritats podrien exercir l’acció penal en aquest àmbit.  

 

Cal afegir a les consideracions anteriors que el Ministeri de Justícia de 

l’Administració General de l’Estat va sotmetre a informació pública 

l’avantprojecte de llei d’enjudiciament criminal entre els dies 26 de gener i 1 

de març de 2001 (la informació es pot consultar en l’enllaç següent, a 

l’apartat corresponent a tràmits d’audiència i informació pública tancats): 

 

https://www.mjusticia.gob.es/es/areas-tematicas/actividad-

legislativa/normativa/participacion-publica-proyectos-

normativos/proyectos-real-decreto 

 

L’Oficina també va presentar les seves al·legacions en aquest tràmit, el dia 

1 de març de 2021 (expedient amb referència 3/2021).  
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