
Xarxa de les autoritats europees per a la integritat 
i la protecció de les persones alertadores (Network 
of European Integrity and Whistleblowing 
Authorities (NEIWA))  

Declaració amb una darrera crida 

Adoptada el 17 de setembre de 2021 
 

La NEIWA actualment està formada pels següents membres:  

 

 Àustria: Ministry of Justice (Ministeri de Justícia) 

 Bèlgica: Federal Ombudsman (Defensor del Poble Federal) 

                 Vlaamse Ombudsman (Defensor del Poble de Flandes) 

 Bulgària: Bulgarian Commission for Anti-Corruption and Illegal Assets 

Forfeiture (Comissió búlgara anticorrupció i per a la confiscació d’actius 

il·legals) 

 Croàcia: Ombudswoman (Defensora del Poble) 

 República Txeca: Ministry of Justice (Ministeri de Justícia) 

 Dinamarca: Data Protection Authority (Autoritat de Protecció de Dades) 

 Estònia: Ministry of Justice (Ministeri de Justícia) 

 Finlàndia: Ministry of Justice (Ministeri de Justícia)  

 França: Défenseur des Droits (Defensor del Poble) 

 Alemanya: Ministry of Justice (Ministeri de Justícia) 

                    Ministry of the Interior (Ministeri d’Interior) 

 Grècia: National Transparency Authority (Autoritat Nacional de 

Transparència) 

 Hongria: Commissioner for Fundamental Rights (Comissionat per als drets 

fonamentals)  

 Irlanda: Garda Ombudsman (Defensor de la Garda-Cos policial) 

 Itàlia: Autorità Nazionale Anticorruzione (Autoritat Nacional Anticorrupció) 

 Letònia: State Chancellery (Cancilleria de l’Estat)  

 Lituània: General Prosecutor’s Office (Fiscalia General) 

 Països Baixos: Huis voor Klokkenluiders (Autoritat de protecció dels 

alertadors) 

 Portugal: Portuguese Ombudsman’s Office (Defensor del Poble portuguès) 

                  Prosecutor General (Fiscalia General)  



 Romania: Ministry of Justice (Ministeri de Justícia)  

 Eslovènia: Commission for the Prevention of Corruption (Comissió per a la 

prevenció de la corrupció) 

 Eslovàquia: Whistleblower Protection Bureau (Oficina de Protecció de 

l’Alertador) 

             Whistleblower Protection Office of Slovakia (Oficina de 

Protecció dels Alertadors d’Eslovaquia) 

 Espanya: Agencia Valenciana Antifrau  

                    Oficina Antifrau de Catalunya 

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

 Suècia: Ministry of Employment (Ministeri d'Ocupació) 

 Montenegro (observador): Agency for Prevention of Corruption (Agència de 

Prevenció de la Corrupció) 

 

Es recorda que la Xarxa de les autoritats europees per a la integritat i la protecció de 

les persones alertadores (NEIWA), representada actualment per 23 estats membres, 

va ser creada el maig del 2019 per tal d’oferir una plataforma per a la cooperació i 

per a l’intercanvi de coneixements i experiències en l’àmbit de la integritat i de 

l’alerta. 

 

Es ressalta que la NEIWA actualment centra els seus esforços en la transposició de la 

Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 

2019, sobre la protecció de persones que informin sobre infraccions del Dret de la 

Unió Europea (en endavant, la Directiva) i que té la voluntat de reforçar el nivell de 

protecció de les persones alertadores a la Unió Europea (UE). 

 

Es recorden les recomanacions prèvies de la NEIWA a la Declaració de París del 2 de 

desembre de 2019, la Declaració de Roma del 26 de juny de 2020, la Declaració de 

Brussel·les del 17 de desembre de 2020 i les Declaracions d’Utrecht del 4 de juny de 

2021. 

 

Nosaltres, els membres de la NEIWA1, amb l’esperit de compartir les millors 

pràctiques, recomanem als governs, administracions i altres interlocutors involucrats 

en la implementació de la Directiva, com a mínim, assegurar el següent: 

1. Assegurar que la Directiva es transposa correctament i a temps, per tant abans de 

la data límit del 17 de desembre de 2021. 

2. Defensar que l'ètica, la integritat i la creació d'una cultura de l’alerta continuïn sent 

una prioritat per als ocupadors i directius públics i privats. 

3. Assegurar que els canals externs de denúncia, establerts per les autoritats 

competents, tinguin la suficient autonomia organitzativa i financera necessària per 

                                                            
1 El Comissionat per als drets fonamentals d’Hongria no ha participat en la votació 



desenvolupar correctament les seves funcions i proporcionar-los recursos 

suficients. 

4. Considerar la possibilitat de designar una autoritat reconeguda i posicionada com 

a autoritat principal, central o fonamental dins de l’Estat membre o de la regió, i 

que doni a la Directiva i a la llei nacional d’aplicació un nom, una cara i un número 

de telèfon. 

5. Preveure una clara prohibició legal de represàlies, fet que tindrà un efecte dissuasiu 

important. 

6. Assegurar que a les persones que denuncien se'ls atorga l'estatus de protecció, si 

així ho preveu la legislació nacional. 

7. Assegurar que les autoritats competents disposin, si escau, d’eines dissuasives per 

evitar qualsevol forma de represàlia i imposar sancions a la persona i/o 

organització que prengui mesures de represàlia. 

8. Preveure que les persones que denuncien es beneficiïn d'un suport legal, psicològic i 

financer efectiu a l'hora d'informar, independentment de la seva situació personal 

o financera. Aquests serveis podrien ser prestats per organitzacions 

governamentals o no governamentals o altres associacions professionals amb el 

finançament, experiència i independència necessaris. 


