
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 per a l’establiment de canals externs de 

denúncia adoptada a la reunió virtual de la NEIWA del 4 

de juny 2021 a Utrecht  
 

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) 

 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) 

 Espanya: Agencia Valenciana Antifrau  

                    Oficina Antifrau de Catalunya 

 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 22 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 i la Declaració de 

Brussel·les del 17 de desembre de 2021. 

 

Es reconeix que la Directiva conté cinc tasques que han de realitzar dins d’un estat 

membre una o més autoritats (competents) en relació amb la notificació 

d’infraccions, que són: 1) establir un canal d’informació extern, 2) fer un seguiment 

dels informes d’infraccions, 3 ) fer un seguiment de les denúncies de represàlia, 4) 

proporcionar informació i estar disponible per a la consulta i 5) proporcionar 

assessorament i suport a les persones que denuncien. 

 

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

pràctiques, recomanem a als governs, administracions i altres interlocutors 

involucrats en la implementació de la Directiva, com a mínim: 

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

competents, proporcionin una confidencialitat estricta a les persones alertadores i 

a les seves denúncies, així com a les investigacions de les autoritats competents 

que en facin el seguiment, envers qualsevol tercer, i assegurin la seva protecció 

amb l’atorgament de l’autonomia organitzativa i financera necessària perquè 

aquests canals puguin desenvolupar les seves funcions adequadament així com 

proporcionar-los els recursos suficients.  



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

a autoritat principal, central o fonamental dins de l'estat membre o la regió i que 

doni a la Directiva i a la legislació nacional d'aplicació un nom, una cara i un 

número de telèfon.  

3. Disposar que aquesta autoritat exerceixi, no necessàriament en exclusivitat i en 

funció de la legislació nacional, una o més de les funcions previstes per la Directiva, 

que podrien incloure,  en particular, investigar les denúncies de represàlies i 

proporcionar informació i estar disponible per a la consulta o assessorament de les 

persones alertadores i, si escau, remetre-les a l'autoritat competent que 

correspongui.  

4. Considerar la possibilitat que aquesta autoritat sigui competent per dur a terme el 

seguiment de les denúncies d’infraccions, almenys com a últim recurs quan cap 

altra autoritat sigui competent o no hagi donat el seguiment adequat a un informe, 

d'acord amb el marc nacional aplicable. 


