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El director d’Antifrau reclama tenir 
capacitat sancionadora i potestat de 
suspendre decisions administratives per 
protegir de possibles represàlies a les 
persones alertadores  
 

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, 

Miguel Ángel Gimeno, ha fet aquesta manifestació 

en la seva compareixença en la primera sessió de la 

Ponència parlamentària sobre la Proposició de llei 

de Protecció integral dels alertadors 
 

 
 

  

16 de setembre de 2019. El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, 

Miguel Ángel Gimeno, ha estat el primer ponent en participar en la 

Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del 

Parlament de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de Protecció 

integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat.  

 

La ponència parlamentària ha començat amb la intervenció de Gimeno 

que ha fet un reconeixement als grups parlamentaris per iniciar les tasques 

per elaborar una Llei de protecció dels alertadors. El director d’Antifrau ha 

manifestat que la Directiva per a la protecció de les persones que informen 

sobre infraccions del Dret de la Unió, que ha estat aprovada recentment 

pel Parlament Europeu, ha de servir de punt de partida de la Proposició de 

llei catalana. 

 

Gimeno en el decurs de la seva compareixença ha asseverat que la 

denúncia és una de les potes importants de la lluita contra la corrupció i ha 

afegit que per aquest motiu és important la protecció de les persones que 

fan el pas de protegir l’interès públic a través d’aquest mecanisme. En 

aquesta línia, ha manifestat la necessitat de disposar de canals de 

denúncia segurs, independents i eficients.  Sobre les denúncies anònimes, 

Gimeno ha assegurat que són una eina eficient, ja que a través del canal 
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del qual disposa la institució que dirigeix “actualment més del 50% de les 

denúncies arriben per aquest canal. Denúncies que tenen la mateixa base 

de veracitat que les que entren per altres canals”. 

 

 

 

D’altra banda, Gimeno ha destacat que l’Oficina Antifrau és una institució 

especialitzada i independent que té la capacitat d’assumir les 

competències de protecció als alertadors que recull la proposta: ser 

l‘entitat que rep les denúncies, ser el canal de transmissió d’aquelles que 

no són de la seva competència, concedir la qualitat d’alertador, protegir a 

la persona denunciant dels fets -si així es considera- i fer el seguiment de 

totes les alertes que es rebin a Antifrau.  

 

Finalment,  Miguel Ángel Gimeno ha reclamat que per poder acomplir les 

competències que recull la Proposició de llei “Antifrau ha de tenir 

capacitat sancionadora i potestat per suspendre decisions 

administratives per protegir de possibles represàlies a les persones 

alertadores”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacte: 

Ribes 3  

08013 Barcelona 

T +34 935 547 492 

T +34 935 545 574 

T +34 935 545 561 

comunicacio@antifrau.cat 

www.antifrau.cat 
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