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Dia Internacional contra la corrupció 
 

— El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, reitera la 
necessitat de construir una Estratègia Nacional de lluita 
contra la corrupció  

— En motiu d’aquesta data i coincidint amb la recent 
publicació de la Directiva Europea de protecció de les 
persones alertadores, Antifrau fa públic un monogràfic 
sobre el contingut de la Directiva 

 

  
9 de desembre de 2019. Avui en el Dia Internacional contra la corrupció, 
l’Oficina Antifrau s’adhereix a aquesta efemèride de caràcter mundial. 
Segons Nacions Unides cada any es paga un bilió de dòlars en suborns i 
calcula que es roben 2,6 bilions de dòlars anuals a través de la corrupció, 
suma que equival a més del 5% del producte interior brut mundial. Segons 
un estudi universitari, el cost social de la corrupció a Espanya és de 40 mil 
milions d’euros.  
 
La corrupció és un fenomen que frena el desenvolupament econòmic i 
social en totes les societats. I impacta directament en els drets humans, 
generant un ampli ventall de desigualtats. Cap país, regió, comunitat o 
estat està vacunat contra aquesta pandèmia que afecta a tothom. 
 
Avui, com cada dia, Antifrau vol reafirmar-se en la necessitat de construir 
una Estratègia Nacional de lluita contra la corrupció. Una estratègia que 
no només incorpori elements reactius. És essencial la prevenció, en la qual 
hi hem de situar la construcció d’una integritat pública. Per aquest motiu, 
fa unes setmanes, l’Oficina Antifrau va enviar un informe al Govern de la 
Generalitat de Catalunya on es recullen 45 propostes, fruit dels 10 anys 
d’experiència d’aquesta institució, per poder ser incorporades  a 
l’estratègia de lluita contra la corrupció a Catalunya, que està elaborant 
l’executiu català. Unes propostes fetes sobre 15 àmbits d’actuació, com 
per exemple, en Transparència i accés a la informació, Integritat 
institucional, Organismes de control, Conflictes d’interès, Funció Pública, 
Contractació Pública, Subvencions, Urbanisme o Partits Polítics. 
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Els darrers anys hem presenciat una llarga llista de casos de corrupció que 
han sortit a la llum pública -alguns ja han estat jutjats- gràcies a una 
figura clau: les persones alertadores. Qui denuncia comportaments il·lícits 
s’exposa a patir represàlies en l’àmbit professional i fins i tot en el 
personal. Per aquest motiu, des de la institució que represento no puc més 
que mostrar la meva satisfacció per la recent aprovació de la Directiva 
Europea relativa a la protecció de les persones que informen sobre 
infraccions del Dret de la Unió. Els Estats l’hauran de transposar com a 
molt tard el 17 de desembre de 2021, i poden anar més enllà de les 
disposicions mínimes a què obliga la Directiva.   
 
La publicació al Diari Oficial de la Unió Europea coincideix en el temps 
amb la tramitació al Parlament de Catalunya de la Proposició de Llei de 
protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la 
Generalitat. I també amb iniciatives semblants al Congrés dels Diputats -
que han decaigut amb l’acabament de la XII Legislatura-. 
 
Aquestes iniciatives son necessàries i molt oportunes des del punt de vista 
de l‘Oficina que ja fa deu anys que treballa per evitar la situació de 
vulnerabilitat que poden patir els alertadors. 
 
Amb la voluntat de divulgar les característiques principals de la normativa, 
el gabinet jurídic d’Antifrau ha elaborat un monogràfic per donar a 
conèixer els ítems principals que s’hi recullen.  I és que en la voluntat de 
construir un marc normatiu integral per lluitar contra la corrupció i el frau,  
la protecció dels alteradors s’ha d’entendre com una eina més, alternativa i 
segura al silenci. 
 
 
Miguel Ángel Gimeno 
Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
 


