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Els canals d’alerta i la protecció de les 
persones alertadores davant el nou marc 

normatiu 
Drets i deures

EAPC, 20 de març de 2022
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El programa d’avui

1. Antecedents i coneixement previ: no partim de zero

2. Marc regulador dels canals interns: la mirada de l’Oficina 
Antifrau

3. Implantar un canal: reflexions a fer i aspectes a considerar

4. La norma reguladora del canal: recomanacions pràctiques

5. El canal de denúncia: una peça del Sistema d’Integritat

6. Catàleg de drets subjectius: efecte directe de la Directiva

7. Canals externs: breu recordatori

8. Torn de debat.
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?
 La denúncia és la principal via per destapar el 

frau (43%) 

 un 58% de les denúncies forcen canvis i millores 
organitzatives 

 Fins el 82% dels denunciants pateixen 
conseqüències adverses per les seves 
revelacions

 El 81% de les persones enquestades en 
l’Eurobaròmetre 2017 optarien per no informar 
sobre la corrupció que han patit o presenciat

...

Sabies que...



Podeu respondre entrant a l’adreça:
www.menti.com

Introduint el següent codi d’accés: 
1172 8168

Per quin dels següents motius us plantejaríeu
no denunciar un cas de corrupció de què

tingueu coneixement?

Abans de continuar... 

http://www.menti.com/


Per quin dels següents motius vostè es plantejaria no denunciar un cas de 
corrupció de què tingui coneixement?
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Marc que cal considerar

• Directiva (UE) 2019/1937

• LOPDGDD 3/2018 (article 24)

• Normativa general (EBEP, LCSP...)

Què en resulta

• Hem passat de la necessitat a l’obligatorietat 
del canal intern

• La Directiva, directament aplicable en alguns 
punts, és norma de mínims 

• Cal considerar la normativa dispersa per 
interpretar i aplicar el mandat “d’Europa” 

• No hem de negligir la protecció de les dades

Malgrat un marc normatiu 
“en construcció” hi ha 
obligacions que no es 

poden defugir

Normes i estàndards
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Implantar un canal

— Reflexions que cal fer (estructura, 
procés, nivell de protecció...)

— Aspectes que cal considerar:

• Organitzatius

• Tecnològics

• Jurídics
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El canal de denúncia com a peça del Sistema 
d’Integritat
Cultura ètica

Codi ètic

Lideratge

Formació

Assessorament

Eines de prevenció

Anàlisi de riscos
Fluxos d’informació
Règim sancionador 

Gestió professional

Política de RRHH (selecció, promoció, retribució 
etc.)

Comunicació sobre el canal  (contractes, 
convenis, processos de selecció, etc.)

Transparència, retiment de comptes, assumpció 
de responsabilitats
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Catàleg de drets subjectius

Les obligacions per als 
poders públics són l’altra 
cara de la moneda dels drets 
de la ciutadania; al marge 
d’això, repassem vuit drets 
que la Directiva configura 
per als ciutadans de la Unió 
en el marc que ara 
analitzem:

1. Dret de protecció si compleixen les 
condicions de l’art. 6; també important 
art. 15. Els estats membres han 
d’adoptar les mesures necessàries per 
prohibir les represàlies (art. 19)

2. Dret a la confidencialitat sobre la 
identitat (art .16). La identitat només es 
pot revelar en les condicions de l’art. 16 
de la Directiva

3. Dret de rebre informació en el cas de 
revelació de la identitat excepte que es 
comprometi la investigació o el 
procediment judicial. Art. 16.3
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4. Dret a la protecció de dades 
personals / Dret que no es 
recopilin dades personals que no 
siguin pertinents de manera 
manifesta (art. 17)

5. Dret a determinades mesures de 
recolzament (art. 20). Informació i 
assessorament complets i 
independents sobre procediments 
/ recursos / protecció sobre 
represàlies / també drets de la 
persona afectada; assistència 
efectiva per part de les autoritats 
competents

6. Dret de no incórrer en responsabilitat 
respecte de l’adquisició o l’accés a la 
informació sempre que l’adquisició o 
accés no sigui constitutiva de delicte per 
si mateixa. Art. 21

7. Dret a la presumpció que el perjudici s’ha 
produït com a represàlia (inversió de la 
càrrega de la prova). Art. 21

8. Dret a mesures provisionals mentre es 
resolen els processos judicials. Art. 21

Catàleg de drets subjectius
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 Oficina Antifrau de Catalunya
https://www.antifrau.cat/ca/investigacio/denuncie
u.html

 Servicio Nacional de Coordinación Antifraude
(SNCA)

https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/e
s-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx

 Autoritat catalana de la competència
http://acco.gencat.cat/ca/informacio_de_tramits/c
om_presentar_una_denuncia/

 Autoritat de protecció de dades
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tram
its/denuncia/

 Servicio Ejecutivo para la Prevención del 
Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

https://www.sepblac.es/es/sujetos-
obligados/tramites/comunicacion-por-indicio/

...

Canals externs

https://www.antifrau.cat/ca/investigacio/denuncieu.html
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx
http://acco.gencat.cat/ca/informacio_de_tramits/com_presentar_una_denuncia/
https://apdcat.gencat.cat/ca/seu_electronica/tramits/denuncia/
https://www.sepblac.es/es/sujetos-obligados/tramites/comunicacion-por-indicio/


prevencio@antifrau.cat | lparramon@antifrau.cat

www.antifrau.cat
twitter.com/antifraucat
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Rosa M. Pérez Pablo | Lourdes Parramon i Bregolat

mailto:rmperez@antifrau.cat
mailto:lparramon@antifrau.cat
http://www.antifrau.cat/
https://twitter.com/antifraucat
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