
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 de Dublín 

 

Amb mires a la data límit de transposició de la Directiva de 17 de desembre 

de 2021 

 

Adoptada el 10 de desembre de 2021 a la reunió virtual de la NEIWA  

 

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) 

 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), que representa actualment 22 estats membres de 

la Unió europea i un observador, 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, amb especial èmfasi en la implementació de la 

Directiva UE 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’octubre de 2019, 

sobre la protecció de les persones que denuncien infraccions del dret de la Unió 

Europea (en endavant, la Directiva). 

 

Es pren en consideració que les persones que alerten informacions relatives a 

amenaces o danys a l’interès públic, que s’hagin obtingut en el context de les seves 

activitats laborals, fan ús del seu dret a la llibertat d’expressió, i en aquest sentit les 

funcions de la NEIWA es fonamenten en els articles 11 de la Carta de Drets 

Fonamentals de la Unió i en l’article 10 de la Convenció Europea dels Drets Humans.  

 

Es recorda que la NEIWA consta de professionals en l’àmbit de l’alerta i que el nostre 

objectiu és coordinar els nostres esforços vers un enfortiment de la protecció de les 

persones alertadores a la Unió Europea i la promoció d’un entorn de treball segur, 

mitjançant l’intercanvi de coneixements i pràctiques. L’oportunitat de dir allò que es 

pensa i denunciar infraccions o irregularitats de manera segura són condicions 

essencials per tal de fomentar la integritat en el lloc de treball i, d’aquesta manera, 

protegir l’interès públic. La NEIWA també dedica els seus esforços a mantenir els 

estàndards internacionals per a la protecció de les persones alertadores i la promoció 

de la integritat.  

 

 

 

 



Es determina que els objectius principals de futur de la NEIWA són:  

 

- Oferir una plataforma en les àrees de promoció de la integritat i de l’alerta per 

a intercanviar coneixement, documentació, iniciatives, jurisprudència i millors 

pràctiques.  

- Continuar treballant en la recollida d’informació en relació amb la transposició 

de la Directiva sobre les persones denunciants pels estats membres i seguir la 

seva implementació pràctica;  

- Promoure una col·laboració estreta entre els membres de la NEIWA i les 

organitzacions nacionals, europees i internacionals per al desenvolupament 

d’activitats comunes en les àrees de l’alerta i la integritat, en particular amb 

les institucions de la Unió Europea; i  

- Promoure i disseminar les experiències, coneixements i recomanacions de la 

NEIWA i participar activament amb els interlocutors, incloent-hi la societat 

civil i els legisladors.  

 

Es ressalten 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 i la declaració amb una crida final de 17 de setembre de 2021. 

 

La NEIWA:  

 

1. Recorda als estats membres que la Directiva els requeria la transposició al 

dret nacional el 17 de desembre de 2021;  

2. Assenyala que només tres membres de la Unió Europea han assolit aquesta 

obligació;  

3. Encoratja als altres estats membres a completar la transposició sense més 

dilacions, no només en relació amb el text de la Norma, però també amb un 

reconeixement ple de l’esperit de la Directiva;  

4. Assenyala una vegada més que les persones alertadores han de ser protegides 

davant qualsevol forma de represàlia, i que tenen dret a les mesures de 

protecció disponibles;  

5. Emfatitza que a partir del 17 de desembre de 2021, elements importants de la 

Directiva podrien desplegar efecte directe en la legislació nacional dels estats 

membres que no han transposat la Norma, especialment en la relació entre la 

ciutadania i l’estat (en el sentit més ampli possible), incloent-hi l’obligació 

d’instaurar canals externs de denúncia per part de les autoritats competents i, 

per tant, la NEIWA encoratja als estats membres a implementar 

proactivament aquests i altres elements de la Directiva. 

6. Recomana a les autoritats perquè informin àmpliament al públic, de manera 

clara i transparent, sobre els drets de les persones alertadores i les persones 

que hi estiguin relacionades, així com sobre les mesures de protecció front 

represàlies i també a interpretar la legislació en els seus països respectius 

d’acord amb l’esperit i el text de la Directiva.  

 


