Nota de premsa

20 persones denunciants de corrupció reben
protecció de l’Agència Valenciana Antifrau
València, 15 de maig de 2020.- Aquesta és una de les dades aportades
durant la reunió que ha mantingut de manera telemàtica el grup de treball
sobre protecció de les persones denunciants del Consell de Participació
Ciutadana de l'Agència Valenciana Antifrau.
És la primera vegada que es reuneix aquest grup ja que el Consell de
Participació Ciutadana es va constituir a l'octubre de 2019. En aqueixa
mateixa sessió constitutiva es va decidir la creació de dos grups de
treball: un dedicat a la protecció de persones denunciants i un segon
grup centrat en l'àmbit de la prevenció i l'ètica pública.
Entre els punts de l'ordre del dia s'ha analitzat la situació en la qual es
troben les persones denunciants que reben protecció per part de
l'Agència Valenciana Antifrau fent referència a les dades recollides en la
Memòria d'Activitat de l'any 2019 la qual es va publicar el mes de març
passat.
Segons les dades aportades, durant l'any 2019 es va aprovar la
sol·licitud de protecció de 5 noves persones denunciants que s'uneixen a
altres 15 en vigor d'anys anteriors i que mantenen la seua situació fins
que finalitzen les investigacions, la immensa majoria d'elles tramitant-se
davant les autoritats judicials.
Per regla general, aquests denunciants que informen o alerten de fets i
conductes que poden ser constitutius de frau o corrupció reben
represàlies a conseqüència de la denúncia interposada, en forma de
pressions, amenaces, assetjament laboral, degradació o, fins i tot
l'acomiadament. L'Agència Valenciana Antifrau els presta assessorament
jurídic i vela perquè aquests actes d'intimidació, directa o indirecta no es
produïsquen.
Una altra de les qüestions que s'han tractat durant la reunió ha sigut la
necessitat de transposició de la Directiva 2019/1937 (EU) de la Unió
Europea sobre protecció d'aquelles persones que denuncien infraccions
del Dret de la Unió Europea. Aquesta directiva va entrar en vigor al
desembre de 2019 i Espanya té dos anys per a transposar-la al seu
ordenament jurídic.
La importància d'aquesta directiva resideix en què amb aquesta
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normativa es donarà per primera vegada al nostre país protecció i
assessorament jurídic, entre altres qüestions, a aquelles persones
denunciants de delictes de frau, corrupció, evasió fiscal o danys sobre el
medi ambient.
Entre els membres del grup de treball es troba l'Associació Espanyola de
Subjectes Obligats en Prevenció del Blanqueig (ASEBLANC);
Transparency International España; Sindicat de Tècnics del Ministeri
d'Hisenda (GESTHA); Associació de Alertadores contra la Corrupció
(AcC); Fundació per la Justícia i la Fundació Internacional Baltasar
Garzón (FIBGAR).
Antecedents
El Consell de Participació Ciutadana es va crear mitjançant Resolució de
12 de febrer de 2019 i es troba regulat en el títol IV del Reglament de
funcionament i règim interior de l'Agència Valenciana Antifrau de 27 de
juny de 2019.
Enllaç a la Memòria d’Activitat de 2019
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2020/03/
MEMORIA_2019_VAL.pdf
Per a més informació podeu dirigir-vos a gabinete@antifraucv.es o al
telèfon 962 787 450
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