
DENÚNCIA DAVANT L’AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA
CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA

L’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau de la Comunitat Valenciana admet comunicacions i denúncies
anònimes,  per  la qual  cosa no és  obligatori  que s’identifque per a presentar una denúncia o comunicar
informació. En el cas de facilitar-nos la seua identitat, l’Agència garanteix la total confdencialitat i reserva de
les seues dades. Per favor, indique a continuació si desitja o no facilitar les seues dades d’identitat.

En cas que vulga que la seua denúncia siga anònima, l’informem que en la pàgina web de l’Agència té a la
seua  disposició  la  Bústia  de  denúncies,  un  mitjà  electrònic  totalment  segur  a  través  del  qual  pot  vosté
presentar un o diversos escrits de manera que es preserve la seua identitat. Per això, l’Agència li convida al fet
que faça ús d’aquest canal per a presentar la seua denúncia.

En el cas que haja indicat que desitja facilitar la seua identitat, emplene les dades següents :

PERSONA FÍSICA DENUNCIANT
Nom:  

Primer cognom:     

Segon cognom:      
Document d’identifcació     Número 

PERSONA JURÍDICA DENUNCIANT
Denominació/raó social: 
Persona que presenta la denúncia en nom de la persona jurídica.

Càrrec o condició: 

Nom: 

Primer cognom:  Segon cognom: 
Document d’identifcació:   Número: 

DADES DE CONTACTE.  (Encara que no desitge identifcar-se ens resultaria d’utilitat que ens indicara un mitjà
de comunicació amb el qual posar-nos en contacte amb vosté, per a poder facilitar-nos informació sobre els
fets denunciats.)
Adreça Població Codi postal

.

Telèfon Correu electrònic

Indique si es troba en alguna de les següents situacions:

 Empleat/da públic/a
 Càrrec públic
 Contractista del sector públic o participant en procedimients de contractació del sector públic
 Sol.licitant de subvencions o ajudes públiques
 Participant en processos de selecció de personal d'entitats públiques

SOL·LICITUD DE RESERVA I CONFIDENCIALITAT D'IDENTITAT

En el cas que s’incloguen dades personals en aquest formulari, aquestes seran tractades per la Direcció d’Anàlisi i Investgació de l’Agència
de Prevenció i  Lluita contra  el  Frau i  la  Corrupció  de la  Comunitat Valenciana (c/  Navellos,  14,  València,  investgacio@antfraucv.es,
telèfon 96 342 85 55) amb la fnalitat de dur a terme les tasques d’investgació i anàlisi de les denúncies en matèria de frau i corrupció
pròpies  de  l’Agència.  Pot  trobar  informació  detallada  sobre  el  tractament  i  els  drets  que  la  normatva  li  reserva  en  l’adreça
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VULL facilitat la meua identitat NO VULL facilitar la meua identitat

Sol.licite que es mantinga reservada la meua identitat

No tinc cap inconvenient en què es puga revelar la meua identitat

Trie un element.

Trie un element.



RELACIÓ DE LA PERSONA DENUNCIANT AMB ELS FETS OBJECTE DE LA DENÚNCIA
Per favor, indique a continuació si concorre alguna de les següents circumstàncies:

INFORMACIÓ SOBRE ACTUACIONS PRÈVIES O SIMULTÀNIES REALITZADES PER LA PERSONA DENUNCIANT
O TERCERS DAVANT ALTRES ÒRGANS O INSTÀNCIES, EN RELACIÓ AMB AQUESTS FETS DENUNCIATS.
Indique si ha tramitat procediments administratius en relació amb els fets denunciats

Indique si ha interposat recurs contenciós o un altre recurs judicial (demanda civil, querella, etc) en relació
amb els fets denunciats.

Indique  si  ha  presentat  denúncia  davant  els  jutjats,  el  Ministeri  Fiscal  o  davant  les  Forces  i  Cossos  de
Seguretat de l'Estat, en relació amb els fets denunciats.

Indique si ha presentat queixa davant el Síndic de Greuges en relació amb els fets denunciats

   
Indique si li consta o no que sobre aquests fets denunciats s'han presentat per tercers denúncia davant els
jutjats, el Ministeri Fiscal o la Policia, o se segueixen actuacions d'investigació per part d'òrgans judicials, el
Ministeri Fiscal o la Policia.

IDENTIFICACIÓ DE LES ENTITATS I/O PERSONES DENUNCIADES

ADMINISTRACIÓ/ENTITAT DENUNCIADA

 DENOMINACIÓ/RAÓ SOCIAL 

 Si la denúncia comprén a més administracions o entitats, identifque-les a continuació:

DENOMINACIÓ/RAÓ SOCIAL 

DENOMINACIÓ/RAÓ SOCIAL 

PERSONES DENUNCIADES. Indique les dades que conega de les persones a les quals es denuncia. Si no li 
consta la identitat de les persones que presumptament hagen participat en els fets denunciats, indique-ho:

En aquest segon cas, relacione a continuació els noms de les persones implicades:

En el cas que s’incloguen dades personals en aquest formulari, aquestes seran tractades per la Direcció d’Anàlisi i Investgació de l’Agència
de Prevenció i  Lluita contra  el  Frau i  la  Corrupció  de la  Comunitat Valenciana (c/  Navellos,  14,  València,  investgacio@antfraucv.es,
telèfon 96 342 85 55) amb la fnalitat de dur a terme les tasques d’investgació i anàlisi de les denúncies en matèria de frau i corrupció
pròpies  de  l’Agència.  Pot  trobar  informació  detallada  sobre  el  tractament  i  els  drets  que  la  normatva  li  reserva  en  l’adreça
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Conec els fets per la meua relació econòmica amb l'ens denunciat

Conec els fets per la meua condició de càrrec públic.

Conec els fets denunciats a través de mitjans de comunicació social. 

Altres

NO SI

NO SI

NO SI

NO EM CONSTA SÍ, EM CONSTA

No em consta la identitat dels presumptes responsables dels fets

Em consta la identitat dels presumptes responsables dels fets

Els fets denunciats m'afecten personalment o afecten persones vinculades per raó de parentiu, 
amistat, motius econòmics o uns altres.

Conec directament els fets en el desenvolupament de les meues tasques i funcions com a empleat de 
l'ens públic denunciat.

Trie un element



Nom: Cognoms: Condició

Nom: Cognoms: Condició

Nom: Cognoms: Condició

En el cas d'incloure a més persones en la denúncia, identifque-les a continuació:

FETS QUE ES DENUNCIEN
Descriga a continuació els  fets que es denuncien amb la major precisió i  claredat possible.  Es prega que
expose els fets seguint un ordre cronològic. Si ho prefereix, pot incorporar un annex per a continuar el relat
dels fets o per a explicar-los amb major detall.

En el cas que s’incloguen dades personals en aquest formulari, aquestes seran tractades per la Direcció d’Anàlisi i Investgació de l’Agència
de Prevenció i  Lluita contra  el  Frau i  la  Corrupció  de la  Comunitat Valenciana (c/  Navellos,  14,  València,  investgacio@antfraucv.es,
telèfon 96 342 85 55) amb la fnalitat de dur a terme les tasques d’investgació i anàlisi de les denúncies en matèria de frau i corrupció
pròpies  de  l’Agència.  Pot  trobar  informació  detallada  sobre  el  tractament  i  els  drets  que  la  normatva  li  reserva  en  l’adreça
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S'adjunta a la present denúncia annex amb la descripció dels fets denunciats



DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA AMB LA DENÚNCIA
Per a facilitar la tasca investigadora de l'Agència, és convenient que el denunciant aporte la documentació de
la qual dispose o puga disposar sobre els fets objecte de la denúncia, o que identifque a la persona, entitat o
font de la qual obtindre-la. Pot fer arribar a l'Agència qualsevol documentació i informació relacionada amb
els  fets  denunciats,  en  qualsevol  moment  i  en  suport  paper  o  electrònic.  A  continuació,  relacione  la
documentació i informació que es vol adjuntar a la denúncia:

1.Document núm. 1 Descripció: 

2.Document núm. 2 Descripció: 

3.Document núm. 3 Descripció: 

4.Document núm. 4 Descripció: 
ALTRA DOCUMENTACIÓ QUE S’APORTA AMB LA DENÚNCIA: 

INFORMACIÓ AL DENUNCIANT
   La presentació de denúncies i comunicacions davant l'Agència no atribueix la condició d'interessat en les
possibles actuacions d'investigació que s'efectuen. La reserva i confdencialitat de les actuacions que realitza
l'Agència  determina  que  el  denunciant  no  tinga  accés  a  l'expedient  d'investigació,  ni  se  li  puga  facilitar
informació sobre les actuacions. En el cas d'inadmissió de la denúncia o arxiu d'aquesta, es comunicarà al
denunciant la corresponent resolució.
  La presentació de denúncia o comunicació de fets està subjecta a la determinació de la competència de
l'Agència per a la investigació d'aquests, així com a la comprovació de la seua versemblança amb caràcter
previ a la decisió d'inici d'actuacions d'investigació sobre aquests. En aquest sentit, la denúncia o comunicació
de fets pot ser inadmesa per falta de competència de l'Agència, arxivada, remesa al Ministeri Fiscal en el cas
que  els  fets  denunciats  siguen  presumptament  delictius,  o  bé,  determinar  l'obertura  d'actuacions
d'investigació per part de l'Agència.
   L'Agència no té competències en les funcions i matèries que corresponen a l'autoritat judicial, el Ministeri
Fiscal i la Policia Judicial, ni pot investigar aquests fets que han sigut objecte de les seues investigacions. En
cas que l'autoritat judicial o el Ministeri Fiscal inicien un procediment per a determinar el relleu penal d'uns
fets  que  constituïsquen al  mateix  temps l'objecte  d'actuacions  d'investigació  de  l'Agència,  aquesta  haurà
d'interrompre les seues actuacions i aportar immediatament tota la informació de la qual disposa, a més de
proporcionar el suport necessari quan siga requerida. L'Agència sol·licitarà a la Fiscalia informació periòdica
respecte del tràmit en què es troben les actuacions iniciades a instància seua.
ON PRESENTAR UNA DENÚNCIA

 Per Internet, mijançant la BUSTIA DE DENÚNCIES (https:/bustiadenuncies.antifraucv.es).
 En el  registre d’entrada de l’Agència de Prevenció i  Lluita contra el  Frau i  la Corrupció de la

Comunitat Valenciana (C/ Navellos, 14 primera planta, 46003 València). Horari: dilluns a divendres de
9:00 a 14:00 hores).

 Por correu electrònic, a l’adreça investigacion@antifraucv.es
FIRMA DEL DENUNCIANT

En el cas que s’incloguen dades personals en aquest formulari, aquestes seran tractades per la Direcció d’Anàlisi i Investgació de l’Agència
de Prevenció i  Lluita contra  el  Frau i  la  Corrupció  de la  Comunitat Valenciana (c/  Navellos,  14,  València,  investgacio@antfraucv.es,
telèfon 96 342 85 55) amb la fnalitat de dur a terme les tasques d’investgació i anàlisi de les denúncies en matèria de frau i corrupció
pròpies  de  l’Agència.  Pot  trobar  informació  detallada  sobre  el  tractament  i  els  drets  que  la  normatva  li  reserva  en  l’adreça
https://wwwwww.antfraucv.es/politcadeprivacitat                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                       pàgina 4 / 4




