
RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I
LA CORRUPCIÓ  DE  LA COMUNITAT  VALENCIANA,  PER  LA QUAL  S'APROVA EL  PLA
ANUAL NORMATIU DE L'AGÈNCIA PER A l'ANY 2021. 

La  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques,  dedica  el  seu  títol  IV  a  la  iniciativa  legislativa  i  la  potestat  de  dictar  reglaments
reconeguda a les Administracions Públiques.

En concret, en el seu article 129 recull com a principis als quals les Administracions Públiques han
d'ajustar  l'exercici  d'aquesta  iniciativa  legislativa  i  potestat  reglamentària,  els  principis  de
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència. 

En llaures a una major seguretat jurídica, l'article 132 de la citada Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
estableix  la  figura del  Pla  Anual  Normatiu,  com a instrument  de planificació normativa de les
Administracions Públiques, que conté la previsió de les iniciatives legals o reglamentàries que es
preveja tramitar i si escau, aprovar l'any següent.

Aquest  instrument,  que  té  per  objecte  augmentar  la  transparència  i  la  predictibilitat  de
l'ordenament jurídic, tracta d'assegurar que la iniciativa normativa s'exercisca de manera coherent
amb la resta de normes que resulten d'aplicació,  coadjuvant  així  a garantir  el  compliment  del
principi de seguretat jurídica. 

Al mateix temps, s'incrementa la transparència en l'exercici de la iniciativa normativa en permetre
amb  la  publicació  del  seu  contingut  que  tant  la  resta  d'Administracions  Públiques,  com  els
ciutadans  puguen  conéixer  amb antelació  quines  normes  té  previst  aprovar  una  determinada
Administració.

Indica, finalment, l'article 132 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que una vegada aprovat, el Pla
Anual  Normatiu  es  publicarà  en  el  Portal  de  la  Transparència  de  l'Administració  Pública
corresponent. 

Per això, l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana
ha elaborat un pla normatiu que conté les iniciatives que previsiblement seran elevades per a la
seua aprovació durant  l'exercici  2021,  donant  així  compliment als  principis  de bona regulació,
seguretat  jurídica  i  transparència  que  fonamenten  les  exigències  de  planificació  normativa
introduïdes  per  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les
Administracions Públiques. 

En virtut de l'exposat, en compliment del que es preveu en el citat article 132 de la Llei 39/2015,
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i en ús de les
atribucions  conferides  en  virtut  del  que  es  disposa  en  els  articles  13.1.m)  del  Reglament  de
funcionament  i  règim  interior  de  27  de  juny  de  2019  de  l'Agència  (DOGV  núm.  8582,  de
2.07.2019), 

Carrer Navellos, núm. 14, pta. 3. 46003 - València https://www.antifraucv.es                Tel. +34 962 787 450  1 / 4

https://www.antifraucv.es/


RESOLC: 

PRIMER.- Aprovar el Pla Anual Normatiu de l'Agència de Prevenció i  Lluita contra el Frau i la
Corrupció de la Comunitat Valenciana per a l'any 2021, que s'adjunta com a Annex.

SEGON.- Les propostes normatives que sense figurar en el Pla s'eleven a aprovació hauran de
justificar en el seu expedient la necessitat de la seua tramitació.

TERCER.- Ordenar la publicació del Pla Anual Normatiu de l'Agència per a l'any 2021 en el seu
Portal de Transparència.

València, en la data de la firma.
El director de l’Agència de Prevenció i Lluita 

contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana
Joan A. Llinares Gómez
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ANNEX 

PLA ANUAL NORMATIU DE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA
CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA PER A L'ANY 2021 

1.-  MODIFICACIÓ  DEL  REGLAMENT  DE  FUNCIONAMENT  I  RÈGIM  INTERIOR DE
L’AGÈNCIA.

Objectiu

• La  proposta  de  modificació  del  Reglament  de  funcionament  i  règim  interior  de
l'Agència de 27 de juny de 2019 (DOGV núm. 8582 de 2.07.2019 i BOCV núm. 17 de
26.07.2019) té per objecte crear la Direcció Adjunta a la Direcció de l'Agència, de
naturalesa administrativa i funcionarial.

• Es tracta d'una modificació puntual per necessitats organitzatives.

Tramitació de la norma 
Període estimat de compliment

del tràmit

1.- Redacció  per  la  Direcció  d'Assumptes  Jurídics  d'esborrany  de
proposta  de  modificació  del  Reglament  de  funcionament  i  règim
interior, a petició de la Direcció de l'Agència.

1 a 15 de setembre de 2020

2.-  Reunió  del  Consell  de  Direcció  de  l'Agència,  per  a  elevació  i
comentaris  al  primer  esborrany  de  la  proposta  de  modificació  del
Reglament.

23 de setembre de 2020

3.- Reunió  del  Consell  de  Direcció  de  l'Agència,  per  a  elevació  i
comentaris  al  segon  esborrany  de  proposta  de  modificació  del
Reglament.

11 de desembre de 2020

4.-  Aprovació de la resolució d'inici de la tramitació de la modificació
del Reglament, que portarà annexa la proposta de modificació.

gener 2021

5.- Informe de necesitat i oportunitat. gener 2021

6.- Memòria econòmica. gener 2021

7.-  Propuesta  definitiva  de  la  Dirección  de  la  Agencia,  previa
deliberación del Consejo de Dirección.

gener 2021

8.- Remissió a les Corts Valencianes de la proposta de modificació. febrer 2021

9.- Aprovació de la modificació del Reglament mitjançant resolució del
director de l'Agència.

març 2021

10.- Publicació en BOCV i DOGV per a la seua entrada en vigor. març 2021

2.- CODI ÈTIC I DE CONDUCTA DE L'AGÈNCIA.

Objectiu

• La propuesta de aprobación del  Código Ético y de Conducta de la Agencia tiene
como objetivo recoger los principios éticos y los valores de buen gobierno que deben
informar toda actuación de la Agencia, así como regular las normas de conducta que
necesariamente debe observar el personal a su servicio.

• En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 y otros preceptos del Reglamento de
funcionamiento y régimen interior de la Agencia de 27 de junio de 2019, en especial
su título  IX,  relativo  al personal  al  servicio  de la  Agencia  (DOGV núm.  8582,  de
2.07.2019 y BOCV núm. 17 de 26.07.2019).

Tramitació de la norma Període estimat de compliment
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del tràmit

1.- Reunió del Consell de Direcció de l'Agència, en la qual es posa de
manifest la iniciació de la tramitació sota el lideratge de la Direcció de
Prevenció, Formació i Documentació i el suport i  col·laboració de la
Direcció d'Assumptes Jurídics.

11 de desembre de 2020 

2.- Consulta  al  personal  de l'Agència,  prèvia  a  l'elaboració  del  text
(article 133 de la Llei 39/2015).

primera quinzena gener 2021

3.- Cerca pel Servei de Documentació del material adequat. primera quinzena gener 2021

4.- Resolució d'inici, informe justificatiu i redacció de la proposta. de gener 
a primera quinzena abril 2021

5.-  Memòria econòmica. segona quinzena abril 2021 

6.- Informes jurídic i d'impacte de gènere. segona quinzena abril 2021 

7.-  Aprovació inicial de la proposta pel Consell de Direcció. 
primera quinzena maig 2021

8.-  Informació  i  audiència  personal  de  l'Agència,  i  valoració  de  les
observacions. 

segona quinzena maig 2021

9.-  Negociació amb representants sindicals. primera quinzena juny 2021

10.- Aprovació definitiva de la proposta pel Consell de Direcció.  segona quinzena juny 2021

11.- Aprovació definitiva per resolució del director de l’Agència. segona quinzena juny 2021

12.- Publicació en el BOCV, en el DOGV i en el portal de transparència
i entrada en vigor. 

finals juny 2021 
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