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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 D'AQUESTA AGÈNCIA PER A L'ANY 2022. 
 
 
El títol VI de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Pública, comprensiu dels articles 127 a 133, s'ocupa de la iniciativa legislativa i la 
potestat de dictar reglaments i altres disposicions, reconeguda a les Administracions Públiques. 
 
A aquest efecte, en l'article 129, sota la denominació Principis de bona regulació, s'estableix que, 
en l'exercici d'aquesta iniciativa legislativa i la potestat reglamentària, les Administracions Públiques 
actuaran d'acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència i eficiència. 
 
En aquest sentit, 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 a 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, amb l'aprovació del Pla Normatiu Anual s'incrementa la transparència en l'exercici 
de la iniciativa normativa en permetre amb la publicació del seu contingut que, tant la resta de les 
administracions públiques com els ciutadans, puguen conéixer amb antelació quines normes té 
previst aprovar una determinada Administració. Amb aquesta finalitat, l'apartat 2 del citat article 132, 
disposa que, una vegada aprovat, el Pla Anual Normatiu es publicarà en el Portal de la 
Transparència de l'Administració Pública corresponent. 
 
De conformitat amb l'exposat, amb data 30 de desembre de 2020, es va 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, mitjançant Resolució núm. 671/2020, del director d'aquesta. El citat Pla per a 
l'exercici 2021 contenia dues propostes de normes que es troben en l'actualitat en diferents estats 
de tramitació.  
 
Així, quant a 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), l'objecte 
del qual era crear la Direcció Adjunta a la Direcció de l'Agència, de naturalesa administrativa i 
funcionarial, referida a l'organització interna d'aquesta Agència, aquesta va ser materialitzada, 
després dels tràmits legals oportuns, mitjançant Resolució núm. 917/2021, de 16 de desembre, del 
director de l'Agència, per la qual s'aprova una modificació puntual del Reglament de funcionament i 
règim interior referida a l'organització interna d'aquesta Agència, que ha sigut publicada en el Butlletí 
Oficial de les Corts Valencianes núm. 214, de 23 de desembre de 2021, i que a la data d'emissió de 
la present resolució es troba pendent de publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. 
 
D'altra banda, la segona proposta del Pla Anual Normatiu de l'Agència per a l'exercici 2021 es referia 
a l'aprovació del Codi ètic i de conducta de l'Agència i tenia com a objectiu recollir els principis ètics 
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i els valors de bon govern que han d'informar tota actuació de l'Agència, així com regular les normes 
de conducta que necessàriament ha d'observar el personal al seu servei. 
 
Quant al projecte d'aquest Codi ètic, a data actual, els tramites estan molt avançats, sent previsible 
que puga estar aprovat en els primers mesos del pròxim any, per la qual cosa hem d'incloure en el 
Pla Anual Normatiu per a 2022 els tràmits que resten per realitzar. 
 
En conseqüència, a través de la present resolució, l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la 
Corrupció de la Comunitat Valenciana elabora el seu Pla Normatiu per a 2022, que conté les 
iniciatives que previsiblement seran elevades per a la seua aprovació durant el pròxim 2022, 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, de 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
 
En virtut de l'exposat, de conformitat amb el que es preveu en el citat article 132 de la Llei 39/2015, 
d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i fent 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), 

 
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 2022, 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 2022 en el seu 
Portal de Transparència. 
 

València, a la data de la signatura. 
El director de l’Agència de Prevenció i Lluita 

contra el Frau i la Corrupció de la idComunitat 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 2022 

 
1. CODI ÈTIC I DE CONDUCTA. 
 

Objectiu 

• La proposta d'aprovació del Codi ètic i de conducta de l'Agència té com a objectiu 
recollir els principis ètics i els valors de bon govern que han d'informar tota actuació de 
l'Agència, així com regular les normes de conducta que necessàriament ha d'observar 
el personal al seu servei. 

• S'efectua en compliment del que es disposa en l'article 6 i altres preceptes del 
Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència de 27 de juny de 2019, 
especialment el seu títol IX, relatiu al personal al servei de l'Agència (DOGV núm. 8582, 
de 2.07.2019 i BOCV núm. 17 de 26.07.2019). 

Al llarg de 2021 s'ha treballat i elaborat una primera proposta de text de Codi ètic i de conducta sota el lideratge 
del Servei de Prevenció, que ha sigut compartida amb el Consell de Direcció de l'Agència i amb tot el seu 
personal, convidant a la reflexió i participació, així com a realitzar aportacions. A més s'ha emés informe jurídic, 
que ha permés revisar i millorar el text inicial, i ha donat com a resultat la redacció per part de la Direcció 
d'Assumptes Jurídics d'un nou text sobre la base de l'anterior, que s'ha traslladat al personal de l'Agència per 
a la seua lectura i noves aportacions, comentaris o observacions. També aquesta proposta ha sigut remesa 
al Consell de Participació en compliment del que es disposa en l'article 24.3.c) del Reglament de funcionament 
i règim interior de l'Agència. 
 

Tràmits que resten a 31 de desembre de 2021,  
a realitzar en 2022 

Data o període estimat de 
compliment del tràmit en 2022 

1. Memòria econòmica primera quinzena gener 2022 

2. Informe d’impacte de genere primera quinzena gener 2022 

3. Informació i audiència a tot el personal de l'Agència  Fins al 17 de gener de 2022 
4. Informació i audiència al Consell de Participació Fins al 17 de gener de 2022 

5. Valoració del resultat de la informació i audiència al personal de 
l'Agència i, en el seu cas, reunió a aquest efecte amb tot el personal 

segona quinzena gener 2022 

6. Valoració del resultat de la informació i audiència al Consell de 
Participació i les observacions i, en el seu cas, reunió a aquest efecte 
amb aquest 

segona quinzena gener 2022 

7. Negociació amb representants sindicals primera quinzena febrer 2022 

8. Aprovació definitiva de la proposta pel Consell de Direcció   segona quinzena febrer 2022 

9. Aprovació definitiva per resolució del director de l’Agència segona quinzena febrer 2022 

10. Votació, per i d'entre el personal de l'Agència, de la persona que 
formarà part del Comité d'ètica 

finals de febrer de 2022 

11. Designació pel director de l'Agència de les persones externes que 
formaran part del Comité d'ètica 

finals de febrer de 2022 

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

principis de març 2022 

 
 
 

https://www.antifraucv.es/


 

  

 

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

2. MODIFICACIÓ DE LA LLEI 11/2016, DE 28 DE NOVEMBRE, DE LA GENERALITAT, DE 
L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA, PER A LA SEUA ADAPTACIÓ A LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937, DEL 
PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL DE 23 D'OCTUBRE DE 2019. 
 

Objectiu 

• La proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, 
de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana té per objecte la seua adaptació a la Directiva (UE) 2019/1937, del 
Parlament Europeu i del Consell del 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les 
persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, una vegada finalitzat el 
període de dos anys de transposició de la mateixa sense que s'haja aprovat normativa 
sobre aquest tema. 

• Si bé la Llei 11/2016 reguladora d'aquesta Agència i la seua normativa de 
desenvolupament es va anticipar en la seua regulació a molts dels aspectes 
contemplats en la Directiva, es fa necessari l'ajust del Dret autonòmic a aquesta. 

 

Tramitació de la modificació Estimació de  
compliment del tràmit 

Informe sobre la necessitat i l’oportunitat (resolució d'inici de l'expedient) gener – abril 
Projecte de modificació de la Llei 11/2016 gener - abril 
Informació pública (DOGV i BOCV) maig 
Valoració dels resultats de la informació pública maig 
Memòria econòmica  juny 
Informe jurídic juny 
Elevació al Consell de Direcció de l’Agència juny 
Tràmit d’informació al Consell de Participació de l’Agència  juliol 
Negociació sindical, en el seu cas juliol 
Aprovació del projecte de modificació de la Llei 11/2016 pel director de 
l’Agencia  

juliol 

https://www.antifraucv.es/

