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Servei / Unitat: Direcció de Prevenció, Formació i documentació 
Servei de documentació i informes 

 

Procediment: K0131-01_planificación documentación  

Expedient: K0131_01_Política_de_donacions  

 2021/K31_01/000004  

Fase 
procediment: 

Tramitació  

Assumpte: Resolució del Director de l’AVAF per la modificació de la política 
de donacions de llibres i altres materials bibliogràfics per l’AVAF 
motivada per l’aprovació del Còdi ètic 

 

Document: 06_20220912_resolució_modificació_política_donacions  

 
RESOLUCIÓ DEL DIRECTOR DE L'AGÈNCIA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA EL 
FRAU I LA CORRUPCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, PER A LA MODIFICACIÓ 
DE LA POLÍTICA DE DONACIONS DE LLIBRES I ALTRES MATERIALS BIBLIOGRÀ-
FICS DE L’AVAF 
En execució del Pla Estratègic del Servei de Documentació de l’Agència de Prevenció i Lluita contra 
el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana (en endavant AVAF o l’Agència), i concretament 
en el desenvolupament de la col·lecció, selecció i incorporació de recursos d’informació bibliogràfica 
es va aprovar la Política de donacions de llibres i altres materials bibliogràfics de l’AVAF mitjançant 
resolució del Director número 935 de data 23 de desembre de 2021, aquesta política de donacions 
permetia a l’AVAF incorporar a la col·lecció llibres i altres materials bibliogràfics en qualsevol idioma 
i suport mitjançant donacions. En l’esmentada política de donacions s’establia al seu primer epígraf 
que: «No obstant això, l’AVAF adopta una Política de donacions passiva (ni sol·licita ni promou 
donacions) compatible amb la seua normativa i amb el seu Projecte de Codi Ètic (actualment en 
tramitació)». 

Amb posterioritat i mitjançant la resolució número 82 de 10 de febrer de 2022 (DOGV Núm. 9281 
de 18/02/2022) del director de l’AVAF s’aprova el Codi ètic i de conducta d’aquesta, i s’estableix al 
seu article 29 la prohibició de rebre regals pels servidors públics de l’AVAF, menys els supòsits de 
regals de cortesia de quantia no superior a 50 euros, establint a més una excepció a aquesta quantia 
per aquells «...que tinguen com a destí la biblioteca de l’Agència i en aquest cas se seguirà la Polí-
tica de Donacions de llibres i altres materials bibliogràfics d’aquesta», i determinant a més el codi 
ètic i de conducta aprovat la necessitat que l’obsequi o regal es trobe registrat en el Registre d’Ob-
sequis de Cortesia de l’AVAF. 

Consta a l’expedient informe-proposta del Servei de Documentació de data 12 de setembre de 2022, 
sobre la necessitat de modificar la Política de donacions de llibres i altres materials bibliogràfics de 
l’AVAF, per a recollir l’aprovació del Codi ètic al text de la Política. 

Per tot això, de conformitat amb el que s'estableix en 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, i en virtut de les funcions recollides en l'article 13.1 del Reglament de 27 de juny de 
2019 de funcionament i règim interior de l’Agència (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019), RESOLC: 

Nº resolución

713

Fecha de Firma:

13/09/2022

Agencia Valenciana
Antifraude



CSV (Código de Verificación
Segura) IV7ASTXDPBE4IVOT7VAGN4QSH4 Fecha 13/09/2022 13:49:16

Normativa Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo a la Ley 6/2020 Estado de
elaboración Original

Firmado por JOAN ANTONI LLINARES GOMEZ (Director - Agència de Prevenció I Lluita Contra el Frau I la Corrupció de la C V)

Url de verificación https://sede.antifraucv.es/verifirma/code/IV7ASTXDPBE4IVOT7VAGN4QSH4 Página 2/2

 

  
 
 

C/ Navellos, 14. València - 962787450 - https://www.antifraucv.es 
Q4601431B - DIR3 I00001560 
 

 2/2  

 

Primer.- Modificar la Política de donacions de llibres i altres materials bibliogràfics de l’AVAF  apro-
vada per resolució número 935 de data 23 de desembre de 2021, al seu primer epígraf: Justificació 
de la Política de donacions de l’AVAF, sisé paràgraf que quedaria redactat de la manera que s’indica 
a continuació: 

«No obstant això, l’AVAF adopta una Política de donacions passiva (ni sol·licita ni promou 
donacions) compatible amb la seua normativa i amb el seu Codi ètic i de conducta». 

Segon: Que pel Servei de Documentació es modifique l’”Annex II. Carta d'agraïment” per incloure, 
quan es produïx el supòsit específic, la menció a què l’obsequi rebut pels servidors públics de l’AVAF 
i entregat a la seua biblioteca, ha seguit els tràmits escaients sobre el Registre d’Obsequis de Cor-
tesia, que s’estableixen a l’article 29 del Codi ètic i de conducta de l’AVAF. 

Tercer: La Política de donacions de llibres i altres materials bibliogràfics de l’AVAF i els seus anne-
xos es podrà adaptar i/o completar en algun aspecte concret del seu articulat, al desenvolupament 
que es realitze més endavant de la normativa de l’AVAF, el seu Codi ètic i de conducta i les polítiques 
que puguen aprovar-se. 

Quart.- Actualitzar la Política de donacions publicada a la web institucional de l’Agència amb la 
inclusió d’aquesta modificació, per a coneixement general de la ciutadania i institucions. 
 
En València, a la data de la seua signatura electrònica. 

 


