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Expt 2022/B16_01/000002 
 

 
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 2023. 
 
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 la ciutadania, 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 2021, es va aprovar 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, mitjançant Resolució núm. 1007/2021, del director d'aquesta. El citat Pla per a l'exercici 
2022 contenia dues propostes de normes que es troben en l'actualitat en diferents estats de 
tramitació.  
 
Així, quant a la proposta d'aprovació del Codi ètic i de conducta de l'Agència, l'objecte de la qual era 
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, va ser materialitzada, després dels tràmits legals oportuns, mitjançant Resolució núm. 
82/2022, d'10 de febrer, del director de l'Agència, per la qual s'aprova el Codi ètic i de conducta 
d'aquesta, que va ser publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9281, de 18 de 
febrer de 2022, i en el Butlletí Oficial de les Corts Valencianes núm. 229, de 2 de març de 2022.  
 
D'altra banda, la segona proposta del Pla Anual Normatiu de l'Agència per a l'exercici 2022, es tracta 
de la modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre de 2016, de la Generalitat, de l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, proposta que de la mà 
de la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica va seguir els 
tràmits de l'Avantprojecte de Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i 
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d'organització de la Generalitat, si bé no es va incloure finalment en el Projecte de Llei remés a les 
Corts Valencianes. A data actual, els trámits per a l'aprovació de la Llei de Mesures de la Generalitat 
que començarà a regir l'1 de gener de 2023 estan molt avançats, desconeixent la Agència si aquesta 
proposta, en tot o en part, serà introduïda. 
 
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 2023, que conté les 
iniciatives que previsiblement seran elevades per a la seua aprovació durant l'any vinent, 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 2023, 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 2023 en el seu 
Portal de Transparència. 
 

València, en la data de la signatura. 
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 2023 

 
 

1. 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, des de l'experiència i 
transcorreguts sis anys des de la seua aprovació, així com 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, i, en el seu cas, a la normativa 
estatal que a aquest efecte s'aprove i que actualment es troba en estat d'avançada tramitació 
parlamentària.  
 

2. Modificació del Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de 
l'Agència, en desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat (DOGV 
núm. 8582, de 2.07.2019), per al seu ajust a l'avantdita Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament 
Europeu i del Consell del 23 d'octubre de 2019, i, en el seu cas, a la normativa estatal, així com la 
introducció d'unes certes millores.   
 

3. Revisió i desenvolupaments del Codi ètic i de conducta de l'Agència (DOGV núm. 9281, de 
18.02.2022 i *BOCV núm. 229, de 2.03.2022). 
 

4. Pla d'Igualtat de l'Agència, en virtut del que es preveu en el Reglament de funcionament i règim 
interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència. 
 

5. Protocol (definitiu) d'assetjament laboral i per raó de sexe de l'Agència, en virtut del que es 
preveu en el Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència. 
Actualment, conforme a la Resolució 935/2022, d'11 de novembre, del director de l'Agència, és 
d’aplicació provisional el Protocol de prevenció i actuació davant l'assetjament laboral en 
l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 8223, de 30.01.2018), amb les especialitats que es 
contenen en la Resolució. 
 

6. Registre d'acords de condicions de treball de l'Agència, en virtut del que es preveu en el 
Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència.  
 

7. Pla de Mesures Antifrau de l'Agència.  
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