
 

L'Institut Valencià de Finances té com a missió actuar com principal instrument de la política financera de la Generalitat, sent les seues 
principals funcions: 
- L'execució de la política de crèdit públic del Govern Valencià.
- La gestió de l'endeutament tant de la Generalitat com de les seues entitats autònomes i empreses i el finançament de les actuacions 
promogudes pel Consell. 
- L'execució de les competències atribuïdes a la Generalitat en matèria de supervisió prudencial de les entitats financeres que estan 
davall la seua tutela administrativa. 
- La gestió d'una cartera d'actius generada amb motiu del desenrotllament de la seua activitat creditícia en l'àmbit privat. 
- La gestió i promoció dels servicis de confiança (certificats electrònics, segells de temps,...)
 Com a entitat competent en l'execució de la política de crèdit públic del Govern Valencià, l'IVF posarà a disposició del sector públic, 
de les empreses i entitats privades i de les persones, els instruments financers adequats per al desenrotllament de les polítiques d'impuls 
econòmic i d'inclusió social del Govern Valencià. Així mateix, gestionarà la seua cartera d'actius compaginant l'optimització en la seua 
realització i retorn amb les actuacions encaminades a facilitar la viabilitat de les empreses prestatàries de l'IVF.
Com a responsable de la gestió de l'endeutament de la Generalitat i de les seues empreses, l'IVF en les actuals condicions financeres té 
com a objectiu la gestió de les carteres de deute i l'obtenció de les millors condicions en els préstecs amb entitats nacionals i 
internacionals, així com la gestió i participació en el mecanisme de finançament de l'Estat a les CCAA, denominat Fons de Finançament
a comunitats autònomes en els seus distints compartiments com ara el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA), Facilitat Financera, Fons 
Social i el Fons en liquidació per al Finançament dels pagaments a Proveïdors (FFPP). 
En este sentit, l'IVF participa activament en la gestió dels préstecs amb l'objectiu important de la reducció de la càrrega financera, que 
permet unes millors condicions financeres per a la Generalitat Valenciana i que  milloren la seua liquiditat. Així mateix, les favorables 
condicions financeres en els préstecs del Fons de Finançament a Comunitats que  suposen endeutar-se al mateix cost que  el Regne 
d'Espanya, desincentiva al finançament en mercats de capitals i amb entitats financeres. A pesar d'això, l'IVF seguix obert a reunions 
periòdiques amb Agències de Rating i inversors institucionals per a mantindre una visibilitat i poder optar a finançar-se en les millors 
condicions en el futur, al mateix temps que la Generalitat recupera autonomia financera. 
A més, com a entitat adscrita a la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, la finalitat de la qual és gestionar el pressupost de la 
Generalitat de manera responsable i sostenible, l'IVF haurà de mantindre les actuacions específiques de recuperació dels actius crediticis
que presenten problemes de reembossament, com a font d'ingressos que permeta alliberar recursos per a altres fins, contribuint així a 
pal·liar les dificultats pressupostàries. 
D'altra banda, com a entitat especialitzada en la matèria, l'IVF actuarà com a agent difusor i assessor en matèria econòmica, financera i 
de finances públiques, i col·laborarà amb altres departaments de la Generalitat, amb altres Administracions Públiques i amb altres 
Institucions per a potenciar la difusió del coneixement, del debat i discussió en les matèries anteriorment al·ludides. 
Com a supervisor de les entitats financeres, l'IVF realitza el seguiment de la situació i evolució patrimonial i economicofinancera de la 
Caixa d'Estalvis actualment operativa, les Cooperatives de Crèdit i les Cooperatives amb Secció de Crèdit, així com la inspecció d'estes 
últimes (sobre les quals la Generalitat té competència exclusiva). Així mateix, tramita i, si és el cas, resol els diversos expedients 
d'autorització administrativa que, d'acord amb la normativa d'ordenació i disciplina financera, són competència de la Generalitat. A 
més, promou els canvis legislatius requerits per la normativa estatal de caràcter bàsic o bé els que resulten convenients per a l'èxit d'un 
exercici més eficaç de les competències atribuïdes a la Generalitat, en matèria de supervisió d'entitats financeres. 
Addicionalment, com a ens delegat del Consell, l'IVF supervisa el compliment dels compromisos assumits per la SGR en el marc del 
procés de reestructuració de riscos i deute dut a terme per l'entitat. 
Com a executor de les funcions relatives a certificació electrònica, es requerixen les ferramentes que permeten el desenrotllament de les 
Administració Electrònica en la Comunitat Valenciana.
Com a responsables de la gestió d'una cartera d'actius (crediticis, immobiliaris, etc), l'IVF té com a objectiu la maximització 
d'ingressos per a la Generalitat conjugant una gestió racional dels mateixos i col·laborant, quan això siga possible i necessari, amb els 
titulars dels crèdits per a incorporar modificacions en els contractes que faciliten la viabilitat i continuïtat dels projectes empresarials.

1.-Facilitar el finançament requerit per la Generalitat i el seu Sector Públic. 
Tramitar els corresponents contractes i actuacions administratives que permeten la materialització dels diferents mecanismes de 
finançament, tant amb El Govern central com amb els organismes de la Unió Europea. 
Promoure les accions, en l'àmbit de les nostres competències, tendents a la millora de la qualificació de les agències de rating. 
Promoure les presentacions i contactes amb inversors tant nacionals com internacionals. 
Afavorir la transparència i millorar la visibilitat, per mitjà de l'actualització de documents de presentació de la Generalitat Valenciana, 
que estaran disponibles en la pàgina web de l'IVF per a inversors de deute de la Generalitat.
Facilitar, per mitjà de la concessió de crèdits i avals, les actuacions estratègiques promogudes pel Consell, així com controlar, coordinar 
i canalitzar l'oferta de crèdit al sector públic de la Generalitat. 
Obtindre finançament per a la Generalitat Valenciana i el seu sector públic a través dels diferents mecanismes de liquiditat del Govern 
que hi ha implantant per a les CCAA, en les millors condicions financeres possibles. 

2.- Millorar l'eficiència i eficàcia en la supervisió de les entitats financeres autòctones. 
Supervisió i inspecció de les Cooperatives amb Secció de Crèdit (sobre les quals la Generalitat té competència exclusiva). 
Supervisió financera a distància de les Cooperatives de crèdit i de la Caixa d'Estalvis actualment operativa. Intensificar la col·laboració 
amb El Banc d'Espanya en este àmbit. 
Supervisió de la SGR, en el marc del procés de reestructuració de riscos i deute de la SGR, dut a terme a fi de propiciar la seua 
continuïtat, així com el control i seguiment del compliment del pla de reequilibri i viabilitat efectuat per esta entitat (Decret 89/2013, de 5
de juliol, del Consell). 
Supervisió de les fundacions procedents de Caixes d'Estalvis (Bancaixa i CAM) i de les constituïdes per a la gestió de l'obra social de 
les Caixes. 

     OBJECTIU I ACCIONS A DESENVOLUPAR DURANT EL 2017

INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS

MEMÒRIA D'ACTUACIONS

OBJECTIUS ESTRATÈGICS



 
Tramitació dels diversos expedients d'autorització administrativa que, d'acord amb la normativa d'ordenació i disciplina financera, són 
competència de la Generalitat. 
Promoure els canvis legislatius requerits per la normativa estatal de caràcter bàsic o bé els que resulten convenients per a l'èxit d'un 
exercici més eficaç de les competències atribuïdes a la Generalitat, en matèria de supervisió d'entitats financeres. 

3.-Gestionar la cartera d'actius de l'activitat de finançament exercida en el sector privat. 
Anàlisi, tramitació i formalització tant de les noves operacions com de les novacions sol·licitades per les empreses per a facilitar la 
correlació de cobraments i pagaments necessària per a la viabilitat i continuïtat dels projectes, adaptant les condicions de les novacions 
al nou entorn econòmic i social.
Realitzar liquidacions periòdiques en la cartera de préstecs.
Gestió i control dels actius adjudicats amb motiu de les actuacions de recuperació, amb vista a maximitzar ingressos en la seua alienació.
Seguiment i control dels fons de capital risc en els que partícip l'IVF.

4.- Augmentar l'eficiència de l'IVF. 
Este objectiu es planteja per a alinear les actuacions de l'IVF, amb el repte plantejat per la Generalitat en relació a la creació d'una 
Administració Pública moderna, eficaç i orientada al ciutadà. 

5. - Estendre l'adquisició dels servicis de confiança de l'IVF (certificats electrònics, segells de temps i servicis complementaris) per tota 
la població, fomentant i promovent la seua utilització normal i eficient en les relacions amb les AAPP i entre particulars. Proporcionar 
seguretat als sistemes d'informació.

6.- Establir mecanismes que faciliten l'accés al finançament de projectes empresarials així com establir acords que permeten dinamitzar 
entre les empreses de la CV els distints instruments financers.

OBSERVACIONS 
- SUBVENCIÓ SERVICI DEL DEUTE: l'Institut Valencià de Finances té encomanada la gestió de l'endeutament de la Generalitat, de 
les seues entitats autònomes i empreses. A fi d'adequar la imputació de les despeses de funcionament que es deriven de la dita gestió, 
s'inclou una línia de subvenció de despeses de funcionament del Servici del Deute de la Generalitat.  
- SUBVENCIÓ GASTOS CORRENTS: s'ha establit en els pressupostos de l'exercici 2017, un import econòmic l'objecte del qual és la 
compensació econòmica per activitats que realitza la divisió de política financera de l'IVF, en execució de les competències de caràcter 
administratiu que té atribuïdes per la Generalitat. 
- SUBVENCIÓ DE CAPITAL: amb la finalitat de renovar l'immobilitzat material, fonamentalment en matèria d'equipament i 
instal·lacions s'ha sol·licitat una subvenció de capital. 
- AVALS: en l'exercici 2017, l'IVF podrà prestar avals, caucions i un altre tipus de garanties. 
- ENDEUTAMENT: en l'exercici 2017, l'IVF podrà endeutar-se per un import màxim que es calcularà tenint en compte les inversions 
a realitzar durant el transcurs de l'any, i la corba de tipus d'interés estimada, tant en els ingressos com en les despeses.
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