LA CONSELLERIA D'HISENDA I MODEL ECONÒMIC, i
L ‘INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES
INFORMEN
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

Sobre la base del que s'estableix en l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, és procedent realitzar consulta pública a fi de
demanar l'opinió dels ciutadans i organitzacions representatives, atés l'impacte que suposaran les
modificacions necessàries a l'article 171 de la Llei 5/2013, de 23 de desembre, de mesures fiscals,
de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, que regula la naturalesa així
com el règim jurídic de l’Institut Valencià de Finances (l’IVF)
L'objecte de la futura norma és crear un fons que permeta impulsar el desenvolupament econòmic
i/o social a través de productes o instruments financers que promoga la Generalitat o el seu sector
públic en les àrees o activitats que siguen del seu interés.
Les aportacions i opinions al projecte es poden remetre fins al dia 14 de setembre de 2018 a
l'adreça de correu electrònic asesoría.juridica@ivf.es.

DIRECCIÓ GENERAL DEL INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES
Antecedents de la norma

L’Institut Valencià de Finances (IVF) és el principal
instrument de la política financera de la Generalitat
Valenciana, entesa aquesta com a suport mitjançant
instruments financers als sectors productius de la
Comunitat Valenciana, amb plena independència funcional
de la Generalitat. A aquest efecte, l'IVF disposa d'una sèrie
de serveis de naturalesa transversal apropiats per a la gestió
d'operacions de finançament, que inclou la formalització de
les operacions, la gestió ordinària de cobraments i
pagaments i la recuperació d'operacions impagades. Des
d'una òptica d'eficiència en la gestió, és totalment
aconsellable que aquests serveis puguen ser utilitzats pels
diferents departaments de la Generalitat per a realitzar
operacions de finançament en el marc de l'execució de les
seues

polítiques

públiques,

d'acord

amb

criteris

d'elegibilitat i paràmetres de risc diferents dels establits pels
òrgans de govern del mateix IVF.
Problemes que es pretenen
solucionar amb la nova
norma

La falta de mecanismes que permeten a la Generalitat
Valenciana i al seu sector públic donar suport a través
d'instruments financers a àrees o sectors d'interés per a la
promoció econòmica i/o social.

Necessitat i oportunitat de
la seua aprovació

Amb la finalitat que l'IVF puga actuar al servei de les
diferents conselleries interessades a disposar d'una política
autònoma d'instruments financers, s'ha proposat la creació
d'un fons mancat de personalitat jurídica per a la gestió dels
instruments financers que promoga la Generalitat i el seu
sector públic dependent. Per a això es crea un fons mancat
de personalitat jurídica que gestionarà l'IVF a fi d'articular
una política de finançament alineat amb els interessos de la
Comunitat

Valenciana

establits

per

la

Generalitat

valenciana.
Objectius de la norma

Crear un fons que permeta impulsar el desenvolupament
econòmic i/o social a través de productes o instruments
financers que promoga la Generalitat o el seu sector públic
en les àrees o activitats que siguen del seu interés.

Possibles solucions,
alternatives reguladores i no
reguladores

No n’hi ha.

Manuel Illueca Muñoz
Director general

