DIRECCIÓ GENERAL

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, cal realitzar consulta
pública a fi de demanar l'opinió dels ciutadans i organitzacions representatives, atés
l'impacte de l'aprovació del Decret pel qual s'aprova el Reglament que desenvolupa les
polítiques internes d'actuació de l’Institut València de Finances i la gestió i alienació dels
béns i drets adquirits en l'exercici de la seua activitat creditícia.
L’objecte de la futura norma és
Les aportacions i opinions al projecte es poden remetre fins al dia 25 de gener de
2019 a l'adreça de correu electrònic asesoría.juridica@ivf.es.

DIRECCIÓ GENERAL DE L’INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES
Antecedents de la

L’Institut Valencià de Finances (IVF) és el principal

norma

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.
L'activitat principal de l'IVF és, per tant, la prestació
en règim de mercat dels serveis financers que
s'integren en el seu objecte desenvolupat a través de
l'Àrea d'Inversions, que després de l'escissió és la
principal activitat de l'IVF, en la qual s'exerceix la
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corresponent activitat creditícia de l'IVF mitjançant la
concessió de crèdits, préstecs, avals i unes altres
cauciones a favor de les empreses i entitats de
naturalesa privada, i el desenvolupament de la qual
queda subjecta a l'ordenament jurídic privat.
Problemes que es
pretenen solucionar
amb la nova norma

La

falta

d'un

marc

normatiu

adequat

per

al

compliment del fi relatiu a la prestació de suport a
través d'instruments financers a àrees o sectors
d'interés per a la promoció econòmica i/o social,
tenint en compte la necessitat d'una habilitació
específica que permeta al Consell General establir les
instruccions o polítiques internes que permeten
exercir l'activitat de l'IVF amb plena eficàcia en la
gestió i d'acord amb la normativa que és aplicable.
Així com el compliment de la Llei 21/2017 quant a
l'aprovació

d'un

reglament

d'alienació

d'actius

adjudicats després de processos de recuperació de
deute.
Necessitat i
oportunitat de la seua
aprovació

En el procés de reestructuració de l'IVF per a
impulsar un nou model econòmic, orientant la
institució com a agent de desenvolupament o banc
promocional, es

fa

imprescindible desenvolupar

polítiques internes amb vista a complir els objectius
que com a entitat pública empresarial té assignades
l'IVF. És per això que cal aprovar un marc normatiu
per a l'adopció polítiques internes de gestió, així com
el compliment del que es preveu en la Llei 21/2017,
article

48

relatiu

a

l'aprovació

del

reglament

d'alienació d'actius de l'IVF derivats de l'activitat
creditícia.
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Objectius de la norma

Aprovar el reglament d'alienació d'actius adjudicats
com a conseqüència de processos de recuperació de
deute així com establir un marc normatiu per al
desenvolupament de polítiques internes de l'IVF.

Possibles solucions,
alternatives
reguladores i no
reguladores

No n’hi ha.

Manuel Illueca Muñoz
Director general

