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Creació i fites principals de l’IVF

1990
2013

2014

2015

La Llei 7/1990, de pressupostos de la Generalitat, inclou la creació de l’Institut
Valencià de Finances.
El 27 de juliol de 1992 dona inici l’activitat de l’IVF.

La Llei 5/2013, d’acompanyament dels pressupostos 2014, inclou un nou règim
jurídic per a l’IVF.
Les noves operacions de finançament amb el sector privat es transfereixen a l’IVACE.
L’IVF assumeix les funcions de l’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica
(ATCE).

Mitjançant el Decret 15/2014, del Consell, s’aprova un nou Reglament
d’organització i funcionament de l’IVF.

Amb el Decret llei 5/2015, l’IVF recupera les competències en matèria de
finançament empresarial i comença una nova etapa per a aquesta institució.

2016

L’Institut Valencià de Finances s’incorpora a l’Associació Europea de Banca
Pública (EAPB), que suposa un autèntic suport al nostre projecte.

2017

Aquest exercici suposa la consolidació del nou banc públic valencià i dels
productes financers que ofereix al servei de les empreses i les persones de la
Comunitat Valenciana. En aquest any s’aconsegueix una xifra rècord d’operacions.
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Organigrama

5

Recursos humans
El 31 de març de 2017, el Consell General de l’IVF va aprovar una nova relació de llocs de treball,
condicionada a l’obtenció dels informes preceptius que havien d’emetre tant la Direcció General del Sector
Públic, Model Econòmic i Patrimoni, com la Direcció General de Pressupostos. Aquests informes es van
obtindre amb data 8 i 18 de maig de 2017, respectivament. La relació esmentada de llocs de treball es va
publicar mitjançant resolució del director general de l’IVF de 24 de maig de 2017.
El 31 de desembre de 2017, la plantilla de l’IVF està composta per un total de 58 empleats, dels
quals 37 són dones i 21 són homes. La seua distribució per grups professionals i la seua variació anual es
troben recollides en el quadre següent:

2016

2017

Homes

Dones

Dones

Homes

Director general

0

1

0

1

Subdirectors

1

3

1

3

Directors adjunts

1

1

1

1

Caps d’àrea

0

2

0

2

Responsables

4

6

4

6

Tècnics superiors

13

4

15

5

Tècnics mitjans

3

0

3

0

Administratius/ives

12

1

12

1

Auxiliar administratiu

1

0

1

0

Personal de suport

0

1

0

1

Auditor intern

0

1

0

1

35

20

37

21

Subtotal
Total

55

6
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Estats economicofinancers
BALANÇ
ACTIU

2016

2017

ACTIU NO CORRENT
Immobilitzat intangible

284

137

1.393

1.328

1.296

1.215

97

95

0

18

0

3.712

0

3.712

533.797

533.591

334

434

533.463

533.157

99.128

80.618

7.035

7.355

92.093

73.263

60

60

634.662

619.446

1.857

1.202

20

20

569

458

268

337

97

84

201

3

3

34

82.901

91.020

Crèdits a empreses

65.077

68.968

Altres actius financers

17.824

22.052

42.696

69.947

39.198

28.939

Derivats

1.619

977

Altres actius financers

1.879

40.031

57

34

189.688

203.776

189.688

203.776

317.788

366.457

952.450

985.903

Immobilitzat material
Terrenys i construccions
Instal·lacions tècniques i altres d’immobilitzat material
Immobilitzat en cursos i bestretes
Inversions immobiliàries
Construccions
Inversions en empreses del grup i associades a llarg termini
Instruments del patrimoni
Crèdits a empreses
Inversions financeres a llarg termini
Instruments del patrimoni
Crèdits a empreses
Actius per impost diferit
TOTAL ACTIU NO CORRENT
ACTIU CORRENT
Actius no corrents mantinguts per a la venda
Existències
Deutors comercials i altres comptes que s’ha de cobrar
Clients per vendes i prestacions de serveis
Personal
Actius per impost corrent
Altres crèdits amb les administracions públiques
Inversions en empreses del grup i associades a curt termini

Inversions financeres a curt termini
Crèdits a tercers

Periodificacions a curt termini
Efectiu i altres actius líquids equivalents
Tresoria
TOTAL ACTIU CORRENT
TOTAL ACTIU
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Estats economicofinancers
PATRIMONI NET I PASSIU

2016

2017

PATRIMONI NET
Fons propis

58.576

240.416

125.269

206.635

1.697

8.086

-74.888

0

0

0

6.498

25.695

6.816

5.454

65.392

245.870

32.384

1.572

510.730

451.477

509.514

451.422

1.216

55

Deutes amb empreses del grup i associades a llarg termini

3.690

2.951

Passius per impost diferit

1.840

1.413

548.644

457.413

11

26.824

176.404

182.264

175.911

169.691

10

8

483

12.565

161.662

73.189

337

343

19

2

207

215

1

12

110

114

TOTAL PASSIU CORRENT

338.414

282.620

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU

952.450

985.903

Fons social
Reserves
Resultats d’exercicis anteriors
Altres aportacions de socis
Resultat de l’exercici
Subvencions, donacions i llegats
TOTAL PATRIMONI NET
PASSIU NO CORRENT
Provisions a llarg termini
Deutes a llarg termini
Deutes amb entitats de crèdit
Altres passius financers

TOTAL PASSIU NO CORRENT
PASSIU CORRENT
Provisions a curt termini
Deutes a curt termini
Deutes amb entitats de crèdit
Derivats
Altres passius financers
Deutes amb empreses del grup i associats a curt termini
Creditors comercials i altres comptes que cal pagar
Proveïdors
Creditors varis
Personal (remuneracions pendents de pagament)
Altres deutes amb les administracions públiques
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Estats economicofinancers

MASSES PATRIMONIALS

2016

Immobilitzat

2017

1.677

1.465

0

3.712

616.698

624.611

598.540

602.125

20.299

0

18.158

22.486

141.824

150.565

131.291

102.202

50.085

29.830

10.533

48.363

189.688

203.776

1.857

1.202

706

572

TOTAL ACTIU

952.450

985.903

Patrimoni net

65.392

245.870

Provisions a llarg termini

32.384

28.396

Deutes amb entitats de crèdit (**)

685.425

621.113

Deutes amb empreses del grup i associades (**)

165.352

76.140

3.886

14.384

952.450

985.903

Inversions immobiliàries
Inversions en empreses del grup (*)
Crèdits a empreses del grup (*)
Dels quals: crèdits dubtosos (*)
Altres
Inversions financeres (*)
Crèdits a tercers (*)
Dels quals: crèdits dubtosos (*)
Altres
Tresoria
Actius no corrents mantinguts per a la venda
Altres actius

Altres passius
TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET

(*) Net de provisions
(**) Inclou interessos reportats no vençuts

Xifres en milers d’euros
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Estats economicofinancers
PÈRDUES I GUANYS

2016

Import net de la xifra de negoci
Interessos de préstecs concedits
Prestacions de serveis
Aprovisionaments
Interessos de préstecs rebuts
Consum de mercaderies
Altres ingressos d’explotació
Ingressos accessoris i altres de gestió corrent
Subvencions d’explotació incorporades al resultat de l’exercici
Despeses de personal
Sous, salaris i assimilats
Càrregues socials
Altres despeses d’explotació
Serveis exteriors
Tributs
Pèrdues, deterioració i variació de provisions per operacions
Amortització de l’immobilitzat
Imputació de subvencions d’immobilitzat no financers i altres
Excés de provisions
Deterioració i resultat per alienacions de l’immobilitzat
Deterioracions i pèrdues
Resultats per alienacions i altres
Altres resultats

2017
13.819

12.533

9.952

9.694

3.867

2.839

-5.102

-3.997

-5.041

-3.305

-61

-92

315

460

5

5

310

455

-2.749

-2.808

-2.134

-2.176

-615

-632

-2.741

25.814

-1.417

-2.275

-21

-10

-1.303

28.099

-309

-320

3.274

1.419

0

0

-489

366

-474

39

-15

327

0

-8.031

6.018

26.036

38

23

38

23

0

0

38

23

Despeses financeres

0

-1

Variació del valor raonable en instruments financers

0

0

0

0

0

0

442

-363

Deterioracions i pèrdues

513

-363

Resultats per alienacions i altres

-71

0

480

-341

6.498

25.695

0

0

RESULTAT DE L’EXERCICI PROCEDENT OP. CONTINUADES

6.498

25.695

RESULTAT DE L’EXERCICI

6.498

25.695

RESULTATS D’EXPLOTACIÓ
Ingressos financers
De valors negociables i altres instruments financers
D’empreses del grup i associades
De tercers

Cartera de negociació i altres
Diferències de canvi
Deterioració i resultat per alienació d’instruments financers

RESULTAT FINANCER
RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS
Impostos sobre beneficis

10

Activitat creditícia

Durant l’exercici 2017 s’han atés 170 sol·licituds de finançament, de les quals s’han concedit 100 operacions
de préstec, per un import total de 34,7 milions d’euros. El finançament aportat per l’IVF a les empreses
valencianes durant el 2017 ha estat vinculat a projectes d’inversió per 92,5 milions d’euros, en què s’estimava
la creació de 369 nous llocs de treball directe i la consolidació de 3.747 treballs.
A més, en l’àmbit de l’activitat de gestió de la cartera preexistent de préstecs al sector privat, l’IVF ha tramitat
en 2017 sol·licituds de modificació dels termes acordats, novació i altres gestions en 32 operacions, en 12
de les quals la novació tenia com a objecte donar facilitats i contribuir a equilibrar financerament les
empreses, adequar les condicions de les operacions de préstec a la conjuntura econòmica actual i a la seua
pròpia i facilitar la viabilitat d’aquestes. El muntant total dels imports relacionats amb aquestes operacions
de novació va ascendir a 13,5 milions d’euros.
El 47 % de les operacions de novació, alliberaments de primes (waivers) i altres que s’han tramitat en 2017
han tingut com a beneficiàries empreses situades a la província de València; el 13 %, empreses de Castelló;
el 22 %, empreses d’Alacant, i la resta ha sigut d’altres comunitats.
El 25 % de les operacions de l’IVF que l’any 2017 han sigut objecte de novació, autorització o waiver,
formaven part d’un consorci d’entitats que tramitava peticions idèntiques per a un passiu addicional de 100,5
milions d’euros, com a conseqüència del cofinançament de projectes a l’origen i/o de la reestructuració global
de passius en les empreses.

La nostra activitat en xifres:

100
operacions

34,7

milions €
concedits

11

369

3.747

nous llocs
de treball
directes

llocs de
treball
consolidats

Línies de finançament en funcionament en 2017

Línia
generalista

Línies en
colaboració amb
l’SGR

Línia per a
l’emprenedoria i
la innovació

Línies
d’avançament de
subvencions de
la GVA

Es tracta d’una línia d’ampli espectre, denominada “Línia IVF d’inversió i circulant”
destinada a finançar projectes d’inversió en actius productius impulsats per empreses
valencianes consolidades o per foranes que invertisquen en la nostra Comunitat i
necessitats derivades de plans de creixement o expansió internacional. Addicionalment,
a través d’aquesta línia es podran anticipar subvencions concedides per qualsevol òrgan
directiu de la Generalitat Valenciana.
Aquesta línia s’instrumenta a través de préstecs ordinaris de fins a 5 milions d’euros, a
un termini que podrà arribar fins a 15 anys, amb fins a 3 anys de manca per a devolució
de principal.
Durant 2017, es van aprovar 10 operacions per import d’11,1 milions d’euros per a
finançar projectes per un total de 29,8 milions d’euros.
Línies dirigides a autònoms i microempreses amb seu social i/o establiment productiu a
la Comunitat Valenciana, que tenen aval d’una entitat bancària o SGR:
- Línia IVF per a microempreses i pimes, destinada a finançar projectes
empresarials de qualsevol sector.
- Línia IVF cultura, a través de la qual es facilita finançament a empreses que
desenvolupen projectes culturals.
El finançament de l’IVF en les dues línies es fa a través de préstecs ordinaris a tipus
d’interés fix entre els 12.000 i els 350.000 euros a un termini de fins a 7 anys (fins a 5
anys en cas de la “Línia IVF per a autònoms, microempreses i pimes”) que tenen fins a
3 anys de manca de devolució de principal (fins a 1 any, en cas de la “Línia IVF per a
autònoms, microempreses i pimes”).
Durant 2017, es van aprovar 35 operacions, per import de 2,1 milions d’euros, per a
finançar projectes per un total de 15,2 milions d’euros.
Línia innovació + de préstecs participatius: la finalitat d’aquesta línia és finançar
empreses amb seu i/o activitat principal a la Comunitat Valenciana, amb projectes
innovadors que han superat la fase II de l’instrument pime del programa “Horitzó 2020”
de la Comissió Europea.
Els préstecs d’aquesta línia poden oscil·lar entre 25.000 i 150.000 euros, amb un termini
de devolució de fins a 15 anys amb fins a 5 anys de manca per a devolució del principal.
En 2017 es van aprovar 7 operacions, per un import total d’1,1 milió d’euros.
Es tracta d’un eix d’actuació de l’IVF a través del qual es facilita finançament a entitats
que col·laboren o presten els seus serveis per a la Generalitat Valenciana, i que troben
dificultats per a finançar les seues necessitats de circulant:
- Línia IVF finançament centres d’atenció a persones amb diversitat funcional, a
través d’aquesta línia l’IVF va anticipar les subvencions que s’havien de cobrar de
la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, per part de les entitats que gestionen
centres d’atenció social. D’aquesta manera es dona resposta a una necessitat de
finançament no cobert satisfactòriament per les entitats financeres privades, que
possibiliten a aquestes entitats sense ànim de lucre el desenvolupament normal de
la seua activitat. El finançament es du a terme a través de préstecs ordinaris a un
termini de fins a 18 mesos.
- Línia IVF – SERVEF Formació, per al finançament de centres de formació que reben
subvencions del SERVEF per a la realització de cursos dirigits prioritàriament a
persones en situació de desocupació que els proporcionen la qualificació
professional per a exercir una ocupació adequada a les necessitats del mercat de
treball i estimular la seua inserció laboral. Podran ser beneficiaris d’aquesta línia els
autònoms, empreses i entitats titulars de centres o entitats de formació acreditats
per SERVEF, que, entre altres requisits, acrediten haver sigut beneficiaris de
subvencions del SERVEF per a accions formatives dins de la modalitat de “Formació
per a la inserció” per a les quals se sol·licita l’avançament. Es tracta de préstecs
ordinaris a un termini de fins a 24 mesos, i s’apliquen els cobraments de les
subvencions empenyorades que es produïsquen al llarg de la vida del préstec a
amortitzar anticipadament l’operació fins a la seua cancel·lació total.
En 2017 es van aprovar 28 operacions de la “Línia de finançament a centres d’atenció a
persones amb diversitat funcional CIPI” per import de 17,8 milions d’euros i 20
operacions de la “Línia IVF-SERVEF Formació” per import de 2,6 milions d’euros.
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Classificació de les operacions formalitzades en 2017

Distribució per
províncies

Distribució que
atén la seua
cuantía

Distribució que
atén el termini

Distribució que
atén la carència

ACTIVITAT

Nombre Quantia concedida Quantia de projecte

TIC

6

388.586 €

16.531.274 €

Químic

4

2.318.500 €

9.098.772 €

Sanitari

26

19.109.015 €

30.753.267 €

Aux. agricultura

4

3.513.500 €

7.506.172 €

Mobles, fusta i paper

2

65.000 €

670.000 €

Construcció

1

35.500 €

54.260 €

Automoció i altres

2

43.000 €

51.852 €

Serveis

34

4.541.536 €

7.469.883 €

Distribució

11

589.000 €

2.675.022 €

Tèxtil

1

876.500 €

1.168.678 €

Ceràmic

4

2.185.100 €

14.124.578 €

Hostaleria

3

700.000 €

1.720.000 €

I+D

1

150.000 €

400.000 €

Energies renovables

1

150.000 €

256.000 €

34.665.237 €

92.479.758 €

TOTAL

100
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Noves línies aprovades per al 2018
Bonificació de
costos financers
de préstecs IVF

Instruments
financers amb
fons europeus

Les empreses que tinguen la seu social a la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que
estableix l’Ordre 19/2017, de 14 de desembre, de la Conselleria d’Hisenda i Model
Econòmic, podran beneficiar-se d’una bonificació del cost financer de les operacions de
l’IVF concedida per la Direcció General de Model Econòmic.
Podran obtindre finançament bonificat les inversions empresarials que contribuïsquen a
la transformació del model econòmic valencià i que tinguen un préstec de l’IVF (dins de
les línies de finançament oferides per l’IVF, “Línia IVF inversió i circulant”, “Línia IVF per
a microempreses i pimes” i “Línia IVF cultura”).
Les despeses subvencionables són la comissió d’obertura de l’operació de préstec
subscrita amb l’IVF, així com una part del diferencial del tipus d’interés aplicat a aquesta.
La quantia de l’ajuda es calcularà sumant l’import de la comissió d’obertura que serà del
0,5 % més la quota de l’interés anual d’aquest fins a l’import que resulte de multiplicar
el capital pendent d’amortitzar per 175 punts bàsics com a màxim.

La Generalitat Valenciana ha constituït per a 2018 dos fons, sense personalitat jurídica
pròpia, gestionats per l’IVF, que permetran canalitzar recursos de la Unió Europea per a
posar-los a la disposició d’empreses innovadores i pimes en fase de creixement i
expansió, així com de persones desocupades que duguen a terme iniciatives
emprenedores.
Aquests dos fons de fons es configuren com a instruments per a captar recursos
europeus, en un d’aquests, provinents del Programa operatiu FEDER i en l’altre,
del Fons Social Europeu (FSE). Aquests dos nous instruments financers rebran, a més,
recursos propis de la Generalitat i de la iniciativa privada.
Segons les primeres estimacions, aquests dos fons comptaran en conjunt durant els
primers anys de funcionament amb un volum total de recursos pròxim als 135 milions,
dels quals 66 milions vindran de la Unió Europea, uns 42 milions seran recursos propis i
els restants seran aportats per la iniciativa privada.
A través del Fons Social Europeu, es rebran recursos que es dirigiran a finançar
mitjançant microcrèdits projectes duts a terme per persones desocupades o
subempleades que residisquen a la Comunitat Valenciana, i que aposten per posar en
marxa noves iniciatives emprenedores. En aquesta línia d’actuació es prioritzarà el suport
a col·lectius amb necessitats especials en l’àmbit laboral, com són les dones, els majors
de 45 anys o les persones amb baixa formació, i la creació d’empreses d’economia social.
Aquest fons, que tindrà un volum total de recursos de 10 milions d’euros, oferirà préstecs
de 5.000 i 25.000 euros, amb els quals el beneficiari podrà finançar fins al 90 % de les
necessitats de creació del nou projecte empresarial. Aquest instrument financer s’oferirà
en col·laboració amb entitats de crèdit amb finalitats socials.
D’altra banda, es crearà un fons que rebrà finançament europeu a través del Programa
operatiu FEDER. Sumats aquests recursos europeus als recursos propis aportats per la
Generalitat i la iniciativa privada estimada, la dotació d’aquest fons podrà aconseguir els
125 milions d’euros.
Aquesta inversió estarà destinada a finançar projectes empresarials de caràcter
innovador, especialment els de base tecnològica, així com a petites i mitjanes empreses
amb un alt potencial de creixement i internacionalització o amb un elevat component
innovador, especialment els que provinguen de transferència de coneixement i
d’empreses amb segell excel·lència del programa “H2020”.
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Capital de risc
L’IVF participa en fons i societats de capital de risc de “seed” i “venture capital” amb la finalitat d’ampliar
l’oferta de productes i instruments que faciliten l’accés al finançament de les empreses valencianes i millorar,
d’aquesta manera, la productivitat i la competitivitat de la nostra economia.
Els sectors als quals estan dirigits aquests fons principalment són Internet, mitjans, màrqueting i comerç
electrònic, biotecnologia, salut i transferència tecnològica.
Es tracta de fons participats per inversors públics i privats, en els quals la participació de l’IVF és
minoritària i la gestió s’encomana a entitats gestores independents.
A 31 de desembre de 2017 l’IVF participa en 6 fons i societats de capital de risc en els quals ha
desembutxacat 24,4 milions d’euros, del total dels quasi 100 milions d’euros finalment desemborsats per
aquests fons. En l’actualitat, tan sols el fons Tech Transfer Ventures, FCR es troba en fase d’inversió.
NOM

Gestora

Imp. fons

Valencia Fomento Empresarial NatWest Ventures, SA
SCR, SA

Participació %
IVF

Nre.

22.357.650

12.020.242 54 %

10

Invercova I i II, FCR

Baring Venture Parner, SA, SGECR

7.813.158

3.305.567 69 %

11

Comval Emprén, FCR
(en liquidació)

Clave Mayor, SA, SGECR

7.976.852

1.772.677 22 %

6

Tirant Inversión, FCR
(en liquidació)

Riva y García

46.163.000

14.183.490 33 %

6

INNVAL Innovació i
Desenvolupament, FCR

Ámbar Capital y Expansión,
SGECR, SA

24.026.000

5.572.000 23 %

8

Inveready Invierte Biotech II
SCR

Inveready Asset Management
SGECR, SA

14.723.372

Sinensis Seed Capital, SCR

s/a (SCR autogestionada)

Tech Transfer Ventures, FCR

Clave Mayor, SA, SGECR
TOTAL

NOM

6%
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2.816.511

845.041 30 %

71

3.914.000

1.174.000 30 %

3

129.790.543
Constitució

Fase

860.232

39.733.249

Participació
IVF

134

%

Nre.

Valencia Fomento Empresarial SCR, SA Juliol de 1992

Creixement

Liquidat

Multisectorial

Invercova I i II, FCR

Abril de 1994

Creixement

Liquidat

Multisectorial

Comval Emprén, FCR
(en liquidació)

Maig de 2006

Fases inicials

En liquidació

Multisectorial

Tirant Inversión, FCR
(en liquidació)

Gener de 2007

Creixement

En liquidació

Multisectorial

INNVAL Innovació i Desenvolupament,
FCR

Juliol de 2010

Fases inicials

Fi fase inver
sió

Multisectorial

Inveready Invierte Biotech II SCR

Octubre de 2012

Fases inicials

Fi fase inver
sió

Biotech

Sinensis Seed Capital, SCR

Octubre de 2012

Fases inicials

Fi fase inver
sió

TIC i
aplicacions
mòbils

Tech Transfer Ventures, FCR

Desembre de
16
2015

Fases inicials

Fase inversió

Transferència
tecnològica

La Generalitat Valenciana, conscient de la importància del finançament alternatiu al canal bancari per a les
empreses de la Comunitat, ha impulsat a través de l’Institut Valencià de Finances tant la creació d’entitats
de capital de risc que inverteixen preferentment en empreses de la Comunitat Valenciana, com el suport a
altres iniciatives que prenen participacions minoritàries amb la finalitat d’atraure inversió al nostre entorn
empresarial. Amb això es pretén complementar i actuar com a palanca dels recursos d’inversors privats i, si
escau, d’altres finançadors públics, per a finançar projectes de qualitat i reforçar l’estratègia econòmica i
industrial de la Generalitat Valenciana.

Angels
Capital,
FCR

Invercova
II i II, FCR

València

Tirant Inversión

Foment
empresarial

Comval Emprén

1993
Préstecs
inversió

1994

2006

2008

Línies de
mediació

Adara,
SCR
Inveready

Innval, FCR

2009

Sinensis

2011
Préstecs
participatius
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2013

2014

Tech Transfer

2015
Microcrèdits

2016
Préstecs
socials

2017

Línies de mediació
L’IVF continua fent el seguiment de les línies de mediació que es van aprovar en exercicis anteriors per al
finançament d’autònoms i empreses, dirigides a finançar inversió, reestructuració de deute, circulant i
renovació de flotes.
La dotació d’aquestes línies va arribar a 400 milions d’euros i es van fer un total de 2.861 operacions amb
autònoms i empreses de la Comunitat Valenciana.
Actualment, aquestes operacions estan en fase d’amortització, i a desembre de 2017 queda un risc viu d’1,07
milions d’euros.

Avals privats concedits per l’IVF
El risc per avals prestats per l’Institut Valencià de Finances a empreses privades, a 31 de desembre de 2017,
correspon a un total de 7 operacions i arriba a 4,53 milions d’euros.

Resum activitat creditícia privada a 31/12/2017

Risc viu (en
milions €)

Nre. operacions

Crèdits directes al sector privat

189

405

Préstecs línia general

175

208

13

197

Línies de mediació sector privat

1

10 (*)

Fons de capital de risc sector privat

24

113 (**)

Deutors per execució d’avals privats

19

7

Avals al sector privat

5

7

237

542

Préstecs participatius i microcrèdits

TOTAL RISC

* Nombre d’operacions amb entitats financeres
** Nombre d’inversions en empreses
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Balanç de l’activitat comercial
En l’exercici 2017 es van atendre 506 consultes i sol·licituds d’informació per diferents mitjans (trucades
telefòniques, correus electrònics, reunions informatives, web), la qual cosa representa un increment del
135 % respecte a l’exercici anterior.
El desglossament del tipus de línia/finançament pel qual s’ha consultat és el següent:

2016

2017

Nre.

%

Nre.

%

Autònoms, microcrèdits i pimes
(SGR)

55

25,58 %

205

40,51 %

Inversió i circulant

79

36,74 %

82

16,21 %

Àrea social

1

0,47 %

111

21,94 %

Emprenedoria

21

9,77 %

24

4,74 %

Altres/diverses

59

27,44 %

84

16,60 %

2015

100 %

506

100 %

TOTAL

Com a conseqüència dels contactes mantinguts amb els clients potencials, s’han rebut 170 sol·licituds de
finançament (31 en 2016), la qual cosa suposa un increment del 448 %.
2016

Total consultes
Sol·licituds rebudes

2017

Operacions

Novacions

Total

215

0

214

31

25

56

%
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Operacions

Novacions

Total

%

100 %

506

0

506

100 %

26 %

170

16

186

37 %

Noves línies de finançament en 2018
En els últims mesos de l’any 2017 s’han dut a terme les accions necessàries per a la posada en marxa de
noves línies de finançament de les quals podran beneficiar-se empreses i famílies valencianes en l’exercici
2018.
- Línia de préstecs bonificats per la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic a través de la
direcció general competent en matèria de model econòmic, la finalitat de la qual és finançar projectes
empresarials transformadors del model econòmic valencià per a induir la inversió i la creació
d’ocupació necessàries en la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial.

- Línies amb fons FEDER i FSE:
Préstecs
participatius

Préstecs
subordinats

Línia de coinversió amb inversors privats que invertisquen
en empreses de creació recent amb projectes
preferentment innovadors.

Línia de préstecs subordinats destinats a empreses amb un
alt potencial de creixement i internacionalització o amb un
elevat component innovador, especialment dels que
provinguen de transferència de coneixement i de les
empreses amb segell excel·lència (“H2020”).

Préstecs ordinaris
de risc compartit

Línia destinada a promoure el treball per compte propi,
esperit emprenedor i la creació d’empreses, i destinada
principalment a persones desocupades.

Capital de risc
llavor

Naix amb l’objectiu d’invertir en projectes empresarials de
caràcter innovador, especialment de base tecnològica i/o de
transferència tecnològica.

Capital de risc
expansió

Naix per a invertir en empreses amb un alt potencial de
creixement i internacionalització, i prioritza la innovació.
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Finançament concedit a la Generalitat Valenciana, empreses,
entitats, fundacions públiques, institucions firals, universitats
públiques i entitats locals i les seues associacions
Les operacions amb la Generalitat Valenciana, societats mercantils públiques, entitats de dret públic,
fundacions, universitats públiques, institucions firals, entitats locals i les associacions constituïdes per
aquestes, suposen un risc viu a 31 de desembre de 2017 de 607,95 milions d’euros.
El volum de les operacions de finançament concedides durant 2017 per l’IVF a les entitats esmentades
anteriorment arriba a 441,87 milions d’euros. En total s’han concedit huit operacions, entre nous
finançaments i renovacions o negociació de les actuals, i tres d’aquestes són a llarg termini i la resta a curt
termini.
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Avals concedits per l’IVF
El risc per avals prestats per l’Institut Valencià de Finances a empreses privades a 31 de desembre de 2017
correspon a un total de 7 operacions i arriba a 4,5 milions d’euros.
D’altra banda, l’IVF, d’acord amb el seu reglament, ha prestat avals que garanteixen operacions vinculades
al sector públic, el risc del qual a 31 de desembre de 2017 és de 150,9 milions d’euros i correspon a un total
de 9 operacions.
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Col·laboracions i accions de difusió
Amb la finalitat de donar a conéixer la labor de l’IVF com a finançador, s’han dut a terme diferents accions,
entre altres, la participació activa en esdeveniments com Forinvest i el Dia de la Persona Emprenedora, amb
presència d’estand i participació en xarrades, i la participació en diverses jornades de difusió de l’activitat de
finançament:
DATA

NOM/DESCRIPCIÓ DE LA JORNADA/TROBADA

LLOC

ORGANITZA

Gener

Seminari IVIE: “Finançament autonòmic, estabilitat
pressupostària i benestar”

ADEIT

IVIE

Febrer

XVI Fòrum d’Ocupació i Emprenedoria Facultat d’Economia

Facultat Economia

Universitat de València

Febrer

Jornades FEVAP-CECAP (Cierval)

CIERVAL

CIERVAL

Febrer

Jornades Economia i Empresa

Facultat Economia

UV-Fundació la Canyada Blanch

Març

Reunió informativa amb les empreses d’ESPAITEC

Univ. I

ESPAITEC

Maig

Noves línies de finançament industrial de l’IVF

Seu ASCER

ASCER

Maig

Indústria 4.0: el repte de la digitalització en els sectors hàbitat
i metal·lomecànic

SH Valencia Palace

Economia 3

Maig

“El finançament de l’empresa valenciana”

Hotel Primus Valencia

IVEFA

Juny

Programes de finançament de l’IVF

INNVATUR Benidorm

IVF. Hosbec, AVT

Juny

Jornada Internacionalització d’Empreses Creatives i Culturals—
II Congrés GoGlobal

Fira València

DG d’Internacionalització

Juny

I Jornada d’Economia i Sostenibilitat Regional

Madrid

AIReF

Juny

IMEX-Comunitat Valenciana 2017

CACSA

IMEX Juny

Indústria 4.0: el repte de la digitalització en el sector del plàstic Seu d’AIMPLAS

Economia 3

Juny

“Coneix els instruments de finançament al teu abast”

Cambra València

Cambra València

Juliol

Presentació línies IVF

Xàbia

Ajuntament de Xàbia

Setembre

Instruments de finançament pimes i emprenedors

Auditori Castelló

CEEI Castelló

Octubre

Desdejuni empresarial

Periòdic Mediterráneo

Hotel Intur Castelló

Octubre

Programa d’acceleració Climatec Kic-Because fundind & legal
matters

Les Naus

Climatec Kic

Octubre

Fòrum Finançament + Premis CEEI IVACE 2017 València

CEEI València

CEEI València

Octubre

Mesa sobre el mercat immobiliari

Borsa de València

Forinvest

Octubre

Blue Growth i Economia circular

Col·legi enginyers de
CCiP de València

Col·legi enginyers de CCiP
de València

Octubre

Esmorzar–Col·loqui ASEBEC

Restaurant El Pairal

ASEBEC

Novembre

Biotica en Espaitec

Espaitec

Grup Gimeno

Novembre

Línies d’actuació i finançament de l’IVF

Seu Mancomunitat
Alt Túria

Regidoria d’Ocupació i
Desenvolupament Local
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Desembre

El Pla d’inversions per a Europa

Casa Mediterrani

Comissió Europea i BEI

Desembre

Eines de finançament i inversió per a empreses recents en el
sector turístic

CDT València

Ivattur
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Xarxes socials
A més de la labor comercial que l’Institut Valencià de Finances fa de manera directa, també es fa ús de les
xarxes socials per a donar difusió a tots els temes que poden ser d’interés per a la ciutadania, com pot ser
el llançament de nous productes financers, la participació en col·loquis i esdeveniments, la publicació de nous
butlletins o estadístiques, etc.
A continuació, presentem un resum de l’activitat registrada a través del compte de l’IVF en Twitter durant
2017.

Gen.

Febr.

Març

Abr.

Maig

Juny

Jul.

Ag.

Set.

Oct.

Nov.

Des.

Total

5

5

11

7

3

6

5

3

9

7

12

16

89

Impressions

15900

1825

6542

3107

1517

4076

6245

6489

4033

4738

6678

Visites perfil

487

539

570

472

196

426

423

432

545

391

290

882

5.653

Esments

74

66

77

247

44

68

133

188

155

45

115

160

1.372

Nre. seguidors

13

20

12

21

732

18

16

9

16

14

16

24

911

Piulades

* Mesurament realitzat per la plataforma Analytics facilitada per Twitter

Rellevància en els mitjans de comunicació

Nombre d’articles a l’any segons FACTIVA (1993-2017)
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14400 75.550

Gestió de l’endeutament de l’IVF
L’endeutament de l’IVF amb entitats financeres a 31 de desembre de 2017 ha aconseguit un valor nominal
de 619,26 milions d’euros, que suposa una disminució de 64,11 milions d’euros sobre l’any precedent.
L’Institut Valencià de Finances continua finançant-se en operacions de curt termini sota les línies del contracte
de serveis, operacions de crèdit i serveis financers a la Generalitat i el Sector Públic els subscrits per la
Generalitat amb diverses entitats financeres, i s’instrumenten en format de préstecs a curt termini i mitjançant
pòlisses de crèdit.
Els venciments d’operacions a llarg termini de l’IVF, igual que el de totes les entitats públiques que consoliden
amb la Generalitat en termes de comptabilitat nacional, són atesos pel Fons de Liquiditat Autonòmic.
El cost de la meritació del deute de l’Institut Valencià de Finances en 2017 va ser de 0,59 %, amb una vida
mitjana de 3,65 anys.
Cost de la meritació anual

Operacions a curt termini
En 2017 s’ha procedit a la pròrroga, fins al 31 de gener de 2019, del contracte de serveis, operacions de
crèdit i serveis financers a la Generalitat i el Sector Públic. No obstant això, el termini indicat, les operacions
subscrites en el marc de l’esmentat contracte tenen venciment el 31 de gener de 2018. Per al període restant,
fins al 31 de gener de 2019, es revisaran les condicions financeres de les operacions d’acord amb el principi
de prudència financera vigent.
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El diferencial aplicat a aquestes operacions està vinculat als diferencials marcats en les resolucions de la
Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el principi de prudència financera.
El volum total d’aquestes línies arriba a 120,0 milions d’euros, dels quals
110,0 milions corresponen a pòlisses de crèdit, amb un saldo disposat de 99,52 milions a 31 de
desembre de 2017, i
10,0 milions corresponen a préstecs totalment desemborsats a tancament de l’exercici.

Ràting de l’IVF
Agència

Llarg termini

Curt termini

Moody’s
(informe juliol
2017)
PI-Rating
Ba2

Fitch-Rating
(informe octubre
2017)

Standard&Poor’s
(informe novembre
2017)

Perspectiva estable

BBBPerspectiva estable

BB
Perspectiva estable

Not Prime

F3

B

Amb posterioritat al tancament de l’any, el dia 17 d’abril de 2018, Moody’s va elevar la qualificació de
l’Institut Valencià de Finances un escaló des de Ba2 fins a Ba1.
Amb data 29 de maig de 2018, Standard and Poor’s va canviar la perspectiva del ràting des d’estable fins a
positiva.
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Serveis per a la Generalitat
Gestió del deute
Obtenció de finançament
L’Estat va posar en marxa l’any 2012 mecanismes de suport a la liquiditat de les comunitats autònomes,
entre els quals s’inclouen les línies ICO-comunitats autònomes, el mecanisme extraordinari de finançament
per al pagament de proveïdors i el Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA).
El Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats
autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic va posar en marxa mesures per a garantir la
sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals mitjançant la creació d’un mecanisme
de suport a la liquiditat consistent en dos fons, estructurats en compartiments, que permeten atendre les
necessitats financeres previstes en l’esmentat Reial decret llei.
L’estoc acumulat de deute que supera els 46 mil milions d’euros a 31 de desembre de 2017, el nivell de
venciments anuals a refinançar i la qualificació creditícia assignada per les agències de ràting impedeixen
que la Comunitat Valenciana puga finançar-se en els mercats a un cost raonable, d’ací que el Consell decidisca
renovar en 2017 la seua adhesió al Fons de finançament de les CA.
L’any 2017 la Generalitat va obtindre finançament a través del Fons de Liquiditat Autonòmic, mitjançant la
formalització d’una operació de préstec a llarg termini per import total de fins a 5.409,44 milions d’euros,
dels quals es van desemborsar 5.407,89 milions d’euros fins a 31 de desembre de 2017.
Addicionalment, i a diferència d’anys anteriors, en 2017 les entitats financeres en una situació de millora
del risc d’Espanya, i en particular de caiguda de les posicions creditores amb la Generalitat Valenciana, han
estat més interessades a presentar propostes per a refinançar préstecs antics que tenien un cost superior
als actuals de mercat. En aquest sentit, es va concretar una d’aquestes i es va contractar amb el Banc de
Sabadell una operació de 76,97 milions d’euros a llarg termini.

Mesures de suport de l’Estat
L’Estat ha ajustat el cost del finançament vinculat als mecanismes de suport a la liquiditat esmentats, a fi de
traslladar a les comunitats autònomes la millora experimentada en les condicions de finançament de l’Estat
i ha ampliat els terminis d’amortització i manca dels préstecs.
Des de l’any 2016 els tipus d’interés aplicats per l’Estat als mecanismes de finançament, del Fons de
Finançament de Comunitats Autònomes no suposen cap marge addicional per a les CA sobre el cost que el
mateix Tresor Espanyol paga pel seu finançament. La Generalitat Valenciana paga el mateix tipus d’interés
als que es negocia el deute de l’Estat, en aquest cas l’equivalent a un préstec de 6,5 anys de durada.
El tipus d’interés aplicable al FLA 2017 és del 0,84 %, que és l’equivalent a la mitjana ponderada dels tipus
d’interés aplicats a les disposicions del préstec al llarg de l’any 2017.
L’any 2017 ha continuat vigent el principi de prudència financera establit en el Reial decret llei 21/2012, de
13 de juliol, de mesures de liquiditat de les administracions públiques i en l’àmbit financer, i es farà extensiu
a totes les comunitats autònomes.
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Segons la Resolució de 4 de juliol de 2017, de la Secretaria General del Tresor i Política Financera, per a
les comunitats autònomes adherides al Fons de Finançament a Comunitats Autònomes, els diferencials
màxims sobre el cost de finançament de l’Estat seran:
A) Per a les comunitats autònomes que l’any en curs han formalitzat operacions d’endeutament amb el
Fons de Finançament a Comunitats Autònomes:
- Operacions no instrumentades en valors els venciments dels quals queden coberts pel Fons de
Finançament a Comunitats Autònomes: 20 p. b.
- Operacions els venciments de les quals no queden coberts pel Fons de Finançament a
Comunitats Autònomes: 50 p. b.
B) Per a les comunitats autònomes diferents de les recollides en l’apartat a) anterior:
- Operacions a llarg termini no instrumentades en valors: 50 p. b.
- Operacions a curt termini: 50 p. b.
C) En el cas de les operacions d’endeutament amb una vida mitjana superior als 10 anys, els diferencials
màxims establits es podran incrementar en un punt bàsic per any addicional, fins a un màxim de 15
p. b. addicionals.
D) En el cas d’operacions instrumentades en valors, el diferencial màxim es fixarà en cada operació
mitjançant informe de la Secretaria General del Tresor i Política Financera.
La novetat d’aquesta resolució de prudència financera és que aquesta permet a les CA refinançar
operacions a marges superiors als ordinaris de prudència financera esmentades en els paràgrafs
anteriors, sempre que suposen una millora sobre el cost de l’operació anterior i sempre que no
es modifique la vida mitjana del préstec a refinançar.
Reunions amb inversors i amb entitats de crèdit
El fet que la Comunitat Valenciana s’haja adherit l’any 2017 al Fons de Liquiditat Autonòmic, que ha donat
cobertura a les seues necessitats de nou finançament l’any, no ha sigut obstacle perquè l’IVF ha mantingut
al llarg de l’any contactes amb inversors i amb entitats de crèdit. Fruit d’aquestes, ha sigut la concertació
d’una nova operació a llarg termini.

Deutes a curt termini
Durant 2017 s’han formalitzat 11 operacions de préstec a curt termini per un import global de 344,25 milions
d’euros.

Deute a llarg termini
Com s’ha esmentat anteriorment, la Generalitat Valenciana va renovar la seua adhesió al FLA en 2017,
formalitzant un préstec a través de l’ICO amb l’FFCA per un import de fins a 5.409,44 milions d’euros, a un
tipus mitjà del 0,84 % i amortitzable fins a 10 anys. Aquest préstec va finançar el dèficit autoritzat de l’any
2017 equivalent a un 0,6 % del PIB de la Comunitat Valenciana, les devolucions a l’Estat de l’anualitat relativa
a les liquidacions del Sistema de Finançament Autonòmic dels anys 2008 i 2009, així com els venciments
financers de la Comunitat Valenciana en termes consolidats amb el seu sector públic.
A més, es van refinançar amb un préstec del Banc de Sabadell per 76,97 milions, dues operacions que la
Generalitat mantenia amb l’ICO que tenien un cost més elevat.
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Modalitat

Import a 31/12/2017 (milions €)

Tipus fix/Spread mitjà

Préstecs FLA 2017

5.407,89

0,84 %

Préstecs Sabadell

76,97

0,98 %

TOTAL

5.484,86

La Generalitat Valenciana va assumir dues operacions de préstec subscrites per CIEGSA amb el BBVA, per
import total de 70,67 milions d’euros, dels quals 10 milions d’euros vencien el 15 de setembre de 2017, i
60,67 milions tenen el venciment final el 31 de juliol de 2030.

Gestió financera
Estructura de la cartera
El deute de la Generalitat Valenciana (Administració general) a 31 de desembre de 2017 ascendeix a
43.607,15 milions d’euros. El percentatge de deute a tipus fix és del 82,00 %, percentatge que es considera
adequat per l’actual conjuntura de baixos tipus d’interés. La vida mitjana de la cartera de la Generalitat
Valenciana és de 3,91 anys. Els apartats següents recullen l’estructura de la cartera de la Generalitat a 31 de
desembre de 2017, així com diversos gràfics, sobre la base de diferents ítems.
ESTRUCTURA DE LA CARTERA DE LA GENERALITAT VALENCIANA A 31/12/2017
PER INSTRUMENTS (IMPORT EN EUROS)

PRÉSTECS LLARG TERMINI
PRÉSTECS MECANISMES DE FINANÇAMENT
ABONAMENTS
COL·LOCACIONS PRIVADES
PRÉSTECS CURT TERMINI
PÒLISSES CRÈDIT
CONFIRMINGS

TOTAL

FIX

%

1.824.961.006
33.463.829.456
400.000.000
70.000.000
0
0
0

4,19
76,74
0,92
0,16
0,00
0,00
0,00

35.758.790.462

VARIABLE
%
%
%
%
%
%
%

2.229.412.903
3.667.245.943
0
165.000.000
314.250.000
700.000.000
772.451.048

82,00 %

7.848.359.894

Deute curt termini vs. Deute llarg termini
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%

TOTAL
5,11
8,41
0,00
0,38
0,72
1,61
1,77

%
%
%
%
%
%
%

4.054.373.908
37.131.075.399
400.000.000
235.000.000
314.250.000
700.000.000
772.451.048

18,00 %

43.607.150.355

Estructura de la cartera per productes

Tipus d’interés fix vs. Tipus d’interés variable
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Costos del deute de la Generalitat
El cost de la meritació del deute de la Generalitat Valenciana l’any 2017 ha sigut:
Instrument

Volum viu mitjà (€)

Cost (%)

Curt termini

1.409.570.413

0,22 %

Llarg termini

40.063.817.421

0,97 %

41.473.387.834

0,96 %

TOTAL

El cost de la meritació en el 2017 s’ha mantingut igual que l’any 2016:

Ràting de la Generalitat
Agència

Llarg termini

Curt termini

Moody’s
(informe juliol
2017)
PI-Rating
Ba2

Fitch-Rating
(informe octubre
2017)

Standard&Poor’s
(informe novembre
2017)

Perspectiva estable

BBBPerspectiva estable

BB
Perspectiva estable

Not Prime

F3

B

Amb posterioritat al tancament de l’any, el dia 17 d’abril de 2018, Moody’s va elevar la qualificació de la
Generalitat Valenciana en un escaló des de Ba2 fins a Ba1.
Així mateix, Fitch en decisió presa el passat 20 d’abril de 2018, va afirmar el ràting de la Generalitat
Valenciana en BBB, en categoria d’inversió.
Finalment, el passat 25 de maig de 2018, Standard and Poor’s va canviar la perspectiva del ràting des
d’estable fins a positiva.
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Coordinació de l’endeutament del sector públic
Operacions gestionades per l’IVF
D’acord amb el que estableix l’article 88 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda
Pública, del sector públic instrumental i de subvencions , l’IVF serà l’encarregat de la gestió, la coordinació
i el seguiment de l’endeutament del sector públic instrumental de la Generalitat i de més ens adscrits, així
com de la negociació amb les entitats financeres de les seues condicions. Funcions similars a les descrites es
recullen en el capítol III del Decret 94/1996, de 21 de maig, del Govern Valencià, pel qual es regula la
gestió del deute públic, la gestió financera i la coordinació de l’endeutament de les entitats autònomes
i empreses de la Generalitat Valenciana, i en el Decret llei 1/2011, de 30 de setembre, del Consell, de
mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic empresarial i fundacional.
En aquest sentit, l’IVF ha informat i tramitat les autoritzacions de la Comissió Delegada del Consell d’Hisenda
i Assumptes Econòmics per les quals s’estableixen, per a l’exercici 2017, els límits màxims d’endeutament
amb entitats financeres i el mateix IVF, de les persones jurídiques que integren el sector públic valencià, a
l’efecte del compliment del que estableix la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i
altra normativa d’aplicació, que han sigut autoritzades, per al conjunt de l’exercici, refinançaments per import
de 172,14 milions d’euros i nou endeutament per import de 4,26 milions d’euros, dels quals s’han formalitzat,
finalment, 126,79 milions i 0,8 milions, respectivament.
Així mateix, l’IVF ha informat les condicions financeres de les operacions formalitzades amb entitats
financeres que, actualment, en el cas de les entitats classificades com a unitat institucional integrada en el
sector administracions públiques, conforme als criteris SEC 2010, han de subjectar-se al principi de prudència
financera establit per la Secretaria General del Tresor i Política Financera. El volum d’operacions informades
durant l’any 2017 ha ascendit a 25,055 milions d’euros.
Empreses, fundacions, institucions firals i ens públics de la Generalitat
Nre.

Import (milions €)

Termini
mitjà

Tipus interés mitjà

Op. curt termini—tipus fix

1

15,00

12 mesos

Fix 0,11 %

Op. curt termini—tipus variable

2

10,055

12 mesos

0,41%

D’altra banda, s’ha gestionat el pagament pel FLA de venciments d’entitats del sector públic, de deute financer
a llarg termini amb entitats de crèdit residents, i no residents, per import de 344,53 milions d’euros de
principal i 20,14 milions d’euros d’interessos. A més, i corresponent a venciments de FLA de 2016 però
abonats al principi de 2017, s’han pagat 0,55 milions d’euros.
Finalment, per l’acord del Consell de 30 de maig de 2013, s’ha produït l’assumpció per la Generalitat del
deute que es detalla a continuació, i l’IVF ha subscrit, actuant per compte de la Generalitat, el contracte de
subrogació per a l’execució dels acords esmentats.

Total deute amb entitats de crèdit assumit per la Generalitat en 2017
Entitat

Import (milions €)

Construccions i infraestructures de la Generalitat-CIEGSA

70,666

TOTAL

70,666
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Avals de la Generalitat tramitats per l’IVF
L’article 90.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del sector públic
instrumental i de subvencions, atribueix a l’IVF la tramitació i la gestió dels avals de la Generalitat.
Durant l’exercici 2017, l’IVF no ha tramitat cap aval.

Deute de les empreses, ens públics i fundacions de la Generalitat i
universitats i altres ens
L’estructura del deute financer de les empreses, ens públics, fundacions i les universitats públiques
valencianes es distribueix el 66 % a tipus variable i el 34 % a tipus fix. En aquests percentatges s’inclouen
les operacions de cobertures de tipus d’interés en vigor, formalitzades per les empreses i les entitats
públiques.
En funció dels instruments en els quals està instrumentat el deute financer de les empreses, les fundacions i les
universitats que conformen el sector públic valencià es presenta el desglossament següent:

Activitats relacionades amb el mercat de valors
L’Institut Valencià de Finances, com a òrgan supervisor de la societat rectora de la borsa de València, S. A.
en virtut de les competències reconegudes a la comunitat autònoma pel text refós de la Llei del mercat de
valors aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre, ha desenvolupat l’any 2017, entre altres,
les actuacions següents:
Informar favorablement la designació de membres del Consell d’Administració de la Societat de
Borses. 8/3/2017.
Informar favorablement el nomenament de nou conseller de la Societat Rectora de la Borsa de Valors
de València, S.A.U., designat per Acord de borses i mercats espanyols, societat hòlding de mercats i
sistemes financers, S. A. de data 31/3/2017.
Aportar suggeriments al text de l’Avantprojecte de llei del mercat de valors via tràmit d’audiència i
informació pública. 18/9/2017.
Resolució de l’IVF relativa a la baixa de membre de la Borsa de Valors de València i renúncia a la
seua condició d’entitat participant en el SACL València per part d’HAITONG BANK, S. A. Sucursal
a Espanya.
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Supervisió d’entitats financeres
En el marc de la legislació bàsica de l’Estat, l’IVF fa la supervisió de l’actuació de les entitats financeres amb
seu social a la Comunitat Valenciana sobre les quals la Generalitat té competències administratives (caixes
d’estalvis, cooperatives de crèdit i cooperatives amb secció de crèdit).
A la fi de 2017 hi havia 43 cooperatives amb secció de crèdit, 31 cooperatives de crèdit i 1 caixa d’estalvis
amb seu social a la Comunitat Valenciana.
Anàlisi patrimonial, econòmica i financera de les entitats
A fi d’avaluar la situació i l’evolució de les diferents entitats financeres sobre les quals la Generalitat té
competències, durant 2017 s’ha efectuat un seguiment “a distància” a partir de l’anàlisi de la documentació
comptable i estadisticofinancera, degudament tractada informàticament, que aquestes entitats remeten
periòdicament, així com de l’anàlisi dels informes d’auditoria externa de comptes anuals i dels resultats de
les visites d’inspecció realitzades pel Banc d’Espanya o, en el cas de les cooperatives amb secció de crèdit,
per l’IVF.
Addicionalment, com a conseqüència de l’entrada en vigor de nous estats financers individuals, en aplicació
de la normativa de la Unió Europea i de les modificacions significatives en la normativa comptable bancària
aplicable, s’ha continuat el procés d’adaptació de l’aplicació corporativa que realitza el tractament informàtic
de la informació financera de les entitats supervisades (SEF), així com dels informes de seguiment i quadres
de comandament que s’obtenen d’aquesta, amb l’objectiu de poder dur a terme una adequada anàlisi i
interpretació de la informació.
Inspecció de Cooperatives amb Secció de Crèdit
En l’exercici 2017, l’IVF ha dut a terme 17 inspeccions de seccions de crèdit de cooperatives, amb la finalitat
de comprovar el compliment de les normes vigents dictades per a regular l’activitat d’aquestes entitats, així
com vigilar la seua solvència i assegurar el correcte funcionament i estabilitat d’aquestes. A més, s’han fet 4
informes de seguiment per a analitzar la situació i l’evolució patrimonial i economicofinancera de diferents
seccions de crèdit.
D’altra banda, s’han formulat 15 escrits de requeriments, instruccions o recomanacions a les entitats com a
conseqüència de les visites d’inspecció realitzades o de l’anàlisi de la seua situació financera. Respecte als
requeriments a seccions de crèdit de cooperatives, s’ha efectuat el corresponent anàlisi de la contestació a
aquests, amb la finalitat d’avaluar-ne el grau de compliment.
Expedients d’autorització i altres tasques administratives
L’IVF ha dut a terme la tramitació d’expedients d’autorització administrativa, així com altres tasques
administratives que són competència de la Generalitat d’acord amb la normativa d’ordenació i disciplina
financera.
El detall dels expedients tramitats està recollit en el quadre següent:
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AUTORITZACIONS
Distribució d’excedent i pressupost del Fons de Formació i Promoció
Cooperativa (cooperatives de crèdit)

29

Modificacions i esmenes d’estatuts socials (caixa d’estalvis i cooperatives
de crèdit)

16

Campanyes publicitàries sobre productes i serveis financers (caixa d’estalvis i
cooperatives de crèdit)

19

Autorització per a la signatura de conveni amb una entitat financera (cooperatives
amb secció de crèdit)

4

Reglament per a la defensa del client (caixa d’estalvis i cooperatives de crèdit)

1

Distribució d’excedents i pressupost de l’Obra Benèfica Social (caixa
d’estalvis)

1

Autorització procés electoral (caixa d’estalvis)

3

Baixa en el Registre de Cooperatives amb Secció de Crèdit

1
SUBTOTAL

74

ALTRES EXPEDIENTS
Inscripció en el Registre d’Alts Càrrecs (caixa d’estalvis i cooperatives de crèdit)

15

Informes sobre modificació d’estatuts (cooperatives amb secció de crèdit)

14

Informe sobre proposta d’estatuts d’una fundació d’obra social

1

Comptes anuals per a depòsits en el Registre de Cooperatives (cooperatives de
crèdit i cooperatives amb secció de crèdit)

48

Comptes anuals per a depòsit en el Registre Mercantil (cooperatives de crèdit)

30

Nomenament d’auditories per a inscripció en el Registre de Cooperatives
(cooperatives de crèdit i cooperatives amb secció de crèdit)

47

Nomenament Consell Rector per a inscripció en el Registre Cooperatives
(cooperatives de crèdit i cooperatives amb secció de crèdit)

64
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SUBTOTAL

219

TOTAL

293

Elaboració de normes jurídiques
La Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització
de la Generalitat, modifica el règim jurídic de l’IVF.
Aquesta norma preveu que les competències i les funcions en matèria de política financera i tresor, que
desenvolupava l’IVF, passen a ser assumides per la conselleria competent en matèria d’hisenda, una vegada
entre en vigor el reglament orgànic i funcional d’aquesta conselleria, així com el reglament d’organització i
funcionament de l’IVF, que s’aprove per a adaptar-lo a aquesta nova situació.
En aquest sentit, mitjançant la disposició addicional cinquena de la Llei 21/2017 esmentada es recull
l’adaptació de referències dels òrgans competents en la legislació aplicable en matèria de supervisió
prudencial de les entitats financeres que estan sota la tutela administrativa de la Generalitat.
Supervisió de fundacions
Sobre la base del que disposa la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries,
es va incorporar en el text refós de la Llei sobre caixes d’estalvis de la Comunitat Valenciana, una regulació
específica per a les fundacions sorgides per transformació de caixes d’estalvis i sobre les fundacions
constituïdes per a la gestió de l’obra social de les caixes d’estalvis, que atribueix a l’IVF determinades funcions
de supervisió en suport de les funcions que corresponen al protectorat.
En 2017, d’acord amb l’esquema d’actuació implementat respecte a les fundacions d’aquesta naturalesa
inscrites en el Registre de Fundacions de la Comunitat Valenciana (Fundació Caixa Castelló, Fundació
Bancaixa i Fundació Obra Social Caja Mediterráneo) s’han fet les activitats següents: l’anàlisi patrimonial,
econòmica i financera, sobre la base dels comptes anuals; la revisió del contingut de les actes de les sessions
dels patronats; el seguiment de les actuacions realitzades i de l’evolució del seu patrimoni immobiliari, així
com els informes preceptius per al protectorat, previstos en la normativa autonòmica.
Addicionalment, en el marc de la supervisió d’aquestes fundacions, que preveu la realització de visites
d’inspecció in situ, en 2017 s’ha dut a terme la inspecció d’una fundació sorgida per transformació d’una
caixa d’estalvis.
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Procés electoral en Caixa Ontinyent
Una de les funcions inherents a l’exercici de les competències assignades en aquesta matèria consisteix en
la supervisió del procés electoral de les caixes d’estalvis, a fi de vetlar per la transparència del procés i
comprovar que els successius actes que integren aquests processos s’ajusten a la normativa vigent.
En aquest sentit, al llarg de 2017, s’ha supervisat el procés electoral dut a terme per a l’elecció i la designació
dels membres dels òrgans de govern de Caixa Ontinyent (Assemblea General, Consell d’Administració i
Comissió de Control).
Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana
Mitjançant el Decret 89/2013, de 5 de juliol, del Consell, i amb la signatura ulterior del Contracte marc de
reestructuració de risc i deute i de la resta de contractes necessaris, la Generalitat va impulsar un pla de
reestructuració de l’SGR per al període 2013-2018, amb la finalitat de possibilitar la seua viabilitat futura.
Respecte a això, l’IVF ha assumit determinades funcions de control i seguiment de l’activitat d’aquesta entitat,
especialment el compliment del pla de reequilibri i viabilitat. L’esquema d’actuació realitzat sobre la base legal
esmentada preveu les actuacions següents: una anàlisi trimestral de l’evolució dels riscos, una anàlisi
trimestral dels seus estats comptables, una revisió de la totalitat dels butlletins de fallits presentats, així com
de les sol·licituds de refinançament presentades, un seguiment trimestral dels saldos del finançament i un
seguiment trimestral del risc assumit per la Generalitat.
D’altra banda, mitjançant el Decret llei 1/2017, de 9 de juny, del Consell, es va possibilitar l’adhesió de la
Generalitat a l’acord de novació del contracte marc de reestructuració de risc i deute de 2013, subscrit per
l’SGR, l’IVF i les entitats financeres creditores el 29 de desembre de 2016, que té per objecte garantir el
pagament del deute financer a càrrec de l’SGR i, en última instància, la viabilitat d’aquesta i la continuació
de la seua activitat. Així mateix, es va declarar el venciment anticipat de l’aval de la Generalitat, concedit en
2013, per import de 200 milions d’euros i l’aplicació, en la major part, de 168,8 milions d’euros, al Fons de
Provisions Tècniques de la SGR. Tot això, junt amb el pagament de 75,2 milions que la Generalitat devia a
l’SGR pel contracte de reafiançament, ha permés reduir molt significativament el seu deute financer, que ha
passat de 369,3 milions d’euros (a 31 de desembre de 2016) a 124,1 milions d’euros (a 31 de desembre de
2017), la qual cosa ha tingut el seu correlatiu reflex en la seua solvència i el seu patrimoni net ha passat a
ser positiu.
Altres actuacions
Com en anys anteriors, en 2017 s’ha elaborat l’anuari d’entitats financeres de la Comunitat Valenciana
corresponent a l’exercici 2016, que recull, de manera sistemàtica, informació abundant sobre totes les entitats
financeres que actuen a la Comunitat Valenciana, especialment sobre les quals tenen domicili social en
aquesta comunitat autònoma. Igual que en els últims exercicis, donat el procés de reestructuració esdevingut
en el sistema espanyol i, en particular, el de la Comunitat Valenciana, s’ha presentat en un mateix bloc la
informació relativa a bancs i caixes d’estalvis.
A més de l’anuari, es confecciona el Boletín Trimestral de Entidades Financieras, en què s’actualitzen
trimestralment les dades estadístiques i gràfiques de depòsits i crèdits, així com el nombre d’oficines situades
al territori de la Comunitat Valenciana que apareixen en l’anuari. Sobre aquest tema, cal assenyalar que, tant
l’anuari com el Boletín Trimestral de Entidades Financieras es publiquen en la pàgina web de l’IVF.
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Certificació electrònica
En 2017, la Subdirecció d’EEFF i Certificació Electrònica de l’IVF, en l’exercici de les funcions assignades
com a prestador qualificat de serveis de confiança, ha emés 221.215 certificats digitals personals, tant per
a ciutadans, entitats, empleats públics, pertinença a empresa, i de pseudònim (220.619 sense comptar els
certificats de pseudònim). Així mateix, ha emés 1.570 certificats no personals (per a servidors web,
aplicacions, signatura de codi informàtic, de vpn, de seu electrònica i de segell d’òrgan).
El nombre de certificats emesos en 2017, així com l’evolució experimentada en els últims anys, és un bon
indicador del desenvolupament dels serveis d’Administració electrònica i, per tant, és un indicador de la
utilitat dels certificats emesos per l’IVF-Subdirecció d’EEFF i Certificació Electrònica.

2014

2015

2016

2017

Certificats de ciutadà

84.772

102.495

145.799

203.748

Certificats d’entitat i representant

1.384

1.587

1.646

3.506

Certificats d’empleat públic

10.321

12.951

13.380

13.329

Certificats personals

96.477

117.033

160.825

220.619

939

1.272

1.826

1.570

97.416

118.305

162.651

222.189

Certificats no personals
TOTAL

Certificats personals

Certificats no personals
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L’activitat del Centre d’Atenció a Usuaris i punts de registre d’usuari (PRU) de l’IVF ha aconseguit la quantitat
de 40.704 incidències, la qual cosa suposa un increment del 19 % respecte a 2016 (que en va registrar
34.219) i del 71 % respecte a 2015 (que en va registrar 23.761).
Aquest augment està motivat per l’increment, any rere any, en la demanda dels productes i els serveis que
presta l’IVF com a prestador de serveis de confiança qualificat, els quals són base fonamental per a poder
implementar l’Administració electrònica segons promouen la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, i de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
La major part de la incidències ateses a través del centre d’atenció telefònica que corresponen a usuaris de
signatura electrònica són solucionades totalment per aquest servei, i es tracta de consultes relacionades amb
la instal·lació i l’ús dels diferents tipus de certificats digitals, així com de petició d’informació sobre els diferents
serveis prestats per l’IVF-Subdirecció d’EEFF i certificació electrònica. Posteriorment, personal especialitzat
en cada àrea és l’encarregat d’atendre totes les incidències (4.342 en 2017) que, per coneixements o
dificultat, excedeixen les competències del centre d’atenció telefònica.
Amb la intenció d’assegurar la resolució de les incidències de la manera més eficient i efectiva possible,
l’ACCV manté un contacte diari i directe amb el personal del centre d’atenció telefònica, els facilita el material
necessari i els proporciona la formació que es requereix en cada cas.
Els certificats digitals d’usuari de l’ACCV s’emeten en els punts de registre d’usuari (PRU) habilitats per a
aquesta finalitat. A final de 2017, disposem de 524 punts de registre d’usuari, així com més de 2.000
operadors que emeten i gestionen certificats digitals per compte de l’IVF. La majoria d’aquests PRU estan
oberts al públic general per a l’emissió de certificats de ciutadà i entitat. Altres PRU són per a gestió i emissió
interna de certificats d’empleat públic o pertinença a empresa, mentre que altres són mixtos i aglutinen
diversos serveis.
Durant 2017, la incorporació de nous punts de registre, tant de ciutadà i entitat com d’empleat públic o
pertinença a empresa, ha continuat creixent.
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Durant 2017 s’han instal·lat 25 nous punts de registre:
-

PROP Segorbe
Ajuntament del Pinós
AGESFI
Direcció Territorial Sanitat Castelló
PROP Alcoi
Col·legi Veterinaris València
Ajuntament d’Orba
Ajuntament Massalfassar
PROP La Cigonya
Ajuntament Alfara de la Baronia
Ajuntament de Bullas
Ajuntament d’Alfarp
Ajuntament de Busot
Ajuntament d’Anna
Ajuntament de Sant Mateu
Ajuntament del Pilar de la Horadada
Ajuntament de la Vall de Laguar
Ajuntament de Traiguera
Ajuntament d’Asp
Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics
Col·legi Oficial d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics

d’Àvila
de Palència
de Salamanca
de Segòvia
de Sòria
de Zamora

D’altra banda, en 2017 han entrat en vigor una sèrie de reglaments i lleis que afecten directament i
indirectament als serveis oferits per l’IVF. Així, cal destacar per la importància que té el Reglament (UE)
núm. 910/2014 sobre identificació electrònica i serveis de confiança (eIDAS), el gruix normatiu de la qual va
entrar en vigor l’1 de juliol de 2016. En 2017 es fa efectiva la necessitat de presentar el CAR (Conformity
Assessment Report) abans de l’1 de juliol per a mantindre l’acreditació de qualificat i poder operar en el
mercat europeu de la certificació digital. A aquest efecte, l’ACCV va passar l’auditoria corresponent, realitzada
per un auditor reconegut, i va enviar el CAR al ministeri corresponent dins del termini i en la forma escaient.
Aquest reglament estableix les condicions en què els estats membres hauran de reconéixer els mitjans
d’identificació electrònica de les persones físiques i jurídiques pertanyents a un sistema d’identificació
electrònica notificat d’un altre estat membre, així com les normes per als serveis de confiança i un marc
jurídic per a les signatures electròniques, els segells electrònics, els segells de temps electrònics, els
documents electrònics, els serveis de lliurament electrònic certificat i els serveis de certificats per a
l’autenticació de llocs web. Aquesta norma té àmbit europeu.
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D’altra banda, cal assenyalar que l’ACCV col·labora des de 2010 amb el servei de formació gratuïta en línia
per a ciutadans de la Generalitat Valenciana, SAPS (www.saps.gva.es).
La seua col·laboració consisteix en el desenvolupament i el manteniment del curs “Signatura electrònica I”,
així com en la impartició de la docència de les diverses edicions que es realitzen d’aquest cada any. Amb
aquest es pretén donar a conéixer entre els ciutadans què és la signatura electrònica, ensenyar-los a
utilitzar-la de manera pràctica, mostrar-los què representa fer tràmits en línia a través d’Internet i evidenciar
que és un mecanisme segur, d’estalvi de temps i de diners.
En 2017 se n’han fet quatre edicions, amb un total de 366 alumnes matriculats. S’estima que cada edició
equival a un curs presencial de 30 hores. El nombre d’alumnes ha crescut amb els anys, i 2017 ha sigut l’any
amb més alumnes matriculats i aprovats des que s’imparteix aquesta formació.
Segells i certificacions
La seguretat de les infraestructures de clau pública (Public Key Infrastructure, PKI) que donen suport a
aquests mecanismes d’identificació juga un paper fonamental sobre aquest grau de confiança. La seguretat
ha d’establir-se en uns nivells òptims perquè la confiança es mantinga.
L’Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV) com a prestador de serveis de confiança
experimentat té molt present aquesta circumstància i inverteix any rere any en la millora contínua de la
qualitat i l’eficàcia del seu sistema de gestió de la seguretat de la informació des de la planificació, la
implementació, el control i l’avaluació, seguint els principis dels estàndards internacionals en la matèria, i
s’entén la seguretat com un procés integral. Esforç que en 2017 s’ha vist reflectit per la superació de
l’auditoria de seguiment de la seua certificació ISO/IEC 27001, en la renovació del segell Web Trust per a
Autoritats de Certificació (AC) i en l’obtenció del nou segell complementari relatiu als SSL Baseline
Requirements del CA/Browser Forum.
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Des de l’any 2012, l’ACCV manté la certificació ISO/IEC 27001 del seu sistema de gestió de la
seguretat de la informació sobre la prestació dels seus serveis de confiança electrònica, així com altres
serveis de valor afegit destinats a l’impuls de l’Administració electrònica. La revisió anual, realitzada al
setembre de 2017 per Bureau Veritas sota l’acreditació de l’Entitat Nacional d’Acreditació (ENAC), s’ha
superat amb l’informe favorable de la certificadora, que posa en valor el treball en matèria de gestió de la
seguretat de la informació que realitza l’ACCV i renova per quart any consecutiu el certificat.
La norma ISO/IEC 27001 s’ha convertit en el principal estàndard a escala mundial per a la seguretat de la
informació. Especifica els requisits necessaris per a establir, implantar, mantindre i millorar un sistema de
gestió de la seguretat de la informació en una organització segons el conegut cicle de Deming. La
certificació contribueix a fomentar les activitats de protecció de la informació en una organització, millorar
la seua imatge i generar confiança enfront de tercers.
D’igual manera, entre setembre i octubre de 2017, l’ACCV ha sigut auditada per l’empresa AUREN,
empresa del sector TIC altament experimentada en la matèria i qualificada per a l’emissió dels informes
WebTrust. Després de l’examen, els consultors han pogut comprovar que, durant el període estudiat, s’han
complit els criteris i els principis WebTrust d’AICPA/CICA, així com amb els SSL Baseline Requirements
Audit Criteria with Network Security del CA/Browser Forum, i ha emés els informes d’auditoria favorables
necessaris per a l’obtenció dels segells.
El segell WebTrust per a Autoritats de Certificació (AC) és una certificació internacionalment
reconeguda, desenvolupada i gestionada conjuntament per l’American Institute of Certified Public
Accountants (AICPA) i pel Canadian Institute of Chartered Accountants (CICA), que acredita el compliment
per part d’un prestador d’una sèrie de criteris de seguretat ben definits relatius als procediments,
comunicacions, polítiques i controls dels seus principals processos de negoci: emissió de certificats,
validació, revocació o renovació són alguns d’aquests. L’informe d’auditoria favorable obtingut en 2017
avala el compliment amb els principis d’AICPA/CICA i certifica la persistència del segell per onzé any
consecutiu.
El segell WebTrust per a autoritats de certificació - SSL Baseline Requirements (BR) és un segell
complementari a l’anterior que s’entrega als prestadors de serveis de confiança que superen una auditoria
independent de compliment amb les directrius que marca el CA/Browser Forum respecte al cicle de vida dels
certificats de SSL (Secure Sockets Layer).
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L’auditoria de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 910/2014 sobre identificació
electrònica i serveis de confiança (eIDAS), és de creació recent. De fet, 2017 ha sigut l’any en què s’ha
posat en marxa i s’han realitzat les primeres auditories. L’ACCV va fer l’auditoria corresponent al juny de
2017, que és l’empresa auditora AENOR.

Finalment, cal esmentar també que l’ACCV s’ha sotmés en 2017 a un test d’intrusió per a avaluar la fortalesa
de les mesures de seguretat implantades per a protegir les seues xarxes de comunicacions i els sistemes que
alberguen, permeten identificar i, fins i tot, quantificar els riscos que en aquest sentit assumeix
l’organització. L’anàlisi l’han realitzat professionals experts de l’empresa S2 Grupo que han adoptat el rol tant
d’un atacant extern com d’un intern, sense aconseguir cap assoliment significatiu.
Els bons resultats obtinguts en el test d’intrusió, units a la ratificació de la certificació i dels segells, són la
prova del compromís de l’ACCV per oferir als ciutadans, les empreses, les administracions públiques, les
universitats i els col·legis professionals, els instruments necessaris per a garantir la seguretat i la
privacitat de les transaccions.
Desenvolupament i ampliació d’aplicacions
El caràcter tecnològic de les funcions desenvolupades per l’ACCV obliga a estar en contínua adaptació i
modificació de les aplicacions que s’han desenvolupat com a pròpies, tant per a mantindre la seua seguretat,
com per a millorar-ne la usabilitat. S’han continuat les millores de serveis existents i amb nous
desenvolupaments per a la generació de serveis demandats per l’Administració electrònica i per al compliment
del nou règim normatiu, relatius a la identificació, l’autenticació i la seguretat de la informació.
La relació de desenvolupaments realitzats durant 2017 és la següent:
- Millora del servei OCSP, que millora l’eficiència del servei i incrementa el nombre de nodes per a garantir
els temps de resposta davant d’un increment de la demanda.
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- Actualització i millora dels serveis de @signatura6, que migra la versió 6.1.1 que inclou noves funcionalitats
i optimització en els serveis web i en l’accés a base de dades, i incrementa el nombre de nodes en els dos
CPD, fins a un total de quatre.
- Ampliació del sistema de gestió del cicle de vida de certificats (ARCA, APSC, FrontalBatch i ARCA-BATCH),
afegint noves funcionalitats i mecanismes de seguretat (compatibilitat amb la versió FIPS de Bouncy), i
incloent la possibilitat de gestionar la compra per TPV des del mateix frontal.
- Ampliació del servei de claus centralitzades (certificats en el núvol), afegint compatibilitat amb diversos
models d’HSM a través d’un servei pont que independitza l’accés al mòdul maquinari des del gestor de claus.
- Actualització i millora del servei de generació de codis segurs de verificació (CSV), afegint millores de
seguretat i compatibilitat amb el model de serveis web de la resta d’aplicacions.
- Ampliació de l’Àrea de Gestió de Certificats no Personals (NPSC). Modificació de les comprovacions de
credencials, afegint consultes CAA i limitant els certificats TLS a dos anys, entre altres millores.
- Evolució de Fandango i IDP. Compatibilitat amb @signatura6 per a poder utilitzar certificats d’altres
prestadors per a la identificació i la signatura.
- Actualització i ampliació de l’API Arangí, que afegeix el suport de FIPS, Java 9 i tipus de signatura amb
política (EPES), a més de solucionar els errors que s’han reportat pels usuaris.
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