Competències del Consell General
Al Consell General correspon exercir totes les facultats i els poders, en general, que siguen
necessaris per al compliment dels seus fins. En particular, se li atribuïxen les competències
següents:
a) Definir les directrius generals i les línies d’actuació de l’IVF.
b) Aprovar, a proposta de la Direcció General, el pla anual d’activitats de l’IVF, així com les
modificacions d’este.
c) Aprovar, a proposta de la Direcció General, i elevar a la seua conselleria d’adscripció
l’avantprojecte de pressupost.
d) Aprovar els estats d’execució del pressupost, la memòria i els comptes anuals de l’IVF.
e) Aprovar, a proposta de la Direcció General, l’organització funcional i les directrius bàsiques
en matèria de recursos humans de l’entitat, i s’inclouen l’aprovació de les relacions de llocs de
treball i el règim de retribució del personal propi de l’IVF dins de les limitacions legals i
pressupostàries, en particular de les previstes en els articles 18 a 20 del Decret Llei 1/2011,
de 30 de setembre, del Consell, de Mesures Urgents de Règim Economicofinancer del Sector
Publicoempresarial i Fundacional i sense perjuí de les competències atribuïdes a altres òrgans
de la Generalitat.
f) Determinar anualment, a proposta de la Direcció General, les necessitats de recursos
humans, amb assignació pressupostària, que han de proveir-se per mitjà de la incorporació de
personal de nou ingrés, per a la inclusió en l’oferta d’ocupació pública corresponent.
g) L’aprovació de les convocatòries de proves d’admissió per a la selecció del personal propi al
servici de l’IVF.
h) L’aprovació, la regulació i el desenrotllament de l’organigrama i de l’organització interna de
l’entitat a partir d’este reglament.
i) Designar les persones que hagen de tindre la representació de la Generalitat en qüestions
d’índole financera, quan alguna disposició ho preveja o el Consell li ho encomane.
j) Acordar les operacions d’alienació d’actius de caràcter mobiliari i immobiliari, adjudicats com
a conseqüència de processos de recuperació de deutes contrets amb l’IVF en l’exercici de
l’activitat creditícia.
k) Aprovar l’adquisició a títol onerós de béns immobles, així com la realització de contractes
en matèria d’arrendament, amb un informe previ favorable de la conselleria competent en
matèria de patrimoni.
ll) Aprovar les tarifes dels servicis a prestar per l’IVF, en matèria de certificació i firma electrònica
avançada.

Competències de la Comissió d’Inversions
La Comissió d’Inversions tindrà, a més de totes les altres que li delegue el Consell General,
es competències següents:
a) Determinar les característiques i les condicions generals dels crèdits i els avals a concedir
per l’IVF.
b) Aprovar les operacions de crèdit, avals i altres caucions, sense perjuí de les assignades a la
Direcció General en virtut de delegació de la Comissió, dins dels límits que se li establisquen.

c) Acordar convenis de finançament o de col·laboració financera, així com qualsevol altre
instrument de naturalesa jurídica, econòmica o financera amb altres institucions financeres,
públiques i privades, tant d’àmbit nacional com internacional.
d) La gestió, l’administració, la novació, la recuperació i qualsevol altre acte de disposició d’aquells crèdits,
préstecs, avals, caucions, i la resta de drets i obligacions titularitat de l’IVF, aprovats per la Comissió
d’Inversions.
e) Acordar les operacions d’adquisició d’actius, de caràcter mobiliari i immobiliari, adjudicats com a
conseqüència de processos de recuperació de deutes contrets amb l’IVF en l’exercici de l’activitat creditícia.

Competències de la Direcció General
Correspon a la Direcció General l’exercici de les competències següents:

a) La direcció i gestió ordinàries de les activitats de l’IVF.
b) L’execució dels acords del Consell General i la Comissió d’Inversions.
c) L’elaboració del Pla Anual d’Activitats de l’IVF, l’avantprojecte de pressupost per a cada
exercici i les modificacions d’este, així com els estats d’execució del pressupost, la memòria i
la formulació de comptes anuals, a fi d’elevar-los al Consell General per a l’aprovació.
d) Proposar al Consell General els criteris que han de regir el desenrotllament dels processos
selectius derivats de l’oferta d’ocupació pública.
e) L’execució dels processos selectius derivats de l’oferta d’ocupació pública, així com la
contractació i l’acomiadament del personal laboral propi de l’IVF.
f) La direcció del personal de l’IVF, així com l’elaboració de la relació de llocs de treball del
personal, per a l’aprovació pel Consell General.
g) La gestió econòmica i financera i el control tècnic i administratiu dels servicis. A més de
l’administració dels eventuals cobraments que tinga pendent l’IVF.
h) Autoritzar gastos i ordenar pagaments, així com la contractació necessària per al
funcionament ordinari de l’IVF, fins al límit que, si és el cas, assenyale l’òrgan de contractació,
sense perjuí de les competències que té assignades el Consell General.
i) Decidir sobre les qüestions urgents que puguen presentar-se, i donar coneixement d’això,
tan prompte com siga possible, a l’òrgan col·legiat competent.
j) Aprovar operacions de crèdit, avals i altres caucions, dins dels límits que establisca la
Comissió d’Inversions.
k) Aprovar i subscriure operacions d’endeutament de l’IVF, siga quina siga la seua
instrumentació i naturalesa jurídica, dins del límit màxim establit per la corresponent Llei anual
de Pressupostos de la Generalitat.
l) Atorgar apoderaments de les seues facultats a favor del personal de l’IVF, i donar compte a
la Comissió d’Inversions i/o al Consell General.
m). Emetre els dictàmens i informes que siguen preceptius legalment o que tinguen per
destinatari al Consell.
n) Resoldre les sol·licituds d’autorització administrativa que siguen preceptives per a la
realització d’actes i operacions que, segons la normativa vigent, siguen competència de l’IVF.
o) Dictar instruccions i recomanacions en matèria de coordinació i control de l’activitat
creditícia de les institucions públiques de crèdit dependents de la Generalitat.
p) Exercir totes les competències atribuïdes o delegades en l’IVF en matèria del mercat de
valors, endeutament i tresoreria, tant de la Generalitat i del seu sector públic, com del mateix

Institut; així com la coordinació de l’endeutament dels ens del sector mencionat. Amb este fi,
podrà contractar qualsevol instrument d’ús en els mercats financers.
q) Formular requeriments, instruccions o recomanacions a entitats o intermediaris financers
davall la tutela administrativa de la Generalitat.
r) Imposar les sancions que corresponguen legalment per la comissió d’infraccions de normes
d’ordenació i disciplina, en l’exercici de la potestat sancionadora sobre entitats o intermediaris
financers, sense perjuí d’aquelles la imposició de la qual siga competència del Consell o del
conseller competent en matèria d’hisenda.
s) Aprovar els documents de pràctiques i polítiques de certificació.
t) Representar l’Institut en els procediments de contractació per a la prestació per l’Institut,
de forma directa o indirecta, de servicis en matèria de tecnologia i certificació electrònica, dins
dels límits que establisca el Consell General, així com celebrar els contractes que es
deriven d’estos procediments.
u) Qualssevol altres competències que li siguen atribuïdes o delegades pel Consell General o
la Comissió d’Inversions, i aquelles que requerisca la gestió i l’administració ordinària de l’IVF
i no estan atribuïdes al Consell General o a la Comissió d’Inversions.

