CARTERA DE SERVEIS INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES

Cartera de serveis activitat creditícia
L’Institut Valencià de Finances té com a finalitat actuar com a principal instrument de la
política financera del Consell de la Generalitat, duent a terme, pel que fa a l’activitat creditícia
del sector privat, les activitats següents :


Concedir crèdits, préstecs, avals i altres caucions a favor de les empreses i entitats de
naturalesa privada.



Col·laborar, prestar suports financers i participar en el capital i en els òrgans de
govern, en nom propi o en representació de la Generalitat, de societats que financen
o promoguen empreses no financeres, així com efectuar aportacions i gestionar fons
de capital de risc constituïts amb aqueixa finalitat.



Gestionar, administrar, fer una novació, recuperar i realitzar qualsevol altre acte de
disposició d’aquells crèdits, préstecs, avals, caucions, i la resta de drets i obligacions
titularitat de l’IVF.



Gestionar els actius de caràcter mobiliari i immobiliari, adquirits com a conseqüència
de processos de recuperació de deutes contrets amb l’IVF en l’exercici de la seua
activitat creditícia.

Cartera de serveis d’entitats financeres
L’Institut Valencià de Finances realitza, entre altres, les funcions relatives al control, inspecció
i disciplina de les entitats financeres la supervisió prudencial de les quals és competència de
la Generalitat (caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit i cooperatives amb secció de crèdit),
en els termes que disposa la legislació estatal.
A aquest efecte, en la normativa autonòmica reguladora d'aquestes funcions es preveuen els
procediments administratius d’autorització que s’indiquen a continuació:
Caixes d’estalvis:


Autorització per a la creació i revocació
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Autorització de la dissolució



Autorització de modificació d'estatuts i reglaments



Autorització del Reglament Defensa del Client



Autorització de modificacions estructurals i acords d’integració en SIP



Autorització de campanyes de publicitat



Autorització operacions de crèdit i transmissió de béns i valors afectes a alts càrrecs



Autorització funcions executives atribuïdes per l’Assemblea General al president
executiu



Autorització d’indemnitzacions per cessament del director general



Autorització de la distribució de l’excedent i de l’import màxim del pressupost anual
obra beneficosocial (OBS)



Autorització obres noves no incloses en pressupost OBS



Autorització de la configuració de circumscripcions electorals



Autorització del calendari electoral



Autorització de la modificació del calendari electoral



Anul·lació o suspensió procés electoral



Autorització del canvi de lloc realització de l’elecció de consellers generals per
compromissaris

Cooperatives de crèdit


Autorització de modificació d'estatuts



Autorització del Reglament Defensa del Client



Autorització campanyes de publicitat



Autorització distribució excedent i pressupost anual del Fons de Formació i Promoció
Cooperatiu



Autorització de modificacions estructurals
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Cooperatives amb secció de crèdit


Autorització per a la creació i revocació



Autorització del pla per a retornar al compliment del coeficient de recursos propis



Autorització de pròrroga del termini per a retornar als paràmetres permesos d’activitat
principal

Cartera de serveis de mercat de capitals
L’Institut Valencià de Finances realitza, entre altres, les funcions relatives a la

gestió,

coordinació i seguiment de l’endeutament de la Generalitat Valenciana i en general, del sector
públic de la Generalitat. L’IVF també exerceix les competències assignades a la Generalitat
en matèria de mercat de valors de conformitat amb la legislació mercantil.
En particular,


Gestió de les operacions de deute, tant de l'Institut com de la Generalitat, així com
l’execució, si és el cas, de derivats financers.



Anàlisi de noves fonts de finançament. Relació amb inversors institucionals.



Tramitació i gestió d’avals de la Generalitat Valenciana.



Finançament directe (préstecs, crèdits i avals) de l’Institut Valencià de Finances a favor
d’entitats de caràcter públic.



Finançament i avals a projectes d’obres i serveis públics.



Coordinació, negociació, control i seguiment de l’endeutament del sector públic de la
Generalitat Valenciana, incloent-hi fórmules de finançament extrapressupostari.



Informe i assessorament de convenis de col·laboració financera de la Generalitat
Valenciana o les seues entitats públiques.



Assessorament financer a entitats locals.



Autorització creació mercats regulats d’àmbit autonòmic.
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Autorització nomenaments membres del consell d’administració i del director general
de la Societat Rectora del mercat secundari d’àmbit autonòmic.



Aprovació projecte estatuts socials de la Societat Rectora i les seues modificacions.



Establir mesures organitzatives addicionals respecte dels mercats d’àmbit autonòmic.



Informar dels estatuts de la Societat de Borses, les seues modificacions i la designació
dels membres del seu consell d’administració.



Establir normes per a l’accés a la condició de membre dels mercats secundaris d’àmbit
autonòmic.



Verificació prèvia del compliment dels requisits i procediments establits en la llei de
mercat de valors i en les seues normes de desplegament en relació amb l’admissió de
valors a negociació en un mercat secundari d’àmbit autonòmic.



Suspendre la negociació d’un instrument financer en un mercat secundari d’àmbit
autonòmic quan concórreguen circumstàncies especials.



Excloure de la negociació d’un instrument financer en un mercat secundari d’àmbit
autonòmic quan concórreguen circumstàncies especials.



Establir requisits addicionals de difusió d’informació respecte a operacions realitzades
en l’àmbit territorial.



Supervisió, inspecció i sanció sobre els organismes rectors de mercats secundaris
d’àmbit autonòmic i en relació amb les operacions sobre valors admesos a negociació.



Suspendre la condició membre de la Borsa.



Suspendre

o

deixar

sense

efecte

decisions

de

la

Societat

Rectora

(circulars/instruccions).


Establir excepcions o limitacions als preus màxims dels serveis de la Societat Rectora.



Aprovació reglament mercat àmbit autonòmic i les seues modificacions



Expedir acreditació que l’entitat que sol·licita la condició de membre del mercat
secundari pertany a algun dels tipus d’entitats regulats en la normativa.



Supervisar acords de la Societat Rectora amb altres entitats de contrapartida central.
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Supervisar acords de la Societat Rectora amb altres sistemes de liquidació de valors
negociables.

Cartera de serveis de certificació electrònica
L’IVF ha asumit, des de l'1 de gener de 2014, les funcions que l’ordenament jurídic atribuïa a
l’Agencia de Tecnología i Certificación Electrònica, subrogant-se en la posició de l'Agència en
tots els drets i obligacions que li corresponien i en tots els seus procediments i relacions
jurídiques amb tercers, de conformitat amb la normativa vigent, així com en les competències
i funcions de la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana.
Per tant, l'IVF s'ha constituit en Prestador de Serveis de Certificació, i li correspon la prestació
dels serveis de certificació de signatura electrónica avançada a l'ambit de la Generalitat, les
seues entitats autónomes, entitats de dret públic i empreses públiques depenents, així com
a persones o entitats públiques o privades, d'acord amb les directrius establertes per la
conselleria com a competències atribuides a l'Agencia de Tecnología i Certificación Electrònica
(art. 98 Ley 5/2013, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i
Financera, y d'Organització de la Generalitat).

Serveis al ciutadà



Emissió de certificat de ciutadà en suport programari



Emissió de certificat de ciutadà en targeta criptogràfica



Servei de centralització de claus



Validació de certificats



Servei de segellament de temps



Servei de comprovació de firma



Suport a usuaris

Serveis d’empreses i entitats privades


Emissió de certificats de pertinença a empresa
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Emissió de certificats d’entitat



Emissió de certificats d’aplicació



Emissió de certificats per a servidor web segur SSL



Emissió de certificats de firma de codi



Validació de certificats



Custòdia documental



Suport a usuaris



Àrea Personal de Serveis de Certificació



Servei de segellament de temps



Servei de consultoria
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