INSTITUTO VALENCIANO DE FINANZAS
MEMÒRIA D'ACTUACIONS
OBJECTIUS ESTRATÈGICS
L'Institut Valencià de Finances té com a objecte el disseny i implementació de la política de finançament al sector privat de la
Comunitat Valenciana, configurada a través de distints instruments financers que o bé estan orientats a cobrir fallades de mercat o bé
estimulen la realització d'activitats amb externalitats positives per al conjunt de la societat. Els instruments financers baix gestió de
l'IVF es nodrixen de fons propis del propi Institut, de finançament europeu bàsicament procedent de fons FEDER o d'aportacions de la
Generalitat Valenciana.
L'Institut Valencià de Finances (IVF) compta amb dos òrgans de govern: el Consell General, amb una majoria de consellers
independents de reconegut prestigi professional, i la Direcció General. Al seu torn, el Consell General delega determinades funcions en
quatre subcomissions, totes elles presidides per un conseller independent, i amb majoria de vot en favor dels consellers independents: la
Comissió de Riscos, la Comissió d'Auditoria i Compliment Normatiu, la Comissió de Nomenaments i Retribucions, i la Comissió de
Responsabilitat Social Corporativa.
L'Institut Valencià de Finances és president d'AFIN-SGR, la Societat de Garantia Recíproca de la Comunitat Valenciana, gestor del
Fons de Fons per a la gestió dels instruments financers del Programa Operatiu FEDER de la Comunitat Valenciana 2014-2020, i gestor
del Fons d'Instruments Financers de la Comunitat Valenciana (FININVAL). A través d'estos fons, i amb finançament del propi IVF, es
comercialitzen els següents instruments financers:
1) Línia de finançament bonificada per a Autònoms i Microempreses amb aval d'AFIN-SGR
2) Línia de finançament bonificada per a PIMES i midcaps
3) Línia de liquiditat per a ONGs d'àmbit social
4) Línia de préstecs participatius de Suport a la Solvència de PIMES
5) Línia de préstecs participatius per a Startups
6) Línia de préstecs subordinats per a empreses en fase d'escalabilidad
7) Fons de Capital Risc - Capital Llavor
8) Fons de Capital Risc Creixement
9) Avals per a PIMES i Autònoms a través d'AFIN-SGR
OBJECTIU I ACCIONS A DESENVOLUPAR DURANT EL 2021
1.- Establir mecanismes que faciliten l'accés al finançament a les empreses de la Comunitat Valenciana per als seus projectes, així com
subscriure acords que fomenten l'ús dels distints instruments financers oferits per l'IVF. Atendre les dificultats d'accés al finançament de
les empreses de la Comunitat Valenciana, especialment de les PIME, microempreses i autònoms en el desenrotllament dels seus
projectes i en les necessitats derivades de la crisi econòmica vinculada a la pandèmia del Covid-19. L'aportació de la Generalitat
Valenciana al FPT de la SGR permetrà donar resposta, a través de la concessió d'avals a les necessitats de finançament provocada, entre
altres causes, per la paràlisi de l'activitat productiva, al reforçar la solvència de la mateixa, el que permetrà comptar amb garanties
suficients per a l'exercici de l'activitat avalística en favor de les empreses i autònoms de la Comunitat Valenciana. Incrementar el
nombre d'empreses valencianes que, de forma voluntària, elaboren un pla d'igualtat, millorant les condicions de finançament de les
empreses que acrediten haver implantat un pla d'igualtat o es comprometen a això.
2.- Gestionar la cartera d'actius de l'activitat de finançament exercida. Anàlisi, tramitació i formalització tant de les noves operacions
com de les novacions sol·licitades per les empreses per a facilitar la correlació de cobraments i pagaments necessària per a la viabilitat i
continuïtat dels projectes, adaptant les condicions de les novacions al nou entorn econòmic i social. Realitzar liquidacions periòdiques en
la cartera de préstecs. Gestió i control dels actius adjudicats amb motiu de les actuacions de recuperació, amb vista a maximitzar
ingressos en la seua alienació.
3.- Augmentar l'eficiència de l'IVF. Este objectiu es planteja per a alinear les actuacions de l'IVF, amb el repte plantejat per la
Generalitat en relació a la creació d'una Administració Pública moderna, eficaç i orientada al ciutadà.
4.- Establir els mecanismes que faciliten la bestreta dels drets derivats de la prestació de servicis prestats per compte de l'Administració
i/o de subvencions que la GVA atorga als ciutadans i organitzacions que compten amb caràcter i tipologia social, de manera que puguen
accedir a les mateixes de forma prèvia al pagament pressupostari de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.
5.- Incrementar la notorietat de l'IVF amb un nombre més gran d'aparicions en els mitjans i xarxes socials, no únicament amb un
objectiu numèric, sinó també amb un objectiu comercial, de manera que l'aparició en els mitjans, bé siga de forma informativa o de
forma publicitària tinga una relació directa amb l'increment de l'activitat creditícia de l'IVF.
6.- Seguiment i control dels Fons de Capital Risc en què participe l'IVF i d'aquells instruments financers per als que té encomanada la
seua gestió.
Per al compliment dels seus objectius, l'IVF rebrà:
-SUBVENCIÓ A L'AJUDA AL FINANÇAMENT DE PROJECTES EMPRESARIALS: amb la finalitat de traslladar-la en forma
d'ajuda a les empreses ajuda a les empreses i autònoms que tinguen seu social, establiment o sucursal de producció o de desenrotllament
d'activitat en la Comunitat Valenciana, i que desenrotllen projectes empresarials que impulsen el seu creixement, o per a pal·liar els
danys causats per catàstrofes naturals o sanitàries, així com per a fomentar l'elaboració d'un pla d'igualtat de gènere entre les empreses
de la Comunitat Valenciana. L'ajuda es concretarà en l'abaratiment dels costos del projecte, al resultar bonificada el finançament
atorgada per l'Institut per a l'execució dels projectes plantejats. Igualment es destinarà a dotar a la SGR de la Comunitat Valenciana per
a la cobertura de riscos.
-SUBVENCIÓ DE CAPITAL: amb la finalitat de renovar l'immobilitzat material, fonamentalment en matèria d'equipament i
instal·lacions s'ha sol·licitat una subvenció de capital.
-SUBVENCIÓ PER A COSTOS TECNOLÒGICS DE L'ACTIVITAT CREDITÍCIA: el procés de conversió de l'IVF en una institució
de crèdit públic requerix d'uns gastos associats a desenrotllaments tecnològics molt significatius, que es pretenen cobrir amb esta
subvenció fins que abast un volum suficient d'activitat.
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