ACORD ENTRE LA CONSELLERIA D'ECONOMIA SOSTENIBLE, SECTORS PRODUCTIUS,
COMERÇ I TREBALL I L'INSTITUT VALENCIÀ DE FINANCES PER A la GESTIÓ DEL
FONS “INSTRUMENTS FINANCERS DE LA COMUNITAT VALENCIANA” (FININVAL)
Versió consolidada: 26.10.2020

REUNITS
D'una part, Sr. Rafael Climent González, Hble. Conseller d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, segons Decret 8/2015, de 29 de juny, del President de la Generalitat,
conforme al que es disposa en el Decret 104/2017 de 21 de juliol del Consell, pel qual s'aprova el
reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç
i Treball, en l'exercici de les atribucions que li confereix la Llei 5/1983, de 30 de desembre del
Consell i l'article 6.3 del Decret 176/2014 de 10 d'octubre, del Consell pel qual es regulen els
convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre.
D'una altra, Sr. Manuel Illueca Muñoz, director general de l'Institut Valencià de Finances (d'ara en
avant l'IVF), en virtut del nomenament efectuat per Decret 105/2015, de 7 de juliol, del Consell, pel
qual es nomena alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat, actuant com a representant legal
de l'IVF i per compte de FININVAL, en l'exercici de les competències que li confereix l'article 6.3.
del Decret 118/2018, de 3 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i
funcionament de l'Institut Valencià de Finances.
Les parts, en la representació que respectivament exerceixen, es reconeixen mútuament
competència i capacitat per a subscriure aquest acord, i a aquest efecte,
EXPOSEN
Primer
Que la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, d'acord amb el que s'estableix en el Decret
119/2018, de 3 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, té atribuïdes les competències en matèries d'hisenda,
model econòmic i finançament.
Que la Llei 21/2017, de 28 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i
d'organització de la Generalitat va modificar el règim jurídic de l'IVF, la qual cosa va suposar
l'assumpció de noves competències per la conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, i de les funcions
que fins al moment vènia desenvolupant l'IVF, en matèria de política financera i de control i
coordinació del crèdit públic.
Segon
Que la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, d'acord amb el que
s'estableix en el Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament
orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
exerceix, a través de la Direcció General d'Indústria i Energia, les competències en matèria
d'empresa, indústria, seguretat industrial, investigació industrial i innovació i parcs tecnològics.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, considera d'interés
prioritari, desenvolupar una política industrial sostenible en el territori de la Comunitat Valenciana,
ja que l'activitat industrial té un efecte multiplicador i és, per tant, garantia de creixement, creació
d'ocupació de qualitat, desenvolupament de l'economia, competitivitat i prosperitat.
Que tal com es posa de manifest en el document d’Elx Pla per a la transformació del Model
econòmic, la Conselleria participa de l'estratègia 10a Afavorir l'equilibri mediambiental i territorial i
té la voluntat de reforçar la sostenibilitat de les empreses, facilitant l'accés al crèdit, per al que ha
decidit crear l'instrument financer objecte d'aquest Acord.
Tercer
Que amb l'objectiu d'impulsar des del punt de vista financer diferents projectes d'interés per a la
Generalitat Valenciana que executen les diferents conselleries, els articles 96 a 99 de la Llei
27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització
de la Generalitat, ha creat un Fons, amb la denominació Instruments Financers de la comunitat
Valenciana, Fininval, mancada de personalitat jurídica, adscrit a la conselleria d'Hisenda i Model
Econòmic, per a la gestió dels instruments financers de la Generalitat i del seu sector públic
dependent per al finançament dels sectors productius de la Comunitat Valenciana, gestionat per
l'IVF.
Que conforme a l'article 97.3 de la citada llei, Cada conselleria o entitat del sector públic
instrumental i l'IVF, acordaran una estructura de funcionament dels instruments financers que
s'hagen de crear, adequada per a garantir la correcta execució dels mateixos i la utilització dels
recursos del Fons aportats per cadascuna de les conselleries o entitats del sector públic instrumental
interessades conforme als principis de gestió i les prioritats d'inversió identificades
Quart
Que per acord de 12 d'abril de 2019, del Consell, es va autoritzar una transferència de crèdit en els
pressupostos de la Generalitat per a 2019, del capítol 2 del programa 612.60 “Despeses diverses” al
programa 722.20 “Política industrial”, de la Conselleria d'Economia, Sectors Productius, Comerç i
Treball, per a la inclusió del projecte financer PT120 “Aportació a fons FININVAL-Indústria”per
import de 3.000.000 euros, en el capítol 8 “Actius Financers.
Que per resolució de 14 de juliol de 2020, del Conseller d'Hisenda i Model Econòmic, s'ha
autoritzat una transferència de crèdit per a incrementar el crèdit inicial del projecte financer
PT120000 “Aportació a fons FININVAL-INDÚSTRIA” del capítol VIII del programa pressupostari
722.20 “Política industrial” de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, en els pressupostos de les Generalitat per a 2020, que queda amb un import incrementat de
2.250.000 euros, sense perjudici de posteriors aportacions i augments que es puguen produir.
Que també podran finançar els instruments financers que s'establisquen en les convocatòries, els
recursos no executats en l'exercici 2019 així com els recursos que s'originen pel reembossament
dels préstecs formalitzats a l'empara de les convocatòries efectuades
Amb el propòsit de fer possible quant antecedeix i, especialment, la mútua col·laboració i
coordinació d'actuacions entre la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball i l'IVF, se subscriu el present acord, conforme amb les següents
CLÀUSULES

PRIMERA. Objecte de l'Acord.
L'objecte d'aquest Acord és definir les condicions per a dotar econòmicament al fons FININVAL,
amb el propòsit d'establir una línia de finançament de projectes que, d'acord amb les finalitats abans
citades i que resulten de competència de la direcció general d'Indústria, Energia i Mines,
reunisquen, almenys, les quatre següents característiques:
• Siguen duts a terme per empreses privades que desenvolupen una activitat industrial productiva
en la Comunitat Valenciana.
• Que l'empresa que desenvolupe l'activitat tinga almenys un establiment productiu situat en una
localitat de la Comunitat Valenciana.
• Que l'empresa que desenvolupe l'activitat es trobe establida i en funcionament des d'un període
mínim de 3 anys.
• Que l'empresa no estiguera ja en crisi en 31 de desembre de 2019, segons la definició d'empresa
en crisi que s'estableix en el Reglament núm. 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014
Les convocatòries que es publiquen amb base en aquest Acord podran definir altres requisits
addicionals que hauran de complir les indústries sol·licitants per a accedir al finançament.
SEGONA. Mitjans de finançament.
Els projectes finançables podran ser secundats mitjançant préstecs a interés de mercat, préstecs
bonificats, préstecs subordinats o préstecs participatius, havent de precisar-se les condicions i
característiques del concret instrument financer triat en les corresponents convocatòries publicades
a l'empara d'aquest acord.
TERCERA. Quantia.
L'import destinat a FININVAL per a l'execució de les línies de finançament establides en aquest
Acord serà en primer lloc el corresponent al projecte financer amb codi PT120 i denominació
Aportació a fons FININVAL-Indústria, dins del capítol VIII del Programa 722.20 “Política
Industrial” de la direcció general d'Indústria, Energia i Mines del pressupost de la Generalitat 2020
per a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. La dotació
d'aquest projecte financer és actualment de 2.250.000 euros, i la mateixa podrà ser ampliada les
vegades que es considere oportú mitjançant les operacions i/o modificacions pressupostàries
necessàries, en el citat projecte financer, sense necessitat de modificar el present acord.
En segon lloc, l'IVF també podrà destinar a les línies de finançament establides en aquest acord els
recursos o romanents no executats en la convocatòria de 2019 en aplicació de l'instrument financer
originalment dissenyat per a impulsar l'activitat econòmica en zones amb el risc de despoblament,
així com aquells recursos que s'obtinguen de la devolució dels préstecs atorgats a l'empara de la
convocatòria efectuada en 2019 o a l'empara de les convocatòries que es realitzen en 2020.
QUARTA. Destinataris del finançament.
Serà destinatari del finançament qualsevol projecte que complisca amb les característiques
enunciades en l'Estipulació Primera d'aquest Acord.
CINQUENA. Estructura de governança.

Les parts signants del present Acord es comprometen a realitzar les accions que resulten precises
per a la consecució de l'objectiu, disposant-se en l'Annex 1 a aquest Acord la governança del
projecte.
SEXTA. Caràcter del finançament.
El finançament previst en aquest acord és una ajuda compatible amb el mercat interior de
conformitat amb l'article 107, apartat 3, lletra b), del Tractat de Funcionament de la Unió Europea
(d'ara en avant TFUE), en estar emparada en la decisió de la Comissió SA.56851 C(2020) 2154
final de 2 d'abril de 2020, per la qual s'autoritza el Marc temporal nacional per a ajudes estatals en
forma de subvencions directes, bestretes reembossables, avantatges fiscals o de pagaments,
garanties sobre préstecs i tipus d'interés subsidiats per a préstecs per a donar suport a l'economia en
el brot actual de COVID, ampliada per la Decisió SA 57019 C(2020)2740 final de 24 d'abril de
2020, per la qual aprova el Segon marc nacional temporal per a ajudes estatals relacionades amb la
contenció del brot COVID19, i s'àmplia el primer marc nacional per a també poder atorgues ajudes
en forma de garanties, préstecs i contribucions de capital.
En concret, aquestes ajudes s'acullen a l'apartat 3 del primer Marco Nacional Temporal, segons la
seua redacció donada per l'apartat 8 del segon Marco Nacional Temporal, en virtut del qual, la
Generalitat pot atorgar fins al 31 de desembre de 2020, ajudes temporals a empreses i autònoms
amb la finalitat de facilitar l'accés a la liquiditat i la protecció enfront d'una altra mena de perjudicis
econòmics significatius que hagen sorgit arran del brot del COVID-19, per un import brut màxim
de 800.000 euros per empresa o autònom, quan es realitze d'en forma de subvencions directes o
avantatges fiscals o de pagament, o per un valor nominal per davall del límit màxim global de
800.000 euros per empresa o autònom, en el cas d'ajudes en forma de bestretes reembossables,
garanties, préstecs i capital.
En el cas de les ajudes concedides a les empreses i autònoms que operen en la transformació i
comercialització de productes agrícoles, les mateixes estaran supeditades al fet que no es
repercutisquen totalment o parcialment als productors primaris i al fet que no es fixen en funció del
preu o la quantitat dels productes adquirits als productors primaris o comercialitzats per les
empreses i autònoms interessats. Aquestes ajudes no s'aplicaran als sectors de l'agricultura, la pesca
i l'aqüicultura.
Les ajudes contemplades en aquest acord podran acumular-se amb les ajudes en forma
d'assegurança de crèdit a l'exportació a curt termini previstes en el Marc Temporal Comunitari,
sempre que es respecten els imports màxims i els llindars d'intensitat màxima establits per a cada
tipus d'ajuda. També podran acumular-se amb les ajudes que entren en l'àmbit d'aplicació dels
Reglaments de minimis sempre que les regles d'acumulació previstes en aquests Reglaments de
minimis siguen respectades. També podran acumular-se amb les ajudes exemptes en virtut del
Reglament General d'Exempció per Categories, sempre que les regles d'acumulació previstes en el
mateix siguen respectades. En cas que aquestes ajudes s'acumulen amb altres ajudes concedides en
virtut de les mateixes decisions d'autorització o en virtut d'altres decisions d'autorització en virtut
del Marc Temporal, per la mateixa autoritat competent que la concedeix o per una altra, es
respectaran els imports màxims d'ajuda establits en el Marc Temporal.
A la transferència de fons realitzada a l'IVF no li resulta aplicable l'article 107 del TFUE, atés que
aquest organisme no és beneficiari de cap ajuda ni incorpora al seu patrimoni els fons públics,
actuant com a entitat intermediària encarregada de la gestió de l'instrument financer, servei pel qual
rep una contraprestació en forma del marge administratiu o comissió.

SETENA. Comissió pels serveis a realitzar.
El marge administratiu d'intermediació a percebre per l'IVF en concepte de serveis de gestió de
l'instrument financer queda fixada en el 2,25% anual de l'import de l'instrument financer objecte de
l'Acord.
A aquest efecte, per semestres vençuts, i amb data valor 1 de gener o 1 de juliol, segons
corresponga, es procedirà a la liquidació de la comissió de gestió a favor de l'IVF amb càrrec als
fons aportats per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a
FININVAL.
OCTAVA. Comunicacions i notificacions.
Les comunicacions i notificacions relacionades amb l'Acord s'efectuaran per escrit al domicili
especificat en l'encapçalament de l'Acord o en les adreces electròniques següents:
dgie@gva.es
asesoria.juridica@ivf.es
Les parts podran, si escau, designar altres mitjans de comunicació sempre que permeten acreditar
fefaentment la seua recepció.
NOVENA. Modificació
Aquest document constitueix l'únic Acord vigent entre totes dues parts referit a la col·laboració
prevista en aquest.
Les estipulacions recollides en aquest Acord només podran modificar-se mitjançant addendes que
igualment subscriuran totes dues parts.
En cap cas podrà interpretar-se com a modificació o renúncia de les estipulacions del present Acord,
la tolerància tàcita d'una part respecte de l'altra, quant al compliment d'algun o algun dels
compromisos o obligacions que per a les mateixes genere aquest Acord.
DÈCIMA. Efectes.
L'Acord farà efecte entre les parts a partir de la data de la seua subscripció. L'IVF podrà subscriure
operacions a l'empara d'aquest Acord fins que s'esgoten els fons que es reben de la Conselleria de
Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, conforme al que es preveu en
l'Estipulació Tercera, per a aplicar-los al finançament acordat.
Les obligacions derivades d'aquest Acord es mantindran durant el temps que romanguen pendents
d'amortització les operacions formalitzades a la seua empara i fins a la seua cancel·lació.
ONZENA. Duració de l'acord
La duració d'aquest acord i de les seues addendes serà des que es produïsca la seua signatura fins al
31 de desembre de 2020, data límit d'aplicació del Marc Temporal relatiu a les mesures d'ajuda
estatal destinades a recolzar l'economia en el context de l'actual brot de COVID-19 i del primer i
segon Marco Nacional autoritzat a Espanya, sota el qual s'emmarquen aquestes ajudes. En el cas
que s'acorde per la Comissió Europea la pròrroga d'aquests marcs temporals nacionals, es
considerarà automàticament prorrogada la duració del present acord i la seua addenda pel mateix
període de vigència del marc temporal i dels marcs nacionals.

A la data de finalització del present acord, els actius financers resultants de les operacions atorgades
a l'empara d'aquest acord quedaran definitivament adscrits a FININVAL, sent competent el Consell
Executiu del Fons per a assignar a altres instruments financers creats per acord entre la Conselleria
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i IVF vigents en aqueix moment, els
recursos que s'originen pel reembossament dels préstecs. En cas que, a la data de venciment del
present Acord, no hi haguera cap altre instrument financer vigent en FININVAL d'aquestes
característiques, els actius financers en qüestió revertiran a la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball.
DOSENA. Publicitat i difusió.
Les parts promouran la divulgació del present Acord per a facilitar el seu coneixement entre totes
les parts que pogueren estar relacionades en virtut de la seua execució. A aqueixos efectes es farà
indicació de la seua existència en les convocatòries que se celebren a l'empara d'aquest.
TRETZENA. Seguiment de l'Acord.
El Consell Executiu de FININVAL vetlarà per l'adequada realització de l'objecte del present Acord,
i durà a terme la seua supervisió, seguiment i control com a responsable de l'administració i gestió
de FININVAL.
CATORZENA. Extinció de l'Acord.
Són causes d'extinció o resolució d'aquest Acord:
a) La resolució per mutu acord.
b) L'incompliment de les obligacions que es deriven d'aquest Acord.
c) La impossibilitat legal o material sobrevinguda de complir amb les obligacions d'aquest Acord.
d) Qualsevol altra prevista en la normativa vigent.
QUINZENA. Resolució de conflictes.
Els conflictes que puguen sorgir de la interpretació i execució d'aquest acord es resoldran de mutu
acord entre l'IVF i Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball a
FININVAL. En cas de no aconseguir un acord s'elevarà el conflicte al Consell Executiu de
FININVAL per a la seua resolució.
SETZENA. Règim jurídic.
Les parts quedaran sotmeses a més del que es preveu en aquest Acord, al que es disposa en els
articles 96 a 99 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera i d'organització de la Generalitat.
I en prova de conformitat i acceptació les parts signen aquest document, per duplicat i a un sol
efecte, en el lloc i data esmentats en l'encapçalament.
Signat []

Signat []

ANNEX I
ESTRUCTURA DE GOVERNANÇA
Introducció.
FININVAL està creat per a facilitar la gestió dels instruments financers de la Generalitat Valenciana
i el seu sector públic. I això amb l'objectiu de finançar els sectors productius de la Comunitat
Valenciana, en compliment de les respectives polítiques públiques assignades a les diferents
Conselleries i al seu sector públic instrumental.
La Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i
d'organització de la Generalitat, ha designat a l'IVF per a la gestió dels instruments financers a
través de FININVAL.
Per a dur a terme una adequada execució de l'instrument financer creat per la Conselleria
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, es fa necessari definir l'estructura de
governança que regirà l'execució de l'instrument financer, en el marc del que s'estableix en el
Reglament de Gestió del Fons aprovat amb el Comité Executiu de FININVAL.
Aquesta estructura de governança es desenvolupa en:
1. Principis generals.
2. Parteixes intervinents i responsabilitats.
3. Regles per a la gestió de l'instrument financer.
4. Regles de control.
1. Principis generals.
Aquesta estructura de governança constitueix el marc de referència amb el qual facilitar la gestió a
través de FININVAL dels instruments financers, així com la implementació dels procediments que
permeten l'adequada execució d'aquests.
1.1 Marco normatiu.
Sense perjudici del règim jurídic establit en l'Estipulació Quinzena de l'Acord, els articles 96 a 99
de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i
d'organització de la Generalitat, constitueixen la referència d'aquesta Estructura de governança.
1.2. Principis aplicables.
La gestió dels instruments financers objecte de l'Acord es realitzarà de conformitat amb els
principis de legalitat, servei d'interés públic, transparència, imparcialitat, economia, eficàcia,
eficiència, austeritat, estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i millora contínua del servei
de la ciutadania, així com als principis de gestió i d'informació previstos en la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions.
1.3 Resolució de conflictes.
Els conflictes entre l'IVF i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball que sorgisquen en ocasió de l'execució del Fons, de no ser resolts de mutu acord entre totes
dues parts, seran elevats per qualsevol d'elles al Consell Executiu de FININVAL qui, en la seua
condició de responsable de l'administració i gestió del Fons, resoldrà la controvèrsia, per al que
atendrà els principis generals especificats en l'apartat 1.2 d'aquest Annex.

1.4. Obligacions del personal.
Totes les persones integrants dels òrgans que intervindran en la gestió de l'instrument financer
tindran l'obligació de conéixer i complir aquesta Estructura de governança, a l'efecte de la qual
haurà de ser informat d'aquesta.
2. Parteixes intervinents i responsabilitats.
2.1 Consell Executiu de FININVAL.
La composició i funcions del Consell Executiu s'estableixen en l'article 97.4 de la citada Llei
27/2018, així com en el reglament del Consell Executiu.
2.2 Institut Valencià de Finances.
Correspondrà a l'IVF la gestió directa de l'execució de l'instrument financer objecte d'aquest acord
qui actuarà en el seu nom propi i en el de FININVAL, dins del marc jurídic normatiu establit en els
arts. 96 a 99 de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera i d'organització de la Generalitat.
L'IVF podrà confiar part de l'execució de l'instrument de què es tracte a intermediaris financers
comunicant-lo prèviament a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball.
Sense perjudici de les especificacions que s'indiquen en els següents apartats, les accions que durà a
terme l'IVF per a l'adequada execució de l'instrument financer són les esmentades en l'article 97.6
de la Llei 27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i
d'organització de la Generalitat.
2.3 Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball és qui ha creat i definit
l'instrument financer identificant el producte objecte d'aquest Acord i qui aporta el finançament
necessari per a la seua execució, inclusivament la comissió o marge administratiu d'intermediació
que ha de percebre l'IVF per la gestió d'aquest instrument.
És, també, qui ha definit les finalitats i objectius a complir especificats en l'Acord i les empreses
destinatàries del finançament, els projectes empresarials que poden acollir-se a l'instrument financer
i les obligacions a complir per les empreses beneficiàries.
És el responsable de qualssevol contingències i/o incidències que es puguen produir en ocasió de
l'execució de l'instrument financer de què es tracte, excepte en els aspectes relacionats amb la gestió
del Fons, de la qual és responsable l'IVF.
Vol això dir, per tant, que l'IVF, en la seua condició de gestor del Fons, no assumeix cap
responsabilitat econòmica per aqueixa execució, limitant-se, per tant, a gestionar els fons aportats
per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
3. Regles per a la gestió de l'instrument financer.
La gestió d'aquest instrument financer es regirà pels següents principis:
I. Col·laboració entre les parts.
L'IVF i la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball hauran de
facilitar-se recíprocament tota la informació i col·laboració que siga precisa per a l'adequada
execució de l'instrument financer.

II. Convocatòria: Aprovació i publicació en el DOGV.
Correspondrà a la Comissió de Gestió d'Inversions Creditícies prevista en l'article 7 del Reglament
de Gestió del Fons, elaborar, aprovar i subscriure les convocatòries públiques dels instruments
financers creats.
L'IVF, com a gestor del Fons, serà qui es responsabilitze de la seua publicació en el Diari Oficial de
la Generalitat Valenciana i en el Portal de dita Institut.
En la convocatòria s'especificarà que els fons són aportats per la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball.
III. Duració.
El finançament dels projectes objecte de l'Acord es desenvoluparà en tant no s'esgoten els fons
aportats per la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
IV. Tramitació del procediment d'atorgament.
a) El procediment serà tramitat telemàticament a través de la plataforma disponible en l'IVF.
b) La instrucció del procediment d'atorgament correspondrà a FININVAL a través de l'IVF, qui
designarà els serveis responsables de la tramitació i podrà sol·licitar, quan calguera per a l'adequat
atorgament del finançament, l'assistència dels serveis corresponents de la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.
Correspondrà a l'IVF les funcions previstes en el reglament de gestió del fons, i especialment:
i. Realitzar les comprovacions que tinguen per convenients per a verificar les dades de les
declaracions aportades per les empreses sol·licitants.
ii. Examinar tota la documentació presentada.
iii. Verificar l'adequació dels projectes presentats als objectius que es persegueixen amb el
finançament en particular i amb els requisits de la convocatòria en general.
iv. Determinar quines són les despeses elegibles d'acord amb l'especificat en la convocatòria.
v. Emetre l'informe d'elegibilitat de cada projecte presentat.
vaig veure. Formalitzar els instruments financers i contractes d'operacions financeres derivats
de l'execució de l'instrument financer de l'Acord.
c) Serà l'IVF el responsable de realitzar els cobraments i els pagaments derivats de les operacions i
les reclamacions extrajudicials i judicials en els casos previstos en l'article 97.6.k) de la Llei
27/2018, de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització
de la Generalitat.
V. Aprovació
Correspon a la Comissió de Gestió d'Inversions Creditícies prevista en l'article 7 del Reglament de
Gestió del Fons aprovar la concessió dels diferents préstecs o operacions de finançament que es
concedisquen a l'empara d'aquest acord, previ informe de l'IVF que verifique el compliment de les
condicions establides en la Convocatòria per a l'atorgament del finançament.
VI. Gestió de la morositat

Correspon a la Comissió de Gestió d'Inversions Creditícies prevista en l'article 7 del
Reglament de Gestió del Fons aprovar, previ informe de l'IVF, les novacions, refinançaments
reestructuracions de les operacions i, en general, les modificacions dels contractes, així com
qualsevol actuació tendent a maximitzar la recuperació dels imports deguts en cas d'impagament.
VII. Comissió de Seguiment
Es crea en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball una comissió
de seguiment i control de l'instrument financer. Aquesta comissió estarà composta per la persona
que ocupe la Secretaria Autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum i
les persones que ocupen les següents Direccions Generals de la Conselleria: Direcció General
d'Indústria, Energia i mines, Direcció General d'Economia Sostenible, Direcció General
d'Emprenedoria i Cooperativisme i Direcció General d'Internacionalització. Aquestes mateixes
persones integraran la Comissió de Gestió d'Inversions Creditícies prevista en l'article 7 del
Reglament de gestió del fons.
4. Regles de control
4.1. Comptabilitat i gestió de llibres.
L'IVF es responsabilitzarà de la gestió dels llibres i registres comptables específics que permeten el
compliment de l'adequada justificació de la gestió de l'instrument financer corresponent, així com
de justificar les operacions realitzades i els imports desemborsats en el marc de les accions que li
corresponen per a la gestió del Fons d'acord amb l'article 97.6 de la Llei 27/2018, de 27 de
desembre.
4.2. Emissió d'informe de resultats i estat de situació.
Amb freqüència semestral, l'IVF elevarà a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball el resultat del procediment de concessió de finançament a fi de que per
aquesta es puga exercir el control de l'execució de l'instrument financer que a ella li correspon
d'acord amb l'indicat en l'article 97.3, últim paràgraf de la Llei 27/2018, de 27 de desembre.
Aquest informe contindrà, almenys, els següents aspectes, sense perjudici dels aclariments i
ampliacions que en el seu cas pogueren ser sol·licitades per la Conselleria d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball:
a) Sol·licituds admeses ordenades segons la data i hora de presentació, amb indicació expressa de
la concurrència en els projectes dels requisits exigits en la Convocatòria.
b) Sol·licituds no admeses i motiu de la inadmissió.
c) Constància que de la informació que obra en el seu poder es desprén que les empreses
beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a accedir a aquestes.
4.3 Informació requerida pels òrgans de control i comprovació.
L'IVF remetrà tota la informació de la qual dispose relacionada amb l'execució de l'instrument
financer a petició dels òrgans encarregats de la comprovació i control financer, tant estatals com
autonòmics, així com la informació que, en el seu cas, fora requerida per les institucions
comunitàries.
L'IVF donarà compte a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
de la petició de la informació i acreditarà davant aquesta el compliment del requeriment practicat,
amb indicació de la informació que ha sigut subministrada.

Correspon a la Comissió de Gestió d'Inversions Creditícies prevista en l'article 7 del Reglament de
Gestió del Fons la determinació dels procediments i verificacions que haurà de fer el ÍVF per a la
tramitació dels instruments financers.

