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Hble. Senyor: 
 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 16 de juny de 2021, sota la Presidència de 

l’Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

De conformitat amb la comunicació de V. H., de 10 de maig de 2021 
(Registre d'entrada de 26 del mateix mes i any), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït 
per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic relatiu al Projecte de Decret 
del Consell, pel qual es modifica el Reglament que desenvolupa les polítiques 
internes d'actuació de l'Institut Valencià de Finances (IVF) i la gestió i 
alienació dels béns i drets adquirits en l'exercici de la seua activitat creditícia, 
aprovat pel Decret 38/2019, de 15 de març, del Consell. 
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I 

ANTECEDENTS 
 

De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 

Únic. Mitjançant escrit, de 10 de maig de 2021, de la Conselleria 
d'Hisenda i Model Econòmic, que tingué entrada el 26 de maig, es va remetre 
a aquest Òrgan consultiu l'expedient relatiu al Projecte de decret pel qual es 
modifica el Reglament que desenvolupa les polítiques internes d'actuació de 
l'Institut Valencià de Finances (IVF) i la gestió i alienació dels béns i drets 
adquirits de la seua activitat creditícia, aprovat pel Decret 38/2019, de 15 de 
març, del Consell. 

 
S'han incorporat a l'expedient els informes i tràmits que exigeix l'article 

43 de la Llei 5/1983, del Consell.  
 
L'expedient l’integren els informes i tràmits exigits per la normativa 

aplicable a l'elaboració de les disposicions administratives de caràcter 
general. 
 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 Primera. Sobre el caràcter de la consulta. 
 
 S'ha sol·licitat dictamen en relació amb el Projecte de decret pel qual es 
modifica el Reglament que desenvolupa les polítiques internes d'actuació de 
l'Institut Valencià de Finances (IVF) i la gestió i alienació dels béns i drets 
adquirits de la seua activitat creditícia, aprovat pel Decret 38/2019, de 15 de 
març, del Consell. 
 
 La sol·licitud es va formular per la Conselleria consultant, a l'empara 
de l'article 10, apartat 4, de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, amb caràcter 
preceptiu. 
 
 En aquest sentit, aquest precepte i apartat estableixen la regla relativa 
a les consultes preceptives que han de formular-se per l'òrgan competent en 
relació amb els expedients que tramite l'Administració autonòmica que versen 
sobre els «Projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es 
dicten en execució de lleis i les seues modificacions». 
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 Resta assenyalar que el procediment per a l'elaboració del Projecte de 
decret s'ha instruït pel conseller d'Hisenda i Model Econòmic, en virtut de les 
competències en matèria d'hisenda que li atribueix l'article 1 del 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. 
 
 Així doncs, res obsta a la tramitació i, si escau, modificació del 
Reglament que desenvolupa les polítiques internes d'actuació de l'Institut 
Valencià de Finances (IVF) i la gestió i alienació dels béns i drets adquirits de 
la seua activitat creditícia, aprovat pel Decret 38/2019, 15 de març, del 
Consell. 
 
 

Segona. Objecte del Decret i marc normatiu. 
 
 L'Institut Valencià de Finances (IVF) és una entitat pública empresarial 
de la Generalitat que, de conformitat amb el que estableix l'article 2, apartat 
3.a), subapartat 2n i l'article 3.2.a) de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions, s'integra en el sector 
públic instrumental de la Generalitat. 
 
 D'altra banda, l'article 171, apartat I, subapartat 2. de la Llei 5/2013, 
de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i 
d'organització de la Generalitat, estableix el règim jurídic que regula les 
relacions jurídiques, drets i obligacions derivades de l'actuació de l'IVF com a 
intermediari financer en el sector privat. De conformitat amb aquest precepte, 
l'IVF es regeix pel que estableix la citada Llei 5/2013, de 23 de desembre i el 
seu Reglament d'organització i funcionament, aprovat pel Decret 118/2018, 
de 3 d'agost, del Consell, així com per les normes de dret privat aplicables en 
el desenvolupament de la seua activitat creditícia en el sector privat. 
 
 L'article 171, apartat I, subapartats 6 i 8 de l'expressada Llei 5/2013, 
atribueix a l'IVF plena independència, sense necessitat d'altres autoritzacions 
que les dels seus òrgans de govern, per a gravar o alienar tot tipus de béns, 
si bé s'estableix com a necessari un reglament específic que regule el 
procediment. Concretament, el citat article assenyala que «l'Institut Valencià 
de Finances (IVF) disposa de patrimoni i tresoreria pròpia i actua per al 
compliment de les seues funcions amb plena autonomia orgànica, financera, 
patrimonial, funcional i de gestió respecte de la Generalitat Valenciana. 
L'Institut Valencià de Finances (IVF) pot, amb plena independència i sense 
altres autoritzacions que les dels seus òrgans de govern, adquirir, posseir, 
reivindicar, permutar, gravar o alienar tot tipus de béns, concertar crèdits, 
realitzar contractes i convenis, així com obligar-se, interposar recursos i 
executar les accions establides per la llei, fixant posteriorment que els actius de 
caràcter mobiliari i immobiliari, adquirits a conseqüència de processos de 
recuperació de deutes contrets amb l'IVF en l'exercici de la seua activitat 
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creditícia s'integraran en el patrimoni propi de l'IVF i es regiran quant a 
utilització i alienació pel que disposa aquest article, i en virtut del reglament 
específic que regule el procediment». 
 
 Per part seua, la citada Llei 1/2015, en el seu article 5.2, estableix que 
«Se sotmetran a la seua normativa específica: b) El règim jurídic del patrimoni 
dels subjectes que conformen el Sector Públic de la Generalitat», i inclou «en el 
Sector Públic Empresarial les Entitats Públiques Empresarials de la 
Generalitat». 
 
 D'altra banda, la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de la 
Generalitat, en el seu article 2.3 disposa que «El règim jurídic dels béns i drets 
dels organismes públics vinculats o dependents de la Generalitat està constituït 
per les seues lleis de creació, per les disposicions específiques que els siguen 
aplicables i per la present Llei», i en la seua disposició addicional segona preveu 
la seua aplicació a «les entitats de dret públic empresarials, que realitzen 
activitats de prestació de serveis o producció de béns susceptibles de 
contraprestació econòmica, i tot i que estan regides pel dret privat, els resulta 
aplicable el règim públic en relació amb l'exercici de funcions públiques i 
determinats aspectes del seu funcionament».  
 

Quant a quin és l'objecte de la present modificació de projecte de Decret 
que se sotmet a consulta, en la part expositiva de la norma projectada 
s'argumenta que «(…) s'han advertit situacions que necessiten ser incorporades 
i que venen a completar la normativa reguladora de l'activitat creditícia de l'IVF. 
D'aquesta manera, es fa necessari realitzar les previsions necessàries per a 
l'aplicació d'aquesta regulació als supòsits de reestructuració del finançament 
al sector privat i estendre'l a la reestructuració del finançament al sector públic. 
Per a això s'incorpora una modificació en els articles 9 i 10 del citat Decret que 
permeta adoptar les mateixes mesures a tots dos prestataris. 

 
Addicionalment s'estableix una previsió, en l'apartat 3 de l'article 10, que 

permet la condonació d'interessos moratoris a clients amb operacions 
impagades sempre que aquesta mesura facilite la recuperació del deute 
impagat i es realitze de forma motivada. Aquesta pràctica, habitual en 
l'operativa bancària exigeix que l'IVF puga, respectant els principis que regeixen 
l'activitat recuperatòria, actuar en iguals o similars condicions que el sector 
financer». 
 
 

Tercera. Procediment d'elaboració del Projecte de decret. 
 

El Projecte de decret pel qual es modifica el Reglament que desenvolupa 
les polítiques internes d'actuació d'Institut Valencià de Finances (IVF) i la 
gestió i alienació dels béns i drets adquirits de la seua activitat creditícia, 
aprovat pel Decret 38/2019, de 15 de març, del Consell, ha sigut sotmés a la 
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tramitació prevista en l'article 43 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell, en relació amb les previsions del seu desenvolupament 
que es van aprovar pel Decret del Consell 24/2009, de 13 de febrer, sobre la 
forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de 
la Generalitat. 
 
 Es va elaborar un document consultiu per a iniciar la consulta pública 
prèvia de l'esborrany del Projecte de la modificació conforme al que disposa 
l'article 133 de la Llei 39/2015, 1 d'octubre, donant inici a l'expedient 
mitjançant resolució del conseller d'Hisenda i Model Econòmic. 
 

Per part del director general de l'IVF es va emetre amb data 17 de 
desembre de 2020 una Memòria justificativa del projecte de decret, on es posa 
de manifest la necessitat d'incorporar a la normativa de l'IVF criteris de bona 
gestió pública i criteris aplicats pel sector financer a situacions similars a les 
gestionades per l'IVF, per a dotar de major seguretat jurídica. 
 
 En la Memòria econòmica elaborada pel director general de l'IVF de data 
17 de desembre de 2020 en compliment del que disposa l'article 26.2 de la 
Llei 1/2'015, de 6 de febrer, es manifesta que es tracta d'una modificació de 
tipus normatiu que no genera obligacions econòmiques. 
 

S'incorpora un Informe del director general de l'IVF sobre la repercussió 
en els sistemes d'informació i aplicacions informàtiques del Projecte de decret 
de data 17 de desembre de 2020 en compliment del que disposa la Instrucció 
de servei número 4/2012, de 29 de març, sense que suposen una modificació 
de la situació informàtica de l'Institut Valencià de Finances. 
 
 D'altra banda, es van incorporar a les actuacions les Memòries exigides 
per la legislació sectorial sobre la infància, el règim de les famílies nombroses, 
sobre la igualtat de dones i homes de data 17 de desembre de 2020 en 
compliment del que disposa la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener de 
protecció jurídica del menor, per la Llei 40/2003, de 18 de novembre de 
protecció a les famílies nombroses i per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de 
març per a la igualtat efectiva de dones i homes.  
 
 El Projecte de decret es va sotmetre a informació pública mitjançant 
anunci d'edicte en el DOGV de data 26 de gener de 2021. 
 
 Finalment, l'Advocacia General de la Generalitat va emetre el seu 
informe favorable, així com la directora general de Pressupostos de la 
Generalitat en compliment del que disposa l'article 26 de la Llei de la 
Generalitat 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions. 
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Quarta. Estructura del Projecte de decret. 
 
 El text sotmés a consulta s'estructura en una part expositiva, una part 
dispositiva integrada per un article únic que modifica el títol III, articles 9, 10, 
14, 16 i s'introdueix un article 10 bis al Decret 38/2019, de 15 de març, i una 
part final constituïda per una disposició addicional única de no incidència 
econòmica i una disposició final única d'entrada en vigor. 

 
 
Cinquena. Observacions al text del Projecte de decret . 

 
 Amb la finalitat de contribuir a la millora del Projecte de decret que es 
troba en tramitació, tant respecte al necessari respecte al principi de legalitat, 
per tal de millorar certs aspectes de sistemàtica, de tècnica normativa i de 
contingut, i com aquest Consell Jurídic Consultiu ja va emetre el Dictamen 
170/2019, en relació amb el Decret que aprova el Reglament que es pretén 
modificar, només ens referirem a les modificacions d’aquest que ara es 
plantegen. 
 
 

A l'article 10. Actuacions de recuperació de deute. 
 

Quant a la condonació d'interessos moratoris generats pel retard en el 
pagament, que es contempla en l'apartat tercer de l'article 10, estem davant 
d’obligacions financeres derivades de la realització d'operacions de garantia 
que, lògicament, tenen major marge de negociació que les derivades de deutes 
o sancions tributàries. No obstant això , hauria de diferenciar-se la seua 
aplicació al sector privat de la seua aplicació al sector públic, on s'hauria de 
fer una remissió a l'article 16 del Decret llei 1/2011, de 30 de setembre del 
Consell, de mesures urgents de règim economicofinancer del sector públic 
empresarial i fundacional, en el que es contempla la possibilitat que, 
mitjançant acord del Consell, es puga assumir la titularitat del deute dels ens 
del seu sector públic, que computen en els termes del sistema Europeu de 
comptes regionals, ja que no hem d'oblidar que l'IVF és una entitat pública 
empresarial que haurà de sotmetre's, per la seua relació d'instrumentalitat 
amb l'Administració matriu, als límits i principis que marque la Llei 1/2015, 
de 6 de febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions.  

 
 La resta de les modificacions dels articles 14 i 16 fan referència a 
l'adequació al text refós de la Llei Concursal.  
 
 
 No s'ha formulat cap observació de caràcter essencial.  
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III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
 
 Que el Projecte de Decret del Consell, pel qual es modifica el Reglament 
que desenvolupa les polítiques internes d'actuació de l'Institut Valencià de 
Finances (IVF) i la gestió i alienació dels béns i drets adquirits en l'exercici de 
la seua activitat creditícia, aprovat pel Decret 38/2019, de 15 de març, del 
Consell, és conforme amb l'ordenament jurídic. 
 
 

V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 
 València, 16 de juny de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SR. CONSELLER D’HISENDA I MODEL ECONÒMIC 


