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Línia IVF Finançament entitats del sector d’infància i 
adolescència. 2020 

 

 

Objectiu  

Bestreta dels drets de crèdit derivats dels concerts duts a terme per la Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives, d’ara en avant CIPI, a l’empara de la convocatòria 

d’acords d’acció concertada, segons la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la 

Vicepresidenta del Consell i Consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, publicada el 18 

de gener de 2019 en el DOGV, per la prestació el 2020 de serveis de: 

 
• Centre d’acolliment residencial per a persones menors d’edat que es troben sota la 

guarda o tutela de la Generalitat. 
• Centre socioeducatiu per al compliment de mesures judicials. 
• Suport a l’emancipació i autonomia personal de joves extutelats/des que hagen 

arribat a la majoria d’edat. 
• Punt de trobada familiar. 
• Actuacions tècniques destinades als sol·licitants d’adopció i les famílies adoptives. 

 

 

Beneficiaris 

Associacions, fundacions, cooperatives i altres entitats privades sense ànim de lucre que 

actuen en l’àmbit de la infància i l’adolescència, i que siguen titulars de centres per als 

quals l’Administració haja resolt la concessió d’un concert social convocat a l’empara de 

la Resolució de 28 de desembre de 2018, de la Vicepresidenta del Consell i Consellera 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives, publicada el 18 de gener de 2019 en el DOGV. 

 

Requisits 

Les entitats sol·licitants hauran de complir els requisits següents: 

• Estar al corrent de les obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració 

Tributària, amb la Unitat Recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i amb la 

Tresoreria General de la Seguretat Social. 

• No estar en situació concursal, ni tindre previst l’enviament de cap notificació al 

jutge competent als efectes que s’estableixen en l’article 5 bis de la Llei 

concursal. 

 

No obstant això, l’Institut Valencià de Finances es reserva la facultat de no autoritzar 

l’operació sol·licitada si en el potencial acreditat concorren circumstàncies que en 

desaconsellen la concessió.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Condicions del préstec  
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El finançament s’instrumenta per mitjà de préstecs ordinaris amb les condicions 

principals següents: 

 

• Import: Les entitats podran sol·licitar fins al 98 % de l’import del concert a cobrar a 

conseqüència de la posada a la disposició de la conselleria concertant, del centre o 

servei concertat, des de l’1 de gener de 2020 fins al 31 de desembre de 2020. 

 

Si una entitat gestiona diversos centres o és adjudicatària de diversos serveis, en 

podrà anticipar el cobrament del concert d’un o de més d’un (no necessàriament de 

tots), però haurà de formalitzar el préstec en una única pòlissa. 

 

• Termini: 24 mesos. 

 

• Garantia: Penyora sobre els drets de crèdit derivats o que puguen derivar-se del 

concert social anticipat, i en particular sobre el dret de l’entitat d’iniciativa social a 

percebre mensualment del concert social d’acord amb els mòduls econòmics que es 

fixen en els documents de formalització. En qualsevol cas, la penyora s’estendrà a 

qualssevol altres drets econòmics que corresponguen al prestatari, a conseqüència 

dels serveis assistencials prestats. 

 

• Amortització: Els cobraments procedents del concert, o de qualsevol altre dret 

econòmic que corresponga al prestatari per la prestació del servei, s’aplicaran a 

amortitzar anticipadament l’operació fins a la cancel·lació total d’aquesta. 

 

• Tipus d’interés: Fix del 2 % anual sobre el risc viu de l’operació a cada moment; no 

obstant això, si el BEI n’acceptara l’afectació, aquest tipus es reduiria a l’1,75 % 

amb efecte retroactiu, per a incorporar un avantatge financer del 0,25 %. 

 

• Liquidació: En la data de venciment de l’operació, l’Institut liquidarà les diferències 

que existisquen, si escau, entre l’import nominal del préstec més l’interés reportat 

de l’operació i els imports cobrats per l’IVF pels drets econòmics del concert 

anticipat. No obstant això, en cas de produir-se amortitzacions anticipades, els 

imports percebuts s’aplicaran, a més del capital, als interessos reportats fins a aquell 

moment. 

 

• Comissió d’obertura: Sense comissió d’obertura. 

 

• Comissió per disposició: 0,25 % sobre l’import desemborsat del préstec, que es 

liquidarà coincidint amb l’entrega. 

 

• Comissions per no disposició: No hi ha comissions per no disposició dels imports 

formalitzats. L’acreditat pot renunciar en qualsevol moment a l’entrega del capital 

pendent de percebre, sense cap penalització. 

 

• Comissió de cancel·lació anticipada: Sense comissió de cancel·lació anticipada. 

 

Sol·licitud del préstec  

 

• Sol·licitud de finançament: El model de sol·licitud i la resta de models de 
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documentació requerida estaran disponibles en la pàgina web de l’IVF 

“préstecs.ivf.es” (https://prestamos.ivf.es/va/descarregues/). 

 

• L’entitat sol·licitant haurà d’emplenar la sol·licitud de finançament i acompanyar la 

següent documentació:  
- Autorització perquè l’IVF puga recaptar l’acreditació que l’entitat està al corrent 

en les seues obligacions amb l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, amb 

la Unitat Recaptadora de la Hisenda Pública Valenciana i amb la Tresoreria 

General de la Seguretat Social.  

- Fotocòpia del DNI del representant legal. 

- Autorització signada pel representant legal de l’entitat, que permeta a l’IVF 

accedir i compartir informació amb la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives 

pel que fa a l’entitat.  

- Declaració responsable signada en la qual el representant legal manifeste, entre 

altres extrems, que l’entitat compleix els requisits exigits en la convocatòria per 

a ser titular de l’acció concertada i per a prestar els serveis socials objecte 

d’aquesta, en els centres i places per als quals sol·licita la bestreta a l’IVF. 

- Acreditació que l’entitat és beneficiària de l’acció concertada l’any 2020 

mitjançant la fotocòpia del document administratiu de formalització del concert 

social. Aquesta documentació no serà necessari aportar-la si l’entitat ja la va 

facilitar l’any 2019 a l’IVF, per ser acreditada d’aquesta institució. 

 

• Lloc de presentació de sol·licituds: les sol·licituds hauran de presentar-se davant del 

registre de l’IVF o per correu electrònic, per mitjà de l’adreça 

desarrollo.negocio@ivf.es 

  

• Termini de presentació de sol·licituds: les sol·licituds no estan subjectes a 

convocatòries, per la qual cosa podran presentar-se en qualsevol moment. 

 

• Si la sol·licitud aportada fora incompleta o presentara errors corregibles, es requerirà 

l’interessat perquè en el termini de 30 dies hàbils corregisca la falta o acompanye 

els documents preceptius, amb l’advertiment que si no ho fa així, es considerarà que 

ha desistit de la sol·licitud. 

 

 

Procediment de concessió 

Una vegada que es dispose de l’expedient complet, la Subdirecció de Riscos de l’IVF 

estudiarà la sol·licitud i emetrà un informe que sotmetrà als seus òrgans de decisió. La 

decisió que es prenga serà notificada a l’entitat sol·licitant.  

 

 

 

 

 

 

 

Formalització 
L’operació haurà de formalitzar-se en document públic davant de notari. Per a això serà 
necessari que l’entitat aporte la documentació que li requerisca nostra assessoria 
jurídica.  
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A títol orientatiu, no excloent: 
- Escriptura de constitució o acta fundacional. 
- Estatuts i les modificacions, si escau. 
- Identificació de la persona que signa, còpia del DNI i acreditació que compta amb els 

poders necessaris per a la signatura de l’operació. 
- Certificat de l’acta de la sessió celebrada per l’òrgan competent per la qual s’acorda 

sol·licitar el préstec a l’IVF. 
- Certificat de titularitat de compte bancari i autorització de deute (SEPA) dels rebuts 

domiciliats de l’IVF, d’acord els models disponibles en la pàgina web de l’IVF.  
- Certificat d’inscripció de l’associació/fundació en el registre corresponent (nacional 

i/o autonòmic). 
- Certificat de Conselleria que acredite la vigència del càrrec de les persones que 

signen. 
 
La formalització de l’operació es comunicarà a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques 
Inclusives. 
 

Desemborsament 

• El préstec es desemborsarà amb la sol·licitud prèvia del prestatari, com a màxim en 

quatre entregues.  

 

• Les entregues es faran mitjançant transferència al compte que designe l’acreditat. 

 

• En les entregues es descomptarà un 0,25 % de l’import desemborsat, en concepte 

de comissió per disposició. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


