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Línia IVF Finançament de centres d’atenció a persones amb 
diversitat funcional. 2020 

 

Objectiu  

Finançament de necessitats operatives de fons mitjançant la bestreta dels drets de 

crèdit derivats de la prestació de serveis concertats, o a concertar, amb la Conselleria 

d’Igualtat i Polítiques Inclusives, d’ara en avant CIPI, per al manteniment de centres 

d’atenció a persones amb diversitat funcional en l’exercici 2020. 

 

Beneficiaris 

Entitats d’iniciativa social que siguen titulars de centres d’atenció social a persones amb 

discapacitat o diversitat funcional, que hagen sol·licitat el concert social per a prestar 

serveis d’atenció a persones amb diversitat funcional, a l’empara de la convocatòria 

publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8703, de 23 de desembre 

de 2019, per a l’exercici 2020. Es consideren entitats d’iniciativa social les fundacions, 

associacions, organitzacions de voluntariat i altres entitats sense ànim de lucre que 

duguen a terme activitats de serveis socials. Així mateix, s’hi consideren incloses les 

societats cooperatives qualificades com a entitats sense ànim de lucre d’acord amb la 

seua normativa específica. 

 

Requisits 

Les entitats sol·licitants hauran d’haver presentat la sol·licitud d’acció concertada per a 

l’any 2020 i complir els requisits exigits en la convocatòria, aspecte que acreditaran 

mitjançant la signatura d’una declaració responsable, sense que això impedisca que en 

qualsevol moment l’IVF puga exigir-los l’acreditació documental de qualsevol dels 

requisits. 

 

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  

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 sol·licitat 

per a l’any 2020 en el centre o centres dels quals són titulars i per als quals sol·liciten 

la bestreta. 

• Termini: 24 mesos. 

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

prestació de serveis concertats, o a concertar, en l’àmbit de la convocatòria 

publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 8703, de 23 de 

desembre de 2019. En qualsevol cas, la penyora s’estendrà a qualssevol altres drets 

econòmics que corresponguen al prestatari, a conseqüència de la prestació de 

serveis assistencials que efectivament s’hagen prestat: 
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a) des del dia 1 de gener de 2020, si l’entitat beneficiària del préstec acredita haver 

sigut titular de l’acció concertada el 2019 en els centres per als quals va 

formalitzar la bestreta; o  

b) des del dia que s’indique en la resolució de la concessió com a data en què 

produirà efecte el concert, en el cas de places no finançades en l’exercici anterior 

i els centres i recursos socials de nova creació.  

• 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: El préstec reportarà un tipus fix anual del 2 % sobre el risc viu de 

l’operació a cada moment. No obstant això, si el Banc Europeu d’Inversions (BEI) 

acceptara l’afectació de l’operació a una nova línia de finançament, actualment en 

negociació, el tipus d’interés es veuria beneficiat amb una minoració del 0,25 %, de 

manera que se li aplicaria un tipus fix de l’1,75 % sobre el risc viu de l’operació, amb 

efecte retroactiu. 

• 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. 

• 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 la 

documentació requerida estan disponibles en la pàgina web de l’IVF “prestecs.ivf.es” 

( https://prestamos.ivf.es/va/descarregues/ ).  
 

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

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

en les obligacions que té 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 es manifeste, entre altres punts, que 

l’entitat ha sol·licitat l’acció concertada per a l’any 2020 i que compleix els 

requisits que exigeix la convocatòria per a ser titular de l’acció concertada i per 

a prestar els serveis socials objecte de la convocatòria, als centres i places per 

als quals demana la bestreta a l’IVF. 
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- Fotocòpia del document administratiu de formalització del concert social per a 

2020 o, si no se’n té, fotocòpia del document administratiu de formalització del 

concert social per a 2019, o per a 2018 amb la pròrroga per a l’exercici 2019. 

 

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

registre de l’IVF o per corre 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.  

 

La tramitació dels préstecs sol·licitats per a la bestreta de drets vinculats a places no 

finançades en l’exercici anterior i a centres i recursos socials de nova creació, estarà 

supeditada al fet que després de la resolució del concert el sol·licitant acredite que és 

beneficiari de l’acció concertada a les places i centres per als quals sol·licita la bestreta. 

Aquesta limitació no afectarà les places que hagen sigut objecte de concert el 2019. 

 

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 la nostra assessoria 
jurídica.  
 
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 
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• El préstec es desemborsarà amb la sol·licitud prèvia del prestatari, amb les 

limitacions que s’indiquen a continuació. 

 

• Si l’entitat beneficiària del préstec acredita haver sigut titular de l’acció concertada 

l’any 2019 en centres i places per als quals va formalitzar la bestreta: 

 

o Abans de la resolució de la concessió del concert del 2020, cada mes, l’IVF 

desemborsarà l’import corresponent als serveis prestats durant l’últim mes 

vençut, per a la qual cosa es considerarà el nombre de dies efectius de prestació 

del servei pel sol·licitant i es multiplicarà el nombre de places oferides en aquest 

mes pels mòduls vigents l’any 2019. 

 

Excepcionalment, durant els mesos de gener, febrer i març del 2020, l’IVF podrà, 

a petició del sol·licitant, anticipar l’import corresponent als serveis que preveu 

prestar en aquests tres mesos, per a la qual cosa es considerarà el nombre de 

dies efectius de prestació del servei previstos pel sol·licitant i es multiplicarà el 

nombre de places oferides en aquests mesos pels mòduls vigents l’any 2019. 

 

En tots els casos, durant aquest període, l’entitat acompanyarà la sol·licitud de 

desemborsament amb el detall del càlcul que suporta l’import sol·licitat, que 

haurà d’ajustar-se al que s’indica en els paràgrafs anteriors. 

 

o Després de la resolució de la concessió i signatura del concert, si el 98 % del 

concert aprovat per a les places i els centres objecte de bestreta resultara inferior 

a l’import del préstec formalitzat, el préstec de l’IVF es minorarà en l’import que 

corresponga perquè no supere el límit indicat, i l’acreditada podrà sol·licitar el 

desemborsament del préstec restant en, com a màxim, tres entregues.  

 

• Si l’entitat beneficiària del préstec no va ser titular de l’acció concertada l’any 2019, 

no és possible la tramitació de l’operació abans de la resolució de la concessió i 

signatura del concert, però una vegada complits aquests tràmits i, si escau, aprovat 

i formalitzat el préstec, la beneficiària podrà sol·licitar el desemborsament del 

préstec en, com a màxim, tres 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. 
 
 
 
 
 
 
 

 


