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I. INFORME DE SITUACIÓ DEL SISTEMA VALENCIÀ D'INNOVACIÓ

1.

Marc institucional i legal 1

L'Estatut d’autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que «en l'àmbit de les seues
competències la Generalitat impulsarà un model de desenvolupament equitatiu,
territorialment equilibrat i sostenible, basat en la incorporació de processos d'innovació, la
plena integració en la societat de la informació, la formació permanent, la producció
obertament sostenible i una ocupació estable i de qualitat en què es garantisquen la
seguretat i la salut en el treball» (article 19.1).
Addicionalment, el Programa Marc d'Investigació i Innovació de la Unió Europea Horitzó
2020 (H2020), la iniciativa emblemàtica del qual és «La unió per la innovació», integra per
primera vegada totes les fases, des de la generació del coneixement fins les activitats
més pròximes al mercat. En el període 2014-2020 el programa H2020 ha de contribuir a
abordar els principals reptes socials, promoure el lideratge industrial a Europa i reforçar
l'excel·lència de la seua base científica.
En aquesta mateixa línia, el Consell de la Unió Europea, en el Dictamen sobre el
Programa d'estabilitat de 2015 d'Espanya, afirma, en el punt 14, que «[...] les reformes
estructurals han d'incloure, entre altres, l'eliminació dels obstacles al creixement de les
empreses, el suport a les PIME en l'expansió dels mercats i el foment de la innovació», i
continua insistint sobre la necessitat de «promoure mesures encaminades a fer que
l'entorn empresarial siga més propici a la innovació».
La dispersió de competències en l'àmbit de la ciència i la innovació que tradicionalment hi
ha hagut en l'Administració autonòmica valenciana, i la insuficiència i ineficàcia dels
esforços de coordinació precedents per a exercir una política d'innovació que actue
sobre «totes les fases des de la generació del coneixement fins a l'arribada al mercat» ja
va ser advertida pel legislador autonòmic i posteriorment ratificada per l'estatal en la
reforma de la màxima norma jurídica de la Comunitat Valenciana, una vegada
constatades les carències del Sistema Valencià d'Innovació entre 1982 i 2005.

La redacció d'aquest apartat s'ha basat, substancialment, i amb les modificacions lògiques, en documents que formen part de
l'expedient d'elaboració de l'Avantprojecte de llei de creació de l'Agència Valenciana de la Innovació: l'exposició de motius de
l'avantprojecte, la memòria econòmica d'inici d'activitat, i l'informe de necessitat i oportunitat.
1
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En aquest sentit, l'article 52.2 de l'Estatut d'autonomia, estableix que “La Generalitat, en
l'exercici de les seues competències, i sense perjudici de la coordinació general que
correspon a l'Estat, fomentarà el sistema valencià de ciència, tecnologia i empresa, i
promourà l'articulació i cooperació entre les universitats, organismes públics
d'investigació, xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana i altres agents
públics i privats, amb la finalitat estatutària d'I+D+i a fi de fomentar el desenvolupament
tecnològic i la innovació, amb suport del progrés i la competitivitat empresarial de la
Comunitat Valenciana. Es regularà mitjançant una llei de les Corts”.
Resumint, es pot afirmar que la descoordinació que hi ha en el Sistema Valencià
d'Innovació (SVI) no ha rebut, fins a l'arribada de l'actual Govern, una resposta política
integrada, capaç de millorar substancialment l'eficiència d'aquest sistema i el consegüent
aprofitament del coneixement disponible en el territori per part del sistema productiu de la
Comunitat Valenciana.
En consonància amb això, el Consell de la Generalitat s'ha plantejat la necessitat
d'actualitzar i adequar la seua organització administrativa amb una estratègia integrada
d'actuació que dote d'un major grau de cohesió i interacció tots els components de l'SVI.
Una estratègia decididament orientada a la generació, explotació i difusió del
coneixement, com a factor essencial per a l'èxit de l'objectiu de desenvolupament
sostenible, i la consegüent millora del model productiu, que correspon a la Comunitat
Valenciana, en el marc de l'Estratègia Europa 2020.
Amb aquest objectiu global, el Govern valencià va prendre, el passat mes de setembre
de 2015, la decisió de crear el Consell Valencià d’Innovació (Decret 146/2015, de 18 de
setembre) amb el manament exprés d'elaborar, en un termini no superior a un any, un
avantprojecte de llei de creació de l'Agència Valenciana de la Innovació (AVI). El dia 25 de
febrer de 2016, després d'alguns mesos de treball, i amb l'acord unànime de tots els
membres, s'aprovà formalment l'esborrany d'aquest avantprojecte de llei.
L'objectiu final de l'AVI, tal com especifica aquest decret, és la millora del model
productiu valencià i la creació de més ocupació i de més qualitat, en el marc d'un
creixement intel·ligent, sostenible i integrador, en línia amb els grans objectius europeus, i
d'acord amb el nou model econòmic que pretén impulsar el Consell.
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I això, a través de la mobilització de tot el coneixement disponible en el territori i el
consegüent suport a les estratègies competitives de les nostres empreses basades en la
innovació.
Concretament, es pretén assolir aquest objectiu a través de tres grans línies d'actuació:
‣

La coordinació i l'enfortiment de l'SVI, considerant tots els agents que el formen.

‣

La definició i coordinació d'una estratègia regional d'innovació per a la Comunitat
Valenciana que servisca de referència als diferents actors, tant públics com
privats, i que es mantinga estable en el temps.

‣

L'impuls a la innovació en tots els àmbits d'activitat productiva i de
l'Administració pública, a fi de millorar la competitivitat de les nostres empreses i
sectors, i arribar a tenir un sector públic més eficaç i eficient.

En suma: mobilitzar i desenvolupar, de manera integral, tota la capacitat innovadora
present a la Comunitat Valenciana.
Cal indicar, per a ser rigorosos, que tot això no es produeix en el buit institucional. Hi ha
nombrosos organismes i entitats, tant de naturalesa pública com privada, que exerceixen
una important labor de promoció, interconnexió i impuls de la I+D+i entre les empreses,
com ara les cambres de comerç de la Comunitat Valenciana; les associacions
empresarials (a través de CIERVAL); els sindicats majoritaris, CCOO i UGT, a través dels
diversos observatoris i estudis sobre innovació; les organitzacions sectorials més
rellevants de l'economia valenciana (metall, fusta i moble, alimentació, tèxtil, joguet,
ceràmica, calçat, construcció, etc.).
Per la seua banda, en l'àmbit específic de la Generalitat es troben, de manera destacada
l'IVACE, dependent de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball i l'IVF que depén de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
L'IVACE ha sigut el principal instrument de la Generalitat utilitzat per a gestionar i tramitar
línies d'ajuda i incentius dirigits a impulsar la I+D+i entre les empreses valencianes.
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Concretament, en l'exercici 2016 es convocaren els programes d'ajuda relacionats amb
el suport a activitats d'I+D+i com ara el Programa d'I+D PIME, el Programa d'I+D
Cooperació, el Programa d'Innovació, el Programa de Certificació d'I+D+i i el Programa
de preparació de propostes per a convocatòries H2020.
Per la seua banda, l'IVF actua com a principal instrument de la política financera del
Consell, exerceix les seues competències sobre el sistema financer i concedeix crèdits,
préstecs, avals i altres caucions a favor de les empreses i entitats de naturalesa privada.
És important destacar també que la Comunitat Valenciana ja té una estratègia global
d'innovació, la RIS3, que és un document, fruit al seu torn de la participació d'amplis
sectors econòmics, científics i tecnològic, essencial per a definir objectius i assenyalar les
actuacions i línies de desenvolupament que hauran d'orientar l'activitat innovadora en el
nostre territori en el present i en els anys futurs, el suport econòmic dels quals és el
Programa operatiu FEDER per a la Comunitat Valenciana 2014-2020 i Programa operatiu
del FSE per a la Comunitat Valenciana 2014-2020.
Doncs bé, el consens entre totes aquestes entitats, organismes, agents econòmics i
socials i la comunitat científica i tecnològica perquè els objectius perseguits es plasmen
en accions de govern, i s'incorporen a l'agenda política, és unànime. Així ho han
manifestat, sempre que han tingut oportunitat per a fer-ho, incloent-hi les reunions
celebrades en el si del Consell Valencià de la Innovació, entre els mesos de novembre de
2015 i febrer de 2016.
Addicionalment, cal recordar que Alt Consell Consultiu d'I+D+i de la Presidència de la
Generalitat (ACCIDI) reclama insistentment des de la primera reunió (celebrada l'any
1999) la creació d'una institució de coordinació i suport al Sistema Valencià d'Innovació
en el seu conjunt que fóra capaç de superar les disfuncions i la falta de connexió existent
entre els diferents integrants. En aquest sentit, en nombroses ocasions aquest òrgan
consultiu, integrat, entre altres, pels científics i acadèmics guardonats amb els premis Rei
Jaume I, havia assenyalat la dèbil relació entre els agents del sistema com un dels
problemes estructurals d'aquest, i la superació del qual era necessària per a homologar
el sistema valencià als existents en les regions més avançades2 . En aquestes condicions,
resulta coherent que l'esborrany d'avantprojecte de llei fóra sotmés a la seua

2

En l'annex II d'aquest informe es fa una síntesi resumida de les seues opinions.
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consideració en la sessió plenària celebrada el passat dia 4 de març de 2016, i rebera el
vistiplau unànime dels membres d'aquest.
Malgrat tot això, com ja s'ha indicat anteriorment, aquest problema d'articulació sistèmica
no ha tingut històricament reflex en l'organització de la Generalitat mitjançant instruments
específics amb incidència sobre el conjunt del sistema, a causa de la notable dispersió i
variable dependència orgànica de les corresponents funcions administratives amb
incidència en aquesta matèria.
Aquest fet resulta contradictori amb els principis d'eficàcia i eficiència que han d'informar i
impregnar les organitzacions públiques, i que ara es pretén corregir mitjançant una doble
actuació:
‣

La creació de la mateixa AVI, amb els objectius ja indicats, i

‣

L'adscripció directa d'aquesta a la Presidència de la Generalitat, a fi de garantir la
necessària transversalitat i d'alta direcció coherent amb la consecució d'aquells.

L'AVI es configura, doncs, com un dels instruments centrals del nou model econòmic
que el Consell vol impulsar durant els pròxims anys. En aquest sentit, el document
«Elements per a la transformació del model econòmic de la Comunitat Valenciana”,
aprovat pel Consell el passat mes d'abril de 2016 (conegut com a Document d'Elx), fixà
els objectius estratègics per a avançar cap a un model econòmic basat en el
coneixement, la innovació, l'obertura i la connexió amb l'exterior, articulat sobre el principi
de sostenibilitat, tant ambiental com productiva i social. Es tracta d'un document
germinal sobre la nova orientació que es pretén per a l'economia valenciana, i en la qual
s'identifica expressament l'AVI com un dels instruments específics per a l'èxit d'aquesta
nova estratègia.
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2. Economia Valenciana: algunes dades bàsiques
2.1 L'origen del problema: productivitat i valor afegit
L'economia de la Comunitat Valenciana ha experimentat en els últims lustres serioses
dificultats per a mantindre un nivell de renda per capita comparable amb el de les regions
europees amb un potencial de desenvolupament semblant. Un fet que resulta
indissociable dels relativament reduïts nivells de productivitat (vegeu la figura 1) assolits
per una majoria de les empreses que conformen el seu sistema productiu, com també
del molt escàs creixement que aquesta variable ha mostrat al llarg del temps.
En aquestes condicions, no resulta sorprenent que el salari mitjà d'un treballador valencià
es trobe, així mateix, per davall dels estàndards assolits per altres regions del nostre
entorn i, per descomptat, molt allunyat dels nivells assolits pels països que componen
l'Eurozona (vegeu les figures 2, 3 i 4).

Figura 1. Origen del problema. Productivitat, salaris i PIB per capita a la Comunitat
Valenciana. Any 2014 (€)
60.000 €
50.875,0 €
45.000 €

30.000 €
19.879,0 €

19.693,0 €

Sous i Salaris

PIB per cápita

15.000 €

0€

Productivitat Mitjana

Font: INE. Comptabilitat regional d'Espanya 2014, Enquesta anual de cost laboral 2014.
Nota: L'epígraf sous i salaris inclou totes les percepcions que reben els treballadors: salaris, complements, pagues
extraordinàries i salaris en espècie, però no les cotitzacions ni prestacions socials.
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Figura 2. Productivitat aparent del treball. PIBpm per ocupat
Any. 2014 (€)
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Font: INE Comptabilitat regional d'Espanya 2014 i Eurostat 2014.

Figura 3. PIB per cápita (PPS). Any 2013
34.000 €

32.500 €
26.600 €

25.500 €

25.000 €
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8.500 €
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Font: INE 2014. Comptabilitat regional d'Espanya i Eurostat 2013.
Nota: L'any 2013 és l'últim disponible en Eurostat en termes de paritat de poder de compra (PPS)
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Figura 4. Salaris mitjans. Any 2014
29.200 €
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22.500 €
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0€

CV

UM-18

ESPANYA

País Basc

Font: INE 2014. Enquesta anual de cost laboral i Eurostat 2014.
Nota: Inclou totes les percepcions que reben els treballadors: salaris, complements, pagues extraordinàries i
salaris en espècie, però no les cotitzacions ni prestacions socials.

A la vista de la informació mostrada per les figures 1 a 4, resulta obvi que hi ha una
correlació molt estreta entre el valor de la productivitat aparent del treball i el nivell dels
salaris mitjans i de la renda per capita, siga quin siga el territori de referència que
considerem, i independentment de quin siga el model de mercat de treball triat. Dit d'una
altra manera: el nivell salarial depén, en última instància i amb caràcter estructural, del
valor de la productivitat aconseguit per les empreses, i aquesta fixa, en tot cas, el límit
màxim que aquell pot aconseguir.
Entre les diverses causes que contribueixen a explicar aquesta situació es troba l'escassa
dimensió mitjana de les empreses (el 80 % de les empreses manufactureres tenen menys
de 10 treballadors, i tan sols 650 tenen una plantilla superior als 50, vegeu la figura 5),
l'escassetat relativa d'activitats intensives en capital, o la poca presència de sectors
considerats com d'alt contingut tecnològic3 (el 5,5 % de l'ocupació en aquest tipus de
sectors, enfront d'una mitjana a Espanya del 7 %, que arriba al 10-11 % a Catalunya,
Llista utilitzada per l'INE identificant els sectors d'alta i mitjana-alta tecnologia segons CNAE 2009. Sectors
manufacturers de tecnologia alta: 21 Fabricació de productes farmacèutics; 26 Fabricació de productes informàtics, electrònics i
òptics; 30.3 Construcció aeronàutica i espacial i maquinària d'aquesta. Sectors manufacturers de tecnologia mitjana-alta: 20
Indústria química; 25.4 Fabricació d'armes i municions; 27 a 29 Fabricació de material i equip elèctric, Fabricació de maquinària i
equip n.c.a.p., Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs; 30- 30.1 – 30.3 Fabricació d'altres materials de transport
excepte: construcció naval, construcció aeronàutica i espacial i maquinària d'aquestes; 32.5 Fabricació d'instruments i
subministraments mèdics i odontològics. Serveis d'alta tecnologia o de punta: 59 a 63 Activitats cinematogràfiques, de vídeo i de
programes de televisió, gravació de so i edició musical; Activitats de programació i emissió de ràdio i televisió; Telecomunicacions;
Programació, consultoria i altres activitats relacionades amb la informàtica; Serveis d'informació; 72 Investigació i desenvolupament.
3
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Madrid o el País Basc, vegeu la figura 6), però també la relativament escassa
incorporació de la innovació i el coneixement especialitzat com un dels elements centrals
en la definició de les seues competitives.

Figura 5. Empreses manufactureres a la Comunitat Valenciana per estrats d'ocupació.
1 de gener de 2016
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Font: INE. Directori Central d'Empreses 2016.

Figura 6. Sectors d'alta i mitjana-alta tecnologia. Percentatge sobre l'ocupació total
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Font: INE. Indicadors d'Alta Tecnologia 2014.
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Unes causes que, d'altra banda, explicarien, així mateix, l'escassa capacitat d'adaptació
mostrada per bona part del sistema productiu valencià davant d'un entorn econòmic
internacional marcat per la globalització dels mercats, els canvis en les pautes de la
demanda, la ràpida extensió i accessibilitat de les tecnologies de la informació, les
comunicacions, i la logística; i més en general, per tots aquells processos de digitalització
i ús intensiu del coneixement que s'han anat incorporant al llarg de tota la cadena del
valor dels productes i serveis.
Els principals problemes estructurals de l'actual model productiu valencià no es
derivarien, per tant, només de la seua singular especialització sectorial, sinó, més aviat,
del comportament competitiu, individualment considerat, de les empreses que formen
part de qualsevol dels sectors presents en el territori valencià, siguen aquests
“tradicionals”, o no. Entre altres raons perquè és un fet constatable que les distàncies de
valor afegit i productivitat entre dues empreses pertanyents a un mateix sector d'activitat
poden acabar assolint, en funció de quines siguen les respectives estratègies
competitives escollides, una rellevància semblant a les diferències observades entre dues
empreses pertanyents a sectors distints, de contingut tecnològic o intensitat de capital
diferent.
En tot cas, ja que tant la dimensió de les empreses, com la intensitat de capital emprada
poden considerar-se, a l'efecte de la política de promoció pública, com a variables
“exògenes” (no controlables, almenys, a curt termini), resulta obvi que, en la pràctica, el
factor determinant per a aconseguir augments significatius del valor afegit, i per tant, de
la productivitat, només pot assolir-se amb un nivell més gran d'incorporació del
coneixement i la innovació en les estratègies competitives de les empreses, en totes les
vessants conegudes: de producte, de procés, d'organització i de mercat. I ja que és la
productivitat la que, a llarg termini, determina, els nivells salarials i la qualitat del treball, a
més de la renda per capita i la sostenibilitat pressupostària, la incorporació intensiva de la
innovació a les nostres empreses pot ser l'origen d'un cercle virtuós que es retroalimenta,
tal com es mostra en la figura 7.
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Figura 7. Cercle virtuós
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Presupostos públics

(Qualitat de l’ocupació)

Renda per cápita

Ara bé, perquè les empreses puguen incorporar tot tipus de tecnologies i innovacions
necessàries per a refermar aquestes estratègies, no sols es requereix un volum elevat de
coneixement emmagatzemat en el sistema (alt percentatge d'I+D respecte del PIB) o una
indiscutible qualitat d'aquest, sinó també una alta implicació de la demanda
empresarial i un elevat grau d'accessibilitat a aquest coneixement per part de
les empreses, la qual cosa no pot produir-se eficaçment si el conjunt dels agents del
sistema d'innovació no es troba degudament interconnectat.
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2.2 L'Economia valenciana en el context espanyol: evolució i especialització sectorial
2.2. a) Evolució de les principals variables
És un fet inqüestionable que durant els anys transcorreguts d'aquest segle, la Comunitat
Valenciana (CV) ha perdut pes econòmic en relació al conjunt d’Espanya:
El percentatge que el producte interior brut (PIB) de la CV representava en el conjunt del
PIB espanyol en els exercicis anteriors a la crisi (2006) se situava al voltant del 9,7-9,8,
mentre que no ha sobrepassat el 9,3-9,4 en els anys més recents (figura 8).

Figura 8. Evolució del PIB Comunitat Valenciana i Espanya 2000 - 2015
(Milers de €)
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Font: INE. Comptabilitat regional.

I pel que fa a l'ocupació, mesurada tant en persones ocupades com en hores
treballades, la Comunitat Valenciana ha passat de representar el 10,2 %-10,3 % del total
nacional a l'inici de la crisi (2008), al 9,8 % en 2015 (figura 9).
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Figura 9. Persones ocupades: Comunitat Valenciana i Espanya 2000 - 2015
(Milers)
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Font: INE. Comptabilitat regional.

Els diferents percentatges aconseguits per l'una i l'altra variable indiquen ja una primera
característica de l'economia valenciana: la Comunitat Valenciana obté una productivitat
4més baixa que la mitjana espanyola (96,4 %, mesurada en euros/ocupat, i 96,5 %,
mesurada en euros/hora treballada per a l'any 2014) (figura 10 i taula 1).

Figura 10. Productivitat (€/ocupat) versus productivitat (€/h treballada)
2000 - 2015 (índex Espanya=100)
Productivitat (€/ocupat)

Productivitat (€/hr treballada)
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97
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En aquest context, l'ús del terme productivitat es troba referit a la productivitat aparent del factor treball.
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Taula 1. Productivitat (€/ocupat) versus productivitat (€/h treballada)
Espanya i Comunitat Valenciana 2000 - 2015

Productivitat (€/ocupat)

Productivitat (€/hr treballada)

Espanya

Comunitat
Valenciana

Índex
Espanya =100

Espanya

Comunitat
Valenciana

Índex
Espanya=100

2000

38.718

36.710

94,8

22,1

20,9

94,6

2001

40.558

38.986

96,1

23,0

22,0

95,8

2002

42.350

40.310

95,2

24,0

22,8

95,1

2003

43.949

41.587

94,6

25,0

23,8

95,0

2004

45.409

42.745

94,1

26,1

24,5

94,1

2005

47.036

44.387

94,4

27,3

25,8

94,5

2006

48.909

46.197

94,5

28,5

27,1

95,0

2007

50.778

47.856

94,2

29,8

28,4

95,3

2008

52.345

49.877

95,3

30,6

29,2

95,7

2009

53.987

52.044

96,4

31,4

30,4

96,7

2010

55.038

53.338

96,9

32,2

31,4

97,5

2011

56.006

54.302

97,0

32,6

31,7

97,1

2012

56.870

54.298

95,5

33,5

32,1

96,0

2013

57.942

55.543

95,9

34,2

33,0

96,4

2014

57.962

55.856

96,4

34,1

33,0

96,5

2015

58.471

56.327

96,3

nd

nd

nd

Any

Font: INE. Comptabilitat regional 2015.

Això significa que, en termes generals, el sistema productiu valencià obté un menor valor
afegit per unitat de treball aplicada a l'activitat econòmica. Aquesta característica es pot
deure a diversos tipus de raons:
a) Els productes i serveis que es produeixen aconsegueixen un valor menor en el
mercat, bé perquè són menys apreciats o reconeguts (absència d'estratègies de
diferenciació) o perquè els nivells d'innovació en qualsevol de les variants: de
producte, procés, organització i mercat, són insuficients.
b) Les activitats que estructuralment requereixen una alta intensitat de capital/treball
o de capital humà/treball, són escasses.
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c) L'escassa dimensió mitjana de les empreses que componen el sistema productiu
regional impedeix la consecució d'economies d'escala.
d) Els processos productius són menys eficients perquè el treball és de pitjor
qualitat o es troba pitjor organitzat.
Mentre que el creixement del PIB de la Comunitat, des de 2003 fins a 2013, s'ha produït
a un ritme inferior al del conjunt d'Espanya (excepte en 2006), no ha ocorregut el mateix
amb l'ocupació, el creixement de la qual a la Comunitat Valenciana ha sigut major que en
el conjunt de l'Estat fins a 2006 (a excepció de 2001 i 2005), la qual cosa revela que la
productivitat d'aquella evolucionava desfavorablement respecte d'aquest.
La conseqüència de tot això és que des de 2007 (inici de la crisi), fins a 2014, en què
s'inicia la recuperació, a la Comunitat Valenciana es destrueix, en termes relatius, molta
més ocupació que a Espanya.

2.2. b) Especialització sectorial
L'evolució d'ambdues variables resulta coherent amb el desplaçament de l'economia
valenciana cap a una especialització relativament major en els sectors de construcció i de
serveis immobiliaris, a causa de l'atracció exercida per les altes taxes de rendibilitat
proporcionades per ambdós sectors. En els moments de major impuls del sector, el pes
relatiu d'aquests arribà al 12 % del PIB a la Comunitat, un 20 % per damunt de la mitjana
espanyola (vegeu la figura 11) La menor productivitat de la construcció respecte a altres
activitats, com les manufactureres, es troba constatada empíricament en el pla
internacional, característica que així mateix es reitera en la nostra realitat més pròxima.
Encara que ha d'afegir-se que la baixa productivitat del sector de construcció no és
aliena a l'escassa inversió en innovació que s'hi observa.
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Figura 11. Percentatge del PIB en el sector de la construcció 2000-2015.
Espanya i Comunitat Valenciana

Font: INE. Comptabilitat regional d'Espanya 2016.

En tot cas, des de la perspectiva de l'ocupació, l'accelerada expansió d'aquest sector ha
conduït, en primer lloc, a l'atracció de treballadors de baix nivell de qualificació. Una
vegada iniciada la fase recessiva, l'elevada capacitat de creació d'ocupació pròpia
d'activitats intensives en el factor treball, com la que ens ocupa, s'ha transformat en una
pronunciada destrucció d'aquest i la presència en la desocupació de treballadors amb
més dificultats per a inserir-se laboralment.
En segon lloc, l'atracció de la inversió empresarial pels sectors de la construcció i serveis
immobiliaris en els anys del boom ha contribuït indirectament a la relativament menor
dotació i renovació del capital i introducció d'innovacions per altres activitats
econòmiques en què la qualitat del capital humà adquireix major importància i en les
quals hi ha més resistència a desprendre's per complet dels treballadors, atesa
l'escassetat en el mercat.
Conjuntament, la nova composició sectorial s'ha enfrontat, una vegada finalitzat el cicle
expansiu (vegeu la figura 12) a una triple dificultat per a modificar-se mitjançant una
orientació distinta: la pràctica paralització del mercat existent per als actius immobiliaris,
que ha immobilitzat els capitals emprats per a la consecució d'aquest; la intensa
depreciació dels valors anteriors, i l'elevat grau d'endeutament assumit en el mercat
financer. La coincidència de les circumstàncies anteriors ha impedit la recuperació de les
inversions realitzades i la reconducció del capital corresponent cap a activitats amb
millors perspectives econòmiques.
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Figura 12. Distribució sectorial del VAB en percentatges. 2000-2007-2015
Comunitat Valenciana
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2015 (1aE)
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0,00%
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Font: INE. Comptabilitat regional d'Espanya 2015.
Nota: Dada de 2015: (1E): primera estimació.

Quant a l'especialització sectorial, s'arrepleguen les dades més significatives en la figura
13 i en la figura 14:

Especialización sectorial

Figura 13. Especialització sectorial comparada amb altres regions espanyoles
CAT

PV

NAV

CVAL

Alimentació, begudes i tabac

26,4

10,3

21,3

21,5

Tèxtil, confecció, cuir i calçat

4,6

0,4

0,9

9,0

Fusta i suro, paper i arts gràfiques

6,0

4,5

5,5

6,2

Indústria química i farmacèutica

22,1

3,7

4,5

11,1

Cautxú i matèries plàstiques

4,4

8,0

4,3

5,6

Productes minerals no metàl.lics

1,9

2,1

3,2

10,8

Metal.lúrgia i prod metàl.lics

9,9

32,4

14,3

7,9

Material i equip elèctric

4,4

7,2

5,5

3,0

Maquinària i equip mecànic

4,2

11,7

7,2

3,0

Material de transport

14,7

16,9

31,4

17,2

Indústries manufactureres diverses

3,2

2,8

2,0

4,6

61,0%

67,0%

49,8%

Pes dels 3 principals
sectors en cada regió

61,4%

Font: INE 2015
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Comunidad Valenciana:
Especialización sectorial
Figura 14. Comunitat Valenciana: Especialització Sectorial
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Font: INE 2015.

És difícil parlar d'una especialització sectorial a la Comunitat Valenciana que, això no
obstant, destaca pel pes del sector d'alimentació,
begudes i tabac. Però, si comparem
33
amb altres comunitats autònomes a Espanya, comprovem que en algunes (Catalunya,
País Basc i Navarra, que s'han pres com a exemple), hi ha pesos importants d'alguns
sectors amb diferència sobre d'altres. Així, a Catalunya, igual que en l'alimentació, com a
la Comunitat Valenciana, hi ha una important concentració d'activitat química i
farmacèutica. La metal·lúrgia i la fabricació de productes metàl·lics és l'activitat per la qual
s'identifica el País Basc; mentre que a Navarra, també l'alimentació, però sobretot la
fabricació de material de transport, són els sectors destacats. La veritat és que el pes
dels tres sectors més importants a les comunitats que s'han pres com a exemple, es
troba en valors superiors al 60 %, mentre que a la Comunitat Valenciana no arriba al
50 %, de manera que aquestes xifres manifesten una activitat més dispersa i menys
concentrada a la Comunitat Valenciana.
No obstant això, és important ressaltar el pes d'alguns sectors industrials valencians
referits al conjunt d'Espanya. Especialment rellevant és el de “productes minerals”, el
qual, encara que en el conjunt de la Comunitat Valenciana representa el 10, 8% respecte
al conjunt d'Espanya, arriba al 30,3 %. O el cas del “tèxtil”, que amb un pes intern del
9 %, assoleix el 26,3 % en el conjunt d'Espanya. En diferent sentit es poden interpretar
les xifres referides al sector “d'alimentació, begudes i tabac”, que amb un pes intern del
21,5 %, únicament té un pes del 8,4 % en el conjunt d'Espanya.
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3. El Sistema Valencià d'Innovació: una síntesi 5
El sistema d'innovació (SI) és un “espai conceptual” en què s'inclouen totes aquelles
persones, empreses i institucions que produeixen, utilitzen o financen coneixement
potencialment incorporable a les activitats productives, ja siga directament o
indirectament, i tant a curt termini com a llarg termini. Per això, des de la perspectiva
sistèmica, els distints elements que componen un SI poden agrupar-se seguint un criteri
taxonòmic en distintes modalitats d'entorn: científic (universitats i centres superiors
d'investigació), tecnològic (centres tecnològics, enginyeries i consultories, etc.), financer
(entitats financeres) i productiu (empreses i sectors, que són, al seu torn, productors i
receptors del coneixement).
En principi, pot afirmar-se que la fortalesa d'un SI depén, al seu torn, de la fortalesa dels
seus components; de tal manera que si, per exemple, els entorns científic i tecnològic
són robustos (alt percentatge d'I+D respecte del PIB), és esperable que també ho siga
l'entorn productiu, en la mesura que aquest tindria a la seua disposició un important
volum de coneixement que, eventualment, podria utilitzar-se per a enfortir les estratègies
competitives de les empreses, a través de la innovació.
No obstant això, aconseguir la interrelació no és senzill. En realitat no hi ha prou de
disposar d'un elevat esforç en I+D per a garantir que la tecnologia i la innovació (sota la
forma final de productes i serveis), arribe correctament a l'entorn productiu, i, per tant, al
mercat. Es necessita, a més, que el SI siga eficient, és a dir que funcionen de manera
fluida totes les autovies interactives que connecten els diversos components. Per
exemple, unes universitats amb nivells d'investigació excel·lents poden no ser aprofitades
prou per les empreses d'un territori donat a causa del desconeixement mutu, o de la
llunyania burocràtica que aquelles puguen percebre respecte d'aquestes. De tal manera
que si no hi ha elements potents d'interconnexió (interfícies), la distància entre
les unes i les altres pot resultar insalvable.
Igual passa amb el sistema financer, ja que una xarxa potent de grans bancs i entitats
financeres no garanteix el finançament d'innovacions radicals, o de nous emprenedors
amb projectes d'alt risc, si aquella no disposa d'instruments ad hoc específics, sota la
forma de societats de capital risc, llançadores, àngels inversors, etc. I així,
successivament.
Per a la redacció d'aquest capítol s'ha pres com a font principal l'informe “La investigació científica i el desenvolupament tecnològic
a la Comunitat Valenciana”. Informe 2015. Alt Consell Consultiu en I+D+i de la Presidència de la Generalitat.
5
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En suma, si bé en un SI, la grandària quantitativa dels seus diversos entorns és un factor
molt rellevant, ho és també la qualitat i adequació dels diferents mecanismes d'interfície
que els connecten entre ells. Fins al punt que podria donar-se el cas que, considerant
dos SI d'una grandària semblant, un d'aquests puga ser molt més eficaç que l'altre a
l'hora de millorar els estàndards d'innovació de les empreses, i per tant, els seus nivells
de valor afegit i productivitat.
Davant de problemes com els assenyalats, les distintes administracions (tant espanyola
com valenciana) no han disposat fins ara d'instruments de política d'innovació amb
suficient nivell de jerarquia i transversalitat, capaços d'enfrontar-se amb garanties a una
correcta coordinació del SI en el seu conjunt, i dotar aquest dels incentius necessaris
perquè el nivell d'eficiència siga òptim. Aquesta és la principal raó que justifica la
necessitat d'una agència valenciana d'innovació.
Components de l'SVI
En concret, el Sistema Valencià d'Innovació (SVI) l'integren, fonamentalment, els
components següents:

Fundacions i Centres
Universitats

Assistencials de
Sanitat i Salut

Xarxa d’Instituts
Tecbològics i Centres
d’Empresa i
Innovació

Organismes Públics
d’Investicagió i
Instituts (CSIC)

Organismes Públics
d’Investigación
Integrats en la

Empreses i sectors

Generalitat

Fent referència únicament ara a la part d'I+D (sense “i”), la distribució de la despesa en
I+D segons l'última estadística disponible per l'INE (2014) indica que s'ha arribat als
1.011,3 milions d'euros a la Comunitat Valenciana, i 18.638 ocupats equivalents a
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jornada completa. La distribució sectorial de despesa i personal es recull en la taula 2 i la
figura 15, i mostra també les dades d'Espanya.

Taula 2. Despesa interna en I+D (en milers de €) i personal ocupat (en EJC) en 2014
(per empreses i institucions). Comunitat Valenciana i Espanya
Comunitat
Valenciana

Espanya

Total

Empreses

IPSFL

Administració Pública

Ensenyament Superior

Despeses
internes (milers
d'euros)
Personal en I+D
en EJC: total
personal
Despeses
internes (milers
d'euros)
Personal en I+D
en EJC: total
personal
Despeses
internes (milers
d'euros)
Personal en I+D
en EJC: total
personal
Despeses
internes (milers
d'euros)
Personal en I+D
en EJC: total
personal
Despeses
internes (milers
d'euros)
Personal en I+D
en EJC: total
personal

12.820.756

1.011.352

200.232,6

18.638,7

6.784.311

412.819

87.642,0

6.916,0

21.580

957

398,7

21,6

2.408.695

123.167

38.764,2

2.320,1

3.606.171

474.409

73.427,7

9.381,0

Font: INE. Estadística d'I+D 2014.
EJC: Jornada equivalent a temps complet.

Convé fer-hi dues consideracions generals: la primera és que el sector empreses té en
la Comunitat un pes relatiu particularment reduït, un 40,8 % de la I+D, enfront del
52,9 % de mitjana a Espanya. La segona és que la major part de la despesa en I+D a
la Comunitat la fan les universitats (sector ensenyament superior), amb el 46 % del
total, enfront del 28,1 % de mitjana en el conjunt de l'Estat.
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Figura 15. Despeses internes totals en I+D. Comunitat Valenciana i Espanya per sectors
Percentatge. Any 2014
60,00%

52,92%
46,91%

45,00%

40,82%
28,13%

30,00%

18,79%
12,18%

15,00%

0,00%

0,17%
Empreses

0,9%

Sector IPSFL

Sector Administració Pública Sector Ensenyament Superior

Espanya

Comunitat Valenciana

Font: INE. Estadística d'I+D per a 2014.

L'Informe anual sobre la situació de la I+D+i a la Comunitat Valenciana elaborat per l'Alt
Consell Consultiu d'I+D+i permet conéixer quina ha sigut la distribució dels fons per a
I+D6 en funció dels agents receptors i consumidors d'aquests. En la taula 3 següent es
resumeix la informació processada per a l'any 2014.

Taula 3. Despesa en I+D i Personal (Equivalent a Jornada Completa) d'universitats,
fundacions i centres sanitaris, CSIC (CV), OPI i instituts tecnològics: fonts d'origen.
Comunitat Valenciana, 2014 (Milers de €)

Universitats
1. Fons generals universitaris
destinats a I+D
2. Fons propis (inclosos
préstecs reembossables i
venda de béns i serveis que no
siguen I+D)
3. Fons específics per a
realitzar I+D
A. Finançament públic

Hospitals

OPI

CSIC (CV)

Instituts
tecnològics(*)

Total

332.634

0

0

0

332.634

25.865

11.162

1.046

1.649

39.721

116.794

30.623

28.662

39.747

41.621

257.446

63.178

16.017

24.628

36.822

31.398,0

172.043

ACCIDI: La investigació científica i el desenvolupament tecnològic en la Comunitat Valenciana. Informe 2015. Presidència de la
Generalitat. València
6
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Universitats
- Subvencions i contractes per
a I+D de l'Administració de
l'Estat i Seguretat Social
- Subvencions i contractes per
a I+D de l'Administració
autonòmica

Hospitals

OPI

CSIC (CV)

Instituts
tecnològics(*)

Total

45.190

8.707

6.368

35.422

2.250

97.938

16.627

6.744

18.249

1.372

18.586

61.577

1.361

565

6

20

1.952

0

0

5

9

14

24.352

12.328

2.525

654

6.977

638

61

0

15.427

11.490

1.980

550

148

0

0

0

148

- Altres universitats privades

1

0

0

0

1

- Institucions privades sense
finalitat de lucre

1.799

200

484

104

2.587

29.264

2.278

1.508

2.270

5.406

885

125

0

19.631

1.385

1.021

2.270

2.911

8

87

0

3.006

102

0

36

0

138

660

0

0

0

660

554

0

239

0

793

475.292

41.785

29.707

41.395

41.621

629.800

8.821

689

555,7

782

572(**)

11.420

- Subvencions i contractes per
a I+D de l'Administració local
- Subvencions i contractes
d'altres administracions
autonòmiques
B. Altres fonts nacionals
- Empreses públiques
- Empreses privades i
associacions d'investigació
- Altres universitats públiques

C. Fons procedents de
l'estranger
- D'empreses estrangeres
- De programes de la Unió
Europea
- D'administracions públiques
estrangeres
- D'universitats estrangeres
- D'institucions privades sense
finalitat de lucre estrangeres
- D'altres organitzacions
internacionals
Total despeses internes en I+D
Personal (EJC) en I+D

10.222

50.081
7.676

10.222

10.563

39.669

45.884
6.417

10.563

34.870

Font: ACCIDI i elaboració pròpia.
(*) La columna referida a instituts tecnològics es refereix a l'any 2015.
(**) Estimació de personal dedicat a jornada completa en projectes d’I+D

La distribució de fons reforça la idea ja recollida, en el sentit que són els fons de les
universitats els que absorbeixen aproximadament el 75 % de tots els fons destinats a
aquest objectiu. Les institucions d'investigació sanitària o biosanitària, el CSIC i els
instituts tecnològics representen un poc més de 40 milions d'euros a l'any cada un (al
voltant del 6-7 %), i els OPI de la Comunitat al voltant del 5 %.
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Figura 16. Despesa en I+D d'universitats, institucions sanitàries, CSIC, OPI i instituts
tecnològics a la Comunitat Valenciana en 2014. (Milers de €)

7%
6%
5%
7%

75%

Instituts Tecnològics

CSIC (CV)

OPIs

Hospitals

Universitats

Font: ACCIDI: La investigació científica i el desenvolupament tecnològic a la Comunitat Valenciana.
Informe 2015. Presidència de la Generalitat. València.

3.1 Universitats
Els centres que componen la xarxa universitària pública i privada valenciana són la
Universitat de València Estudi General (UV-EG), la Universitat Politècnica de València
(UPV), la Universitat Jaume I de Castelló (UJI), la Universitat d'Alacant (UA), la Universitat
Miguel Hernández d'Elx (UMH), i les universitats privades Cardenal Herrera (UCH-CEU), i
la Universitat Catòlica Sant Vicent Màrtir de València (UCV).
Les universitats constitueixen el major focus d'I+D a la Comunitat Valenciana. Segons
dades referides a 2015, absorbeixen al voltant del 47 % de la despesa interna total en
I+D de la Comunitat. La distribució d'aquests fons per les diferents universitats es recull
en la figura 17.
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Figura 17. Despesa intern en I+D+i per universitats 2014 - 2015
(milers de €)
2014

2015

500.000 €

469.128 466.894

375.000 €

250.000 €
186.047
156.064

161.538
141.659

125.000 €
32.762

0€

7.566

7.947

UCH-CEU

3.999

42.250

50.040

44.218

4.693

UCV

UJI

UMHE

UPV

UV-EG

TOTAL

Font: ACCIDI.

En conjunt, en 2015 les despeses internes de la I+D universitària se situaren en 466,9
milions d'euros, xifra molt semblant a la de l'any anterior. La despesa absoluta més gran
en I+D correspon a la Universitat de València amb 161,5 milions d'euros (34 % del total),
seguida en importància per la Universitat Politècnica de València, amb 156 milions
d'euros de despesa (el 33 %).
Des de la perspectiva de les fonts del finançament de la I+D d'aquest sector, la partida
més important la constitueixen els fons generals universitaris (295,9 M€), provinents,
fonamentalment, de la subvenció incondicionada que les universitats reben de
l'Administració autonòmica. Representen el 63,4 % del total de les despeses en I+D,
segons pot observar-se en la taula 4, en la qual pot constatar-se, així mateix, que s'ha
produït una caiguda tant en termes absoluts (de 328,1 milions d'euros en 2014, a 295,9
milions en 2015) com en termes percentuals (des del 69,9 % dels ingressos totals per a
I+D en 2014, fins a al 63,4 % en 2015).
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Taula 4. Ingressos per a I+D de les universitats de la Comunitat Valenciana 2014-2015.
(Milers de € i %)
2014

%

2015

%

Total ingressos

469.127

100,0

466.894,9

100,0

Fons propis

32.809

7,0

31.886,8

6,8

Fons generals
universitats
Fons específics
per a realitzar
I+D
Finançament
públic
*Administració
de l'Estat
*Administració
autonòmica
*Administració
local
Altres fonts

328.093

69,9

295.949,5

63,4

108.225

23,1

139.058,5

29,8

64.051

13,7

83.021,2

17,8

46.702

10,0

56.337,7

12,1

16.175

3,4

25.080,0

5,4

1.174

0,3

1.603,5

0,3

23.933

5,1

22.225,4

4,8

*D'empreses

21.831

4,7

19.796,6

4,2

203

0,0

532,7

0,1

1.897

0,4

1896,0

0,4

20.240

4,3

33.812,0

7,2

12.063

2,6

22.485,7

4,8

8.176

1,7

11.326,2

2,4

*D'altres
universitats
*D'IPSFL
Finançament
de l'estranger
*De programes
de la UE
*Altres fons
procedents de
l'estranger

Font: ACCIDI. Elaboració pròpia.

La resta del finançament prové de fons específics per a realitzar I+D que, en 2015,
van representar el 29,8 % del total (139 M€), 6 punts percentuals per damunt de l'any
anterior.
Per la seua banda, els fons procedents de l'estranger ascendiren en 2015 a 33,8 M€
(7,2 % de la despesa total). Dins d'aquesta partida el finançament procedent de
programes de la Unió Europea va ascendir a 22,4 M€ (un 4,85 % del total) i la
col·laboració d'empreses estrangeres amb les universitats valencianes suposà uns
fons de 11,3 M€ (el 2,45 % del total).

Pàgina !29

3.2 Fundacions i centres assistencials de sanitat i salut
Les fundacions i centres assistencials de sanitat i salut de la Comunitat Valenciana sobre
els quals s'ha demanat informació en relació amb la seua activitat investigadora, han
sigut els següents:
‣
‣
‣
‣
‣

‣
‣
‣
‣
‣
‣

Fundació d'Investigació de l'Hospital la Fe;
Fundació Hospital Clínic València (Incliva);
Fundació Hospital General Universitari de València;
Fundació Hospital Provincial de Castelló;
Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat
Valenciana (Fisabio), que gestiona l'activitat científica realitzada en 17 dels 24
departaments de salut (18 hospitals), com també els hospitals de crònics de
mitjana i llarga estada;
Departament de Salut (DS) Elx-Crevillent/Hospital del Vinalopó d'Elx,
DS Torrevella / Hospital de Torrevella,
Hospital de Sant Joan,
Hospital de la Ribera,
Hospital de Sagunt i
Hospital d'Elda.

D'acord amb les últimes dades disponibles, la despesa interna en I+D del conjunt de
centres d'investigació sanitària va arribar en 2015 a la xifra global de 44,7 milions d'euros.
En la distribució per centres d'aquesta despesa destaca la importància de les fundacions
de la Fe (que suposa el 59 % del total) i Incliva (el 18 % de la despesa interna en I+D dels
centres d'investigació sanitària). Ambdues fundacions absorbeixen prop del 80 % de tota
la despesa en I+D sanitària de la Comunitat Valenciana realitzada per aquest tipus
d'entitats.
A continuació se situa Fisabio (10,2 % de la despesa), la Fundació de l'Hospital General
de València (6,9 %) i la resta de centres amb el 5,9 %.
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Taula 5. Origen del finançament dels centres d'I+D sanitari 2013-2015 (€)
2013

2014

2015

%

A) Del mateix organisme

10.033.079

16.115.646

15.037.314

33,65

B) Finançament públic

16.224.490

19.323.202

19.931.019

44,59

8.707.289

8.537.120

9.160.697

20,50

6.951.824

10.197.898

10.315.780

23,08

-

225.000

-

-

565.377

363.184

342.542

0,77

-

-

112.000

0,25

11.751.012

4.840.522

7.142.806

15,98

579.654

-

170.664

0,38

10.971.158

4.139.256

5.996.850

13,42

Universitats públiques

200

17.176

-

-

Universitats privades

-

-

-

-

200.000

684.090

975.292

2,18

2.278.494

3.575.053

2.582.898

5,78

D'empreses estrangeres

885.463

41.350

358.419

0,80

De programes de la UE

1.385.231

3.315.700

2.184.422

4,89

7.800

-

-

-

D'universitats estrangeres

-

18.003

-

-

D'institucions privades sense fins de lucre
estrangeres

-

-

40.057

0,09

D'altres organitzacions internacionals

-

200.000

-

-

Total de despeses internes en I+D

40.287.075

43.854.423

44.694.037

100

De l'Administració de l'Estat i organismes
autònoms
De l'Adm. autonòmica de la qual depén (si és el
cas) i els organismes autònoms
De la Generalitat Valenciana
D'Administracions locals
D'altres administracions autonòmiques i
organismes autònoms
C) D'altres fonts nacionals
D'empreses públiques
D'empreses privades i associacions
d'investigació

Institucions privades sense fins de lucre
estrangeres
D) Fons procedents de l'estranger

D'Administracions públiques estrangeres

Font: Alt Consell Consultiu d'I+D+i.

Les fonts de finançament s'han distribuït en el període 2013-2015 del mode que
s'exposa en la taula 5.
Quant a les fonts de finançament de la I+D l'any 2015 de les despeses en I+D de la
investigació sanitària es pot assenyalar el següent:
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‣

Un terç dels fons (33,7 %) de les fundacions s'ha generat mitjançant recursos
propis.

‣

Un altre 13,4 % s'ha aconseguit d'empreses privades i associacions
d'investigació, de manera que quasi la meitat dels recursos totals s'ha obtingut
mitjançant la prestació de serveis i la realització d'activitats complementàries.

‣

Un 44,6 % l'han aportat les administracions públiques (9,2 M€ de l'Administració
general de l''Estat i 10,3 M€ la Generalitat Valenciana) mitjançant els seus
pressupostos.

‣

La resta ha procedit de diferents institucions, si bé amb quantitats menors.

Pel que fa a l'evolució de la producció científica en l'àmbit de la investigació sanitària, en
2015 es van publicar 1.499 articles científics en revistes internacionals i 272 en
publicacions nacionals. A més, es va sol·licitar el registre de 8 patents i es van dirigir 135
tesis doctorals, entre altres indicadors.
En aquest any 2016 s'han compatibilitzat un total de 183 grups d'investigació mèdica
distribuïts de la manera següent:
‣

90 en la Fundació Hospital General Universitari de València,

‣

39 en Fundació Hospital Clínic València (Incliva),

‣

Altres 39 en la Fundació d'Investigació de l'Hospital la Fe i,

‣

9 en la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la
Comunitat Valenciana (Fisabio).

‣

3 en la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la
Comunitat Valenciana (Fisabio – Oftalmologia).

‣

3 en la Fundació Hospital Provincial de Castelló.
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3.3 Organismes públics d'investigació de la Generalitat (finançament total o parcial)
Quant als organismes públics d'investigació (OPI) de la Comunitat Valenciana, integrats
en la Generalitat o amb presència en aquesta, el detall és el següent:
‣

Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM),

‣

Centre d'Investigació Príncep Felip (CIPF),

‣

Institut Valencià d'Edificació (IVE),

‣

Institut Cartogràfic Valencià (ICV),

‣

L'Institut Valencià d'Investigacions Agràries (IVIA), i

‣

L'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE).

En 2015, la Generalitat aportà als organismes públics d'investigació de la Comunitat
Valenciana un total de 17,9 milions d'euros, un 3% més que en 2014. Per la seua banda,
els ingressos procedents de programes europeus s'han mantingut en 1,6 milions d'euros
en 2015 (1,5 MM en 2014).
La producció científica desenvolupada pels organismes d'investigació ha presentat en
2015 un lleuger retrocés respecte a 2014. Aquest també s'ha manifestat al llarg dels
últims anys i reflecteix els problemes de dotació de recursos humans i materials pels
quals estan travessant. Valga com a mostra indicar que el nombre de persones ocupades
en aquests centres en 2015 és el mateix que en 2004-2005. Entre les més afectades es
troben el Centre d'Investigació Príncep Felip (que ha perdut 227 ocupats) i l'IVIA (103
ocupats menys). L'any 2015, la tendència a disminuir el volum de personal ha continuat
en tots els organismes, amb l'excepció del CEAM, IVIE i IVE, que l'han incrementat
lleugerament.
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3.4 Consell Superior d'Investigacions Científiques a la Comunitat Valenciana (CSIC)
A la Comunitat Valenciana es localitza una delegació institucional i deu instituts del CSIC,
de caràcter multisectorial i pluridisciplinari, alguns d'aquests en col·laboració amb
diverses universitats i organismes públics valencians.
Aquests centres comprenen les àrees científiques següents:
‣

Humanitats i ciències socials (1),

‣

Biologia i biomedicina (3),

‣

Recursos naturals (2),

‣

Ciències i tecnologies físiques (2),

‣

Ciències i tecnologies d'aliments (1),

‣

Ciències i tecnologies químiques (1).

Aquesta xarxa de centres i instituts són de gestió pròpia o mixta. Recentment, l'Institut
d'Història de la Medicina i de la Ciència López Piñero, centre mixt d'investigació CSIC-UV
ha passat a dependre únicament de la UV.
Són destacables les iniciatives del CSIC encaminades cap a la busca de sinergies amb
els distints agents valencians d'I+D+i. En particular, ha exercit activitats com a soci
promotor del VLC/CAMPUS juntament amb la Universitat de València i la UPV. Així
mateix, el CSIC ha entrat a formar part de la Xarxa d'Universitats Valencianes (RUVID).
Igual que ha ocorregut amb el personal dels organismes públics d'investigació vinculats
amb la Generalitat, en els instituts del CSIC també s'ha produït una evolució negativa en
recursos econòmics i personal. Segons les dades de 2015, el personal contractat pels
instituts del CSIC se situava en 766 persones, una xifra inferior en un 24,3 % a la de l'any
2010.
Una evolució semblant ha mostrat el pressupost de què disposen els instituts d'aquesta
institució. En 2015 el pressupost global ha arribat a la xifra de 41,6 milions d'euros, xifra
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que resulta significativament inferior (un 24,6 %) a la de 2010. Si bé, respecte a l'any
2014 s'ha produït un lleuger augment pressupostari del 0,5 %.
3.5 Xarxa d'instituts tecnològics
La Comunitat Valencià té un model propi de suport a la I+D+i empresarial, compost
actualment per 11 instituts tecnològics (IITT), lligats tant a sectors tradicionals de la
indústria com a sectors tecnològicament avançats. Recentment s'ha produït la fusió de
dos d'aquests (fusta-moble i metal·lomecànic), i per diverses causes relacionades amb
deficiències en la gestió, s'han tancat els instituts de construcció (AIDICO) i òptica (AIDO).
La xarxa d'instituts tecnològics actual està formada pels centres següents, segons
antiguitat:
Sector

Localización

INESCOP

Calçat i connexes

Elda

ITC

Ceràmica

Castelló

AITEX

Tèxtil

Alcoi

AIJU

Joguet, producte infantil i oci

Ibi

AIDIMME*

Fusta-moble, metal·lomecànic

Paterna

AINIA

Alimentació

Paterna

AIMPLAS

Plàstic

Paterna

ITENE

Embalatge, transport i logística

Paterna

ITE

Energia

Paterna

IBV

Biomecànica

València

ITI

Tecnologies de la informació i les telecomunicacions

València

*Resultant de la recent unió dels instituts del moble-fusta i el metal·lomecànic.

El finançament dels instituts tecnològics es nodreix de fonts mixtes:
‣

D'origen privat (quotes d'associació i pagament per serveis), el 61% del total en
2015, i

‣

D'origen públic (subvencions i concurrència competitiva), el 39% del total en
2015, repartits com segueix a continuació:
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-

Fons autonòmics de la Comunitat Valenciana: 25,3%

-

Fons procedents de la UE: 10,7%

-

Fons estatals espanyols: 3%

La evolució del mix d’ingressos en els últims anys és clara, aumentant cada vegada en
major mesura els procedents de fonts privades. En aquest sentit, és detacable que el
pressupost per als centres procedent de l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial
(IVACE abans IMPIVA) ha evolucionat des dels 47 M€ de 2010 a 43,6 en 2011, 36,1 en
2012, 30,8 en 2013, 20,6 en 2014 i 23,1 en 2015.
Com s'observa en la taula adjunta, els 11 instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana
han disposat en 2015 d'uns ingressos totals al voltant de 85 milions d'euros per a dur a
terme el conjunt de la seua activitat d'innovació i de suport, en general, a les empreses.
Convé ressaltar que aquesta xifra és la més baixa des de 2006 i ha representat una
reducció del 33,4 % respecte de 2009, exercici en què els instituts tecnològics van
aconseguir el seu màxim de recursos anuals (127,6 milions d'euros) (vegeu la taula 6).

Taula 6. Ingressos dels instituts tecnològics per àmbits d'activitat 2006-2015
(Miles €)

Quotes

Projectes
d'I+D

Serveis,
assaig i
laboratori

Projectes
innov. i altres
serv.
Assess.,
transf., etc.

Serveis
d'inform. i
documen.

Serveis de
formació

Altres
conceptes

Total

2006

2.504,1

31.930,7

11.776,1

32.339,2

5.087,0

5.903,3

2.661,5

92.464,3

2007

2.677,8

44.576,7

10.276,1

37.930,7

3.643,0

6.335,8

2.661,5

108.101,6

2008

2.737,6

49.674,2

12.255,0

43.772,5

3.778,0

5.208,8

1.959,5

119.385,7

2009

2.582,9

58.496,9

11.092,5

43.785,1

3.685,4

5.770,9

2.148,9

127.562,5

2010

2.532,9

58.967,6

12.166,0

40.963,4

1.668,7

5.463,9

1.485,4

123.247,7

2011

2.348,0

61.753,5

16.548,6

33.658,4

915,8

4.910,0

1.672,9

121.807,2

2012

2.237,2

54.420,8

16.768,3

22.270,3

439,7

3.879,0

599,2

100.614,5

2013

2.134,5

48.507,9

17.732,7

21.884,5

171,2

3.296,2

892,4

94.619,4

2014

2.131,0

43.080,3

19.948,9

21.460,2

148,2

2.513,6

250,1

89.532,2

2015

1.971,0

40.088,4

20.976,0

19.106,0

185,4

2.708,0

90,0

85.124,6

Font: Alt Consell Consultiu d'I+D+i.
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La xarxa d'instituts tecnològics es conformà majoritàriament entre els anys 1985 i 1990, i
en la seua configuració es va adaptar a la descentralització geogràfica i a l'especialització
del teixit industrial valencià, organitzat en diversos districtes industrials, als quals es dotà
de recursos per a dur a terme activitats innovadores amb accés directe i pròxim a les
empreses.
Les empreses participen en els òrgans de govern de les associacions d'investigació
(assemblea i consell rector) i generalment (en la major part dels IITT) és també un
empresari qui exerceix la presidència de cadascun dels instituts tecnològics.
Des de l'any 2008, els instituts han tractat de sobreviure a una “doble” crisi
(pressupostària i econòmica, en el sector públic i el privat). Aquestes dificultats han limitat
tant el finançament de noves inversions (la qual cosa comporta un indubtable risc
d'obsolescència), com la de projectes d'I+D+i, especialment aquells en què el
finançament regional és essencial per a portar-los a cap. Simultàniament, el tancament
d'empreses i la baixa del nombre d'associats han reduït els ingressos per quotes i la
demanda de serveis privats.
Com resultat, els instituts han patit un important procés de reducció de les seues
plantilles (acomiadament col·lectiu, no renovació de contractes, eixides voluntàries). De
tal manera que el seu personal ha passat de 1.732 persones en 2010 (màxim històric), a
1.184 en 2015, un 31,6% menys.
La mateixa activitat innovadora dels instituts tecnològics s'ha vist afectada pels motius
anteriors, de manera que aquesta activitat s'ha dirigit de forma prioritària cap a les àrees
més capaces de generar ingressos: projectes europeus amb finançament extern a la
Comunitat Valenciana i serveis de mercat oferits al sector privat més dinàmic. Amb
aquesta actuació s'ha intentat assegurar la viabilitat d'econòmica dels instituts. Però, si
persisteix aquesta estratègia hi ha un clar risc d'abandó d'una política activa d'innovació
pròpia i específicament adaptada al teixit productiu de la Comunitat valenciana.
3.6 Entorn productiu: empreses i sectors d'activitat
El nombre d'empreses existents a la Comunitat Valenciana que disposen en 2016 d'un o
més assalariats ascendeix a 158.400. D'aquestes:
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‣

El 90,7 % són microempreses -tenen menys de 10 persones- i són 143.669
empreses.

‣

El 98,5 % són xicotetes empreses -empren menys de 50 persones-; el nombre
d'empreses que té entre entre 10 i 49 empleats és de 12.442, un 7,8 %.

‣

En l'interval comprés entre 50 i 199 empleats es troben 1.854 empreses, l'1,1%
del total.

‣

Únicament 435 empreses, el 0,3 % del total, disposen de més de 200
assalariats.

D'acord amb l'Enquesta sobre innovació en les empreses, elaborada per l'INE, en
l'exercici 2014 (últim disponible) la Comunitat Valenciana registrà 1.780 empreses de 10 o
més assalariats que realitzaren innovacions tecnològiques, la qual cosa representà per a
aquell exercici el 13,75 % del total de les empreses en aquell rang d'ocupació. En el
període comprés entre 2008 i 2014, a la Comunitat Valenciana han desaparegut 2.293
empreses innovadores.
Respecte a la participació de la despesa destinada a la innovació empresarial en el PIB
de la Comunitat Valenciana, la ratio corresponent arriba al 0,64 % en 2014, inferior a la
mitjana nacional (1,2 %).
En valors absoluts, la despesa destinada a innovació per les empreses de la Comunitat
Valenciana ascendí en 2014 a 621,9 milions d'euros, és a dir, el 4,8 % del total espanyol,
molt lluny del 10 % que representa l'economia valenciana en el conjunt d'Espanya. En
termes d'evolució de la despesa en innovació s'ha produït una reducció del 47,4 % entre
2008 (1.181 MM de €) i 2014. (vegeu la figura 18).
En aquest mateix exercici, davant d'una despesa mitjana per empresa innovadora d'1,69
milions de € a la Comunitat de Madrid, de 820.000 a Catalunya o 801.000 al País Basc,
la Comunitat Valenciana aconseguí només 349.000 euros.
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Font: INE
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Figura 18. Despesa en innovació tecnològica a la Comunitat Valenciana en 2006-2014
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Font: Alt Consell Consultiu d'I+D+i.
Nota: L'augment experimentat en 2013 respon majoritàriament a la inversió realitzada per l'empresa Ford
Espanya en la factoria d'Almussafes (València).

3.7 Generació de patents
Un dels principals indicadors per a mesurar la repercussió de la innovació tecnològica en
un país o zona geogràfica és la relació de patents triàdiques per milió d'habitants;
triàdiques són les patents que tenen efectes conjunts en l'Oficina Europea de Patents,
l'Oficina Nord-americana de Patents i Marques (USPTO) i l'Oficina Japonesa de Patents
(JPO). En la classificació, Espanya arriba a una taxa de 3,04 de patents triàdiques per
milió d'habitants, davant d'una taxa de 86,14 de Suïssa, 61,52 d'Alemanya o 14,92
d'Irlanda.
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Figura 19. Comparativa internacional de patents triàdiques per milió d'habitants.
Any 2011

Font: OCDE, 2011.

En principi, es tracta, sens dubte, d'un indicador interessant, ja que té en compte les 3
àrees econòmiques més importants i permet comparar de manera no esbiaixada la
innovació i internacionalització de les economies dels països; no obstant això, no es
disposa d'una estadística referent a les patents triàdiques per comunitats autònomes.
En aquest sentit, i per a focalitzar la situació de la Comunitat Valenciana, hem realitzat
una combinació de dades sobre patents comunes obtingudes de diverses fonts. Els
indicadors de patent transmeten informació sobre els processos i els resultats de les
activitats d’I+D i innovació, i s’espera una relació positiva entre el nombre de patents i
altres indicadors relacionats amb el rendiment econòmic, com la productivitat, la quota
de mercat7, etc.
En relació amb el conjunt d'Espanya, la Comunitat Valenciana s'ha situat, en aquest
àmbit, en una posició intermèdia. La denominada ”capacitat inventiva” -patents

Cal apuntar-se, no obstant, que les patents no son l’únic resultat de les activitats d’I+D i innovació. També son relevants, per a
determinades activitats, altres instruments de protección com els models d’utilitat o els dissenys industrials.
7
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sol·licitades per milió d'habitants- ha sigut en 2014 de 98,3, lleugerament inferior a la
mitjana espanyola, 98,8.

Taula 7. Capacitat inventiva per comunitats autònomes. Any 2014
Cmonunitat Autònoma

Patents per milió
d'habitants

País

Patents per milió
d'habitants

Navarra

218,5

República de Corea

3.185,6

País Basc

158,5

Japó

2.139,9

Aragó

154,7

Estats Units

909,4

Madrid

147,3

Alemanya

576,5

Catalunya

125,6

Xina

519,3

Comunitat Valenciana

98,3

França

222,8

La Rioja

97,2

Itàlia

137,9

Andalusia

89,7

Espanya

98,8

Font: ACCIDI, Banc Mundial, OEPM. Elaboració pròpia. Dades 2013.

Segons l'Alt Consell Consultiu d'I+D+i de la Generalitat8, des de 2010 s'ha observat a la
Comunitat Valenciana un lleuger alentiment en el volum total de sol·licituds de patents,
que s'han anat incrementant des de l'any 2001 fins al 2010, fruit en gran manera de la
situació de crisi econòmica, de manera que la taxa de creixement a partir d'aquell any ha
passat a ser en 2014 lleugerament negativa.
Quant a la producció científica, el mateix òrgan du a terme una recollida de dades anual
en la Comunitat que inclou indicadors bibliomètrics, els quals constitueixen la eina més
adequada per a l'observació i l'estudi de l'activitat científica i tecnològica.
En el quadre següent s'aprecia l'evolució entre 2001 i 2012 de la Comunitat Valenciana i
la seua relació amb Espanya en la producció de documents científics a través de les
publicacions científiques recollides en la base de dades Web of Science (WoS). Aquesta
base de dades, elaborada per Thomson Reuters, té caràcter multidisciplinari i recull una
selecció de les principals revistes científiques en l'àmbit internacional.
Informes ‘La investigació científica i el desenvolupament tecnològic a la Comunitat Valenciana 2015’ i ‘La producció tecnològica
valenciana en 2014. Patents nacionals, europees i internacionals’.
8
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Taula 8. Evolució de les publicacions d'Espanya i la Comunitat Valenciana recollides en
la base de dades WoS

2000

Total

26549

CV
%CV

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total

27874 30054 31474 34981 37823

41694 46276 50629 54972

57461 62147 66152 568086

2789

3030

3163

3561

4013

4438

4944

5439

5979

6489

6880

7560

8017

66302

10,51

10,87

10,52

11,31

11,47

11,73

11,86

11,75

11,81

11,80

11,97

12,16

12,12

11,67

Font: ACCIDI

El pes ponderat de la Comunitat Valenciana en aquest aspecte es manté estable amb
una tendència al creixement en els dotze anys mesurats, si bé sembla que hi ha un canvi
de tendència a disminuir-ne el pes a partir de l'any 2012. En tot cas, els indicadors
bibliomètrics de l'Informe IUNE 2016 (Activitat investigadora de les universitats
espanyoles) assenyalen, en general, un bon estat de salut de la producció científica a la
Comunitat Valenciana, si bé s'hi observa una diferència cada vegada major entre
Catalunya i les tres comunitats que la segueixen: Madrid, Andalusia i la mateixa
Comunitat Valenciana.

N. Publicacions

Figura 20. Evolució del nombre de publicacions de les comunitats autònomes més
productives de 2005-2014

Catalunya
Madrid
Andalusia
València

Font: IUNE. Elaboració pròpia.
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Pel que fa al pes ponderat de les universitats públiques valencianes en matèria de
patents, aquest és molt rellevant en el context espanyol ja que ha arribat a representar
l'11,3 % del volum de patents sol·licitades per les universitats públiques espanyoles.
Tradicionalment ha destacat la Universitat Politècnica de València que, en 2014, sol·licità
el 44,8 % de les patents nacionals de les universitats públiques valencianes i el 18,8 % de
les patents PCT (Patent Cooperation Treatment). No obstant això, el seu pes relatiu s'ha
reduït en els últims anys pel progrés de la resta d'universitats i, especialment, de les
d'Alacant i Miguel Hernández d'Elx.
Figura 21. Sol·licitud de patents presentades o participades per universitats públiques
valencianes, nacionals i PCT. 2005-2014

UJI
43
UMH ELX
81
UPV
354

U. València
118

U. Alacant
171

Font: OEPM. Elaboració pròpia.

D'altra banda, cal destacar que l'alt ritme assolit en els últims anys pels instituts
tecnològics i d'investigació en els anys 2011-2013 s'ha detingut de manera molt brusca
en 2014.
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Taula 9. Patents sol·licitades pels instituts tecnològics i els instituts d'investigació de la
Comunitat Valenciana (nombre). 2006-2014
Patents sol·licitades

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nacionals (PATNLP) (1)

8

5

6

9

9

22

16

17

8

Europees (PATOEB) (2)

1

1

2

1

2

3

4

4

2

Patents PCT (PATPCT) (3)

1

0

2

9

5

5

14

5

4

10

6

10

19

16

30

34

26

14

Total

(1) Patents nacionals sol·licitades per residents a la Comunitat Valenciana.
(2) Patents europees sol·licitades per residents a la Comunitat Valenciana tramitades a través de l'OEPM.
(3) Patents internacionals sol·licitades per residents a la Comunitat Valenciana, només les tramitades a través de l'OEPM.

Font: OEPM i ACCIDI.

En aquesta evolució de sol·licituds de patents des de 2006 a 2014 cal fer l'excepció que
la font d'origen inclou en aquest apartat tant els instituts tecnològics com els
d'investigació. En tot cas, resulta destacable el retrocés experimentat els anys 2013 i
2014 després d'un període de constants avanços (de 10 patents sol·licitades en 2006 es
passà a un màxim de 34 en 2012, per a caure a 14 en 2014). A més, les patents d'àmbit
nacional han tornat a ser més de la meitat del total.
Pel que fa a la producció científica efectuada en concret pels organismes públics
d'investigació de la Comunitat Valenciana, aquesta ha presentat, amb caràcter general,
un lleuger retrocés en els últims anys, si bé no tan intens com es preveia segons les
reduccions de personal i de pressupost.
Taula 10. Producció científica en les OPI. 2009-2014
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Articles rev. nacionals

112

118

107

150

140

118

Articles rev. internacionals

393

416

413

333

332

375

Tesis doctorals

11

27

21

31

36

30

Patents

8

6

5

3

3

5

Font: ACCIDI

Respecte al sector sanitari, en 2014 es publicaren 1.630 articles científics en revistes
internacionals i 342 en publicacions nacionals. A més, se sol·licità el registre de 7 patents
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i es dirigiren 74 tesis doctorals, entre altres indicadors. Respecte al pes del sector sanitari
en la producció científica en la Comunitat Valenciana, mesurada en publicació d'articles
en el període 2011-2013, té un percentatge d'un 22,2% enfront d'un 53,5% de les
universitats i un 9,2 dels centres del CSIC.
Taula 11. Indicadors de producció científica del sector sanitari
Articles rev.
nacionals

Articles rev.
internac.

Tesis doctorals

Patents

2010

494

1.287

61

6

2011

466

1.419

158

8

2012

330

1.234

70

15

2013

317

1.388

75

12

2014

342

1.630

74

7

Font: ACCIDI

Tornant a les patents triàdiques, en establir la relació entre articles científics i nombre de
patents triàdiques per estats nacionals, s'observa una situació d'Espanya parella a la
d'Itàlia o França en producció d'articles científics i la proporció per milió d'habitants, però
llunyana a ambdós països quant a l'obtenció de patents triàdiques i al nombre d'articles
per patent.
Taula 12. Articles científics publicats per patents triàdiques generades. Comparativa per
països
A

B

AB

Nombre d'articles

Patents triàdiques

Articles/patents
triàdiques

Articles/milió
d'hab.

Gran Bretanya

145.899

1.596,50

91,4

2.329,10

Alemanya

137.519

5.725,90

24,0

1.682,70

França

97.343

2.464,60

39,5

1.487,60

Itàlia

77.838

714,70

108,9

1.280,90

Espanya

71.155

244,90

290,5

1.539,00

Corea

60.846

2.223,10

27,4

1.222,30

Israel

15.922

335,30

47,5

2.050,30

2010

Font: COTEC.
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Figura 22. Nombre d'articles científics necessaris per a generar una patent
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Font: COTEC

La interpretació d'aquestes últimes dades evidencia una desconnexió entre els àmbits
empresarial i universitari, que continua sent la gran mancança de la I+D+i a Espanya, i de
la mateixa manera succeeix a la Comunitat Valenciana. La producció científica no acaba
germinant majoritàriament en la generació d'un nombre de patents d'acord amb les
possibilitats d'aquesta.
Això pot explicar-se en certa manera perquè una gran part de la investigació realitzada en
les universitats és de tipus bàsica i no orientada, allunyada del mercat, de manera que
escassegen les investigacions que avancen més enllà de les fases inicials i els seus
resultats encara no estan prou desenvolupats com perquè siguen atractius per a les
empreses que competeixen en el mercat.

3.8 Instruments d'interconnexió de l'SVI: interfícies
3.8 a) Parcs científics i tecnològics
Relacionats directament amb les cinc universitats públiques s'han creat, en els últims
anys, un total de cinc parcs científics i tecnològics (PCT) a la Comunitat Valenciana, que
constitueixen uns importants focus d'interacció entre els departaments i grups
d'investigació, i les empreses de base tecnològica. Són els següents:
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‣

La Ciutat Politècnica de la Innovació (Universitat Politècnica de València, que
arranca el 2002),

‣

El Parc Científic de la Universitat de València (2009),

‣

El Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de la Universitat Jaume I de Castelló
(Espaitec, 2007),

‣

El Parc Científic de la Universitat d'Alacant (2010) i

‣

El Parc Científic i Empresarial de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (Quòrum,
2005).

L'objectiu d'aquests parcs és estretir els vincles entre el potencial científic universitari i el
sistema productiu a través de la generació de coneixement, el foment dels processos
d'innovació i l'impuls a la creació d'empreses de base cientificotècnica, al mateix temps
que promouen la col·laboració de grups d'investigació amb empreses i potencien la
transferència i la difusió dels resultats de la investigació universitària.
En els parcs s'integren també centres d'investigació i es proporcionen espais i serveis a
empreses derivades de la investigació universitària –empresa derivada o spin-off– i a
companyies externes o departaments d'I+D empresarials amb continguts afins a aquests
centres d'investigació.
D'acord amb les dades corresponents a 2014, els PCT allotgen un total de 312
empreses i institucions i donen ocupació a un total de 4.670 persones (EJC), de les quals
2.855 persones treballen en I+D. Un major detall dels PCT el proporciona la taula 13.
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Taula 13. Empreses i institucions instal·lades als parcs científics i tecnològics de la
Comunitat Valenciana, any 2014

Ciutat
Politècnica
de la
Innovació

Parc
Científic
UV

Parc Científic,
Tecnològic i
Empresarial
de la UJI

Parc
Científic
d'Alacant

Quòrum Parc
Científic i
Empresarial
UMH

Total

Empreses

40

82

65

8

65

260

Institucions

31

12

8

-

1

52

Total d'empreses i
institucions

71

94

73

8

66

312

238

395

618

48

199

1.498

Ocupació institucions
(EJC)

2.285

722

159

-

6

3.172

Total ocupació (EJC)

2.523

1.117

777

48

205

4.670

202

395

127

32

129

885

Ocupació I+D
institucions (EJC)

1.164

722

84

-

-

1.970

Total ocupació I+D (EJC)

1.366

1.117

211

32

129

2.855

D'empreses

9.618

27.500

62.917

1.241

8.114

109.390

D'institucions

25.365

11.680

nd

nd

546

nd

Ocupació empreses
(EJC)

Ocupació I+D empreses
(EJC)

Ingressos i
facturacions (milers €)

Font: Alt Consell Consultiu d'I+D+i.

3.8 b) Oficines de transferència de tecnologia (OTRI)
Cada universitat disposa de la corresponent oficina de transferència de tecnologia,
encarregada de formalitzar les relacions entre la institució acadèmica i tercers actors,
com també d'estimular la relació de les estructures universitàries d'investigació amb
aquests últims. Les entitats amb què es relacionen les oficines mencionades són, en
particular: a) fonts financeres públiques gestores de plans i programes europeus,
nacionals i regionals, incentivadors d'I+D (projectes d'investigació, contractació i formació
de personal investigador, infraestructures científiques, difusió del coneixement, protecció
de la propietat intel·lectual); b) agents privats que contracten serveis d'investigació
prestats per les universitats.

Pàgina !49

Com s'ha indicat anteriorment, les xifres procedents de les fonts anteriors han assolit un
pes creixent en la I+D acadèmica valenciana.
Les OTRI existents en l'actualitat en les universitats de la Comunitat Valenciana són les
següents:
‣

Universitat de València. Oficina de Transferència de Resultats d'Investigació
[OTRI].

‣

Universitat Politècnica de València. Centre de Suport a la Innovació, la
Investigació i la Transferència de Tecnologia [CTT].

‣

Universitat d'Alacant. Servei de Gestió de la Investigació i Desenvolupament de la
Tecnologia [SGITT].

‣

Universitat Jaume I de Castelló. Oficina de Cooperació en Investigació i
Desenvolupament Tecnològic [OCIT].

‣

Universitat Miguel Hernández d'Elx. Oficina de Transferència de Resultats
d'Investigació [OTRI].

‣

Universitat CEU Cardenal Herrera. Oficina de Transferència de Resultats
d'Investigació [OTRI].

‣

Universitat Catòlica de València “Sant Vicent Màrtir”. Oficina de Transferència dels
Resultats d'Investigació [OTRI].

Entre les funcions que s'atribueixen a aquestes, destaquen:
‣

La identificació, catalogació i difusió de les capacitats tecnològiques de les
universitats.

‣

L'avaluació del potencial innovador i de mercat dels resultats de la investigació.

‣

La gestió dels drets de propietat industrial i intel·lectual derivats de l'activitat
investigadora de la universitat, i la protecció d'aquests mitjançant patents o altres
títols de propietat.
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‣

La negociació i gestió de projectes i contractes d'I+D i suport tecnològic.

‣

La gestió de la transferència dels resultats d'investigació mitjançant llicències i
creació d'empreses derivades (spin-offs).

‣

Facilitar l'accés a fonts de finançament mitjançant programes regionals, nacionals
o europeus.

Si bé aquestes oficines, en certa manera, projecten la imatge de la universitat com a
agent motor del procés d'innovació, és una evidència que la seua assignatura pendent
contínua sent les dificultats per a dur a terme les interrelacions entre les investigacions
realitzades en els seus centres, el desenvolupament tecnològic i la posada a punt en els
sectors empresarials i productius, a pesar que algunes d'aquestes oficines tenen ja més
de dues dècades d'existència.
De la mateixa anàlisi realitzada per les OTRI per al Consell Valencià de la Innovació,
s'apunten una sèrie de problemes estructurals que actuen d'obstacle per a la seua
missió i dificulten l'activitat de les OTRI. Entre aquestes cal indicar:
‣

La baixa demanda d'I+D+i per part de les empreses, generada en certa manera
pel desconeixement d'aquestes del paper de les universitats en aquest àmbit.

‣

La limitada interrelació entre els centres tecnològics, que són més pròxims a les
empreses del seu sector, i les universitats.

‣

Els resultats d'investigació de les universitats, que sovint estan allunyats dels
requeriments del mercat, la qual cosa dificulta la transferència d'aquests a una
empresa.

‣

La mancança per part de les pimes d'una estratègia d'innovació.

Aquesta problemàtica, detectada i transmesa pel mateix àmbit universitari, ens mostra un
escenari en què es postula de forma ineludible la necessitat de realitzar un exercici de
coordinació entre les universitats i les respectives OTRI amb els centres tecnològics i les
empreses, amb la finalitat última de transcendir la seua forma d'actuar fragmentada i
promoure'n la interrelació.
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Amb l'objectiu de dur a terme aquesta funció és necessari que es facilite i promoga la
interactuació i la transferència eficaç de coneixement mitjançant la generació de
programes que incidisquen en la col·laboració entre els agents mencionats de l'SVI.
A més de les OTRI relacionades més amunt, s'ubica a València una unitat perifèrica de la
Vicepresidència Adjunta de Transferència del Coneixement del CSIC. Aquesta unitat
treballa en coordinació amb la unitat central amb l'objecte de fomentar les relacions entre
els centres d'investigació del CSIC i el sector empresarial.

3.8 c) Centres europeus d'empreses i innovació (CEEI) i iniciatives de suport
La Generalitat, mitjançant l'IMPIVA, en 1986 posà en marxa els centres europeus
d'empreses i innovació (CEEI), iniciativa promoguda per la Unió Europea, a fi de donar
suport a la creació de noves empreses o línies diversificadores d'empreses ja existents,
principalment innovadores. L'objectiu és fomentar la cultura de l'empreniment,
assessorant i oferint formació als emprenedors, a més de servir com a incubadora
d'empreses.
A la Comunitat Valenciana, la xarxa regional de CEEI està composta en l'actualitat per
tres centres situats a Castelló, Elx i València. Es tracta d'entitats configurades com a
associacions sense ànim de lucre, i inclou la participació d'organismes de l'Administració
autonòmica i local i també de diverses entitats econòmiques, financeres, empresarials i
socials. Els CEEI pertanyen a la Xarxa Europea de CEEI, EBN (European and Business
Innovation Centre Network) composta per més de 190 membres i a la Xarxa ANCES,
Associació Nacional de CEEI Espanyols, amb 28 membres.
Les acceleradores són iniciatives privades basades en la mentoria d'empreses, amb
l'objecte de transformar de forma ràpida una empresa emergent en un negoci consolidat.
A la Comunitat hi destaquem: Lanzadera, Business Booster, Plug & Play i Demium
Startup.
Les cambres de la Comunitat Valenciana i alguns ajuntaments han posat en marxa vivers
d'empreses, en els quals faciliten als emprenedors assessorament i espais físics a preus
més reduïts que els que ofereix el mercat i adaptat a les seues necessitats.
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3.8. d) Instruments d'interfície financera per a emprenedors
Actualment, un dels majors problemes a què s'enfronten les empreses és l'accés al
finançament.
El finançament bancari representa a Espanya al voltant del 70 % del total del finançament
(a través del mercat i de la banca) a l'empresa, dada que, en si mateixa, no ha de
comportar una dificultat en condicions econòmiques normals, però sí que es converteix
en problema en moments d'escassetat de crèdit en situacions de crisi com la que hem
viscut recentment. Per això, sembla molt convenient potenciar les vies alternatives de
finançament.
Entre el finançament no bancari es troben els préstecs participatius i el capital risc, que
estan dirigits principalment a finançar pimes amb projectes innovadors i, en general, a
protegir empreses el risc econòmic de les quals les exclou de l'interés de les entitats de
crèdit. En tot cas, les empreses han de ser capaces d'oferir rendibilitats acord amb
l'elevat risc del seu negoci.
Tradicionalment els fons de capital risc han estat reservats a empreses ja consolidades,
amb una experiència sòlida i demostrada en el mercat. En els últims anys, no obstant
això, el capital risc es mostra cada vegada més interessat en empreses emergents i
projectes innovadors, que generalment hagen ja rebut suport previ d'inversors de
proximitat com FFF (de l'anglés friends, fools and family) i d'àngels inversors.
En la situació actual, per al finançament no bancari, a la Comunitat Valenciana es troben
els principals (sense pretendre ser exhaustius) instruments següents: Business Angels:
Angels Capital, Big Ban Angels, Startup Explore, Innoban Valencia; gestors de capital
de risc: Clave Mayor, Inveready Asset Management, Bbooster, Ámbar Capital Expansión
i les acceleradores d'empreses que ja s'han citat en un apartat anterior.
En general, solen especialitzar-se en un determinat sector empresarial (TIC,
biotecnologia, salut, etc.) i en alguna fase del desenvolupament de l'empresa (llavor,
creixement), per la qual cosa l'elecció d'un instrument o un altre serà més adequada en
funció de l'activitat de l'empresa i el tipus de suport que es requereix d'un inversor extern
per a donar suport financer i aportar el seu saber fer.
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Actualment, l'IVF treballa en l'aprovació per a 2017 d'una línia de finançament de
projectes, l'estratègia d'inversió de la qual està previst que s'articule, en una part, amb
préstecs participatius, que seran gestionats directament per l'IVF. D'altra banda, participa
en fons i societats de capital risc a fi d'ampliar l'oferta de productes i instruments que
faciliten l'accés al finançament de les empreses valencianes en sectors com ara Internet
(mitjans, màrqueting i comerç electrònic), TIC (programari empresarial, semiconductors i
electrònica, mobilitat, seguretat informàtica, infraestructura de comunicacions o serveis
en línia), biotecnologia i salut. En la majoria dels casos, es tracta de fons participats per
inversors públics i privats, en els qual la participació de l'IVF és minoritària i la gestió
s'encomana a entitats gestores independents.
3.8. e) Campus d'excel·lència internacional
Els campus d'excel·lència internacional (CEI) són pols d'atracció universitària promoguts
pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport per a desenvolupar l'educació, la investigació i
la innovació, i així contribuir al desenvolupament econòmic i social de l'entorn. L'objectiu
es concreta habitualment mitjançant agregacions estratègiques entre universitats i
centres d'investigació, parcs científics, centres tecnològics, etc. que pivoten generalment
sota l'atractiu d'una ciutat o zona geogràfica determinada, per a l'arribada d'estudiants i
investigadors en general, tant per la qualitat de les instal·lacions on desenvolupar una
activitat investigadora, com per les possibilitats de comunicació i relació entre altres
organismes afins o complementaris. Els CEI són estructures estratègiques que relacionen
la universitat amb les ciutats o territoris. Amb aquests es potencia la contribució
socioeconòmica de la I+D+i i s'incideix en la promoció d'entorns d'excel·lència,
propiciant una agregació estratègica d'universitats, d'institucions relacionades amb la
innovació, i del sector productiu. L'objectiu és crear verdaders entorns de vida
universitària integrada socialment en el districte urbà o territori, amb gran qualitat i altes
prestacions de serveis. Així mateix, es pretén afrontar reptes com ara l'atracció dels
millors estudiants i investigadors i la competència per ubicar instal·lacions científiques i
empreses d'alt valor afegit en els entorns dels campus universitaris.
Les universitats valencianes han aconseguit el segell de campus d'excel·lència a través
de dos projectes, que han sigut reconeguts pel MINECD. Concretament:
‣

VLC/Campus

‣

Campus Hàbitat 5U
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VLC/CAMPUS, que agrupa la Universitat de València i la Universitat Politècnica de
València, es proposa fer un salt qualitatiu en l'àmbit de la millora científica i la
transferència de coneixement mitjançant el desenvolupament d'una política institucional
coordinada i explícita en investigació, transferència i innovació. Aquesta política es
concreta en la creació de diversos recursos, infraestructures i serveis conjunts. La
palanca fonamental per al desenvolupament d'aquesta política es troba en la creació de
tres plataformes conjuntes d'innovació, una para cadascun dels àmbits d'especialització
de VLC/CAMPUS:
‣

Salut,

‣

Sostenibilitat,

‣

Informació/comunicació.

CAMPUSHABITAT5U vertebra tot el territori de la Comunitat Valenciana, ja que, a més de
totes les universitats públiques valencianes, també s'han sumat a aquesta iniciativa
destacades empreses i grups empresarials (clústers) del sector de l'hàbitat i del territori i
institucions i ajuntaments de les ciutats implicades (Alacant, Castelló, Elx i València). Així
mateix, el projecte disposa del paper estratègic de la Xarxa d'Instituts Tecnològics (REDIT,
com a entitat adherida al Campus d’Excel·lència Internacional) i el suport total de les
administracions públiques autonòmiques i locals valencianes.
CAMPUSHABITAT5U és un projecte d'excel·lència únic a Espanya en l'àmbit de l'hàbitat i
el territori, basat en la interacció de distints sectors econòmics i múltiples disciplines que
pretén reforçar la capacitat competitiva del sector residencial i turístic mitjançant la
qualitat, la diferenciació, la creativitat i la imatge de marca. Amb aquest fi s'articula sobre
les àrees d'actuació següents: l'edificació i la llar, l'hàbitat, la planificació i la millora de
l'espai social, tant urbà com rural.

3.8. f) Plataformes tecnològiques i clústers
Les plataformes tecnològiques són estructures publicoprivades de treball en equip
liderades per la indústria, en les quals tots els agents del sistema espanyol de ciènciatecnologia-innovació interessats en un camp tecnològic treballen de manera conjunta i
coordinada per a identificar i prioritzar les necessitats tecnològiques, d'investigació i
d'innovació a mitjà o llarg termini. El principal objectiu és assolir els avanços científics i
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tecnològics que asseguren la competitivitat, la sostenibilitat i el creixement del nostre teixit
empresarial, alineant les estratègies dels diferents agents i concentrant els esforços
d'I+D+i.
En l'actualitat hi ha 36 plataformes tecnològiques d'àmbit nacionals a les quals MINECO
dóna suport, i en 23 d'aquestes participen els diversos instituts tecnològics integrats en
REDIT. La participació mitjana per institut en les diverses plataformes tecnològiques
nacionals és de 5,4, i el total de membres per a tots els instituts tecnològics i plataformes
és de 59. Pot concloure's que hi ha una important participació dels instituts tecnològics
de la CV en les diverses plataformes tecnològiques nacionals.
En la taula següent s'indica el nombre d'instituts tecnològics integrats en REDIT que
participen en alguna de les plataformes tecnològiques del MINECO.
Taula 14. Participació dels instituts tecnològics de la CV en les plataformes
tecnològiques d'àmbit nacional

Nom de la plataforma

Nombre
d'instituts
tecnològics
associats

Nom de la plataforma

Plataforma Tecnològica
Espanyola d'Innovació
Tecnològica Sanitària

Nombre
d'instituts
tecnològics
associats

Plataforma Espanyola de Nanomedicina

1

Plataforma Espanyola de Xarxes Elèctriques FUTURED

1

Plataforma Tecnològica dels Sectors
Manufacturers Tradicionals - PLATECMA

5

Plataforma Tecnològica de l'Acer - PLATEA

1

Plataforma Tecnològica
Espanyola de Materials Avançats i
Nanomaterials - MATERPLAT

5

Plataforma Tecnològica del Vi

1

Plataforma Tecnològica
Espanyola de Química Sostenible

3

Plataforma Tecnològica en Logística Integral LOGISTOP

3

Plataforma Tecnològica
Espanyola de Tecnologies
Ambientals - PLANETA

3

Plataforma Tecnològica Espanyola
d'Automoció i Mobilitat – Move to Future M2F

3

Plataforma Tecnològica
Espanyola de Tecnologies per a la
Salut, Benestar i Cohesió Social –
Evia

3

Plataforma Tecnològica Espanyola de
Construcció

1

Plataforma Tecnològica
Espanyola de l'Hidrogen i de les
Piles de Combustible

3

Plataforma Tecnològica Espanyola
d'Eficiència Energètica

2

Plataforma Tecnològica
Espanyola del Sector Turístic THINKTUR

1
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Plataforma Tecnològica
Espanyola de la Biomassa –
BIOPLAT
Plataforma Tecnològica
Espanyola de la Pesca i
Aqüicultura

2

4

1

Nom de la plataforma

Nombre
d'instituts
tecnològics
associats

Nom de la plataforma

Nombre
d'instituts
tecnològics
associats

Plataforma Tecnològica Espanyola d'Envàs i
Embalatge – PACKNET

2

Plataforma Tecnològica
Espanyola Food for Life - Spain

1

Plataforma Tecnològica Espanyola MANUKET: la Fabricació Avançada com a Tecnologia
Facilitadora Transversal

7

Plataforma Tecnològica
Ferroviària Espanyola. PTFE

4

Plataforma Tecnològica Espanyola per a
l'Adopció i Difusió de les Tecnologies
Electròniques, de la Informació i la
Comunicació – PLANETIC

2

Font: Instituts tecnològics de la CV. Elaboració pròpia.

Les Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) 9, també denominades clústers
innovadors, són entitats sense finalitat de lucre i es caracteritzen per ser una combinació
en un espai geogràfic, o sector productiu d'empreses i centres d'investigació i de
formació públics o privats, involucrats en processos d'intercanvi col·laboratiu, dirigits a
obtindre avantatges i beneficis derivats de l'execució de projectes concrets de caràcter
innovador, al voltant d'un mercat o segment de mercat objectiu o una branca o sector
científic de referència. La finalitat d'aquestes agrupacions és facilitar, mitjançant la
consecució d'una massa crítica suficient del conjunt d'empreses i organismes agrupats,
les pràctiques innovadores que permeten millorar la competitivitat de les empreses i la
seua projecció i visibilitat internacional.
Amb aquest objecte de millorar la competitivitat de les xicotetes i mitjanes empreses i
promoure la innovació, des de 2008, s'han creat, a la Comunitat Valenciana, un total de
set clústers innovadors que s'indiquen en el quadre següent:

A més de les agrupacions empresarials innovadores inscrites en el Registre del MINECO, que són les referenciades en la taula, hi ha
a la Comunitat altres agrupacions d'empresa, que s'autodefineixen com a clústers d'empreses, entre les quals estan: el clúster
d'automoció (AVIA), amb 80 empreses integrades; el clúster audiovisual valencià; el clúster d'empreses biotecnològiques (Bioval), i el
clúster d'empreses de taulellets i paviments ceràmics.
9
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Taula 15. Agrupacions empresarials innovadores de la Comunitat Valenciana (clústers
innovadors

Denominació

Sector

Clúster Innovació Envàs i Embalatge

Maquinària i Tecnologia Industrial

AEI de la Infància

Infància i Joguet

AEI Tèxtil

Tèxtil

Associació Clúster de l'Energia de la Comunitat
Valenciana (Energia Comval)

Medi Ambient i Energia

Clúster Calçat Innovació ( CCI)

Calçat

Clúster Empreses Innovadores de la Vall del Joguet

Infància i Joguet

Institut Tecnològic Metal·lomecànic, Moble, Fusta,
Embalatge I Afins -AIDIMME

Hàbitat

Font: MINECO

3.8 g) Climate KIC
Climate KIC (Comunitat d'Innovació i Coneixement (KIC) en Canvi Climàtic de l'Institut
Europeu d'Innovació de Tecnologia (EIT) de la UE). Som l'única de les quatre comunitats
de coneixement i innovació, KIC, europees amb representació espanyola que té la seu a
València10. Des del passat 1 de febrer de 2016, i coincidint amb la creació de l'oficina
Climate KIC Spain, l'àmbit de l'oficina a València és de nivell estatal, si bé els socis són de
moment majoritàriament valencians, als quals ha arribat un finançament pròxim als 9
milions d'euros en l'ecosistema d'innovació valencià.
Adicionalment cal senyalar que l’Institut Biomecànic de València (IBV) és un soci central
de la iniciativa EIT Health (vida saludable i envelliment actiu).

Les KIC existents són:
Climate KIC (canvi climàtic)
EIT Digital (sobre tecnologies de la informació i la comunicació)
KIC InnoEnergy (energia sostenible)
EIT Health (salut i envelliment actiu)
EIT Raw Materials (exploració sostenible, extracció, processament, reciclatge i substitució)
10
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Climate-KIC és la principal iniciativa de la UE sobre canvi climàtic. Es tracta de la major
col·laboració publicoprivada d'Europa centrada en la innovació per a mitigar el canvi
climàtic i adaptar-s'hi. Climate-KIC està format per empreses, centres d'investigació,
institucions acadèmiques i organismes públics. L'organització té la seu a Holanda i HQ a
Londres i, mitjançant els centres distribuïts per tot Europa, ofereix el seu suport a
empreses emergents, reuneix socis en projectes d'innovació, a més de formar estudiants,
doctorats i professionals amb l'objecte d'aconseguir una transformació creativa i connexa
del coneixement i les idees per a obtindre productes, serveis i tecnologies que
contribuïsquen a mitigar el canvi climàtic i adaptar-s'hi. Climate KIC integra el talent
científic i acadèmic amb les empreses i els emprenedors, al mateix temps que implica
entitats públiques perquè faciliten la innovació i els nous avanços.
Climate-KIC actualment té centres a França (París), Alemanya (Frankfurt i Berlín), Holanda
(Utrecht), Suïssa (Zuric), Dinamarca (Copenhaguen) i Regne Unit (Londres i Birmingham),
Hongria (Budapest), Itàlia (Bolonya), Polònia (Wroclaw) i Espanya (València).
L'objectiu principal és crear noves oportunitats de negoci i accelerar la innovació per a
transformar idees innovadores en nous productes, serveis o tecnologies que puguen fer
front als desafiaments del canvi climàtic, com també contribuir a la creació de nous llocs
de treball, a través d'aliances i col·laboracions entre investigació, empresa i universitat
(triangle del coneixement), que permeten impulsar una economia de baix carboni (Low
Carbon Economy). Es pot dir que Climate KIC es troba en una posició privilegiada per a
conéixer els productes i serveis que demanarà la societat per a fer front al canvi climàtic.
Per a això, la iniciativa se centra en 3 línies d'activitat (innovació, educació i
empreniment), i es desenvolupen programes, projectes, cursos i activitats, en 4 àrees
temàtiques.
3.8 h) Ciutats de la ciència i la innovació
Formen part del Sistema Valencià de la Innovació diverses iniciatives d'àmbit local,
algunes vegades de forma conjunta, l'objectiu de les quals va destinat a ser interfícies
destinades a millorar el desenvolupament i a la creació d'ocupació a través d'actuacions
directes i de tasques d'assessorament, difusió i formació. Se citen a continuació alguns
casos que sobreïxen per la seua dimensió i abast.
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Fundació INNDEA València
És una entitat promoguda per l'Ajuntament de València amb l'objecte de donar suport al
desenvolupament de la ciutat de València i incentivar-lo mitjançant la innovació en els
diversos vessants. El propòsit és millorar la productivitat de les empreses localitzades a la
ciutat i, els sistemes de l'Administració local, modernitzant els serveis municipals i la
ciutat; en general, fent-la més habitable i sostenible, tot això per a benefici de la qualitat
de vida dels ciutadans.
Les àrees i iniciatives en què treballa INNDEA València són:
‣

Govern

Plataforma VLCi amb indicadors, quadres de comandament, Administració electrònica i
informació georeferenciada.
‣

Ciutadania

Portal de transparència, participació ciutadanes i dades obertes (accés a informació
pública), projectes d'accessibilitat, AppValencia per a accés als serveis municipals des de
tauletes o telèfons mòbils.
‣

Serveis intel·ligents i energia i medi ambient

Informació i control sobre paràmetres relatius a contaminació de l'aire, soroll, variables
climatològiques
‣

Mobilitat

Millores i innovacions en els sistemes de transport urbà, incorporant-hi tecnologies per a
pagament en línia i accés NFC als autobusos, recàrrega de títols de transport, etc.
‣

I+D+i

Col·laboració i desenvolupament conjunt d'iniciatives a través d'un pacte local entre
l'Administració, les universitats, la Cambra de Comerç, el Port de València, associacions i
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centres d'investigació per a iniciatives d'emprenedoria o participació en projectes
europeus.
Impulsa Alacant
És l'Agència Local de Desenvolupament Econòmic i Social d'Alacant el propòsit de la
qual és la promoció de polítiques de desenvolupament econòmic per a la ciutat. Actua en
matèria d'ocupació, formació, emprenedoria, promoció de la inversió i innovació. Quant a
aquesta última, les accions més destacables són les següents:
‣

Col·laboració amb la Universitat d'Alacant.

‣

Captació d'inversors per a projectes innovadors.

‣

Promoció de la innovació a través de la formació i difusió de pràctiques
innovadores.

‣

Suport a la posada en marxa de negocis diversificadors de l'activitat empresarial.

‣

Posada a disposició dels projectes emprenedors d'experts en àrees
d'internacionalització.

‣

Suport per a l'obtenció d'ajudes i subvencions dirigides a potenciar la innovació.

‣

Posada a disposició d'empreses de locals temporals per a la realització d'estudis
i treballs d'anàlisis tendents a la ubicació de delegacions en el territori.

L'Agència Local pretén ser un facilitador de recursos per a les empreses innovadores que
vullguen establir-se a la ciutat, tant locals com estrangeres.
Xarxa INNPULSO
La XARXA INNPULSO, promoguda pel MINECO, és un punt de trobada i informació per
als ajuntaments que han obtingut la distinció “ciutat de la ciència i la innovació” a través
d'alguna de les convocatòries que s'han llançat en anys anteriors. Aquesta distinció
s'obté per haver realitzat un esforç per a potenciar el coneixement i les infraestructures
innovadores de la ciutat.
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L'objectiu de la XARXA INNPULSO és reconéixer i impulsar les actuacions que en matèria
de ciència i innovació realitzen les administracions locals els objectius de les quals són
propiciar la col·laboració entre els ajuntaments, millorar el seu potencial innovador i servir
de model a altres ajuntaments i contribuir al canvi del model productiu cap a un model
sostenible a nivell econòmic i social.
XARXA INNPULSO està formada per un total de 53 ciutats espanyoles i, entre aquestes,
les ciutats de la Comunitat Valenciana que es troben integrades en la xarxa són:
‣

Alcoi

‣

Alzira

‣

Gata de Gorgos

‣

Ontinyent

‣

les Salines

‣

València

‣

Vila-real

3.9 Oferta científica i tecnològica de la Comunitat Valenciana: principals grups d'investigació
Adscrits als departaments dels centres universitaris, instituts tecnològics i als centres
d'investigació sitis als parcs científics, ha sorgit un nombre singular de grups
d'investigació pròxim en el moment actual al miler, que majoritàriament estan adscrits al
sistema universitari. Aquests grups, funcionen com a estructures pròpies d'investigació,
dedicats a la investigació, el desenvolupament i la innovació amb la finalitat de donar
resposta a la demanda de productes tecnològics tant de la universitat com de l'entorn
social i empresarial.
Una classificació dels grups d'investigació en funció de la naturalesa de la seua activitat, i
la comptabilització del nombre de grups corresponent a cada matèria d'investigació,
generaria una taula amb uns resultats percentuals entre els que destaca poderosament el
que correspon a activitats relacionades amb la medicina, biomedicina i ciències de la
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salut. Aquest fet es troba afavorit per l'existència de diferents fundacions per a la
investigació, entre les quals destaquen per nombre de grups i volum d'activitat, la
Fundació per a la Investigació de l'Hospital General Universitari de València, l'Institut
d'Investigació Sanitària INCLIVA que gestiona la investigació biomèdica de l'Hospital
Clínic Universitari de València i el seu Departament de Salut, i l'Institut d'Investigació
Sanitària la Fe.
Taula 16. Taula de classificació de grups per l'activitat investigadora

Activitat dels grups d'investigació

Nombre de grups

Percentatge

Agrociències i tecnologia dels aliments

54

5,67%

Benestar social

50

4,20%

Biotecnologia

62

6,51%

Dret i ciències polítiques

30

3,15%

Desenvolupament local i projecció territorial

9

0,94%

Economia, empresa i gestió

39

4,09%

Educació, cultura, llengua i patrimoni

71

7,45%

Equips elèctrics i electrònics

25

2,62%

Farmacologia

24

2,52%

Enginyeria mecànica i construcció

37

3,88%

Matemàtiques

31

3,25%

Materials i nanotecnologia

47

4,93%

Medi ambient i sostenibilitat

70

7,35%

278

29,17%

Química i enginyeria química

45

4,72%

Tecnologia física

43

4,51%

Tecnologies de la informació i comunicació

48

5,04%

953

100%

Medicina, biomedicina i ciències de la salut

Total
Font: Elaboració pròpia amb dades de juliol 2016.

En aquesta taula s'ha catalogat cada grup en funció de l'activitat principal en l'àmbit més
rellevant, ja que és habitual que cada grup desenvolupe diferents línies d'investigació que,
encara que mantinguen un fil comú, poden orientar-se o servir a col·lectius o interessos
de sectors diferenciats. Així per posar un exemple, una línia d'investigació en robòtica,
pot considerar-se des del punt de vista de desenvolupament d'equips electrònics o de
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tecnologies de la informació i comunicació, segons quin siga l'aspecte principal en què el
grup estiga especialitzat. La taula, per tant, no ha d'entendre's com una classificació
rígida dels treballs que s'efectuen, sinó flexible, amb el propòsit de proporcionar una
imatge general molt aproximada de la investigació a la Comunitat Valenciana.
D'altra banda, si ens atenim a l'entitat de pertinença dels grups, la majoria d'ells la
trobem en les universitats, sent molt rellevant el nombre de grups pertanyents a
fundacions o instituts d'investigació lligades a hospitals, així com el que s'agrupa entorn
de la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana.
Taula 17. Classificació de grups segons el centre matriu

Universitat, departament o centre matriu
CEAM - Centre d'Estudis Ambientals del Mediterrani

Nombre de grups
3

CIPF - Centre d'Investigació Príncep Felip

18

CSIC - Centre Superior d'Investigacions Científiques

50

FISABIO - Foment d'Investigació Sanitària i Biomèdica

9

FISABIO - Òptica

3

Fundació Hospital Provincial de Castelló

3

Fundació Hospital General de València

90

IITT - Instituts tecnològics

95

ICLIVA - Institut d'Investigació Sanitària de l'Hospital Clínic de València

39

IVIA - Institut Valencià d'Investigacions Agràries

11

La Fe

39

Universitat d'Alacant

45

Universitat Cardenal Herrera - CEU

66

Universitat Catòlica de València

62

Universitat Jaume I

167

Universitat Miguel Hernández

61

Universitat Politècnica de València

73

Universitat de València

119
953

Font: Elaboració pròpia amb dades de juliol 2016.
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4. Problemes estructurals del Sistema Valencià de la Innovació
Com s'ha assenyalat, la principal diferència entre el sistema valencià d'innovació (SVI) i
els d'altres àrees avançades és la reduïda presència de la I+D empresarial (412 M€) i,
coetàniament, amb la crisi econòmica, la reducció del conjunt de la innovació de les
empreses (621,9 M€ en 2014, açò és, el 4,8% del total espanyol) (vegeu Figura 18)11.
L'anterior distància es posa de manifest en observar que només el 40,9% de la despesa
en I+D valencià procedeix de les empreses12 (figura 15) quan la dita proporció se situa en
el 53,1% a Espanya –70% en el País Basc– i aconsegueix més del 60% en la UE, EUA i
Japó.

4.1 Reduïda presència de la I+D privada
Ja s'han anat apuntant algunes de les causes que expliquen el reduït pes de la I+D
privada empresarial a la Comunitat Valenciana. Tenen a veure amb els sectors productius
que existeixen, però també amb la dinàmica més recent que aquests sectors han
mantingut, escassament avantguardista, amb caràcter general, utilitzant mecanismes
defensius de permanència en els mercats, que en gran manera s'han sustentat en baixos
salaris i preus en relació a competidors d'altres països d'Europa. Sistematitzant les raons,
es poden apuntar les següents:
‣

L'escassa presència a la Comunitat Valenciana dels sectors intensius en I+D, tant
industrials com de serveis (farmacèutic, aeronàutic, electrònica, programarimaquinari, telecomunicacions, etc.), i la major implantació relativa d'activitats de
baix o mitjà nivell tecnològic (sectors tradicionals manufacturers, turisme,
construcció…). El valor afegit dels sectors d'alta i mitjana-alta tecnologia
d'indústria i serveis han suposat en 2014 un total de 3.448,5 milions d'euros, el
24,3 % del VAB total de la indústria manufacturera. Aquesta xifra és la menor de
les principals comunitats autònomes preses com a referència: a Madrid el 36,4%,
a Catalunya el 34,4%, i al País Basc el 30,3%. A més, en la Taula 16, s'aprecia
que hi ha una elevada concentració en els sectors d'automoció (absorbeix el

11

La diferència entre la despesa en I+D i la realitzada en I+D+i correspon a la part de la despesa innovadora que no s'aplica a
innovacions tecnològiques, sinó a la consecució d'innovacions organitzatives i comercials. Aquesta diferenciació s'ha establit a
Espanya, però el seu ús és infreqüent en altres països, on es parla d'I+D o bé d'innovació empresarial per separat.
Es distingeix l'anterior execució de la despesa en I+D del finançament d'aquest. En termes de finançament, les empreses
valencianes aporten només el 36,9% del finançament valencià destinat a I+D.
12
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64% del total) i la indústria química (28%), configurant-se com les dos grans
branques d'activitat que exerceixen activitats innovadores en la Comunitat.
Taula 18. Comunitat Valenciana: Nre. d'establiments, xifra de negocis, venda de
productes i valor afegit en els sectors d'alta tecnologia per període, branca d'activitat.
(Milers d'euros)
Nombre
d'establiments
Sectors manufactures d'alta i mitjanaalta tecnologia
Sectors manufacturers de tecnologia
alta

Xifra de
negocis

1.759

21 Fabricació de productes farmacèutics
26 Fabricació de productes informàtics,
eléctronicos i òptics
303 Construcció aeronàutica i espacial i
la seua maquinària
Sectors manufacturers de tecnologia
mitjana-alta

254 Fabricació d'armes i municions
27 a 29 Fabricació de material i equip
elèctric, Fabricació de maquinària i equip
n.o.p, Fabricació de vehicles de motor,
remolcs i semiremolcs
30-301-303 Fabricació d'un altre material
de transport excepte: construcció naval
construcció aeronàutica i espacial i la
seua maquinària
325 Fabricació d'instruments i
subministraments mèdics i odontològics

Distribució
valor afegit
(%)

Valor
afegit

100,00

3.448.548

100,00

123

261.890

1,71

80.607

2,34

10

24.211

0,16

7.360

0,21

113

237.678

1,55

73.246

2,12

0

0

0,00

0

0,00

15.027.190

98,29

3.367.941

97,66

436

4.332.249

28,34

990.087

28,71

..

..

..

..

..

67,64

2.206.780

63,99

1.636

20 Indústria química

15.289.079

Distribució
xifra de
negocis (%)

896

10.342.009

..

..

..

..

..

296

109.877

0,72

56.137

1,63

Serveis d'alta tecnologia o de punta

...

...

...

...

...

59 a 63 Activitat cinematogr., de vídeo i
de programes de telev., gravació de so i
edició musical. Programació i emissió de
ràdio i telev. Telecomunicacions
programació, consultoria i altres activ.
informàtiques Informació

...

...

...

...

...

72 Investigació i desenvolupament

...

...

...

...

...

Font: INE. Indicadors d'alta tecnologia 2014
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Figura 23. % del VAB dels sectors d'alta i mitjana tecnologia de manufactures sobre el
total del VAB manufacturer
36,45%

38%
34,46%

30,34%

29%

27,86%
24,35%

19%

10%

0%

Espanya

Catalunya

Madrid

País Basc Comunitat Valenciana

Font: INE. Indicadors d'Alta Tecnologia 2014

‣

La menor despesa, en general, en I+D+i, per part de les empreses dels sectors
manufacturers tradicionals –amb l'excepció del taulellet– pel fet que
l'especialització valenciana no ha penetrat prou en els nínxols més tecnificats –
tèxtils tècnics, calçat de competició– o bé de major qualitat i/o marca acreditada.
La menor despesa innovadora en els principals sectors de serveis obeeix al fet
que la innovació en turisme se sustenta més sobre canvis de gestió i de
tecnologia aportada per altres activitats que sobre desenvolupaments
tecnològics propis.

Pàgina !67

Figura 24. Despesa mitjana d'innovació per empreses comunitats autònomes, 2014
(Milers de €)
1.800 €

1.690,4

1.350 €

900 €

823 820,5 801,4

743,8 719,4

635
479,5 473

450 €

386,8 349,4 346,9 341,6
320,1

270,1 252,3

Melilla

Canàries

Extremadura

Illes Balears

La Rioja

Ceuta

Regió de Múrcia

Castella-la Manxa

Principat d'Astúries

Comunitat Valenciana

Cantábria

Andalusia

Galicia

Aragó

Castella i Lleo

Comunitat Foral de Navarra

País Basc

Catalunya

Total Nacional

0€

Comunitat de Madrid

156,4 150,7 145,7 140,2

Font: INE. Enquesta sobre la innovació en les empreses 2014.

‣

L'elevat pes, fins a temps recents, de la construcció. Una activitat que, com s'ha
indicat amb anterioritat, és generalment, i també en el cas valencià, de baix nivell
tecnològic. Una característica que és el resultat de la seua orientació cap a
segments estandarditzats, encara aliens a les noves tendències en construcció
sostenible que sí que necessiten més intensitat innovadora.

‣

La baixa implantació de grans empreses, que són les que sostenen el major
volum d'I+D en tots els països, incloent-hi Espanya. La Comunitat Valenciana és
una excepció a aquesta pauta, ja que en aquesta són les pimes les principals
executores d'I+D. Hi ha poques empreses de grans dimensions i les que hi ha
s'emplacen majoritàriament en sectors no intensius en la generació
d'innovacions i que depenen de la I+D realitzada pel seu grup empresarial fora de
la Comunitat Valenciana o bé de la realitzada per les seues empreses
proveïdores. Ja s'ha assenyalat que en la Comunitat tan sols es compta amb
116 empreses manufactureres de més de 200 empleats.
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Com s'observa en la figura 25, l'any 2014, un total 1.780 empreses han innovat a la
Comunitat Valenciana, és a dir, un 2,31% menys que en 2013, cosa que suposa un
encadenament de sis anys de reducció del nombre d'aquest tipus d'empreses. Una
evolució en aquest cas semblant a la d'Espanya, de manera que s'ha mantingut la
participació valenciana en el conjunt nacional d'empreses innovadores: l'11,3% en 2014,
xifra pròxima a les de 2012 i 2013.

Figura 25. Nombre d'empreses amb activitats innovadores: total nacional i Comunitat
Valenciana, 2006-2014.
40.000

36.183

31.460

30.819

30.014

30.000

24.645
20.487

20.000

18.077

16.119

15.748

10.000

0

3.819

3.183

4.073

3.747

2006

2007

2008

2009

2.552

2.281

2.043

1.822

1.780

2010

2011

2012

2013

2014

Total Nacional

Comunitat Valenciana

Font: INE. Enquesta sobre la Innovació en les empreses 2014.

La reduïda dimensió de la I+D empresarial provoca que siga el sector públic –universitats
i organismes públics d'investigació (OPI), com s'ha vist en l'apartat anterior– el que
assumisca, en conjunt, la major presència relativa en l'SVI. Però, inclús en aquest sector,
és reduïda la implantació dels OPI, en particular per la concentració geogràfica dels
centres del CSIC i d'altres OPI estatals (Institut Carles III, Oncologia, Cardiovascular, INIA,
etc.) a Madrid i, en menor grau, a Catalunya.
D'una altra part, els OPI de la Generalitat –excepte les fundacions dels hospitals públics–
també han experimentat recents retrocessos.
El reduït pes proporcional de les empreses i dels els OPI a la Comunitat Valenciana (en
aquest últim cas, el 12,8% de la despesa total en I+D, incloent-hi els OPI estatals) es
troba compensat per la I+D universitària, que representa el 46,9% de la despesa total de
l'SVI, un pes superior al de la mitjana espanyola i europea. En les institucions
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universitàries es concentren, així mateix, els principals recursos i infraestructures: instituts
d'investigació, parcs cientificotecnològics i oficines de transferència de tecnologia.

4.2 Un SVI desarticulat
La gravetat de determinades carències estructurals se sumen a la reduïda presència de la
I+D privada, i, per si mateixes, exigirien l'existència d'un ens coordinador de l'SVI.
En particular, cal emfatitzar la desarticulació de l'SVI –açò és, la baixa densitat de les
relacions entre els seus integrants–. Una característica que afecta la relació mútua entre
universitats, OPI i empreses, així com a la relació específica present internament en cada
un dels anteriors agents del sistema. Els efectes de la desarticulació s'agreugen per la
freqüent especificitat de nombroses demandes d'I+D+i i el desconeixement dels agents
concrets del sistema capaç de proporcionar l'oferta necessària.
En aquest sentit, l'INE proporciona a l'Alt Consell Consultiu en I+D+i de la Presidència de
la Generalitat tots els anys una explotació ad-hoc de les taules de fluxos de l'origen i
destinació del finançament de cada sector investigador, en els quals pot apreciar aquesta
consideració.
Prenent com a referència les dades de despesa en I+D referides al conjunt d'Espanya i a
tres comunitats autònomes, com són Catalunya, Madrid i País Basc, podem apreciar
algunes diferències rellevants respecte de la Comunitat Valenciana.
a) Respecte de la mitjana d'Espanya, el sector d'ensenyament superior de la
Comunitat Valenciana és especialment finançat pels pressupostos públics
(administracions públiques): un 82% dels fons d'aquest sector procedeix de fons
públics en la Comunitat, enfront d'una mitjana del 72,5% (i valors del 60,5% a
Madrid, o del 68,5% a Catalunya), o, el que és l'altra cara de la mateixa moneda,
mentre que a Espanya, el 6,6% de la I+D de les universitats la financen les
empreses, a Madrid el 11,9%, o en el País Basc el 6%, en la Comunitat és
només el 4,8%. Primer element de desconnexió: entre la universitat i l'empresa.
b) Els fons procedents de l'estranger, que representen un 7,4% del finançament
total a Espanya i un 6,1% en la Comunitat, adquireixen especial rellevància a
Madrid, el 9,3% de tots els fons per a I+D, característica a què no és alié el fet de
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ser seu de molts dels grans centres d'investigació espanyols. Encara que és
destacable que a Catalunya els fons procedents de l'estranger (convocatòries de
la UE, i altres) destinats al finançament del sistema universitari, arriben al 7,4%
dels seus ingressos en 2013, xifra molt superior al 5,7% d'Espanya o al 6,6% de
la Comunitat. Segona característica: a la Comunitat Valenciana hi ha relativament
poc èxit en la captació de fons de l'estranger, singularment de la Unió Europea,
sempre en comparació amb la mitjana espanyola.
c) El sector empreses, la participació del qual en els fons d'I+D és del 53,1% en
el conjunt d'Espanya, en la Comunitat es queda en el 41,5%, sent amb diferència
la comunitat autònoma, de les quatre considerades, en la posició més
ressagada: a Catalunya, el 57,1% de la despesa total en I+D la fan les empreses;
a Madrid, el 55% del total, i al País Basc, el 76,9%. Tercera conclusió provisional:
escassa presència del sector empresarial privat en la gestió de fons d'I+D13 .
d) Ja s'ha assenyalat que les despeses per a I+D de les empreses privades
siguen prou inferiors a les d'Espanya en termes relatius, i també absoluts: 389
milions d'euros en 2013. A més, la procedència d'aquests fons és
majoritàriament (81,6%) dels propis recursos de les empreses, valor molt
semblant a la mitjana estatal, un 81,6%. D'aquesta mitjana s'allunyen per dalt
Catalunya (les empreses autofinancen un poc més, el 90,6% de la I+D
empresarial), i per baix el País Basc (76,9%) i Madrid(76,8%).
La contrapartida és que a la Comunitat l'11,7% de la despesa en I+D de les empreses
procedeix de les administracions públiques (xifra molt semblant a l'estatal 10,7%), però
allunyada de Catalunya, on les administracions públiques només financen el 4,4% de la
despesa empresarial. Al contrari, al País Basc les administracions públiques financen una
xifra sensiblement superior a la mitjana, el 16,3% de la despesa de les empreses. Quarta
conclusió: el finançament de la I+D de les empreses procedeix majoritàriament de fons
propis, si bé amb intensitats que revelen diferències interregionals acusades, com
succeeix al País Basc, on les administracions financen una part molt més important de la
I+D empresarial (el 16,3% abans assenyalat).

‘La informació referida en el text correspon a 2013, última disponible en l’estadística oficial de l’INE. No obstant això, segons fonts
directes recabades del Institut Valencià del la Competitivitat Empresarial (IVACE) el percentage de retorns está millorant des
d’aleshores. Haurà de ser objecte de contrastació en porteriors edicions de l’Informe’
13
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Tot aquest conjunt de consideracions reflecteix l'escassa connexió que tenen els diferents
sectors del sistema, tant en el conjunt d'Espanya com en particular a la Comunitat
Valenciana.
A més de les consideracions realitzades, altres aspectes que es poden destacar en
relació a la desarticulació del sistema valencià d'innovació són:
a) La reduïda capacitat d'absorció dels avanços tecnològics pel baix nivell de
demanda d'innovacions en els sectors tradicionals i, en general, per l'escassa
presència de personal investigador i tecnològic en les empreses valencianes.
b) La dèbil connexió entre la política d'I+D+i i altres polítiques públiques:
educativa-universitària, industrial, agrària-mediambiental, fiscal, energètica,
cultural, sanitària, de compres públiques (procurement), entre altres, de manera
que la primera puga adquirir la condició de política transversal en relació a
aquelles.
c) L'escàs desenvolupament en el sistema financer present a la Comunitat
Valenciana d'instruments apropiats per a les empreses de base tecnològica i, en
general, intensives en I+D. Instruments específics, com els de capital llavor,
capital d'arrancada i capital-risc es troben escassament desenvolupats, si bé en
els últims anys es constata un creixent nombre d'interessants iniciatives de
caràcter privat en aquesta direcció.
d) La desocupació de part dels egressats de major qualificació per l'escassa
presència d'empreses demandants i generadores de coneixement especialitzat.
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Taula 19. Despesa en I+D a Espanya, Comunitat Valenciana, Catalunya, Madrid i País
Basc segons origen i destinació dels fons per sectors. Any 2013. (Milers €)
Sector
d'execució

Total

AAPP

Enseny. Superior

Empreses

IPSFL

Estranger

Total

13011798

5416398,1

530455,5

6025087,5

81970

957886,9

AAPP

2436443,9

2026839,5

5480

144386

26967,4

232770,8

Enseny. Superior

3647407,2

2645811,4

516812,7

240210,5

36807

207765,6

Empreses

6906395,9

740220,2

8053,2

5632231,2

9230,3

516661,1

21551,1

3526,9

109,6

8259,9

8965,2

689,4

Total

2738442,8

879382,8

126297,7

1508078,6

30412,4

194271,3

AAPP

483471,3

340953,3

2844,7

55964,6

14524,8

69184

Catalunya Enseny. Superior

683115,3

467639,4

123000,1

33074,6

8652,8

50748,3

1564528,2

69256,4

448,1

1416849,5

3934,8

74039,4

7328,1

1533,7

4,8

2189,9

3299,9

299,7

Espanya

IPSFL

Empreses
IPSFL
Total

937224,2

495848

28861,3

352191

2998

57325,9

AAPP

78024,1

62561,7

213,5

10736,2

577,9

3934,8

469365,8

387557,8

27041,7

22403,6

1798,5

30564,2

389378,6

45628,5

1606

319051,2

465,9

22626,9

Com.
Enseny. Superior
Valenciana
Empreses
IPSFL

455,6

100

0

0

155,6

200

Total

4266834,2

1817186,2

116835,9

1910420

26666,1

395725,9

AAPP

1292991,3

1155125,8

161,3

30927,9

9531

97245,4

Madrid
Enseny. Superior
(Com. De)

620399,4

375498,5

111822,8

73858,7

13435,2

45784,2

2347826,6

285703,9

4812

1803650

989,2

252671,6

Empreses
IPSFL

5616,8

858,1

39,8

1983,4

2710,7

24,7

1403502,4

433433,7

31381,4

850205

4116,6

84365,7

AAPP

88252,8

77934,3

329,2

5448,9

873,4

3667,1

País Basc Enseny. Superior

234927,4

179329,7

30779,2

14207,1

893,5

9717,9

1078936,4

175955,7

242,9

829751,4

2045,7

70940,7

1385,7

214,1

30

797,6

304

40

Total

Empreses
IPSFL

Font: INE, explotació realitzada ad-hoc per a l'ACCIDI a partir de l'Estadística d'I+D 2013.

4.3 Problemes instrumentals de la política d'I+D+i de l'SVI14
En el terreny instrumental de la política d'I+D+i, també hi ha problemes estructurals que
dificulten l'eficàcia de l'SVI. Entre aquests es troben els següents:
a) El baix o absent grau de compliment dels successius plans autonòmics
d'I+D+i.

14

Font: Memòria econòmica de l'avantprojecte de llei de l'Agència Valenciana de la Innovació.
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b) La pendent revisió de les infraestructures d'investigació i del suport al
desenvolupament d'aquestes, en particular el gran equipament i els parcs
científics.
c) La superació de la fragmentació actual entre les administracions públiques, en
les mateixes administracions públiques i entre els programes específics de suport
a I+D. A més, en l'Administració autonòmica, com s'ha indicat amb anterioritat,
s'ha produït la inexistència d'un punt de referència integrador de la política
d'I+D+i.
d) La dispersió entre conselleries ha sigut notable, inclús quan existien nexes de
relació ineludibles com a expressió d'una bona governança. La política d'I+D+i
ha sigut una política nòmada, inestable i imitativa en els últims anys, la qual cosa
ha confós i creat inseguretat entre els seus destinataris. Això ha limitat, així
mateix, la consolidació d'un grup professional apropiat per a la seua gestió
integrada i la monitorització del seu ajust amb les especificitats de la Comunitat
Valenciana.
e) Els incentius existents, insuficients per a estimular la interacció del sector
investigador públic amb l'empresa i els serveis de benestar prestats per la
Generalitat i, d'una altra part, dèbils per a incitar la introducció d'innovacions
radicals en el sector privat.
f) L'erràtica política aplicada ha conduït a fer que els instituts tecnològics hagen
perdut en part la seua orientació primigènia cap a les pimes i, en tot cas, al
deteriorament de la seua relació amb la Generalitat.
A manera de resum, en la següent matriu DAFO s'inclouen els principals trets que
caracteritzen l'SVI.
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Debilitats
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fortaleses

Reduïda grandària de les empreses que
componen el teixit empresarial.
Reducció continuada del nombre d'empreses
innovadores.
Baix nivell de despesa i intensitat en I+D+i.
Reduïda participació de les empreses en el total
de la despesa d'I+D.
Reduïda col·laboració publicoprivada per a
l'explotació i transferència de resultats d'I+D a
l'entorn econòmic •
Especialització
productiva en sectors i activitats industrials de
baix component tecnològic. • R e d u ï d a
presència d'empreses en els sectors de
tecnologia mitjana i alta.
Reduïda presència de personal investigador i
tecnològic en les empreses.
Escassetat de grans empreses.
Dispersió de competències i falta de coordinació
en l'àmbit de la ciència i la innovació.
Insuficients vocacions empresarials amb formació
cientificotècnica.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Dinamisme demogràfic, econòmic i empresarial.
Teixit industrial i presència de clusters
consolidats.
Proximitat geogràfica dels centres I+D+i i els
agents socioeconòmics.
Especialització temàtica en sectors clau per a
l'economia.
Capacitat i tradició exportadora.
Alt potencial de doctors, tecnòlegs i capital
humà especialitzat.
Existència de grups d'excel·lència científica
internacional.
Xarxa d'agents i infraestructures d'I+D
desenvolupades. A més de les universitats, hi ha
instituts d'investigació sanitària, organismes
públics d'investigació, una potent xarxa
d'Instituts Tecnològics de prestació de serveis
avançats, OTRI i CEEI.
Sistema de ciutats innovadores i intel·ligents.

Amenaces

•
•
•
•
•

•
•
•

Falta de crèdit i liquiditat en empreses i
institucions per a finançar I+D+i.
Sistema de finançament autonòmic.
Sostenibilitat econòmica de l'SVI
condicionada als recursos públics.
Economia exposada a la competència de
països emergents.
Risc de no-diferenciació amb altres
regions i països si no es defineixen
verdaderes apostes i una priorització real
de la I+D+i.
Risc de deslocalització d'activitats
empresarials
Fuga de talent i activitats captades per
entorns i sistemes més atractius.
Perspectives de creixement dèbil en
sectors tradicionals que no incorporen
contingut tecnològic.

Oportunitats

•
•

•
•
•
•

•
•

Incorporació d'innovacions (de qualsevol
tipus) en sectors manufacturers.
Aprofitament de noves tecnologies
horitzontals per concentració d'activitat en
districtes industrials.
Demanda creixent de productes i serveis
intensius en coneixement.
Implantació i desenvolupament de nous
sistemes de fabricació (indústria 4.0).
CV com a centre logístic internacional.
Aposta de la Unió Europea per un model
de creixement intel·ligent, sostenible i
integrador
Aprofundiment en la relació universitat/
empresa/centres d'I+D+i.
Compra pública innovadora: promoure la
innovació des de la demanda pública.

Font: Consell Valencià d'Innovació, Document d'Elx, RIS3CV, CAMPUSHABITAT5U
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5. 1. Conclusió
En 1999, el Llibre blanc de la innovació a la Comunitat Valenciana, elaborat per la Fundació
COTEC, incidia en la necessitat de dissenyar una política d'innovació la coordinació i el
seguiment de la qual fóra responsabilitat d'un únic ens. En concret, recomanava que:
- L'Administració regional hauria de dissenyar una política d'innovació la coordinació i
el seguiment de la qual siga responsabilitat d'un únic ens, que definiria un pla plurianual
amb mecanismes bottom-up per a atendre les necessitats de les empreses i d'altres
ens socials, i mecanismes top-down per a atendre les necessitats tecnològiques
implícites en les polítiques de l'Administració regional.
- Les accions de foment de la investigació científica haurien de plantejar-se en el marc
de la política d'innovació, buscant la transferència dels resultats generats pel sistema
públic d'I+D a la societat valenciana.
- El sistema públic hauria de dissenyar i implantar estratègies que propicien una cultura
favorable a la col·laboració amb els agents socioeconòmics.
- El sistema públic d'I+D hauria d'establir mecanismes permanents de difusió de les
seues capacitats científiques i tecnològiques entre els empresaris.
- Les empreses haurien d'adquirir l'hàbit de la cooperació amb altres empreses i amb
els altres elements de l'SVI, així com tindre més confiança en la contractació d'I+D i
utilitzar els recursos disponibles en el seu entorn.
Font: Llibre blanc de la innovació a la Comunitat Valenciana. 1999. Fundació COTEC.

S'ha de tindre en compte que l'SVI és un sistema relativament jove, almenys pel que fa al
seu vessant empresarial. Aquest es va configurar, essencialment, entre 1985 i 1995,
liderat per l'Institut de la Xicoteta i Mitjana Indústria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA) i
conformat bàsicament per la xarxa d'instituts tecnològics adaptada a l'estructura dels
districtes industrials existents i a la d'altres sectors que, sense una localització física
predominant, sí que aconseguien una densitat empresarial elevada en el conjunt de la
Comunitat Valenciana.
En l'àmbit científic, el lideratge, no obstant això, correspon a les universitats, i a aquestes
amb el CSIC, comptant, entre altres elements, amb les oficines de transferència de
resultats d'investigació i els parcs científics com els seus instruments bàsics d'interfície
amb l'entorn productiu. A això cal afegir els instituts propis del CSIC a la Comunitat
Valenciana i aquells que són propis de la Generalitat, si bé en aquest cas amb noves
iniciatives que no sempre s'han mantingut, o que ho han fet amb diversos graus de
sostenibilitat.
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Coincidint amb el desenvolupament de l'SVI en l'àmbit universitari, entre 2004 i 2007 va
haver-hi un intent de vinculació d'ambdós subsistemes, i es va situar la seua gestió en un
mateix departament de la Generalitat. Es tractava d'un moment delicat en què el sistema
empresarial travessava dificultats per l'avanç de la globalització en el comerç
intraindustrial, que va suposar la incorporació de la Xina a l'OMC. I, d'una altra part, pels
negatius efectes que el desenvolupament de la bambolla en el sector immobiliari
plantejava a la resta de sectors, bé a través de l'elevació de costos per la inflació induïda,
o bé a través de la competència inversora.
El fracàs d'aquest intent de coordinació va ser seguit pel desencadenament de la crisi
econòmica en 2008, que va afectar, en primer lloc, el sector empresarial i, un o dos anys
més tard, el sector públic.
Davant de la caiguda d'ingressos fiscals, el sector públic va començar a incomplir els
compromisos de pagament d'ajudes a la I+D+i de les empreses i institucions i va acabar,
a partir de 2011, per retallar les seues pròpies estructures de suport a la I+D i la
innovació. Un retall que de vegades ha suposat la renúncia, inclús, a accedir a
determinats fons europeus per la incapacitat de cofinançar-los. Tot això ha portat a la
Comunitat Valenciana a figurar entre les regions europees amb un aprofitament més baix
dels fons europeus.
En aquest context, el teixit productiu ha patit un seriós deteriorament durant la crisi
(vegeu la figura 26), materialitzat en la pèrdua d'empreses innovadores, d'inversió en
innovació i d'ocupacions qualificades –encara que inferior en aquest cas a
l'experimentada pel conjunt de l'ocupació–.
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Figura 26. Regional Innovation Growth Performance
(2004-2010)

Font: RIS (2014)

En definitiva, pot afirmar-se que l'SVI ha tancat un cicle de vida caracteritzat per una
primera etapa de creixement ràpid però dualitzat entre un subsistema d'I+D,
fonamentalment públic i orientat per les seues prioritats internes, i un subsistema
d'innovació empresarial amb escàs component d'I+D.
D'una altra part, la crisi de l'SVI també ha tingut com a detonant la seua dependència del
finançament públic després de l'aplicació del denominat procés de consolidació fiscal i el
continuat infrafinançament de la Generalitat, que han desembocat en pronunciades
restriccions sobre el marge de gasto no vinculat a serveis públics fonamentals, incloent-hi
en aquest el finançament destinada a la I+D pública i a la innovació empresarial, tant
directa com indirecta (via instituts tecnològics).
Nova etapa: recuperar, reorganitzar, reforçar
S'obri per tant una nova etapa en què és necessari recuperar, reorganitzar i reforçar els
diferents components de l'SVI, i fer-ho de manera eficaç i coordinada.
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El subsistema universitari és el que millor pareix haver resistit pel seu major suport públic,
a pesar de les reduccions pressupostàries, i qualitativament té una capacitat científica
superior a l'etapa anterior a la crisi.
No obstant això, el teixit empresarial innovador previ a la crisi, amb un component elevat
d'empreses de sectors tradicionals, ha patit danys importants que han de ser reparats,
tant aprofitant el potencial de les empreses supervivents en aquests sectors, algunes de
les quals poden considerar-se capdavanteres de la resta, com també generant noves
activitats amb un elevat contingut innovador i, per tant, generadores de major valor afegit.
En aquestes circumstàncies, el repte fonamental consisteix a connectar el sistema
científic, tecnològic i financer amb el teixit productiu. En el benentés de que un sistema
d'innovació poc eficient i, per tant, escassament generador de sinergies entre els seus
distints components, dificulta que les empreses tinguen fàcil accés al talent disponible.
Un talent que, no obstant això, és imprescindible per a escometre estratègies
competitives d'innovació capaç de generar nivells superiors de valor afegit, i, en
conseqüència, salaris més elevats. Sense oblidar que els centres productors de ciència i
tecnologia també poden contribuir a estendre i diversificar el sistema productiu,
mitjançant la concreció en el territori de noves activitats i empreses amb alt valor afegit, si
disposen dels adequats incentius per a això.
Una agència d'innovació que dissenye i coordine el conjunt de l'estratègia d'innovació de
la Comunitat Valenciana pot ser la resposta correcta per a afrontar les deficiències
assenyalades, en la mesura que aquesta assumisca un rol transversal, diferenciat i propi,
que l'allunye de duplicitats amb la resta d'organismes de la Generalitat i li permeta
aprofitar totes les sinergies potencials presents en el sector públic, i també les que aquest
puga tindre amb el sector privat empresarial.
En coherència amb tot això, l'AVI tindrà com la seua principal missió l'articulació de tots
els agents del Sistema Valencià d'Innovació (incloent-hi les empreses, universitats,
institucions públiques d'investigació, centres del CSIC presents en el seu territori, i
instituts tecnològics, entre altres), de manera que, en última instància, les seues accions
s'orienten cap a l'increment de la productivitat d'empreses i serveis públics, mitjançant la
innovació i l'ús del coneixement, i la generació de noves activitats d'alt valor afegit que
estenguen la base productiva existent. Alhora que promoga tot tipus d'iniciatives en
coordinació amb altres conselleries i organismes de l'Administració autonòmica per a
incrementar la cultura de la innovació en diferents àmbits (vegeu la figura 27).
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Figura 27. Components de l'SVI: El paper de l'AVI

Font: Consell Valencià de la Innovació

Els resultats a mitjà termini esperats per part del Consell de la Generalitat Valenciana, són:
‣

el creixement sostingut i sostenible de la renda per capita;

‣

la creació de llocs de treball de qualitat;

‣

l'augment global de l'ocupació, i

‣

l'increment del nivell i qualitat de vida de las ciutadania.

En suma, l'èxit d'un patró de creixement intel·ligent, sostenible, i integrador, d'acord amb
els objectius adoptats per l'estratègia europea 2020.
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II. ACCIONS REALITZADES PEL CONSELL VALENCIÀ D'INNOVACIÓ

1. Origen i funcions
En aquest context, el Consell va aprovar el Decret 146/2015, de 18 de setembre, del Consell,
pel qual crea el Consell Valencià de la Innovació (CVI)15, la comesa fonamental del qual és el
“d'elaborar el projecte d'Agència Valenciana de la Innovació, en coordinació amb la Conselleria
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, com a instrument estratègic de
modernització i eficàcia organitzativa de l'Administració de la Generalitat” (preàmbul).
El Consell, alhora que va crear el CVI, va delimitar els objectius essencials de la futura AVI, sense
perjuí del que s'ha establit en l’Estatut d’Autonomia, i el que decidisquen finalment el Consell i les
Corts Valencianes, i els continguts normatius que introduïsca el CVI. A conseqüència d'això, en
l'articulat s'estableixen com a comeses del CVI les següents:
1. “Elaborar el projecte de creació d'una Agència Valenciana de la Innovació, amb l'objectiu de
modernitzar el model productiu, augmentar la competitivitat de les empreses i sectors i la creació de
més ocupació i de major qualitat.
Per a aconseguir aquest objectiu, les funcions de l'Agència Valenciana de la Innovació seran, entre
altres, les següents:
a. Estimular la innovació en tots els àmbits de l'activitat productiva i de l'Administració
pública.
b. Coordinar i enfortir l 'SVI a través de tots els seus agents implicats.
c. Dur a terme la interlocució i coordinació amb tots els agents de l'SVI.
d. Promoure i incrementar la participació i captació de fons nacionals i europeus dirigits a
impulsar la innovació a la Comunitat Valenciana.
e. Proposar, amb la participació de components de l'SVI, una estratègia regional
d'innovació per a la Comunitat Valenciana.
2. Elaborar un informe de situació de l'SVI, canalitzant les informacions, iniciatives i propostes que en
aquesta matèria formulen universitats, instituts tecnològics, agents econòmics i socials, entitats,
organitzacions sectorials i associacions o fundacions, per a la seua posterior presa en consideració
en la configuració de la Llei de l'Agència Valenciana de la Innovació.

15

Publicat en el DOCV núm. 7619, de 21 de setembre de 2015.
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3. Proposar totes les iniciatives legislatives i materials, així com les actuacions de les administracions
públiques que es consideren oportunes per a desplegar l'article 52 de l'Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana (art. 3).”

Figura 28. Creació CVI
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2. Composició del Consell Valencià de la Innovació
L'article 5 del Decret de creació del CVI estableix que aquest es constituirà com a òrgan
col·legiat, i comptarà amb els membres següents:
a. “La Presidència, que correspondrà a la persona titular de la Secretaria Autonòmica de
Presidència.
b. La Vicepresidència Executiva, que serà designada pel Consell, a proposta de la
Presidència de la Generalitat.
c. Fins a un màxim de 18 vocals designats i separats lliurement per la persona titular de la
Secretaria Autonòmica de Presidència, 9 a proposta del vicepresident executiu i 9 a
proposta del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, en el
qual estaran presents membres dels distints components del Sistema Valencià d'Innovació,
així com experts de reconegut prestigi.
d. La Secretaria Tècnica, la persona titular de què serà designada i cessada lliurement per
la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Presidència, a proposta del vicepresident
executiu.
e. La Secretaria Administrativa, que serà assumida pel funcionari o la funcionària que
designe la persona titular de la Secretaria Autonòmica de Presidència.”
El vicepresident executiu va ser nomenat mitjançant el Decret 150/2015, de 18 de setembre, del
Consell16, en la persona del professor Andrés García Reche. I el secretari tècnic i el secretari
administratiu, mitjançant una Resolució del secretari autonòmic de Presidència, de 8 d'octubre de
2015.
Com s'aprecia de la lectura de l'article 5 del Decret, hi ha una composició que permet la
integració de l'Administració del Consell i de representants dels agents de l'SVI, així com
d'experts.
Aquesta circumstància quedà reflectida en la designació posterior dels integrants del CVI, per
Resolució de 2 de novembre de 2015 del Secretari Autonòmic de Presidència.

Presidència: Sr. Andreu Ferrer i Bautista, secretari autonòmic de Presidència.
Vicepresidència Executiva del CVI: Sr. Andrés García Reche.

16

Publicat en el DOCV 7619, de 21.09.2015.
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Taula 20. Vocals proposats pel vicepresident executiu del CVI:
Nom

Institució

D. José-Pío Beltrán Porter

Coordinador institucional del CSIC en la CV.

D. Miguel Burdeos Baño

President de l'empresa SPB i de Quimacova,
Associació Química i Mediambiental de la
Comunitat Valenciana

D. José Vicente González Pérez

President de CIERVAL

D. Miguel Ángel Michavila Heras

President d'ANFECC

D. Paco Molina Balaguer

Secretari general de CCOO

D. José Vicente Morata Estragués

President del Consell de Cambres de Comerç
de la Comunitat Valenciana

D. César Orgilés Barceló

Vicepresident de Redit, Xarxa d'Instituts
Tecnològics

D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana/D.
Esteban Morcillo Sánchez

President de la Conferència de Rectors de la
CV

D. Gonzalo Pino Bustos /D. Ismael
Sáez Vaquero

Secretari general d'UGT-PV

Taula 21. Vocals proposats pel conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball:
Nom

Institució

D. Manuel Aragonés Francés

Director de l'Institut Tecnològic del Joguet,
AIJU).

D. Miquel V. Boix Domingo

Director de Desenvolupament de Negoci de
l'empresa B&H, assessors financers

Dª. Josefina Bueno Alonso

Directora general d'Universitat, Investigació i
Ciència

Dª. Julia Company Sanus

Directora general d'Indústria i Energia i de
l'IVACE.

Dª. Mª Teresa Cháfer Nácher

Directora general de Desenvolupament Rural i
Política Agrària Comú

D. Isidre March Chordá

Catedràtic d'Organització d'Empreses de la
Universitat de València

D. Javier Mínguez Pontones

Cap de l'Àrea d'Empreses i Associacions de la
Unitat d'Innovació de l'IVACE

Dª Elisa Signes i Pérez

Coordinadora de Gestió de la Innovació de
l’IBV

D. Fernando Zárraga Quintana

Gerent del Parc Cièntific de l’UV
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Nota: (*)17

Secretaria Tècnica: Sr. Francisco Más Verdú (*)
Secretaria Administrativa: Sr. Joaquín Martínez Gómez (*).

Així doncs, hi ha una presència de l'Administració de la Generalitat que integra representants de
Presidència, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Conselleria
d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic
i Desenvolupament Rural i d'IVACE.
De la mateixa manera, queden representats els agents del mateix SVI pertanyents a la Universitat,
CSIC, instituts tecnològics, i empreses, així com la representació sindical i diversos experts.

17

Resolució de 8.10.2015, del secretari autonòmic de Presidència.
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3. Metodologia de treball: reunions en ple i grups de treball
El CVI celebrà la seua reunió constitutiva, el 5 de novembre de 2015, i ha mantingut altres dues
reunions, el 18 de gener i el 25 de febrer, data en què va ser finalment aprovat, per unanimitat, el
text de l'avantprojecte de llei de creació de l'Agència
Valenciana d'Innovació.

Sessió celebrada el 5 de novembre de 2015

Ordre del dia:
1.

Paraules de benvinguda del President de la Generalitat, Molt Hble. Sr. Ximo Puig Ferrer.

2.

Intervenció del Conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball,
Hble. Sr. Rafael Climent González.

3.

Intervenció del President del CVI i secretari autonòmic de Presidència i advocat general,
Il·lm. Sr. Andreu Ferrer Bautista.

4.

Presentació dels objectius, les funcions i tasques a desenvolupar, a càrrec del
Vicepresident Executiu del CVI, Il·lm. Sr. Andrés García Reche.

5.

Acomiadament del President de la Generalitat, Molt Hble. Sr. Ximo Puig Ferrer.

6.

Comentaris i suggeriments a formular pels membres del CVI.

7.

Pla de treball.

8.

Precs i preguntes.
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Figura 29. Ple de constitució CVI

Es presenten els objectius de la futura AVI

Recuperar la confiança en el futur econòmic de la CV, millorant el comportament del nostre model
productiu. Desenrotllar una Estratègia Regional d'Innovació amb un compromís d'estabilitat en el
temps. Dotar d'un marc operatiu-institucional que garantisca l'eficaç execució: L'Agència Valenciana
de la Innovació.
Complementar i no suplantar l'actuació d'organismes de promoció de la innovació que actuen en
àmbits específics i l'existència del qual està justificada. Oferir una visió global, transversal i integradora
del SVI que genere sinergies, en el marc de l'Estratègia d'Innovació Europea.

PRINCIPIS BÀSICS DE L'AVI

CONSENS
ESTABILITAT
INTERRELACIÓ
PROFESSIONALITAT
TRANSVERSALITAT

Entorn
Institucional

Entorn Ciència i
Tecnologia

Entorn Financer

Entorn Productiu

Sessió celebrada el 18 de gener de 2016
1.

Informació sobre les reunions celebrades pels grups de treball

2.

Resum de les conclusions

3.

Informació sobre l'estat de situació dels treballs encomanats al CVI

4.

Anàlisi i debat dels treballs a desenvolupar.

5.

Precs i preguntes

Sessió celebrada el 25 de febrer de 2016

1. Lectura i, si és el cas, aprovació de les actes dels plens de 5 de novembre de 2015 i 18
de gener de 2016.
2. Presentació de l'esborrany d'avantprojecte de llei de creació de l'Agència Valenciana de la
Innovació, pel vicepresident executiu del CVI, Andrés García Reche.
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3. Debat i aprovació, si és el cas, de l'esborrany d'avantprojecte de llei de creació de
l'Agència Valenciana de la Innovació.
4. Precs i preguntes
En aquesta reunió, amb l'assistència de tots els seus integrants, el CVI aprovà per unanimitat
l'avantprojecte de llei de l'AVI i també va incloure les al·legacions presentades pels seus
membres, que s'integraren en el text. S'adjunten com a annex I les actes dels tres plens
celebrats i com a annex III l'esborrany de Llei de l'Agència Valenciana de la Innovació.
L'Alt Consell estava reclamant insistentment des de la seua primera reunió (celebrada en 1999) la
creació d'una institució articuladora del Sistema Valencià d'Innovació capaç de superar les
disfuncions i la falta de connexió entre els seus distints integrants. En l'annex II s'arreplega una
síntesi de les seues manifestacions, des de 1999.

Creació de grups de treball del CVI
En paral·lel a les reunions plenàries del CVI, es crearen els grups de treball següents del CVI:
‣

Grup de treball 1: instruments d'empreniment innovador: capital-risc, acceleradores,
empreses emergents (start-ups)…

‣

Grup de treball 2: sistemes de fabricació avançada. Emulació i transferència.

‣

Grup de treball 3: salut, qualitat de vida, innovació sanitària i biomedicina.

‣

Grup de treball 4: la innovació en la cadena de valor agroalimentària.

‣

Grup de treball 5: coneixement i activitat empresarial. De la ciència a la indústria.
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Figura 30. Grups de treball

Les conclusions a què arribaren els diferents grups de treball en les reunions mantingudes, s'hi
adjunten, igualment, com a annex IV.
Les reunions s'han obert als membres del Consell Valencià de la Innovació i en particular a
experts en les diferents matèries que pogueren aportar la seua experiència directa als diferents
assumptes tractats. La seua selecció s'ha realitzat atenent el coneixement de les matèries
discutides.
A més del personal del CVI (vicepresident, secretari, secretari administratiu i tecnicoassessor), que
han realitzat les labors de moderació i secretaria de les reunions, a aquestes s'han incorporat un
total de 61 persones de diferents sectors, activitats, i àmbits de relació (incloent alguns integrants
del Ple del Consell que també tingueren participació). En diversos casos un mateix membre s'ha
incorporat a més d'un grup de treball.
El perfil de les institucions i les entitats d'origen de les 61 persones que han intervingut és el
següent: empresaris, 24 (39%), personal al servei de centres tecnològics o d'organismes públics
d'investigació, 18 (30%), personal de l'Administració (funcionaris, directors generals…), 8 (13%),
catedràtics o professors d'universitat, 5 (8%), i personal d'altres institucions (sindicats, cambra de
comerç…), 6 (10%).
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Figura 31. Nombre i perfil professional de les persones integrants dels grups de treball

10%
8%
39%
13%

30%
24 Empresaris
18 Personal al servici de CCTT, OPI´s
8 Personal de l'Administració (directors generals, Funcionaris, ...)
5 Professors d'Universitat
6 Personal d'altres Institucions

Font: CVI

De les reunions celebrades amb els diferents experts dels grups de treball, s'han obtingut una
sèrie de Conclusions Generals, en les quals es resumeix la principal problemàtica que planteja
cada sector en relació amb la innovació o al sistema d'innovació, i que haurien de ser
considerades per la futura Agència Valenciana de la Innovació en forma de programes.
S'ha detectat la coincidència d'alguns dels suggeriments i propostes dels grups de treball, de
manera que en tals casos resulta possible i convenient plantejar solucions generals. A aquestes,
especialment, ens referirem a continuació.
1. S’ha constatat que hi ha en la Comunitat Valenciana un potent conjunt d'institucions,
organismes, centres, etcètera, que treballen amb un alt nivell d'excel·lència en matèria de
ciència i d'investigació. De fet, forma part de les primeres regions del món per les seues
publicacions en revistes científiques (igual que el conjunt d'Espanya).
Simultàniament, hi ha un grup important d'empreses innovadores (al voltant de les 2.000) que
demanden serveis d'I+d+i. No obstant això, hi ha un desconeixement generalitzat de les
demandes de les empreses i l'oferta científica. No hi ha mecanismes de comunicació mutus, de
manera que el Sistema Valencià d'Innovació podria dir-se que mostra serioses deficiències
d'articulació. En aquest sentit s'han plantejat com a possibles iniciatives:
a) Reforçar els mecanismes de transparència mitjançant algun tipus de plataforma virtual
que puga visibilitzar de forma clara les possibilitats de cooperació entre oferents i
demandants.
b) Impulsar el coneixement de cada un dels sectors o subsectors per la resta, de manera
que es puguen identificar les empreses amb possibilitats de ser demandants d'innovació.
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2. En diverses reunions s'ha expressat la necessitat de crear una nova figura professional en les
empreses i en els centres d'investigació que puga intensificar la comunicació i relació
recíproca que, en l'actualitat, és dèbil. Un professional -s'han utilitzat diverses denominacions:
habilitador tecnològic, agent d'innovació…- del món de la ciència, però que també puga
tindre habilitats de gestor d'empresa, format de forma específica per a realitzar aqueixa labor,
i que puga servir d'enllaç entre ambdós espais.
3. S'ha constatat la necessitat d'estimular la creació d'empreses -l'esperit emprenedor- en
l'àmbit de les universitats valencianes. És cert que s'ha avançat molt en els últims anys, però
es detecta la necessitat de reforçar els estímuls existents perquè el professorat investigador
de les universitats puguen, amb major facilitat, crear empreses i posar els seus coneixements
en el mercat. En paral·lel, s'ha detectat, igualment, la necessitat de reforçar la formació
tècnica superior en els quadres directius i el personal tècnic superior de les empreses, de
manera que siguen receptius a les innovacions.
4. Finalment, en relació amb els possibles mecanismes de suport que es podrien aportar des de
les administracions per a impulsar els esforços d'innovació de l'àmbit empresarial, a més de
les subvencions, desgravacions, etcètera, s'ha destacat la necessitat de promoure una
política específica de compra pública innovadora des de l'Administració, de manera que les
empreses que siguen capaces d'invertir en aquest camp disposen de l'expectativa de
guanyar contractes públics, en els quals el preu no siga només l'element diferenciador.

Figura 32. Principals conclusions obtingudes en els grups de treball creats en el CVI

Font: CVI
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Altres reunions i encontres
Durant tot aquest període el vicepresident executiu del CVI ha mantingut 90 reunions o trobades
amb diferents col·lectius i persones, per a explicar la necessitat de millorar el Sistema Valencià
d'Innovació, el paper de la futura agència com a instrument del Consell per a escometre aquesta
labor i arreplegar iniciatives dels interlocutors consultats.
En la figura següent se sintetitza l'activitat exercida, i es destaquen les entrevistes mantingudes
amb membres de les universitats, centres d'investigació, centres tecnològics i les dutes a terme
amb tots els partits polítics amb representació parlamentària en les Corts Valencianes.

Figura 33. Reunions i trobades mantingudes pel vicepresident executiu del Consell Valencià de la
Innovació (novembre 2015 - juny 2016)Valencià de la Innovació (noviembre 2015 - junio 2016)
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Suport Tècnic
Simultàniament, com a resultat de l'estreta relació que hi ha entre el CVI i l’IVACE i de la
necessitat de disposar de suport expert, se subscrigué l'Acord, de 18 de febrer de 2016, entre la
Generalitat, a través de la Presidència, i l'Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE),
pel qual es formalitza la comanda de col·laboració de l'IVACE amb el Consell Valencià de la
Innovació.
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L'objecte de la comanda es concretà en l'assistència tècnica i l'assessorament al Consell
Valencià de la Innovació, per a l'elaboració del projecte de creació d'una Agència Valenciana de la
Innovació, amb els objectius que es determinen en el Decret 146/2015, de 18 de desembre, del
Consell; per a l'elaboració d'un informe de situació del Sistema Valencià de la Innovació; i per a la
preparació de les iniciatives legislatives i materials, i de les actuacions de les administracions
públiques que es consideren oportunes per a desplegar l'article 52 de l'Estatut d'Autonomia de la
Comunitat Valenciana.”
La comanda s'ha concretat en la posada a disposició del CVI de quatre persones de l'IVACE que
presten temporalment els seus serveis en la Presidència de la Generalitat.
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4. Acords del Consell i dictamen de l'Alt Consell Consultiu d'I+d+i
Pronunciaments del Consell
El Consell, en la reunió deliberativa celebrada a Morella el passat 8 de gener,
integrà en el seu programa d'activitat normativa, per al primer semestre de 2016, la Llei de
l’Agència Valenciana de la Innovació.
Més recentment, el 26 d'abril de 2016, els consellers d'Hisenda i Model Econòmic i de
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball han presentat a Elx la proposta
d'iniciatives per al canvi del model econòmic valencià, el primer ítem de la qual és la Llei de
l'Agència Valenciana de d'Innovació, considerada com a “projecte tractor” del nou model. El text
mencionat contempla set reptes: la millora de la renda per capita valenciana, generar més i millors
llocs de treball, enfortir la competitivitat empresarial, incrementar el nivell de formació, millorar la
igualtat social, promoure un model sostenible mediambientalment i recuperar la confiança de tots
els agents. Per al seu desenvolupament s'ha format un grup de treball integrat per un
representant de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, un representant de la Conselleria
d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball i un membre del Consell Valencià de
la Innovació.

Dictàmen de l’Alt Consell Consultiu d’I+D+i (ACCIDI)
L'avantprojecte de llei també va ser sotmès a la consideració de l'Alt Consell Consultiu d'I+d+i
(ACCIDI) en la seua sessió plenària,G celebrada el 4 de març de 2016, i rebé l'unànime vist i plau
dels seus membres.
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ANNEX I: Actes de les reunions del Ple del Consell Valencià de la Innovació dels dies
5 de novembre de 2015 i 18 de gener i 25 de febrer de 2016
Acta 5 de novembre de 2015
ANNEX I: Actes de les reunions del Ple del Consell Valencià de la
Innovació dels dies 5 de novembre de 2015 i 18 de gener i 25 de febrer
de 2016
Acta de 5 de novembre de 2015

Acta de la sessió plenària del Consell Valencià de la Innovació de 5 de novembre de
2015
València, 5 de novembre de 2015, sent les 10.30 hores, en la sala polivalent del palau
de la Generalitat, sota la presidència del president de la Generalitat, Ximo Puig i
Ferrer, amb la presència del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius,
Comerç i Treball, Rafael Climent González; el president de Consell Valencià de la
Innovació (CVI), Andreu Ferrer Bautista, i el vicepresident executiu, Andrés García
Reche, es reuneixen els qui a continuació s'indiquen, a l'efecte de constituir-se en Ple
del Consell Valencià de la Innovació per a celebrar la primera sessió d'aquest òrgan
corresponent a l'any 2015 amb el següent
Ordre del dia
1. Paraules de benvinguda del president de la Generalitat, Ximo Puig Ferrer.
2. Intervenció del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, Rafael Climent González.
3. Intervenció del president del CVI i secretari autonòmic de Presidència i advocat
general, Andreu Ferrer Bautista.
4. Presentació dels objectius, funcions i tasques a desenvolupar, a càrrec del
vicepresident executiu del CVI, Andrés García Reche.
5. Comiat del president de la Generalitat, Ximo Puig Ferrer.
6. Comentaris i suggeriments a formular pels membres del CVI.
7. Pla de treball.
8. Precs i preguntes.
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Vocals assistents (per ordre alfabètic): Manuel Aragonés Francés (director de l'Institut
Tecnològic del Joguet, AIJU), José-Pío Beltrán Porter (coordinador institucional del
CSIC a la Comunitat Valenciana), Miquel V. Boix Domingo (director de
Desenvolupament de Negoci de l'empresa B&H Asesores financieros), Josefina Bueno
Alonso (directora general d'Universitat, Investigació i Ciència de la Generalitat), Miguel
Burdeos Bañó (president de l'empresa SPB), Julia Company Sanus (directora general
d'Indústria i Energia i de l'IVACE), Mª Teresa Cháfer Nácher (directora general de
Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC) de la Generalitat), José
Vicente González Pérez (president de Cierval), Isidre March Chordá (catedràtic
d'Organització d'Empreses de la Universitat de València), Miguel Ángel Michavila
Heras (president d'ANFECC), Javier Mínguez Pontones (cap de l'Àrea d'Empreses i
Associacions de la Unitat d'Innovació de l'IVACE), Paco Molina Balaguer (secretari
general de CCOO), José Vicente Morata Estragués (president del Consell de Cambres
de Comerç de la Comunitat Valenciana), César Orgilés Barceló (vicepresident de Redit),
Jesús Tadeo Pastor Ciurana (president de la Conferència de Rectors de la Comunitat
Valenciana i rector de la Universitat Miguel Hernández d'Elx), Gonzalo Pino Bustos
(secretari general d'UGT-PV), Elisa Signes Pérez (coordinadora de Gestió de la
Innovació de l'Institut Biomecànic de València) i Fernando Zárraga Quintana (gerent
del Parc Científic de la Universitat de València).
El secretari tècnic és Francisco Mas Verdú, i el secretari administratiu és Joaquín
Martínez Gómez. Emili Sampío, subsecretari de presidència, assisteix també, en
qualitat d'invitat.

1. Benvinguda als assistents del president de la Generalitat.
El president comença agraint la presència dels assistents, i saluda la creació del nou
Consell Valencià de la Innovació. A continuació, cedeix la paraula al conseller
d'Economia Sostenible, sectors productius, comerç i treball, Rafael Climent González.

2. Intervenció del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i
Treball, Rafael Climent González.
El conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafael
Climent González agraeix a tots els vocals del CVI la seua disposició a treballar en un
projecte de tanta importància per a la Comunitat, que ha de contribuir activament a
incrementar la productivitat i el valor afegit dels sectors productius.
Destaca que en aquest terreny no es parteix de zero, però que és necessari optimitzar
molts dels recursos que han estat dispersos, i que tot això ha de contribuir a la millora
del nostre model productiu.
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Conclou les seues paraules animant a treballar a tots els membres del CVI,
especialment al seu vicepresident executiu, a la disposició dels quals posa els mitjans
de la Conselleria d'Economia Sostenible.

3. Intervenció del president del CVI i secretari autonòmic de Presidència i advocat
general, Andreu Ferrer Bautista.
El president del CVI, Andreu Ferrer Bautista, reitera l'agraïment a tots els vocals que
voluntàriament han accedit de forma desinteressada a formar part d'aquest Consell,
del qual espera que siga un instrument de gran utilitat per al conjunt de la societat
valenciana.

4. Presentació dels objectius, funcions i tasques a desenvolupar, a càrrec del
vicepresident executiu del CVI, Andrés García Reche.
El vicepresident executiu del CVI fa una presentació als assistents sobre aquest punt de
l'ordre del dia. Les transparències de la intervenció s'adjunten com a annex a l'acta.

5. Paraules de comiat del president de la Generalitat, Ximo Puig Ferrer.
Assenyala que aquest nou repte suposarà un esforç suplementari de tots els agents
econòmics i socials, també del Consell, i que és necessari aprofitar aquest moment
d'eixida de la crisi per a establir una estratègia regional d'innovació. Aquesta estratègia
ha de comptar amb les seues pròpies peculiaritats, però ha d'afectar totes les
empreses, no sols les considerades com a innovadores.
Respecte del Consell Valencià de la Innovació i la futura Agència Valenciana de la
Innovació (AVI), cal plantejar un acord “de país”, amb totes les forces socials i també
polítiques per a la seua creació. Insta els membres del CVI que elaboren programes
concrets, amb un calendari de treball explícit, de manera que abans de que concloga el
següent període de sessions puga portar-se a les Corts la Llei de Creació de l'AVI, i
comence a funcionar en 2017. De manera que resten per davant mesos de molt
d'esforç i treball per part de tots els membres d'aquest CVI.
Conclou les seues paraules agraint novament al vicepresident executiu el seu treball en
pro de la política industrial, recordant el seu treball com a conseller d'Indústria,
Comerç i Turisme, des del qual realitzà una important labor en aquesta matèria, quan
altres veus deien que la millor política industrial era “la que no existeix” i insta a
treballar a tots a partir d'importants bases amb què ja es compta.
S'interromp la sessió uns minuts
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6. Comentaris i suggeriments a formular pels membres del CVI.
Es reprén la sessió, i el president del CVI obri un torn de paraula als vocals del CVI.
A proposta del vicepresident, els punts 6, 7 i 8 de l'ordre del dia es tracten de forma
conjunta en el punt 6.
Miquel Boix pregunta pel règim de reunions del CVI, la periodicitat, la forma de
convocatòria, la seu, i altres aspectes formals.
Javier Mínguez, cap d'àrea de l'IVACE, intervé i assenyala que li pareix correcte
l'enfocament del diagnòstic presentat, en especial quan s'ha fet referència a la
necessitat de realitzar un pacte per la innovació, assenyalant la necessitat que la
política d'innovació tinga estabilitat en el temps.
Així mateix, assenyala que cabria analitzar les iniciatives que desenvolupen els
diferents actors del sistema valencià d'innovació per a evitar que hi haja solapaments
amb què puga dissenyar la nova AVI.
Isidre March, catedràtic d'Organització d'Empreses de la Universitat de València,
assenyala que són tres les formes bàsiques a través de les quals, al seu parer, es pot
incrementar la productivitat i el valor afegit: en primer lloc, diversificant el teixit
productiu; en segon terme, donant més pes relatiu a sectors d'alt valor afegit, i, en
tercer lloc, estimular el creixement de les empreses existents, tant les tradicionals com
les emergents. Assenyala que aquest tercer aspecte li pareix particularment
interessant, per a la qual cosa caldria analitzar de forma exhaustiva l'ecosistema
emprenedor de la Comunitat Valenciana. Conclou assenyalant que té algunes
propostes que pot realitzar en aquest sentit, en la seua qualitat d'investigador.
Miguel Burdeos, president de SPB, recorda que hi ha sistemes com el 4.0, de
producció flexible, sobre els quals la seua empresa té experiència, i que pot posar a
disposició dels membres del CVI.
José-Pío Beltrán, coordinador institucional del CSIC a la Comunitat Valenciana, agraeix
la invitació a formar part del CVI, destacant que és l'únic vocal amb responsabilitat de
l'Administració central de l'Estat, i ofereix la seua total i lleial col·laboració a la resta
del sistema valencià d'innovació.
Mostra el seu acord amb la presentació realitzada i destaca que el CSIC té una
important relació amb el teixit productiu de la Comunitat, i exerceix una important
tasca en transferència de tecnologia i patents. Assenyala que estan a disposició, no sols
dels centres ubicats al territori valencià sinó també de tota la xarxa de centres del CSIC
d'Espanya.
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El secretari general de CCOO en la Comunitat Valenciana, Paco Molina, reitera que hi
ha molts agents que treballen en innovació en la Comunitat Valenciana, que hi ha
importants fortaleses, però que cal donar-li una orientació estratègica a tot el sistema.
Assenyala que es tenen molt estudiades les potencialitats, i l'oferta de recursos, però
no tant la demanda.
Recorda que el 87% de les empreses de la Comunitat tenen menys de 10 treballadors, i
destaca com en els últims anys les empreses innovadores mitjanes i grans (de més de
250 treballadors) no han tingut una reducció en el seu nombre tan intensa com les de
les PIMES, que quasi s'han reduït a la meitat. De manera que el factor grandària és de
gran importància en aquest sentit perquè hi ha una alta dependència entre capacitat
d'innovació i grandària de la planta. De tot això s'haurien d'extraure conclusions en el
sentit d'intentar augmentar la grandària mitjana de l'empresa regional.
El president de Cierval, José Vicente González, diu estar d'acord amb el diagnòstic, i
insisteix en dos aspectes: la necessitat que la política d'innovació aconseguisca el
necessari consens polític i social, que l'allunye de vaivens politicoelectorals, i la
constatació que les iniciatives existents, que són moltes, estan fragmentades i
desconnexionades. De manera que, al seu parer, és necessari que es consensuen els
objectius bàsics a perseguir i que s'articule de forma efectiva l'entramat institucional
referit a la innovació.
Reitera les paraules del senyor Molina, en el sentit que la grandària de les empreses és
fonamental per a determinar la seua capacitat d'innovació, i que caldria establir
polítiques encaminades a augmentar la grandària empresarial.

Gonzalo Pino, secretari general d'UGT-PV, manifesta el seu acord amb el diagnòstic del
vicepresident executiu, i també amb la constatació que hi ha una correlació entre la
grandària de les empreses i la capacitat d'innovar, però al seu parer l'accent cal posarlo en la participació dels treballadors en els processos d'innovació. Els treballadors són
una part substancial de les empreses, i han de ser subjectes actius en les seues
decisions.
Segons la seua opinió, el desitjable pacte social per la innovació (en el qual haurien de
tindre una participació activa les principals empreses innovadores valencianes) hauria
de tindre dos horitzons temporals d'actuació: un més urgent, a curt termini, en el qual
es detecten les carències mes importants que tenen les empreses, i analitzar quins
programes es poden implementar; i una altra part de l'acord, a més llarg termini, en el
qual es formulen objectius polítics i programes d'actuació, que queden blindats de
canvis de naturalesa partidista. Conclou la seua intervenció manifestant que és
optimista respecte de la possibilitat de millorar el model productiu de la Comunitat
Valenciana sempre que es treballe activament en aqueixa direcció.
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El president de la Conferència de Rectors de la Comunitat Valenciana i rector de la
Universitat Miguel Hernández d'Elx, Jesús Tadeo Pastor Ciurana, manifesta el seu
acord amb les intervencions anteriors, i afig que, segons la seua opinió, des de les
universitats es podrien establir tres línies de treball: una primera relacionada amb les
dificultats d'establir connexions entre el'SVI i el teixit empresarial; una segona que
incidisca en la necessitat de reforçar els mecanismes de formació dels estudiants
universitaris, i també dels professionals, que transmeta l'estímul de l'esperit
emprenedor i innovador, i una tercera, de suport a les iniciatives de creació
d'empreses d'avantguarda en sectors innovadors (capital llavor, start up, incubadores
d'empreses, parcs científics, etc.).
A continuació intervé el vicepresident executiu, agraeix les aportacions i el to
constructiu de totes les intervencions realitzades, i destaca que a pesar que els vocals
del CVI ho són de forma nominativa, la majoria d'ells al seu torn són representants de
les més destaques institucions socials de la Comunitat, i cap ha reivindicat res per a si o
per a la seua organització en cap aspecte específic. Reitera que es tracta d'una
iniciativa estratègica que afecta tota la societat, i que es tractarà de realitzar de forma
immediata una ronda de reunions amb tots els partits polítics per a demanar les seues
opinions i inquietuds, amb la ferma voluntat d'arribar a un acord marc consensuat.
José-Pío Beltrán, delegat institucions del CSIC en la Comunitat Valenciana, afig que es
podria crear un GT d'empreses intensives en coneixement, i que ell s'ofereix a formarhi part.

Javier Mínguez, cap d'àrea de l'IVACE, destaca que en aquests últims anys s'han
elaborat diversos informes i estudis amb implicació de grups d'experts dels diferents
actors de l'SVI (com a exemples cita l'Estratègia de Política Industrial, l'Estratègia 2020,
etc.) que es podrien considerar com un imput més per a elaborar el diagnòstic a
redactar pel CVI. Hi ha molt de treball avançat que és potencialment aprofitable si no
en la seua totalitat, en part, amb indicadors de resultats ja elaborats.
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Finalment, tanca la sessió el president del CVI, Andreu Ferrer, que reitera l'agraïment a
tots els vocals per la seua presència, anima a continuar treballant, i fa vots perquè els
treballs d'aquest consell concloguen amb la creació de l'Agència Valenciana de la
Innovació, i aquesta es constituïsca en un instrument d'impuls de la innovació en el
sistema productiu valencià.
I sense més assumptes a tractar, s'alça la sessió a les 12:30 hores
El secretari tècnic

Francisco Mas Verdú

Vist i plau del president

Andreu Ferrer Bautista
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Acta 18 de gener de 2016

Acta 18 de gener de 2016

Acta de la sessió plenària del Consell Valencià de la
Innovació (CVI) de 18 de gener de 2016

València, 18 de gener de 2016, sent les 10:30 hores, a la biblioteca del palau de la
Generalitat, sota la presidència d'Andreu Ferrer Bautista, i amb la presència del seu
vicepresident executiu, Andrés García Reche, es reuneixen els qui a continuació
s'indiquen, a l'efecte de constituir-se en Ple del Consell Valencià de la Innovació per a
celebrar la sessió d'aquest òrgan amb el següent
Ordre del dia
1. Informació sobre les reunions celebrades pels grups de treball.
Resum de les conclusions.
2. Informació sobre l'estat de situació dels treballs encomanats al CVI.
3. Anàlisi i debat dels treballs a desenvolupar.
4. Precs i preguntes.

Vocals assistents (per ordre alfabètic): Manuel Aragonés Francés (director de l'Institut
Tecnològic del Joguet, AIJU), José-Pío Beltrán Porter (coordinador institucional del
CSIC a la Comunitat Valenciana), Miquel V. Boix Domingo (director de
Desenvolupament de Negoci de l'empresa B&H assessors financers), Josefina Bueno
Alonso (directora general d'Universitat, Investigació i Ciència de la Generalitat), Miguel
Burdeos Bañó (president de l'empresa SPB), Julia Company Sanus (directora general
d'Indústria i Energia i de l'IVACE), Mª Teresa Cháfer Nácher (directora general de
Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC) de la Generalitat), José
Vicente González Pérez (president de Cierval), Isidre March Chordá (catedràtic
d'Organització d'Empreses de la Universitat de València), Miguel Ángel Michavila
Heras (president d'ANFECC), Javier Mínguez Pontones (cap de l'Àrea d'Empreses i
Associacions de la Unitat d'Innovació de l'IVACE), Paco Molina Balaguer (secretari
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general de CCOO), José Vicente Morata Estragués (president del Consell de Cambres
de Comerç de la Comunitat Valenciana), César Orgilés Barceló (vicepresident de Redit),
Juan José Ortega Sánchez (per delegació de Gonzalo Pino Bustos, secretari general
d'UGT-PV), Elisa Signes Pérez (coordinadora de Gestió de la Innovació de l'Institut
Biomecànic de València), Fernando Vidal Giménez, vicerector d'Economia i Empresa
de la Universitat Miguel Hernández, d'Elx (per delegació de Jesús Tadeo Pastor
Ciurana (president de la Conferència de Rectors de la Comunitat Valenciana i rector de
la Universitat Miguel Hernández d'Elx), i Fernando Zárraga Quintana (gerent del Parc
Cientific de la Universitat de València).
Assisteixen com a invitats Salvador Peiró Moreno, subdirector general d’Investigació i
Innovació de la Direcció General d’Investigació, Innovació, Tecnologia i Qualitat
(Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública) i Roberto Darvin Arnau González,
assessor tècnic de l'Alt Consell Consultiu d'I+D+i.
El secretari tècnic és Francisco Mas Verdú, i el secretari administratiu, Joaquín
Martínez Gómez.

1. Informació sobre les reunions celebrades pels grups de treball. Resum de les
conclusions.
El vicepresident executiu repassa les reunions celebrades pels grups de treball, i de les
principals conclusions a què han arribat. Es recolza en una presentació que s'adjunta
com a annex a aquesta acta. I repassa un document repartit als vocals (que també
s'adjunta), amb les principals conclusions obtingudes pels grups de treball, així com els
seus integrants.
A les consideracions que figuren en la presentació afig que arran de les reunions
mantingudes en els grups de treball, i també amb diferents experts, proposa la creació
de, com a mínim, dos grups de treball addicionals als cinc ja existents: un grup relatiu a
la innovació en les empreses culturals i creatives; i un altre referit al lideratge industrial
i la ciència dels materials i la nanotecnologia.

2. Informació sobre l'estat de la situació dels treballs encomanats al CVI.
A continuació, el president li dóna la paraula al vicepresident executiu, que explica als
vocals les línies generals de la futura llei de creació de l'Agència Valenciana d'Innovació
(AVI).
Afig que els terminis estan molt ajustats, ja que la voluntat política és que la futura AVI
estiga en funcionament a l'inici de 2017, per a la qual cosa, abans d'aqueixa data haurà
d'estar aprovada la seua llei de creació. Per això planteja que en la pròxima reunió del
CVI, prevista cap a dins d'un mes aproximadament, caldrà debatre l'esborrany de
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l'avantprojecte de llei abans que siga traslladat al Consell (Govern Valencià). També
manifesta la voluntat que abans de la seua remissió al ple del Consell (Govern), es
remeta per al seu dictamen a l'Alt Consell Consultiu i I+D+i, organisme que insisteix des
de fa temps a aprofundir en les polítiques d'innovació de la Comunitat Valenciana.

3. Anàlisi i debat dels treballs a desenvolupar.
En relació a les conclusions dels grups de treball, s'ha obert un primer debat entorn de
la concreció, comeses i requisits dels denominats agents d'innovació, habilitadors, etc.,
suscitat en primera instància per la vocal Elisa Signes.
En aquest sentit, Julia Company ha manifestat que, estant d'acord amb la necessitat
de reforçar aquesta figura, cal considerar que ja hi ha alguns programes de l'IVACE on
aquesta està contemplada, i determinats professionals duen a terme tasques
semblants a les descrites com a necessàries. Aquesta opinió és reforçada pel vocal
Javier Mínguez. I també Elisa Signes manifesta que ella mateixa té experiència
personal d'haver realitzat aqueixa labor tant en la fundació ADEIT com en l'IBV, i que amb caràcter general– aquesta figura professional no ha cobert els objectius que es
persegueixen de dinamitzar oferta i demanda.
Fernando Vidal afig que figures semblants a aquesta ja s'han plantejat amb
anterioritat, i destaca que el seu èxit depén en gran manera del compromís de
permanència en el temps que s'adquirisca pels responsables polítics.
Intervé José Vicente González per a manifestar que al seu parer hi ha una labor de
tipus “comercial”, o de promoció de l'oferta de tecnologia pels centres i demanda per
part de les empreses que en aquests moments no es realitza adequadament o es fa de
forma insuficient, de manera que sí que creu que caldria aprofundir en la creació
d'aqueixa figura. Afig, que en relació a les conclusions del l Grup de Treball
d'Acceleradores i empreses emergents caldria sempre tindre en consideració que es
tracta d'empreses que necessàriament han de tindre vinculació real amb empreses ja
consolidades, i que l'objectiu ha de ser, en la mesura que siga possible, ajudar a fer que
les empreses existents guanyen grandària i capacitat de competir, més que crear
moltes empreses xicotetes.
L'existència d'oficines de transferència de tecnologia (OTRI) existeix des de fa temps en
distintes classes de centres, assenyala César Orgilés, i ell coneix experiències de
qualsevol tipus, però amb caràcter general manifesta que el seu objectiu s'ha anat
diluint en el temps i perdent el vessant original que els impulsà (la transferència de
tecnologia). També recorda que el teixit empresarial valencià és de pimes, i que cal
que existisquen organismes intermedis que permeten a les empreses agrupar-se, com
els instituts tecnològics. En aquest sentit intervé Manuel Aragonés per a assenyalar
que en l'institut tecnològic que ell dirigeix (AIJU), les visites a empreses per a conéixer
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les seues necessitats tecnològiques són una rutina que fan de forma ordinària i molt
reeixida, que es brinda a compartir amb la resta de membres del CVI.
Per la seua banda, José-Pío Peltrán assenyala que és necessari repensar les OTRI, i fer
possible que els seus tècnics siguen realment persones amb experiència i que es
puguen avaluar per objectius aconseguits. També insisteix en la necessitat d'establir
mecanismes de col·laboració publicoprivada, com ja existeix en altres països (Holanda,
per exemple, tal com ja s'avançà en la reunió del grup de treball).
En semblants termes es manifesta Isidre March, per al qual cal evitar el perill que els
tècnics es “funcionaritzen”, en el pitjor sentit, raó per la qual cal introduir en la seua
selecció i posterior avaluació sistemes de control de resultats i de competència. Seria
possible, assenyala, buscar tècnics valencians que ara desenvolupen el seu treball en
importants empreses multinacionals i que voldrien tornar a treballar en la Comunitat.
El vocal Paco Molina insisteix en la idea que si ha sorgit la necessitat d'aquesta nova
figura professional en els grups de treball ha sigut perquè el que existeix en aquests
moments no acaba de funcionar, de manera que cal reflexionar sobre això, però
sabent que hi ha una general carència en aquesta matèria. També assenyala com a
aportació metodològica que al seu parer els futurs programes de l'Agència, abans de
ser implantats haurien de ser objecte d'avaluació i d'anàlisi. En suma, poder decidir el
que pot tindre potencial resultat, i en funció d'això actuar. I anar corregint els
programes que no assolisquen els objectius plantejats.
Per la seua banda, Miquel Boix considera com a tasques fonamentals l'aprofitament
de tot el treball realitzat fins a la data pels governs anteriors respecte de la innovació,
per a la qual cosa serà rellevant l'anàlisi dels errors comesos per a aprendre'n. Així
mateix, considera que la innovació és una realitat visca en el nostre país i per això
assenyala que la principal labor de l'Agència serà la de coordinar i orientar els recursos,
al mateix temps que alimentar el saber fer actual amb la incorporació de nous models
d'èxit ja en funcionament en altres països a escala internacional. Finalment, insisteix
en la importància de l'avaluació mitjançant un control sistèmic i simptomàtic que
permeta la millora contínua.
A continuació, pren la paraula José Vicente Morata per a assenyalar que el concepte
d'innovació ha de ser ampliat, i hauria de formar part del funcionament ordinari de les
empreses, incloent-hi el necessari retorn econòmic que generen. Fa referència a una
experiència de la Cambra de Comerç de València, en la qual s'ha creat un grup de
treball que analitza les tendències del mercat, que al seu torn són testades en un
laboratori d'idees, del qual poden eixir empreses emergents de tendències de futur. És
un programa que disposa de finançament per al seu desenvolupament.
A continuació, Miguel Burdeos reforça la posició de les persones que opinen que no
s'ha funcionat fins ara correctament. Que en cas que s'implante l'agent d'innovació,
amb aqueix o amb un altre nom, hauria de ser un bon coneixedor de la realitat
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empresarial, amb una especial atenció a la implementació de la tecnologia en les
empreses, i amb sistemes de millora contínua.
Per a Salvador Peiró, aquestes persones haurien d'actuar sobretot en les connexions,
en les interfícies, entre agents, centres o institucions, perquè hi haja un major flux
d'informació entre els uns i els altres.
Segons l'opinió de Fernando Zárraga, hi ha asimetria entre l'oferta de tecnologia que
realitzen els centres i la demanda que fan les empreses, i al seu parer és més potent la
primera que la segona. Caldria insistir en programes que reforcen la demanda
d'innovació amb l'oferta amb estratègies push & pull. Conclou assenyalant que en els
parcs científics es produeix d'una forma relativament consistent la interconnexió entre
oferta i demanda.

4. Precs i preguntes.
Segons l'opinió de Josefina Bueno, s'hauria d'explicitar més el concepte “Investigació”
perquè sense aquesta no pot haver-hi innovació, tant en les propostes del Consell de la
Innovació com en la futura agència. Suggereix, igualment, que es puga crear un grup
de treball en el si del Consell Valencià de la Innovació que coordine tot l'entramat
d'ajudes, subvencions, convocatòries, etcètera, que fa el govern autonòmic en matèria
d'I+D+i, de manera que tots els departaments siguen coneixedors de les actuacions de
la resta, no es produïsquen duplicitats, i s'atenguen parcel·les de treball que no
estiguen prou reforçades.
Li respon el vicepresident executiu, Andrés García Reche que li pareixen dues bones
iniciatives i que les assumeix.
Per a Julia Company seria necessari que una de les funcions de la Llei de creació de
l'AVI siga conciliar i coordinar les diferents denominacions i conceptes semblants que
han anat apareixent en distintes normatives (posa com a exemple el que són agents
innovadors). Assenyala, igualment, la necessitat que des de l'AVI es puga participar
activament en la coordinació de l'estratègia RIS3-CV, en la mesura que, atés que depén
de Presidència, situa davall la seua empara tots els aspectes sectorials.
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Finalment, tanca la sessió el president del CVI, Andreu Ferrer, que agraeix a tots els
vocals la seua presència, anima a continuar treballant i assenyala la important
incidència que en matèria d'ocupació i de creixement econòmic per a l'economia
valenciana tindrà la futura Agència Valenciana d'Innovació.
I sense més assumptes a tractar, s'alça la sessió a les 12:30 hores.

El secretari tècnic

Francisco Mas Verdú

Vist i plau del president

Andreu Ferrer Bautista
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Acta 25 de febrero de 2016

Acta 25 de febrer de 2016

Acta de la sessió plenària del Consell Valencià de la
Innovació (CVI) de 25 de febrer de 2016
València, 25 de febrer de 2016, sent les 10:30 hores, en la biblioteca del palau de la
Generalitat, sota la presidència d'Andreu Ferrer Bautista i amb la presència del seu
vicepresident executiu, Andrés García Reche, es reuneixen els qui a continuació
s'indiquen, a l'efecte de constituir-se en Ple del Consell Valencià de la Innovació per a
celebrar la sessió d'aquest òrgan amb el següent
Ordre del dia
1. Lectura i, si s'escau, aprovació de les actes dels plens de 5 de novembre de
2015 i 18 de gener de 2016.
2. Presentació de l'esborrany d'avantprojecte de llei de creació de l'Agència
Valenciana de la Innovació pel vicepresident executiu del CVI, Andrés García
Reche.
3. Debat i aprovació, si és el cas, de l'esborrany d'avantprojecte de llei de
creació de l'Agència Valenciana de la Innovació.
4. Precs i preguntes.
Vocals assistents (per ordre alfabètic): Manuel Aragonés Francés (director de l'Institut
Tecnològic del Joguet, AIJU), José-Pío Beltrán Porter (coordinador institucional del
CSIC en la Comunitat Valenciana), Miquel V. Boix Domingo (director de
Desenvolupament de Negoci de l'empresa Buy & Hold Asesores EAFI), Josefina Bueno
Alonso (directora general d'Universitat, Investigació i Ciència de la Generalitat), Miguel
Burdeos Bañó (president de l'empresa SPB), Julia Company Sanus (directora general
d'Indústria i Energia i de l'IVACE), Isabel Gomis (cap de Servei de Producció Ecològica
de la Conselleria d'Agricultura) i Enrique Moltó, (director de l'Institut Valencià
d'Investigacions Agràries), ambdós per delegació de Mª Teresa Cháfer Nácher
(directora general de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC) de la
Generalitat), José Vicente González Pérez (President de Cierval), Isidre March Chordá
(catedràtic d'Organització d'Empreses de la Universitat de València), Miguel Ángel
Michavila Heras (president d'ANFECC), Javier Mínguez Pontones (cap de l'Àrea
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d'Empreses i Associacions de la Unitat d'Innovació de l'IVACE), Paco Molina Balaguer
(secretari general de CCOO), Lourdes Soriano, (directora general del Consell de
Cambres de Comerç de la Comunitat Valenciana), en representació de José Vicente
Morata Estragués (president), César Orgilés Barceló (vicepresident de Redit), Juan
José Ortega Sánchez (per delegació de Gonzalo Pino Bustos, secretari general d'UGTPV), Elisa Signes Pérez (coordinadora de gestió de la Innovació de l'Institut Biomecànic
de València), Fernando Vidal Giménez, vicerector d'Economia i Empresa de la
Universitat Miguel Hernández d'Elx (per delegació de Jesús Tadeo Pastor Ciurana,
president de la Conferència de Rectors de la Comunitat Valenciana i rector de la
Universitat Miguel Hernández d'Elx) i Fernando Zárraga Quintana (gerent del Parc
Cientific de la Universitat de València).
Assisteix com a invitat el subsecretari de Presidència, Emili Sampío, així com Manuel
López Estornell, cap del Servei d'Organització de la Presidència de la Generalitat, i
Roberto Darwin Arnau, assessor tècnic de l'Alt Consell Consultiu d'I+D+i de la
Presidència.
El secretari tècnic és Francisco Mas Verdú, i el secretari administratiu, Joaquín
Martínez Gómez.

1. Lectura i, si és el cas, aprovació de les actes dels plens de 5 de novembre de 2015 i
18 de gener de 2016.
Obri la sessió el president del CVI, Andreu Ferrer, que, després de saludar els presents,
informa que les actes de les dues anteriors reunions s'han repartit als vocals, i per això
considera que s'han llegit. S'aproven ambdós per unanimitat.

2. Presentació de l'esborrany d'avantprojecte de llei de creació de l'Agència
Valenciana de la Innovació pel vicepresident executiu del CVI, Andrés García Reche.
El vicepresident executiu pren la paraula i realitza una presentació de l'esborrany de
l'avantprojecte de la llei de creació de l'Agència Valenciana de la Innovació. S'adjunta a
l'acta una còpia de l'esborrany que és objecte de debat, així com la presentació que
realitza el vicepresident executiu.
Conclou la presentació agraint a tots els membres del CVI l'actitud tan positiva que tots
han tingut i que ha imperat en els treballs realitzats, i felicitant-se que en el breu espai
de temps transcorregut des de la primera reunió del ple, que fa tindre lloc el 4 de
novembre de 2015, i l'actual, un poc més de dos mesos, s'haja aconseguit redactar un
avantprojecte de llei que arreplega moltes de les demandes realitzades pels agents
que formen el sistema valencià d'innovació.
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3. Debat i aprovació, si és el cas, de l'esborrany d'avantprojecte de llei de creació de
l'Agència Valenciana de la Innovació.
A continuació, s'obri un torn d'intervencions.
Pren la paraula en primer lloc Paco Molina, que manifesta la seua satisfacció i acord
amb el contingut de la llei que s'ha presentat. Matisa, no obstant això, la necessitat de
realitzar una revisió formal del text i eliminar les possibles expressions discriminatòries
de gènere, a més de sol·licitar una versió en valencià. En relació al contingut, sol·licita
que els futurs empleats al servei de l'Agència siguen reclutats amb els mateixos
principis que el personal de l'Administració de la Generalitat (respectant els principis
d'igualtat, mèrit i capacitat), així com que els siga aplicable el conveni col·lectiu del
personal laboral al servei de la Generalitat i els mateixos incentius que s'estableixen en
la funció pública valenciana vinculats a la carrera professional. En relació amb les
funcions, subratlla la necessitat que s'extreme la coordinació amb altres institucions de
la Generalitat, i per a això el Consell de Direcció i el Consell d'Innovació seran molt
importants, per donar cabuda als agents del sistema d'innovació. Es congratula que els
seus membres tinguen una funció executiva, i afirma que aquest serà el primer
organisme de la Generalitat en què passe això. Conclou la seua intervenció sol·licitant
que l'ens tinga una gestió transparent, sol·licitant que les seues actuacions i
funcionament s'integren en el Portal de Transparència, i reiterant l'enhorabona al
Consell per la iniciativa.
Isabel Gomis, en representació de Mª Teresa Cháfer Nácher (directora general de
Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna (PAC) de la Generalitat), sol·licita,
per la seua banda, que tenint en compte la importància del sector agroalimentari en la
Comunitat Valenciana, hauria d'haver-hi un representant de la conselleria competent
en aquesta matèria en el Consell de Direcció. També proposa substituir , en l'art. 6.2.
a), el terme "agrària", per "agroalimentària", així com que la utilització del concepte
jurídic indeterminat "causes justificades" que s'utilitza en l'article 25.1 hauria de
remetre's al seu futur desplegament reglamentari. Per la seua banda, Enrique Moltó,
(director de l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries) assenyala que s'hauria de
realitzar una referència explícita a la RIS3, estratègia d'especialització intel·ligent
(2014-2020).
Julia Company Sanus, directora general de Indústria i Energia i de l'IVACE, intervé per a
subratllar la necessitat que el nou òrgan AVI siga impulsor i coordinador de les
polítiques en matèria d'innovació. Demana que, en la mesura que siga possible, l'actual
Consell Valencià de la Innovació puga continuar treballant i aportant en la primera
etapa de funcionament de la nova AVI. En relació al Consell de Direcció, assenyala la
possibilitat que s'incorpore un representant dels parcs científics de les universitats, a
més de sumar-se a intervencions anteriors en el sentit de millorar el llenguatge des de
la perspectiva de gènere. Conclou assenyalant el seu acord amb aquesta llei, que
servirà per a aclarir el treball que realitzen les diferents entitats i impulsar noves
polítiques.
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Juan José Ortega Sánchez, representant per delegació de Gonzalo Pino Bustos
(secretari general d'UGT-PV), mostra també la seua satisfacció pel projecte de llei que
s'ha portat al Consell, i en especial el que se li atribuïsquen funcions realment
executives al Consell de Direcció, en el qual tenen representació els agents socials.
Conclou assenyalant que l'article 8.7 és un poc confús i s'hauria d'aclarir diferenciant
les dues idees que arreplega.
Isidre March Chordá (catedràtic d'Organització d'Empreses de la Universitat de
València), a més de felicitar els responsables de redactar la llei i de manifestar el seu
grat pel preàmbul, assenyala que, com a estudiós del fenomen, li agradaria destacar
que la innovació no és un concepte automàtic, que perquè es produïsquen innovacions
han de donar-se unes condicions objectives en les empreses (grandària elevada,
propensió a l'exportació, ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació
o sectors d'alt valor afegit). Segons la seua opinió, és molt important poder determinar
l'avaluació d'impacte dels programes, aspecte aquest sobre el qual al seu parer caldrà
insistir molt més en el futur.
En relació amb l'article 5, relatiu a les funcions de l'AVI, s'hauria de destacar en major
grau l'apartat 5, referit als patrocinis, entenent que és un aspecte de gran rellevància.
Al seu parer, també és confús l'apartat 6 (execució d'encàrrecs de gestió). Finalment,
assenyala la seua preocupació per la redacció de l'article 6.2, perquè al seu parer
podria obrir la porta a fundacions d'innovació privades l'únic objectiu de les quals siga
l'obtenció de subvencions.
José Vicente González Pérez (president de Cierval) felicita igualment la iniciativa de
redactar aquesta llei, i subratlla la necessitat d'insistir de forma especial en els
aspectes de l'avaluació de resultats, de manera que les actuacions o programes es
puguen anar reconduint en funció de la seua efectivitat, sense que haja de suposar cap
dificultat el fet d'eliminar o substituir un programa o actuació que no funcione o ho
faça deficientment.
Miquel V. Boix Domingo (director de Desenvolupament de Negoci de l'empresa B&H
assessors financers) proposa incloure l'àrea de finances com a àrea innovadora i
intentar arreplegar dos aspectes en el preàmbul: 1. La importància de fer créixer una
cultura financera des de les aules dels col·legis fins a l'àmbit professional, sense la qual
la societat no podrà traure el màxim partit del sistema valencià de la innovació que ha
d'atendre aspectes quantificables, quantitativament i qualitativament. En definitiva,
major cultura financera que possibilite i impulse la creació de productes i serveis que
tinguen presents les noves necessitats que ens plantegen MiFiD II, Basilea (I,II i III),
Fintech, Big Data, etc.; i 2. Implicar en el sistema valencià de la innovació la part de la
demanda, connectant els campus tecnològics i les universitats amb l'empresa. La pime
valenciana, així com la resta d'empreses concurrents en el nostre territori, han de
conéixer nous mètodes de finançament que tracen noves complicitats i augmenten la
rendibilitat dels projectes.
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Fernando Zárraga Quintana (gerent del Parc Cientific de la Universitat de València)
comença igualment la seua intervenció felicitant els responsables del CVI per aquesta
llei, i a continuació assenyala la necessitat de remarcar la interconnexió dels agents
(oferta) amb la demanda en innovació (estructura i necessitats), que és necessari
identificar. Segons la seua opinió, cal contemplar en l'AVI la presència
d'empreses/empresaris significats en l'àmbit de la innovació (efecte imitació i
mentoring) i crear o desenvolupar nous agents en l'àmbit de la innovació, però després
d'optimitzar els existents.
Assenyala, a continuació, que en el document es parla de la definició de l'estratègia,
però la definició de prioritats queda en un enunciat genèric. No es fa referència -al seu
parer- a la política industrial, ni a la reindustrialització, ni tampoc l'alineament amb
l'estratègia d'especialització intel·ligent pactada amb Europa (RIS3CV) o les KET (grup
de sis tecnologies: la micro i nanoelectrònica, la nanotecnologia, la biotecnologia
industrial, materials avançats, la fotònica i les tecnologies avançades de fabricació).
D'altra banda, seria especialment important incloure algun tipus de mètriques,
indicadors i metes del conjunt de l'ecosistema, especialment a mitjà i llarg termini.
Finalment, caldria mencionar de forma destacada en el document l'impuls de les àrees
d'innovació, en consonància amb les tendències a escala europea i de la resta de països
líders. I en aquest sentit s'ofereix de forma consensuada amb la resta de representants
dels parcs científics la inclusió en els òrgans de direcció de la futura agència d'una
representació dels parcs científics de la Comunitat valenciana, verdaders ecosistemes
d'innovació, conclou.
José-Pío Beltrán Porter (coordinador institucional del CSIC a la Comunitat Valenciana)
realitza dues aportacions a l'esborrany de la llei. D'una banda, en l'article 3.1.a),
proposa afegir com a agents d'innovació els relacionats amb la “generació” i aplicació
de coneixement i creativitat.: ”Els agents de la Comunitat Valenciana, públics i privats,
relacionats amb la producció, ús i intermediació d'innovacions orientades a l'activitat
productiva, mitjançant la generació i l'aplicació del coneixement i la creativitat.
En l'article 6.2.a), proposa substituir “Els òrgans del Consell, organismes dependents
d'aquests i, en general, amb les entitats pertanyents al seu sector públic empresarial,
competents, en particular, en les polítiques científica, industrial, turística, agrària,
sanitària i sociosanitària, mediambiental, d'innovació educativa i de tecnologies de la
informació i les comunicacions, o amb funcions relatives a aquestes” pels “òrgans del
Consell, organismes dependents d'aquests i, en general, amb les entitats pertanyents
al seu sector públic empresarial, competents, en particular, en les polítiques
d'investigació científica, industrial, de finançament de la innovació, turística,
agroalimentària, sanitària i sociosanitària, mediambiental, d'innovació educativa,
d'innovació cultural i d'innovació tecnològica, especialment de tecnologies de la
informació i les comunicacions, o amb funcions relatives a aquestes».
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Miguel Burdeos Bañó (president de l'empresa SPB) mostra igualment la seua
conformitat amb el text de la llei, i afig que, segons la seua opinió, en el preàmbul
s'hauria de fer una referència a la necessitat d'augmentar les empreses capdavanteres
que exercisquen un lideratge en la demanda, i puguen anar elevant la grandària de les
empreses més reduïdes. També assenyala que l'AVI podria exercir un paper més
rellevant en relació al mecenatge, i que en l'article 5.5 es podria introduir una
referència expressa a aquest assumpte.
César Orgilés Barceló (vicepresident de Redit) proposa que en el preàmbul s'assenyale
que l'AVI promourà iniciatives en coordinació amb altres conselleries per a
incrementar la cultura de la innovació a través d'iniciatives de distinta naturalesa
(educatives, informatives, compra pública innovadora, etc.), posant en relleu
l'important que és el mercat intern per a encapçalar l'oferta i orientar-la cap a un valor
reconegut per la demanda. També proposa, igualment en el preàmbul, que hauria
d'afegir-se com a objectiu incrementar la qualitat de vida dels habitants i visitants de la
Comunitat Valenciana, afavorint que accedisquen a béns i servicis que contribuïsquen
a aquest propòsit.
Finalment, en relació als membres del Consell Valencià d'Innovació (article 11.4),
proposa afegir, en aquest punt, el representant de REDIT perquè tinga veu i vot.
Lourdes Soriano (directora general del Consell de Cambres de Comerç de la Comunitat
Valenciana), en representació de José Vicente Morata Estragués (president) destaca la
importància de la cooperació publicoprivada, i que les xicotetes i mitjanes empreses de
la Comunitat puguen realitzar aportacions molt importants en aquest sentit. Afig que
els grups de treball que han funcionat en el si del CVI de forma satisfactòria haurien de
tindre una certa continuïtat, i proposa que arriben a una major concreció en el futur
reglament.
Fernando Vidal Giménez (vicerector d'Economia i Empresa de la Universitat Miguel
Hernández d'Elx), per delegació de Jesús Tadeo Pastor Ciurana (president de la
Conferència de Rectors de la Comunitat Valenciana i rector de la Universitat Miguel
Hernández d'Elx), intervé per a assenyalar que, segons la seua opinió, s'hauria d'acabar
amb la dicotomia entre parcs científics i parcs empresarials, de manera que les
empreses siguen molt més visibles.
El vicepresident executiu del CVI, Andrés García Reche, pren a continuació la paraula
per a agrair els comentaris i les aportacions realitzats pels vocals, pel seu caràcter
constructiu i enriquidor. En la mesura que siga possible, s'incorporaran al text definitiu.
Finalment, el president del CVI, Andreu Ferrer, pregunta als vocals sobre la seua
conformitat amb el text presentat, i el Ple manifesta per assentiment el seu vot
unànime positiu.
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4. Precs i preguntes.
Al no haver-hi cap prec o pregunta, tanca la sessió el president del CVI, Andreu Ferrer,
que agraeix a tots els vocals el seu treball, invita els vocals al Ple de l'Alt Consell
d'I+D+i, que se celebrarà el pròxim 4 de març, en el qual es debatrà sobre el text que
ha eixit de la reunió del CVI del dia de hui.
I, sense més assumptes a tractar, s'alça la sessió a les 12:30 hores.

El secretari tècnic

Francisco Mas Verdú

Vist i plau del president

Andreu Ferrer Bautista
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ANNEX II: Síntesi de les opinions emeses per l’Alt Consell Consultiu de R+D+I en
relació amb la debilitat del sistema valencià de la innovació (1999-2015)
Des de 1999, els diversos informes anuals de l’Alt Consell Consultiu en I+D+i de Presidència de la
Generalitat Valenciana insisteixen en la descoordinació i la desarticulació de l'SVI i en la necessitat
d’encaixar les polítiques d’I+D+i a fi de reduir els desequilibris existents. A continuació es
destaquen algunes de les recomanacions extretes dels informes anuals esmentats:

Informe any 1999 (p. 176)

-

Propiciar les interaccions entre els elements de l'SVI, tant dins dels entorns com, i sobretot, entre diferents.
Definir polítiques de caràcter horitzontal, autònomes, no mimètiques i coherents amb la realitat del territori.
Gestionar adequadament aquestes polítiques i coordinar-les en els àmbits regional, nacional i europeu.
Afavorir la participació de les empreses en projectes d’I+D, en particular els de caràcter cooperatiu.

Informe any 2000 (p. 13)
Resulta apropiat que s’articule com més prompte millor l’existència d’un fòrum integrador dels distints agents de la innovació a
la CV, a fi de disposar d’un punt de referència comuna per a consensuar els esforços.
Informe any 2004 (p. 298)
L’articulació del sistema valencià d’innovació constitueix un dels objectius que l’ACC ha fet seus des de 1999.
Informe any 2009 (p. 50)

- A la Comunitat Valenciana i a la resta d’Espanya i la major part d’Europa, les universitats i els centres d’investigació tenen, en
general, una escassa relació amb el món empresarial del seu entorn.

- Els dos motius principals són, en general, l’absència d’interessos comuns i, sobretot, el desconeixement mutu.
Informe any 2011 (p. 542)
El 88% dels fons aportats per les empreses a l’I+D els executen elles mateixes i només el 12% s’executa en universitats i altres
centres públics.
Informe any 2012 (p. 460) Pàgina 116
La CV té un sistema de producció científica raonablement bo (...), però en allò que s’ha d’actuar prioritàriament és a animar la
valoració del coneixement, és a dir, la transferència ràpida cap al teixit productiu del resultat de la investigació.
Informe any 2013-14 (p. 254)
La Comunitat Valenciana hauria d’aspirar a promoure un gran pacte per la
d’innovació europeu.

innovació per a fer de València un “clúster”

Informe any 2015 (p. 317 i 319)

- La Comissió d’Economia afirma que el progrés tecnològic és crucial per al creixement i la competitivitat d’una economia (...),
s’ha de donar suport al talent i fomentar l’emprenedoria i continuar el compromís de tots amb els programes d’I+D+i de la
Comunitat Valenciana.

- De la crisi només eixirem amb un canvi de model productiu on es primen els sectors demandants de talent, de coneixement,
de tecnologia i de ciència. Només aquests sectors crearan ocupació de qualitat i generaran creixement sostenible.

Font: informes anuals sobre l'estat de la I+D+i a la Comunitat Valenciana. Alt Consell Consultiu en I+D+i de
Presidència de la Generalitat
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ANNEX III: Esborrany Llei Agència Valenciana de la Innovació

ESBORRANY DE L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE L’AGÈNCIA
VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ (text aprovat pel Ple del CVI
de 25 de febrer de 2016 per a debatre’l i, si és el cas, aprovarlo)
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I. L’economia de la Comunitat Valenciana ha experimentat en els últims lustres serioses
dificultats per a mantindre un nivell de renda per capita comparable al de les regions europees
d’un potencial de desenvolupament semblant. Un fet que és indissociable dels relativament
reduïts nivells de productivitat aconseguits per una majoria de les empreses que conformen el seu
sistema productiu, així com del molt escàs creixement que aquesta variable ha mostrat al llarg del
temps.
En aquestes condicions, no resulta sorprenent que el salari mitjà d’un treballador valencià estiga,
així mateix, per davall dels estàndards d’altres regions del nostre entorn, i, per descomptat, molt
allunyat dels nivells aconseguits en els països que componen l’Eurozona.
Entre les diverses causes que contribueixen a explicar aquesta situació es troba la reduïda
dimensió de les empreses, però també la relativament escassa incorporació de la innovació i el
coneixement especialitzat com un dels elements centrals en la definició de les seues estratègies
competitives. Unes causes que, d’altra banda, també explicarien la reduïda capacitat d’adaptació
mostrada per bona part del sistema productiu valencià davant d’un entorn econòmic internacional
marcat per la globalització dels mercats, els canvis en les pautes de la demanda, la ràpida
extensió i accessibilitat de les tecnologies de la informació, les comunicacions, la logística i la
necessitat de disposar d’una adequada cultura financera. I, més en general, per tots aquells
processos de digitalització i ús intensiu del coneixement que s’han anat incorporant al llarg de
tota la cadena del valor dels productes i serveis.
Els principals problemes estructurals de l’actual model productiu valencià no es deriven, per tant,
de la seua singular especialització sectorial, sinó, sobretot, del comportament competitiu,
individualment considerat, de les empreses que formen part d’aquests sectors, de tal manera que
les distàncies de valor afegit i productivitat entre aquestes, dins de cada sector, han acabat tenint
més rellevància que les diferències observades entre dues empreses pertanyents a sectors
distints.
A més d’altres factors, com la dimensió de les empreses i la intensitat en l’ús del capital respecte
del treball que aquestes posseeixen, el factor determinant que distingeix les unes de les altres té a
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veure, fonamentalment, amb el major o menor nivell d’incorporació del coneixement i la innovació
en tots els seus vessants coneguts: producte, procés, organització i mercat, al si de les seues
estratègies competitives.
Ara bé, perquè les empreses puguen incorporar tot tipus de tecnologies i innovacions necessàries
per a refermar aquestes estratègies, es necessita, no sols un volum elevat de coneixement
emmagatzemat en el sistema (alt percentatge d’I+D respecte del PIB) o una indiscutible qualitat
del coneixement, sinó també una alta implicació de la demanda empresarial i un elevat grau
d’accessibilitat al coneixement per part de les empreses, la qual cosa no pot produir-se
eficaçment si el sistema d’innovació en el seu conjunt no està degudament interconnectat.
De tal manera que un sistema d’innovació poc eficient i, per tant, escassament generador de
sinergies entre els seus distints components, dificulta que les empreses tinguen fàcil accés al
talent disponible. I això resulta imprescindible per a escometre estratègies competitives
d’innovació capaces de generar nivells superiors de valor afegit, i, en conseqüència, salaris més
elevats, alhora que els centres productors de ciència i tecnologia també poden contribuir a
estendre i diversificar el sistema productiu mitjançant la concreció en el territori de noves activitats
i empreses amb alt valor afegit.
Per totes aquestes raons, l’Agència Valenciana de la Innovació (AVI), que es crea mitjançant la
present llei, considera que la millora del model productiu valencià, que és el seu principal objectiu,
és inseparable de l’objectiu subordinat d’aconseguir un desenvolupament integral de tota la seua
capacitat innovadora.
L’AVI, per tant, dissenyarà i coordinarà l’Estratègia d’Innovació de la Comunitat Valenciana, i
alhora impulsarà l’articulació de tots els agents del Sistema Valencià d’Innovació (incloent-hi les
universitats, les institucions públiques d’investigació, els centres del CSIC presents al seu territori,
i els instituts tecnològics, entre altres), evitant en tot cas duplicitats amb la resta d’organismes de
la Generalitat. En aquest sentit l’AVI orientarà, en última instància, les seues accions cap a
l’increment de la productivitat d’empreses i dels serveis públics mitjançant la innovació i l’ús del
coneixement, així com cap a la generació de noves activitats d’alt valor afegit que estenguen la
base productiva existent. Així mateix, l’AVI promourà iniciatives en coordinació amb altres
conselleries per a incrementar la cultura de la innovació en diferents àmbits.
Els resultats a mitjà termini esperats per part de la Generalitat Valenciana no són altres que el
creixement sostingut de la renda per capita, la creació de llocs de treball de qualitat, l’augment de
l’ocupació, i l’increment de la qualitat de vida dels ciutadans. En suma, la consecució d’un patró
de creixement intel·ligent, sostenible i integrador, en línia amb els objectius adoptats en
l’Estratègia Europea 2020.
II. La present llei es dicta a l’empara del que estableix la Llei Orgànica 5/1982, d’1 de juliol,
d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, articles 19.1 (“En l’àmbit de les seues
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competències la Generalitat impulsarà un model de desenvolupament equitatiu, territorialment
equilibrat i sostenible, basat en la incorporació de processos d’innovació,.. ), i 52.2 (“La
Generalitat, en l’exercici de les seues competències, i sense perjudici de la coordinació general
que correspon a l’Estat, fomentarà el sistema valencià de ciència, tecnologia i empresa
promovent l’articulació i la cooperació entre les universitats, els organismes públics d’investigació,
la xarxa d’instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana i altres agents públics i privats, amb la
finalitat estatutària d’R+D+I i a fi de fomentar el desenvolupament tecnològic i la innovació, amb el
suport del progrés i la competitivitat empresarial de la Comunitat Valenciana. Es regularà
mitjançant una llei de les Corts”).
La llei consta de tres capítols, vint-i-set articles, dues disposicions addicionals, dues disposicions
finals i una disposició derogatòria. El primer dels capítols contempla la naturalesa jurídica,
l’objecte, l’adscripció i les funcions de l’Agència Valenciana de la Innovació (d’ara en avant
l’Agència o AVI). Aquesta es configura com a entitat de dret públic de la Generalitat, adscrita a la
Presidència, i té com a objecte general la millora del model productiu valencià mitjançant el
desenvolupament de la seua capacitat innovadora, per a la consecució d’un creixement
sostenible, integrador i inclusiu.
A aquest efecte, l’Agència impulsarà l’enfortiment i el desenvolupament del Sistema Valencià
d’Innovació (SVI) en el seu conjunt, promovent la generació, la difusió, la intercanvi i l’explotació
de coneixement.
En aquest sentit, cal destacar d’entre les seues funcions l’enfortiment dels agents de l'SVI i les
seues interrelacions, la coordinació de l’Estratègia d’Innovació de la Comunitat Valenciana, el
disseny i el desplegament d’accions dirigides a l’ús més eficient dels recursos de l'SVI i a la
cooperació entre l’activitat pública i privada de la Comunitat Valenciana d’acord amb la seua
contribució a la consecució dels fins de l’Agència.
El segon capítol de la llei estableix els òrgans de l’Agència, les competències atribuïdes a cada un
i diversos aspectes del seu funcionament. Els òrgans previstos per la llei són el Consell de
Direcció, el Consell Valencià d’Innovació, la presidència, la vicepresidència executiva i la secretaria
general.
El Consell de Direcció es crea com a màxim òrgan col·legiat de govern de l’AVI, i en formen part
diversos representants de les administracions, entitats i organitzacions que integren el Sistema
Valencià d’Innovació, la confluència dels quals en aquest òrgan permetrà facilitar la relació
cooperativa i col·laboradora que persegueix l’Agència.
Cal destacar, així mateix, l’important paper assignat al Consell Valencià de la Innovació, mitjançant
el qual s’integrarà la presència d’un ampli nombre d’agents del Sistema Valencià d’Innovació,
atorgant-li facultats d’informació preceptiva de les principals decisions que haja d’adoptar l’AVI.
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La presidència de l’Agència s’estableix que recaiga en el titular de la Presidència de la Generalitat,
la qual cosa li atorga un caràcter transversal d’acord amb els objectius i les funcions propis
d’aquesta, així com una visibilitat proporcional a la importància que es concedeix a la creació i
l’aplicació de coneixement en l’àmbit dels sectors econòmics i socials de la Comunitat
Valenciana.
Com a segona singularitat, el principal òrgan unipersonal executiu de l’AVI –la vicepresidència
executiva– es preveu que siga elegit per una majoria qualificada de les Corts Valencianes.
Mitjançant aquest procediment es persegueix preservar el caràcter independent i professional de
l’Agència. Una finalitat que es reforça mitjançant la previsió que aquest càrrec tinga una duració
d’almenys cinc anys, la qual cosa li permet independitzar el seu exercici del cicle polític de cada
moment, proporcionant continuïtat i estabilitat a l’AVI.
El tercer capítol de la llei regula els principis de funcionament de l’AVI, així com la seua
organització, gestió i mitjans. Hi destaca l’explícita relació dels principis que caracteritzen el
funcionament de l’Agència: autonomia, independència tècnica, objectivitat en l’avaluació del mèrit
innovador en totes les seues actuacions, transparència, eficàcia en l’actuació, eficiència en
l’assignació i la utilització de recursos públics i avaluació continuada, cooperació interinstitucional
i igualtat de gènere. Principis, tots ells, expressius d’una administració compromesa, responsable,
moderna i plenament disposada a donar compte de les seues activitats i de la gestió que realitze
dels recursos públics.
Finalment, les disposicions addicionals es refereixen a les relacions amb les Corts i a la condició
de l’AVI com a mitjà propi i servei tècnic de l’Administració autonòmica.
Capítol I. Naturalesa jurídica, objecte, adscripció i funcions
Article 1. Naturalesa jurídica
Es crea l’Agència Valenciana d’Innovació (d’ara en avant l’Agència) com a entitat de dret públic de
la Generalitat Valenciana de les previstes per l’article 155.1. de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, facultada per a
exercir potestats administratives i realitzar activitats prestacionals i de foment destinades al
desplegament de les polítiques públiques que l’Administració de la Generalitat Valenciana aplique
per a l’enfortiment i el desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació.
L’Agència es regeix pel dret privat excepte en la formació de la voluntat dels seus òrgans, en
l’exercici de les potestats administratives que tinga atribuïdes i en els aspectes específicament
regulats per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, pels seus estatuts i per la legislació
pressupostària.
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Article 2. Objecte i fins
L’objecte general de l’Agència és la millora del model productiu valencià mitjançant el
desenvolupament de la seua capacitat innovadora per a la consecució d’un creixement
intel·ligent, sostenible i integrador.
A aquest efecte, l’Agència coordinarà l’Estratègia d’Innovació de la Comunitat Valenciana, i
promourà l’enfortiment i el desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació (SVI) en el seu
conjunt, impulsant la generació, la difusió, l’intercanvi i l’explotació de coneixement. Amb aquest
fi, l’Agència establirà les relacions que en cada cas siguen necessàries amb els agents
innovadors.
Article 3. Definicions
Als efectes d’aquesta llei i de les disposicions que la despleguen, s’entén per:
1. Sistema Valencià d’Innovació: el constituït per:
a) Els agents de la Comunitat Valenciana, públics i privats, relacionats amb la producció, l’ús i la
intermediació d’innovacions orientades a l’activitat productiva, mitjançant la generació i l’aplicació
del coneixement i la creativitat.
b) Les interrelacions entre els agents esmentats en l’apartat a).
2. Agent de l'SVI: tota entitat que, amb independència de la seua personalitat i naturalesa jurídica,
contribuïsca a la creació, la difusió, la transferència i la implementació d’innovacions, i l’activitat
de la qual es desenvolupe, totalment o en una part significativa, a la Comunitat Valenciana.
3. Innovació: consisteix en la introducció, en els sectors públic i privat, de:
a) Nous béns i serveis o la substancial millora dels existents .
b) Nous processos de producció o la substancial millora dels existents.
c) Noves formes organitzatives i de mercat o la substancial millora de les existents.
Article 4. Adscripció
D’acord amb l’objecte i els fins assenyalats en l’article 2, l’Agència s’adscriu a la Presidència de la
Generalitat.
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Article 5. Funcions
En particular, l’Agència complirà el seu objecte mitjançant l’exercici de les funcions següents:
1. L’enfortiment dels agents de l'SVI i les seues interrelacions, les existents amb els agents
d’altres sistemes d’innovació i el suport a la introducció de nous agents en el sistema.
2. La coordinació de l’Estratègia d’Innovació de la Comunitat Valenciana.
3. El disseny i el desenvolupament d’estratègies dirigides a l’ús més eficient dels recursos de
l'SVI, incloent-hi l’impuls cooperatiu dels existents.
4. La cooperació amb l’activitat pública i privada de la Comunitat Valenciana que contribuïsca a la
consecució dels fins de l’Agència.
5. L’obtenció de suports privats a la innovació per la via del patrocini, el cofinançament i els
compromisos derivats de les estratègies de responsabilitat social de les empreses.
6. L’execució d’encàrrecs de gestió, en què l’Agència tindrà, a aquest efecte, la condició de mitjà
propi de l’Administració valenciana, i la realització de les activitats o la prestació de serveis en
virtut de contractes, convenis i, en general, negocis jurídics acordats amb altres entitats.
7. Qualsevol altra que li assigne reglamentàriament el Consell en desplegament de la present llei.
Article 6. Execució de les funcions de l’Agència
1. L’execució de les funcions de l’Agència es concretarà mitjançant plans i programes, anuals o
plurianuals. Ambdós podran preveure:
a) La concessió de subvencions corrents i de capital als agents del Sistema Valencià
d’Innovació mitjançant les corresponents convocatòries de concurrència competitiva, sempre
que no col·lidisquen amb les competències d’altres organismes.
b) La subscripció de convenis amb entitats que exercisquen activitats innovadores.
c) La participació en plans i programes d’altres administracions públiques.
d) La participació en la creació o el desenvolupament de nous agents de l'SVI,
independentment de la seua naturalesa jurídica i finalitat específica, d’acord, en cada cas,
amb el que establisca la legislació aplicable.
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e) La concessió d’avals i pr éstecs, en cooperació amb l’entitat de la Generalitat Valenciana
competent en matèria de finançament o, si és el cas, amb altres entitats financeres.
8. Per al compliment de les funcions atribuïdes a l’Agència i la consecució d’un grau d’eficàcia i
eficiència de la seua gestió més elevat, podrà exercitar-les per si mateixa o executar-les en
col·laboració amb:
a) Els òrgans del Consell, els organismes dependents d’aquests i, en general, les entitats
pertanyents al seu sector públic empresarial, competents o amb funcions relatives, en
particular, a les polítiques d’investigació científica, industrial, de finançament de la
innovació, turística, agroalimentària, sanitària i sociosanitària, mediambiental, d’innovació
cultural i d’innovació tecnològica, especialment de tecnologies de la informació i les
comunicacions.
b) Altres entitats relacionades amb el SVI, en particular administracions i institucions
públiques, o amb funcions d’aquesta naturalesa, organitzacions associatives privades, sense
fins de lucre, i empreses i fundacions públiques i privades pertanyents al SVI.
En aquest últim cas s’haurà d’acreditar l’interés general que ho justifica, així com la participació
de l’Agència en els beneficis econòmics que es desprenguen, si és el cas, de l’exercici de les
funcions concertades

Capítol II. Òrgans de l’Agència Valenciana d’Innovació
Article 7. Òrgans de l’Agència
Són òrgans de l’Agència:
El Consell de Direcció.
El Consell Valencià d’Innovació.
La presidència.
La vicepresidència executiva.
La secretaria general.
Article 8. Composició, designació i funcionament del Consell de Direcció
1. El Consell de Direcció és l’òrgan de govern col·legiat de l’Agència.
2. Són membres del Consell de Direcció:
El president
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El vicepresident executiu, designat d’acord amb allò que s’indica en l’article 13.
Els vocals següents:
a)

Dos representants de la conselleria competent en matèria de política industrial amb el
rang almenys de director general, designats pel titular de la conselleria.

b) Un representant de la conselleria competent en matèria d’hisenda i sector públic
instrumental amb el rang almenys de director general, designat pel titular de la
conselleria.
c) Un representant de la conselleria competent en matèria d’investigació i universitats amb el
rang almenys de director general, designat pel titular de la conselleria.
d) Un representant de l’Institut Valencià de Finances amb el rang almenys de director
general, designat pel president d’aquest institut.
e) Un representant de les fundacions i dels organismes públics d’investigació adscrits a la
Generalitat Valenciana, designat pel Consell.
f)

El coordinador Institucional del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a la
Comunitat Valenciana.

g) Dos representants de les universitats, designats per la Conferència de Rectors de la
Comunitat Valenciana.
h) Un representant de la Xarxa d’Instituts Tecnològics, designat pel seu òrgan de direcció.
i)

Dos representants de les organitzacions sindicals més representatives de la Comunitat
Valenciana, designats pels seus òrgans de direcció.

j)

Dos representants de les organitzacions empresarials més representatives de la
Comunitat Valenciana, designats pels seus òrgans de direcció, un dels quals ho serà a
proposta del Consell de Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la
Comunitat Valenciana.

A més, assistiran al Consell, amb veu i sense vot:
El secretari general de l’Agència.
Un representant de l’Advocacia de la Generalitat.
3. La duració màxima del mandat dels vocals elegits per designació serà de cinc anys, comptantla a partir de la data del seu nomenament.
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4. En el nomenament dels membres del Consell de Direcció s’haurà de tendir a la representació
paritària d’homes i dones, d’acord amb el que disposa la disposició addicional novena, apartat
3, de la Llei 1/2013, de 21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector
públic empresarial i fundacional de la Generalitat, en la redacció donada per la Llei 10/2015, de
29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d’organització de la
Generalitat.
5. Els membres del Consell de Direcció la presència dels quals en aquest no ho siga per raó del
seu càrrec, seran nomenats pel vicepresident executiu de l’Agència, a proposta de les
organitzacions corresponents.
No obstant això, el membre del Consell de Direcció indicat en l’incís e) serà nomenat pel Consell
a proposta del president de l’Agència.
6. El secretari serà la persona titular de la Secretaria General i assistirà a les sessions amb veu
però sense vot. Serà substituït pel vocal de menor edat en els casos de vacant, absència,
malaltia o impediment legítim.
7. El vicepresident executiu determinarà els membres de l’alta direcció de l’Agència que puguen
assistir, amb veu però sense vot, a les reunions del Consell, i serà substituït quan no puga
assistir-hi pels vocals, seguint-ne l’ordre de prelació, i si n’hi ha igualtat, pel de més edat.
8. El Consell de Direcció es reunirà almenys cada tres mesos, i podrà celebrar sessions
extraordinàries per decisió del vicepresident executiu o quan així ho sol·licite almenys la meitat
dels seus membres.
9. Les resolucions del Consell de Direcció esgoten la via administrativa.
10. Per a allò que no es dispose en aquesta llei, el Consell de Direcció ajustarà la seua actuació,
en el que li siga aplicable, a Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques.
Article 9. Funcions del Consell de Direcció
Corresponen al Consell de Direcció les funcions següents:
a) Fer el seguiment, la supervisió i el control superiors de l’actuació de l’Agència.
b) Aprovar la proposta del contracte de gestió.
c) Aprovar els plans d’acció, anuals i plurianuals, els objectius estratègics i operatius de
l’Agència i els procediments, els criteris i els indicadors per al mesurament del seu
compliment i del grau d’eficiència en la gestió.
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d) Aprovar l’estructura directiva de l’Agència i els criteris retributius.
e) Nomenar i revocar el secretari general de l’Agència, a proposta del vicepresident executiu.
f)

Fer el control de la gestió del vicepresident executiu i del secretari general de l’Agència.

g) Aprovar l’avantprojecte de pressupostos anuals, la contracció de qualsevol obligació de
caràcter plurianual dins dels límits fixats en el contracte de gestió, així com els comptes
anuals auditats.
h) Aprovar els informes anuals i plurianuals d’activitat, així com aquells extraordinaris que es
consideren necessaris, valorant els resultats obtinguts i consignant les deficiències
observades.
i) Nomenar i destituir els membres del Consell Valencià d’Innovació, a proposta del
vicepresident executiu de l’Agència.
j) Aprovar els criteris i els procediments de selecció del personal, tenint en compte el que
s’establisca en el contracte de gestió.
k) Aprovar la relació de llocs de treball de l’Agència, dins del marc d’actuació que en matèria
de recursos humans s’establisca en el contracte de gestió, així com elevar la proposta
d’oferta anual d’ocupació de l’Agència per a la integració en l’oferta d’ocupació pública.
l) Aprovar el nomenament i el cessament del personal directiu de l’Agència, així com els
criteris per a la determinació dels incentius retributius per rendiment que els corresponguen,
tenint en compte el que s’establisca en el contracte de gestió.
m) Aprovar els expedients que reglamentàriament es determinen, siga per la seua quantia
econòmica o per la seua importància estratègica per al funcionament i la millora del Sistema
Valencià d’Innovació.
n) Qualssevol altres que li corresponguen en funció de la legislació vigent o que
s’establisquen reglamentàriament.
Article 10. El Comité Executiu
El Consell de Direcció podrà delegar en un comité executiu, les funcions, la composició i el règim
de funcionament del qual es determinaran reglamentàriament.
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Article 11. Del Consell Valencià d’Innovació
1. El Consell Valencià d’Innovació és l’òrgan col·legiat de suport i assessorament del Consell de
Direcció i dels òrgans unipersonals de l’Agència en allò que li sol·liciten o proposen.
2. La presidència i vicepresidència del Consell Valencià d’Innovació recauran en les persones
titulars de la Presidència de la Generalitat i la vicepresidència executiva de l’Agència.
3. La composició dels restants membres del Consell Valencià d’Innovació es determinarà
reglamentàriament, i hauran de formar-ne part institucions i personalitats del Sistema Valencià
d’Innovació reconegudes per la seua labor i contribucions a la investigació científica, el
desenvolupament tecnològic i les seues aplicacions a la innovació empresarial, així com
professionals i representants d’entitats i empreses igualment reconegudes per les seues
capacitats i iniciatives innovadores.
4. En tot cas, a més de representants de les institucions presents en el Consell de Direcció,
formaran part del Consell Valencià d’Innovació dos membres de l’Alt Consell Consultiu en
R+D+I, nomenats a proposta del seu vicepresident executiu, un representant del Consell de
Cambres Oficials de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana, un
representant de la Xarxa de Municipis Innovadors de la Comunitat Valenciana i el secretari
general de l’Agència, amb veu però sense vot.
5. Els vocals del Consell de Direcció podran assistir a les sessions del Consell Valencià
d’Innovació amb veu però sense vot.
6. El Consell Valencià d’Innovació es reunirà de forma ordinària com a mínim una vegada l’any, i,
de forma extraordinària, quan ho determine el president, el vicepresident executiu per
delegació d’aquest o quan ho sol·licite un terç dels seus membres.
7. Els membres del Consell Valencià d’Innovació podran formar comissions i grups de treball per
a l’elaboració de dictàmens, informes, propostes i tasques d’avaluació. Aquests treballs
s’elaboraran per delegació del Consell Valencià d’Innovació amb l’acord previ d’aquest, o a
petició de qualsevol dels restants òrgans de l’AVI. En aquest últim cas, l’òrgan sol·licitant
assenyalarà la composició de la comissió o grup de treball. A les anteriors comissions i grups
de treball podran incorporar-se membres temporals, elegits per la seua especialització i
capacitats professionals.
8. Els membres del Consell Valencià d’Innovació i els membres temporals que s’incorporen a les
sessions de les comissions i grups de treball rebran les dietes i les compensació de despeses
d’allotjament i desplaçament fixades pel Consell de Direcció de l’AVI. El personal directiu,
funcionarial o laboral de la Generalitat Valenciana queda subjecte a la regulació general
establida pel Consell.
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9. Actuarà com a secretari del Consell Valencià d’Innovació qui exercisca aquesta funció en el
Consell de Direcció.
10. En particular, el Consell Valencià d’Innovació emetrà un informe amb caràcter preceptiu sobre
les matèries següents:
a) L’avantprojecte de pressupost.
b) Els programes plurianuals i anuals de suport al reforçament i l’articulació del Sistema
Valencià d’Innovació.
c) Altres plans i projectes rellevants de l’Agència.
d) La memòria d’activitats de l’Agència.
f) Altres iniciatives dirigides a la millora del Sistema Valencià d’Innovació.
Article 12. De la presidència
1. La presidència de l’AVI recau en el president de la Generalitat.
2. Corresponen al president de l’Agència les funcions següents:
a) Exercir la màxima representació institucional i legal de l’Agència, presidir-ne el Consell de
Direcció i vetlar pel compliment del seu objecte, fins i funcions, sense perjudici de les
delegacions que puguen establir-se.
b) Dirigir les tasques del Consell de Direcció, ordenar les seues convocatòries, fixar l’ordre del
dia de les reunions, presidir-les i dirigir les deliberacions.
c) Dirimir amb el seu vot els empats, a l’efecte d’adoptar acords, al si del Consell de Direcció.
d) Autoritzar amb la seua firma, juntament amb la persona que ocupe la secretaria, les actes
aprovades de les sessions del Consell de Direcció i la certificació dels acords o punt
continguts en les actes.
e) Exercir les altres facultats i funcions que li atribuïsquen aquesta llei, el Consell de Direcció i
les disposicions vigents.
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Article 13. De la vicepresidència executiva. Elecció i mandat
1. A proposta del president de la Generalitat, el vicepresident executiu de l’Agència serà elegit
per les Corts Valencianes d’entre persones amb acreditada experiència i formació en l’àmbit
de les polítiques i estratègies d’innovació a la Comunitat Valenciana.
2. Per a la seua vàlida elecció, serà necessària la compareixença prèvia davant de la comissió
que, per raó de la matèria, designen les Corts Valencianes, i el posterior vot favorable de com
a mínim dos terços del nombre total dels integrants de la comissió. Aconseguit aquest
quòrum, i comunicada aquesta circumstància, el seu nomenament correspondrà al president
de la Generalitat
3. La majoria anterior serà així mateix la necessària per a procedir a revocar-la.
4. El mandat del vicepresident executiu de l’Agència serà de cinc anys i exigirà plena dedicació,
per la qual cosa serà incompatible amb tot tipus d’exercici, tant en el sector públic com en el
privat, excepte les funcions de representació que li corresponguen per raó del càrrec, que en
cap cas seran retribuïdes.
Article 14. Funcions de la vicepresidència executiva
1. Corresponen al vicepresident executiu de l’Agència les funcions següents:
a)

Exercir les funcions ordinàries de representació i legals que es determinen
reglamentàriament, així com aquelles altres que li delegue el president de l’Agència.

b)

Proposar al Consell de Direcció el nomenament i el cessament del secretari general de
l’Agència.

c)

Elevar al Consell de Direcció la proposta del contracte plurianual de gestió de l’Agència.

d)

Elevar al Consell de Direcció els objectius estratègics i operatius de l’Agència, i els
procediments, els criteris i els indicadors per al mesurament del seu compliment i del grau
d’eficiència en la gestió.

e)

Elevar al Consell de Direcció el pla d’acció anual de l’Agència, en el marc del contracte
plurianual de gestió.

f)

Elaborar amb el secretari general l’avantprojecte de pressupost de l’Agència i elevar-lo al
Consell de Direcció.
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g)

Elevar al Consell de Direcció l’informe anual d’activitats, ordinàries i extraordinàries, de
l’Agència.

h)

Aprovar, a proposta del secretari general de l’Agència, les convocatòries d’ajudes,
subvencions i beques.

i)

Resoldre les reclamacions prèvies a la via judicial civil o laboral.

j)

Resoldre les reclamacions formulades en matèria de responsabilitat patrimonial de les
administracions públiques.

k)

Informar les conselleries competents i altres institucions de la Generalitat Valenciana sobre
l’execució i el compliment dels objectius fixats en el contracte de gestió de l’Agència.

l)

Exercir les facultats d’òrgan de contractació de l’entitat i firmar convenis de col·laboració,
memoràndums d’entesa, acords d’execució o instruments jurídics de qualsevol altra
naturalesa que puguen generar compromisos i obligacions per a l’Agència, sense
perjudici de les delegacions que, si és el cas, s’establisquen.

m) Conferir i revocar poders generals i especials a persones determinades, tant físiques com
jurídiques, públiques o privades, per als assumptes en què siga necessari atorgar-los.
n)

Proposar al Consell de Direcció el nomenament i el cessament del personal directiu de
l’Agència.

ñ)

Cuidar-se de l’execució dels acords presos pel Consell de Direcció.

o)

Elevar al Consell Valencià d’Innovació els documents pertinents sobre pressupost i plans,
programes plurianuals i anuals i la memòria d’activitats de l’Agència.

p)

Exercir les altres facultats i funcions que li atribuïsquen aquesta llei, el Consell de Direcció i
les disposicions vigents.

2. Les resolucions del vicepresident executiu esgoten la via administrativa.
Article 15. Del secretari general
1. El secretari general de l’Agència serà nomenat, renovat i separat pel Consell de Direcció de
l’Agència, a proposta del vicepresident executiu.
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2. Els requisits i el procés per a fer-ne la selecció es determinaran reglamentàriament, i haurà de
participar-hi una comissió integrada per membres del Consell de Direcció designada a aquest
objecte.
3. Corresponen al secretari general les funcions següents:
a) Encarregar-se de la direcció i la gestió ordinària de l’Agència, en el marc de les funcions
atribuïdes en aquest apartat o de les que li siguen delegades expressament, i en particular
l’execució dels acords del Consell de Direcció.
b) Elaborar la proposta del contracte de gestió de l’Agència.
c) Elaborar la proposta d’objectius estratègics i operatius de l’Agència, i els procediments, el
criteris i els indicadors per al mesurament del seu compliment i del grau d’eficiència en la
gestió.
d) Elaborar la proposta de pla d’acció anual i dirigir i coordinar les activitats que siguen
necessàries per al desenvolupament de les funcions de l’Agència.
e) Elaborar amb el vicepresident executiu la proposta d’avantprojecte de pressupost de
l’Agència.
f) Formular els comptes anuals i elevar-los al Consell de Direcció amb l’informe d’auditoria de
comptes, previ coneixement i autorització del vicepresident executiu.
g) Acordar les variacions pressupostàries que s’estimen necessàries i que no hagen de ser
autoritzades per la conselleria competent en matèria d’hisenda i proposar al president
executiu aquelles altres que necessiten aquesta autorització.
h) Autoritzar, per una causa justificada, la disposició de despeses, el reconeixement
d’obligacions i l’ordenació dels pagaments corresponents, dels quals donarà compte al
vicepresident executiu i al Consell de Direcció.
i) Proposar la modificació dels límits generals de compromís de despesa amb càrrec a
exercicis futurs per una causa justificada, dels quals donarà compte al vicepresident
executiu i al Consell de Direcció.
j) Elaborar la proposta d’informe anual d’activitats, ordinàries i extraordinàries, de l’Agència.
k) Firmar contractes, per delegació del vicepresident executiu.
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l) Proposar al vicepresident executiu el nomenament i el cessament del personal directiu de
l’Agència.
m) Exercir la direcció del personal de l’Agència i preveure les seues necessitats en aquest
àmbit, així com elaborar la proposta de relació de llocs de treball de personal laboral.
n) Resoldre les convocatòries de provisió de llocs de treball de personal funcionari i contractar
el personal laboral dins de les limitacions legals i pressupostàries i sense perjudici de les
competències atribuïdes a altres òrgans de la Generalitat.
ñ) Elaborar la proposta de criteris per a la determinació dels incentius al rendiment del
personal de l’Agència, perquè l’aprove el Consell de Direcció, previ coneixement i
autorització del vicepresident executiu, i en els límits assenyalats per la legislació vigent. El
règim i la quantia dels incentius al rendiment s’ajustaran al que, si és el cas, amb caràcter
general, s’aplique al conjunt del sector públic instrumental de la Generalitat.
o) Exercir la representació institucional i legal de l’Agència quan no corresponga a altres
òrgans seus o les funcions hagen sigut delegades de forma expressa.
p) Sol·licitar al Consell d’Innovació els informes i l’assessorament que considere necessaris
per a l’adequat funcionament de l’Agència.
q) Instar a la conselleria competent en matèria d’hisenda l’autorització de les variacions
pressupostàries que es necessiten.
r) Exercir la secretaria del Consell de Direcció i del Consell d’Innovació
q) Qualsevol altra que li siga atribuïda pel Consell de Direcció i la vicepresidència executiva.
4. Podran ser objecte de delegació en el personal directiu les competències que corresponguen
al secretari general, excepte les previstes reglamentàriament i aquelles que per disposició legal
o per la seua mateixa naturalesa no siguen susceptibles de delegació.
5. Excepte en les seues funcions de secretari dels òrgans col·legiats de l’Agència, el secretari
general serà substituït, en cas de vacant, absència, malaltia o impediment legítim, per la
persona que, entre els membres directius de l’Agència, designe el vicepresident executiu.
6. Les resolucions del secretari general esgoten la via administrativa.
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Capítol III. Organització, gestió i mitjans
Article 16. Organització
L’Agència s’organitzarà en àrees, que dependran del secretari general, i en les restants unitats
dependents d’aquelles, en ambdós casos aprovades pel Consell de Direcció.
Article 17. Principis bàsics d’actuació
L’Agència observarà els principis d’interés general pels quals ha de regir-se l’actuació de les
administracions públiques. En l’exercici de les seues funcions específiques es regirà, a més, pels
principis bàsics següents:
a) Autonomia, entesa com la capacitat de l’Agència de gestionar, en els termes que preveu la
present llei, els mitjans posats a la seua disposició per a assolir els objectius
compromesos.
b) Independència tècnica, basada en la capacitació, l’especialització, la professionalitat i la
responsabilitat individual del personal al servei de l’Agència, que haurà d’observar els
valors de competència, ètica professional i responsabilitat pública que els són aplicables.
c) Objectivitat en l’avaluació del mèrit innovador en totes les seues actuacions.
d) Transparència en totes les activitats administratives i compliment de les obligacions de bon
govern per part dels responsables públics de l’Agència, així com la rendició de comptes i
compromisos per a presentar la informació precisa i completa sobre tots els resultats i els
procediments utilitzats en la gestió. Quan corresponga, s’utilitzaran els mitjans de la
Generalitat valenciana orientats a facilitar la transparència de la gestió de l’AVI.
e) Eficàcia en l’actuació, posant tots els mitjans per a dur a terme l’objecte i el fi definits en
aquesta llei.
f) Eficiència en l’assignació i utilització de recursos públics i avaluació continuada, mitjançant
els corresponents indicadors de seguiment i millora de la qualitat dels processos de gestió
i dels procediments d’actuació, que s’efectuarà atenent els criteris de legalitat, celeritat,
simplificació i accessibilitat electrònica.
g) Cooperació interinstitucional, entesa com el principi que busque les sinergies en la
col·laboració amb altres administracions, agents i institucions, públiques o privades, per al
foment de la innovació en tots els seus àmbits.

Pàgina !132

h) Igualtat de gènere, promovent la perspectiva de gènere i una composició equilibrada de
dones i homes en els seus òrgans, consells i comités i activitats, d’acord amb el que
disposen la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, i la disposició addicional tretze de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la
Tecnologia i la Innovació.
Article 18. Contracte de gestió
1. L’Agència desenvoluparà les seues activitats d’acord amb un pla d’acció anual, sota la vigència
i en el marc d’un contracte plurianual de gestió, que serà aprovat pel Consell a proposta de la
Presidència de la Generalitat, amb un informe favorable de la conselleria amb competència en
les matèries d’hisenda i de sector públic. L’esmentat contracte contindrà, almenys:
a) Els objectius a aconseguir, els resultats a obtindre i, en general, la gestió a desenvolupar,
així com els indicadors per a avaluar els resultats obtinguts.
b) Els recursos personals, materials i econòmics per a la consecució dels objectius.
c) El procediment que s’ha de seguir per a la cobertura del dèficit anual que, si és el cas, es
puga produir per la insuficiència dels ingressos reals respecte dels estimats, i les
conseqüències de responsabilitat en la gestió que, si és el cas, siguen procedents.
d) El règim de control del seu compliment per part de la conselleria competent en matèria
d’hisenda, així com el procediment per als ajustos i les adaptacions anuals que, si és el
cas, siguen procedents.
Article 19. Règim del personal
1. L’entitat podrà disposar de personal funcionari i laboral en els termes que preveja la legislació
de funció pública i es regirà, amb caràcter general, per les normes de dret administratiu o
laboral que li siguen aplicables.
2. El personal funcionari adscrit a l’entitat es regirà per la normativa en matèria de funció pública.
El personal laboral es regirà, a més de per la legislació laboral i el conveni aplicables, pels
preceptes de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i pels de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la
Generalitat, d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana, que així ho disposen
expressament.
3. La selecció de personal laboral de l’Agència es realitzarà mitjançant una convocatòria basada
en els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i li seran aplicables les previsions de la
legislació de la funció pública valenciana referents al codi de conducta de l’empleat públic, els
principis de selecció i l’accés a l’ocupació pública de les persones amb discapacitat.
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Quan resulte aplicable, la valoració de la fase de concurs serà proporcionada i en cap cas la seua
puntuació determinarà per si sola el resultat del procediment.
4. Podran constituir-se borses de treball temporal vinculades al desplegament dels procediments
selectius a què es refereix l’apartat anterior.
5. La contractació del personal laboral fix o temporal, excepte el de nivell directiu, s’efectuarà en
règim de dret laboral comú, i el contracte haurà de formalitzar-se per escrit.
6. En el cas del personal laboral temporal, el contracte podrà formalitzar-se en qualsevol de les
modalitats de contractació de duració determinada previstes en la legislació aplicable.
7. Anualment, l’Agència publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la relació dels seus
llocs de treball.
8. L’Agència no podrà tindre al seu servei personal eventual.
Article 20. Règim retributiu del personal
1. El personal funcionari que preste serveis en l’Agència se sotmetrà al règim retributiu establit en
la normativa vigent en matèria de funció pública i en les lleis anuals de pressupostos de la
Generalitat.
2. El règim retributiu del personal laboral de l’entitat s’ajustarà als acords convenials i a les
previsions contingudes en les successives lleis de pressupostos de la Generalitat.
Article 21. Règim del personal directiu
1. L’elecció del personal directiu es realitzarà mitjançant procediments que garantisquen la
publicitat i la concurrència, i la seua designació es basarà en criteris de mèrit i capacitat i en
criteris d’idoneïtat per la seua experiència en l’exercici de llocs de responsabilitat en la gestió
pública o privada.
2. Li serà aplicable el règim establit en la normativa autonòmica sobre declaració de béns, drets
patrimonials i activitats d’alts càrrecs.
3. Li serà aplicable en matèria d’incompatibilitats la legislació autonòmica, o, si no n’hi ha, la
legislació estatal en matèria de conflictes d’interessos.
4. Estarà subjecte a avaluació d’acord amb els criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat per la
seua gestió, mesures d’austeritat i reducció de costos i control de la despesa pública.
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5. El límit de la quantia de les retribucions que percebrà aquest personal serà l’establit anualment
en les respectives lleis de pressupostos de la Generalitat Valenciana per als alts càrrecs de
l’Administració de la Generalitat. Excepcionalment, per causes degudament justificades, i amb
l’autorització prèvia del Consell, podrà superar-se aquest límit fins a l’import que en cada
supòsit s’establisca segons les circumstàncies singulars que concórreguen, la qual cosa es
determinarà reglamentàriament.
6. Aquest personal, quan reunisca la condició de personal laboral, estarà sotmés a la relació
laboral de caràcter especial d’alta direcció i no percebrà quan cesse cap indemnització,
excepte les que estiguen establides per una disposició legal de dret necessari, sense que
puguen pactar-se ni subscriure’s clàusules contractuals que tinguen com a objecte reconéixer
indemnitzacions o compensacions econòmiques, independentment de la naturalesa o quantia.
7. Les funcions del personal directiu es fixaran reglamentàriament.
Article 22. Recursos patrimonials
1. L’Agència disposarà, per al compliment dels seus fins, d’un patrimoni propi integrat pel conjunt
de béns i drets de què siga titular
2. La gestió i l’administració dels seus béns i drets propis, així com dels que se li adscriguen per
al compliment dels seus fins, s’ajustaran, en allò que els siga aplicable, al que estableix la Llei
14/2003, de 10 d’abril, de Patrimoni de la Generalitat Valenciana.
3. L’Agència podrà adquirir qualsevol classe de béns i drets, per qualsevol de les formes admeses
en l’ordenament jurídic.
4. Les competències relatives a l’adquisició a títol onerós de béns immobles, així com per a firmar
contractes en matèria d’arrendament, corresponen a la persona titular de la vicepresidència de
l’Agència, amb l’acord previ del Consell de Direcció, sense perjudici de les autoritzacions
establides en la normativa vigent.
5. L’Agència formarà i mantindrà actualitzat el seu inventari de béns i drets, tant propis com
adscrits, a excepció dels de caràcter fungible. L’inventari es revisarà anualment amb referència
al 31 de desembre i se sotmetrà a l’aprovació del Consell de Direcció.
Article 23. Recursos econòmics
1. Els recursos de l’Agència estaran integrats per:
a) Les transferències consignades en els pressupostos de la Generalitat.
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b) Els ingressos propis que perceba com a contraprestació per les activitats que puga
realitzar, en virtut d’encàrrecs de gestió, contractes, convenis o disposicions legals, per a
altres entitats, públiques o privades, o persones físiques.
c) Els productes i les rendes del seu patrimoni.
d) Les aportacions voluntàries, les donacions, les herències, els llegats i totes altres
aportacions a títol gratuït d’entitats privades i de particulars.
e) Els ingressos rebuts de persones físiques o jurídiques com a conseqüència del patrocini
d’activitats i instal·lacions.
f) Els altres ingressos de dret públic o privat que estiga autoritzada a percebre.
g) Els crèdits i préstecs que puguen concedir-se-li, la contractació dels quals, excepte els
destinats a operacions de tresoreria, la realitzarà en col·laboració amb l’Institut Valencià de
Finances.
h) El producte de l’alienació dels béns mobles i valors que constituïsquen el seu patrimoni.
i) Qualsevol altre recurs que puga ser-li atribuït.
2. Són ingressos de dret privat els que perceba l’Agència per la prestació de serveis o la
realització d’activitats que li són pròpies sempre que no tinguen la naturalesa de taxes o preus
públics d’acord amb la legislació general.
3. Els recursos que es deriven dels apartats b), d), e) i f) de l’apartat anterior i no previstos
inicialment en el pressupost de l’Agència, es podran destinar a finançar increments de
despesa per acord del secretari general.
4. L’Agència podrà contractar pòlisses de crèdit o préstec sempre que el saldo pendent no
supere el deu per cent del seu pressupost, quan siga necessari per a atendre desfasaments
temporals de tresoreria, entenent com a tals les situacions de falta de liquiditat que es puguen
produir ocasionalment i de forma excepcional.
Article 24. Règim pressupostari
1. El règim pressupostari de l’Agència s’ajustarà a allò que s’estableix per a les entitats de dret
públic en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, i a les previsions de les lleis de pressupostos de la Generalitat.
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2. A instància del vicepresident executiu de l’Agència, el Consell de Direcció aprovarà
l’avantprojecte de pressupost, d’acord amb el que disposa el contracte de gestió o d’acord
amb la proposta inicial d’aquest i amb l’estructura que establisca la conselleria competent en
matèria d’hisenda. La proposta serà enviada a la Presidència de la Generalitat Valenciana per a
ser examinada i traslladada posteriorment a l’anterior conselleria. Una vegada analitzat per
aquest últim departament, l’avantprojecte s’incorporarà al dels pressupostos de la Generalitat
Valenciana perquè l’aprove el Consell i siga remés a les Corts Valencianes.
3. El pressupost de despeses de l’Agència té caràcter limitador pel seu import global, caràcter
estimatiu per a la distribució dels crèdits en categories econòmiques, a excepció dels
corresponents a despeses de personal, que, en tot cas, tenen caràcter limitador i vinculant per
la seua quantia total, i de les subvencions nominatives, que tindran caràcter limitador i
vinculant independentment del nivell de classificació econòmica a què s’establisquen. El
pressupost de l’Agència haurà de ser equilibrat.
4. Els romanents de tresoreria que resulten de la liquidació de l’exercici pressupostari no afectes
al finançament del pressupost de l’exercici següent, podran aplicar-se al pressupost
d’ingressos i destinar-se a finançar increment de despeses per acord del secretari general,
donant compte al Consell de Direcció. Els dèficits derivats de l’incompliment de l’estimació
d’ingressos anuals es compensaran en la forma que es preveja en el contracte de gestió.
5. L’execució del pressupost de l’Agència correspon al seu secretari general, el qual remetrà
mensualment a la vicepresidència executiva, i trimestralment al Consell de Direcció, un estat
d’execució pressupostària.
6. L’Agència podrà adquirir compromisos de despesa que hagen d’estendre’s a exercicis
posteriors a aquell en què s’autoritzen, amb els límits i les previsions establits en la legislació
vigent.
Article 25. Gestió financera i comptabilitat
1. La gestió financera de l’entitat s’efectuarà d’acord amb el que estableix la Llei 1/2015, de 6 de
febrer, de la de la Generalitat Valenciana, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de
Subvencions.
2. La comptabilitat s’ajustarà a les normes aplicables a les entitats de dret públic de la Generalitat.
Article 26. Control intern de la gestió econòmica
1. L’Agència comptarà amb un auditor, que tindrà com a objecte el mesurament i l’avaluació de
l’eficàcia dels controls interns.
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2. L’auditor intern verificarà el bon funcionament dels sistemes i dels procediments d’execució del
pressupost de l’Agència, així com l’adequat equilibri i correspondència entre despeses i
ingressos.
A més emetrà informes i propostes de millora per a:
a) Assegurar l’exactitud i la veracitat de les dades comptables i extracomptables utilitzades
per a la presa de decisions.
b) Millorar els mètodes i els procediments de control intern que redunden en una major
eficàcia i eficiència de l’explotació.
c) Assegurar el compliment de les polítiques, plans, procediments i normativa que afecten
l’Agència.
3. Correspon també a l’auditor intern realitzar el seguiment de l’aplicació de les mesures
correctores de les incidències detectades en els treballs d’auditoria externa i del grau de
compliment de les instruccions de compliment obligatori emanades de l’òrgan, departament o
entitat competent.
4. L’auditor intern informarà el Consell de Direcció i el Comité Executiu, assistint a les seues
reunions, amb veu però sense vot
5. L’auditor intern haurà de ser un professional que posseïsca coneixements tècnics adequats i
mantindrà un caràcter independent dins de l’organització de l’ens.
6. En cas de discrepància amb els informes de l’auditor intern, la vicepresidència executiva o el
secretari general, en l’àmbit de les seues competències respectives, elevaran les seues
al·legacions al Consell de Direcció.
Article 27. Règim de contractació
L’AVI es troba subjecta a la normativa en matèria de contractació del sector públic.
Disposició addicional primera. Relacions amb les Corts Valencianes
1. En el marc del que disposa el reglaments de les Corts Valencianes, el vicepresident executiu de
l’Agència podrà ser requerit per la comissió corresponent, a fi d’informar sobre el
desplegament del contracte de gestió i la resta d’aspectes de la gestió de l’Agència.
2. L’Agència, a través de la Presidència de la Generalitat, remetrà anualment a les Corts
Valencianes l’informe d’activitat aprovat pel Consell de Direcció, relatiu a les tasques de
l’Agència i al grau de compliment dels seus objectius.
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Disposició addicional segona. Condició de l’AVI com a mitjà propi i servei tècnic de
l’Administració autonòmica
L’AVI té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Administració pública de la Generalitat
Valenciana. El règim dels encàrrecs que es puguen conferir a l’AVI i les condicions en què podran
adjudicar-se-li contractes s’establiran reglamentàriament.
L’AVI no podrà participar en licitacions públiques convocades pels poders adjudicadors dels quals
siguen mitjans propis, sense perjudici que, quan no concórrega cap licitador, puga encarregar-seli l’execució de la prestació objecte d’aquestes.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o d’un rang inferior que s’oposen al que
estableix la present llei.
Disposició final primera. Posada en funcionament de l’Agència
La posada en funcionament de l’Agència es produirà a partir de l’entrada en vigor del seu
reglament.
L’aprovació del reglament de l’Agència es realitzarà en el termini màxim de dos mesos a partir de
la data d’aprovació d’aquesta llei.
Disposició final segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana.

València, a XX de YY de 2016
El president de la Generalitat
Ximo Puig
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PROPOSTA D'ACORD DEL CONSELL, PEL QUE S'APROVA EL PROJECTE DE LLEI DE LA GENERALITAT,
PEL QUE ES CREA L'AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ

!

GENERALITAT
VALENCIANA
CONSELL

MÓNICA OL TRA JARQUE, consellera secretaria del Consell
CERTIFIQUE que e l Consel l , en la reunió del 4 d ' agost de 2016, va
aprovar l'acord següent:
«En sesión de 8 de julio de 2016, el Consell
dio su conformidad al anteproyecto de Ley de la
Generalitat, por la que se crea la Agencia
Valenciana de la Innovación, y acordó solicitar
dictamen al Comité Económic i Social de la
Comunitat Valenciana y al Consell Jurídic Consultiu
de la Comunitat Valenciana

«En sessió de 8 de juliol de 2016, el
Consell va donar la seua conformitat a
l'avantprojecte de Llei de la Generalitat, per la qual
es crea l'Agéncia Valenciana de la lnnovació, i va
acordar sol·licitar dictamen al Comité Económic i
Social de la Comunitat Valenciana i al Consell
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana

El Pleno del Comité Económic i Social de la
Comunitat Valenciana, en sesión extraordinaria
celebrada el día 25 de julio de 2016, ha emitido
dictamen en el cual valora positivamente la
remisión del Anteproyecto de Ley y considera que
las observaciones contenidas en su informe
contribuirán a mejorar el mismo.

El Ple del Comité Económic i Social de la
Comunitat Valenciana, en sessió extraordinaria
celebrada el dia 25 de juliol de 2016, ha emés
dictamen en el qual valora positivament la remissió
de l'Avantprojecte de Llei i considera que les
observacions contingudes en el seu informe
contribuiran a millorar el mateix.

Por otra parte, el Pleno del Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana, en sesión
del día 28 de julio de 2016, ha emitido dictamen, en
el cual se concluye que el Consell puede continuar
con la tramitación del Anteproyecto de Ley de la
Generalitat, de la Agencia Valenciana de la
Innovación, ya que considera que se ajusta al
Estatuto de Autonomia de la Comunitat Valenciana
y al resto del ordenamiento jurídico.

D'altra banda, el Ple del Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana, en sessió
del dia 28 de juliol de 2016, ha emés dictamen, en
el qual es conclou que el Consell pot continuar amb
la tramitació de l'Avantprojecte de Llei de la
Generalitat, de l'Agéncia Valenciana de la
lnnovació, ja que considera que s'ajusta a l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana i a la resta
de l'ordenament jurídic.

Por último, se manifiesta que, se han
observado todos los requisitos previstos para la
tramitación administrativa de los anteproyectos de
ley, especialmente, los señalados en el artículo
42.1 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del
Consell , en el artículo 10.2 de la Ley 10/1994, de
19 de diciembre, de la Generalitat, de Creación del
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, y en el Decreto 24/2009, de 13 de
febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y
el procedimiento de elaboración de los proyectos
normativos de la Generalitat.

Per últim, cal manifestar que s'han observat
tots els requisits previstos per a la tramitació
administrativa
deis
avantprojectes
de
llei,
especialment els assenyalats en l'article 42 de la
Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, en
l'article 10.2 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre,
de la Generalitat, de Creació del Consell Jurídic
Consultiu de la Comunitat Valenciana, i en el
Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre
la forma, !'estructura i el procediment d'elaboració
deis projectes normatius de la Generalitat.

En
consecuencia,
visto
el
citado
Anteproyecto de Ley de la Generalitat, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 42.5 de
la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el
artículo 50 del Decreto 24/2009 , de 13 de febrero, a
propuesta del president de la Generalitat, y
conforme con el Consell Jurídic Consultiu de la
Comunitat Valenciana, el Consell, en su reunión de
4 de agosto de 2016,

En
conseqüéncia,
vist
l'esmentat
Avantprojecte de Llei de la Generalitat, en
compliment del que disposa l'article 42.5 de la Llei
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article
50 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, a proposta
del president de la Generalitat, i conforme amb el
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat
Valenciana, el Consell , en la seua reunió de 4
d'agost de 2016,
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ACUERDA

ACORDA

Aprobar el Proyecto de Ley, de la
Generalitat, por la que se crea la Agencia
Valenciana de la Innovación, que se incorpora
como Anexo, y remitirlo a Les Corts para su
tramitación.»

Aprovar el Projecte de Llei, de la
Generalitat, per la qual es crea l'Agéncia
Valenciana de la lnnovació, que s'incorpora com a
annex, i remetre'I a Les Corts per a la seua
tramitació.»
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GENERALITAT
VALENCIANA
CONSELL

1

ANEXO

ANNEX

«ANTEPROYECTO DE LEY, DE LA GENERALITAT, POR LA QUE SE
CREA LA AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓN

«AVANTPROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, PERLA QUAL
ES CREA L'AGENCIA VALENCIANA DE LA INNOVACIÓ

ÍNDICE

ÍNDEX

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSIC IÓ DE MOTIUS
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Artículo 3. Definiciones
Artículo 4. Adscripción
Artículo 5. Funciones
Artículo 6. Ejecución de las funciones de la Agencia
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Disposición Derogatoria Única. Derogación normativa

Disposició Derogatória Única. Derogació normativa.

Disposición Final Primera. Puesta en funcionamiento de la Agencia.
Disposición Final Segunda. Entrada en vigor

Disposició Final Primera. Posada en funcionament de l'Agéncia.
Disposició Final Segona. Entrada en vigor.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La economia de la Comunitat Valenciana ha experimentado en los
últimos lustros serias dificultades para mantener un nivel de renta per
cápita comparable con el de las regiones europeas de similar potencial
de desarrollo, un hecho que resulta indisociable de los relativamente
reducidos niveles de productividad alcanzados por una mayoría de las
empresas que conforman su sistema productivo, así como del muy
escaso crecimiento que dicha variable ha mostrado a lo largo del
tiempo.

L'economia de la Comunitat Valenciana ha experimenta! en els últims
lustres serioses dificultats pera mantindre un nivell de renda per capita
comparable amb el de les regions europees de semblant potencial de
desenvolupament, un fet que resulta indissociable deis relativament
redu'i ts nivells de productivitat aconseguits per una majoria de les
empreses que conformen el seu sistema productiu, així com del mol!
escas creixement que la dita variable ha mostrat al llarg del temps.

En tales condiciones, no resulta sorprendente que el salario medio de
un trabajador o trabajadora valencianos se encuentre, asimismo, por
debajo de los estándares logrados por otras regiones de nuestro
enlomo, y, desde luego, muy alejado de los niveles alcanzados en los
países que componen la Eurozona.

En tals condicions. no resulta sorprenent que el salari mitja d'un
treballador o treballadora valencians es trobe, així mateix, per davall
deis estandards aconseguits per altres regions del nostre entorn, i, per
descomptat, molt allunyat deis nivells aconseguits en els pa'isos que
componen l'Eurozona.

Entre las diversas causas que contribuyen a explicar esta situación se
encuentra el reducido tamaño de dichas empresas, pero también la
relativamente escasa incorporación de la innovación y el conocimiento
especializado, como uno de los elementos centrales en la definición de
sus estrategias competitivas. Unas causas que, por otra parte, también
explicarían la reducida capacidad de adaptación mostrada por buena
parte del sistema productivo valenciano ante un entorno económico
internacional marcado por la globalización de los mercados, los
cambios en las pautas de la demanda, la rápida extensión y
·accesibilidad de las tecnologías de la información, las comunicaciones,
la logística y la necesidad de contar con una adecuada cultura
financiera. Y, más en general, por todos aquellos procesos de
digitalización y uso intensivo del conocimiento que se han ido
incorporando a lo largo de toda la cadena del valor de los productos y

Entre les diverses causes que contribueixen d'explicar aquesta situació
es troba la redu'ida dimensió de les empreses esmentades, peró també
la relativament escassa incorporació de la innovació i el coneixement
especialitzat, com un deis elements centrals en la definició de les seues
estratégies competitives. Unes causes que, d'altra banda, també
explicarien la redu'ida capacita! d'adaptació mostrada per bona part del
sistema productiu valencia davant d'un entorn económic internacional
marca! per la globalització deis mercats, els canvis en les pautes de la
demanda, la rapida extensió i accessibilitat de les tecnologies de la
informació, les comunicacions, la logística i la necessitat de comptar
amb una adequada cultura financera. 1, més en general, per tots aquells
processos de digitalització i ús intensiu del coneixement que s'han anat
incorporan! al llarg de tola la cadena del valor deis productes i serveis.
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servicios.

'·

Los principales problemas estructurales del actual modelo productivo
valenciano no se derivan, por tanto, de su singular especialización
sectorial, sino, sobre todo, del comportamiento competitivo,
individualmente considerado, de las empresas que forman parte de
dichos sectores; de tal modo que las distancias de valor añadido y
productividad entre éstas, dentro de cada sector, han acabado teniendo
más relevancia, que las diferencias observadas entre dos empresas
pertenecientes a sectores distintos.

Els principals problemes estructurals de !'actual model productiu
valencia no es deriven, per tan!, de la seua singular especialització
sectorial, sinó, sobretot. del comportament competitiu, individualment
considera!, de les empreses que formen part deis dits sectors; de tal
manera que les distancies de valor afegit i productivitat entre aquestes,
dins de cada sector, han acabat tenint més rellevancia, que les
diferéncies observades entre dos empreses pertanyents a sectors
distints.

Además de otros factores, como la dimensión de las empresas y la
intensidad en el uso del capital respecto del trabajo, que éstas posean,
el factor determinante que distingue unas de otras, tiene que ver,
fundamentalmente, con el mayor o menor nivel de incorporación del
conocimiento y la innovación en todas sus vertientes conocidas:
producto, proceso, organización y mercado, en el seno de sus
estrategias competitivas.

A més d'altres factors, com la dimensió de les empreses i la intensitat
en l'ús del capital respecte del treball, que aquestes posse"isquen, el
factor determinan! que distingeix unes d'altres, té a veure,
fonamentalment, amb el major o menor nivell d'incorporació del
coneixement i la innovació en tots els seus vessants coneguts:
producte, procés, organització i mercal, en el si de les seues estratégies
competitives.

Ahora bien, para que las empresas puedan incorporar todo tipo de
tecnologías e innovaciones necesarias para afianzar dichas estrategias.
se necesita, no sólo un volumen elevado de conocimiento almacenado
en el sistema (alto porcentaje de l+D respecto del PIB) o una
,
indiscutible calidad del mismo. sino también una alta implicación de la
1
,, demanda empresarial y un elevado grado de accesibilidad a dicho
por parte de las empresas, lo que no puede producirse
7 ,, efica zmente si el Sistema de Innovación en su conjunto no está
" debidamente interconectado.

Ara bé, perqué les empreses puguen incorporar teta mena de
tecnologies i innovacions necessaries per a refermar les estratégies
esmentades, cal, no sois un volum eleva! de coneixement
emmagatzemat en el sistema (alt percentatge de l+D respecte del PIB),
o una indiscutible qualitat d'aquest, sinó també una alta implicació de la
demanda empresarial i un eleva! grau d'accessibilitat al coneixement
citat per part de les empreses, la qual cosa no pot produir-se eficacment
si el Sistema d'lnnovació en el seu conjunt no esta degudament
interconnectat.

De tal modo que un Sistema de Innovación poco eficiente y, por tanto,
escasamente generador de sinergias entre sus distintos componentes,
dificulta que las empresas tengan fácil acceso al talento disponible. Lo
que resulta imprescindible para acometer estrategias competitivas de
innovación capaces de generar niveles superiores de valor añadido, y,
en consecuencia, salarios más elevados. Al tiempo que los centros
productores de ciencia y tecnología también pueden contribuir a
extender y diversificar el sistema productivo, mediante la concreción en
el territorio de nuevas actividades y empresas con alto valor añadido.

De tal manera que un Sistema d'lnnovació pee eficient i, per tant,
escassament generador de sinergies entre els seus distints
components. dificulta que les empreses tinguen fácil accés al talen!
disponible, el que resulta imprescindible per a escometre estrategies
competitives d'innovació capac de generar nivells superiors de valor
afegit, i, en conseqüéncia, salaris més elevats. A lhora que els centres
productors de ciéncia i tecnologia també poden contribuir a estendre i
diversificar el sistema productiu, per mitjá de la concreció en el territori
de noves activitats i empreses amb alt valor afegit.

Por todas estas razones, la Agencia Valenciana de la Innovación (en
adelante, la Agencia), que se crea mediante la presente Ley, considera
que la mejora del modelo productivo valenciano. que es su principal
objetivo, es inseparable del objetivo subordinado de lograr un desarrollo
integral de toda su capacidad innovadora con criterios de sostenibilidad.
Ciencia, tecnología e innovación ejercen un papel crucial para el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 de Naciones Unidas.

Per tetes aquestes raons, !'Agencia Valenciana de la lnnovació (d'ara
endavant !'Agencia). que es crea per mitja de la present llei, considera
que la millora del model productiu valencia, que és el seu principal
objectiu, és inseparable de l'objectiu subordina! d'aconseguir un
desenvolupament integral de teta la seua capacita! innovadora amb
criteris de sostenibilitat. Ciencia, tecnologia i innovació exerceixen un
paper cabdal per al compliment deis Objectius de Desenvolupament
Sostenible de !'Agenda 2030 de Nacions Unides.

La Agencia, pues, diseñará y coordinará la Estrategia de Innovación de
la Comunitat Valenciana. al tiempo que impulsará la articulación de
todos los agentes del Sistema Valenciano de Innovación (incluyendo a
las universidades, las instituciones públicas de investigación, los
centros del CSIC presentes en su territorio, y los Institutos
Tecnológicos, entre otros), evitando en todo caso duplicidades con el
resto de organismos de la Generalitat. En tal sentido la Agencia
orientará, en última instancia, sus acciones hacia el incremento de la
productividad de empresas y de los servicios públicos, mediante la
innovación y el uso del conocimiento, así como a la generación de
nuevas actividades de alto valor añadido que extiendan la base
productiva existente. Así mismo, la Agencia promoverá iniciativas en
coordinación con otras consellerias para incrementar la cultura de la
innovación en diferentes ámbitos.

L'Agéncia, dones, dissenyará i coordinará l'Estratégia d'lnnovació de la
Comunitat Valenciana, alhora que impulsará l'articulació de tots els
agents del Sistema Valencia d'lnnovació (incloent les universitats, les
institucions públiques d'investigació, els centres del CSIC presents en el
seu territori, i els Instituis Tecnológics. entre altres), evitan! en tot cas
duplicitats amb la resta d'organismes de la Generalitat. En aquest sentit
!'Agencia orientará. en última instancia, les seues accions cap a
l'increment de la productivitat d'empreses i deis serveis públics, per
mitja de la innovació i l'ús del coneixement. així com a la generació de
noves activitats d'alt valor afegit que estenguen la base productiva
existen!. Així mateix, !'Agencia promoura iniciatives en coordinació amb
altres conselleries per a incrementar la cultura de la innovació en
diferents ámbits.

Los resultados a medio plazo esperados por parte de la Generalitat no
son otros que el crecimiento sostenido de la renta per capita, la
creación de puestos de trabajo de calidad, el aumento del empleo, y el
incremento de la calidad de vida de los ciudadanos. En suma. el logro
de un patrón de crecimiento inteligente, sostenible, e integrador, en
linea con los objetivos adoptados en la estrategia europea 2020.

Els resultats a mitja termini esperats per part de la Generalitat no són
altres que el creixement sostingut de la renda per capita, la creació de
llocs de treball de qualitat, l'augment de l'ocupació, i l'increment de la
qualitat de vida deis ciutadans. En suma. l'éxit d'un patró de creixement
intel·ligent, sostenible. i integrador, en linia amb els objectius adoptats
en !'estrategia europea 2020.
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La presente Ley se dicta al amparo de lo establecido en los artículos
19. 1, 52.2 y 79.1 del Estatuto de Autonomía de la Comunitat
Valenciana. La ley consta de tres capitules. 27 artículos. dos
disposiciones adicionales, dos disposiciones finales y una disposición
derogatoria. El primero de los capitules contempla la naturaleza jurídica,
objeto, adscripción y funciones de la Agencia Valenciana de la
Innovación. Ésta se configura como entidad de derecho público de la
Generalitat. adscrita a su Presidencia, cuyo objeto general es la mejora
del modelo productivo valenciano mediante el desarrollo de su
capacidad innovadora, para la consecución de un crecimiento
sostenible, integrador e inclusivo.

La present Llei es dicta a !'empara del que estableixen els articles 19. 1,
52.2 i 79.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. La llei
consta de tres capitols, 27 articles, dues disposicions addicionals, dues
disposicions finals i una disposició derogatoria. El primer deis capítols
contempla la naturalesa jurídica, objecte, adscripció i funcions de
!'Agencia Valenciana de la lnnovació. Aquesta es configura com a
entitat de dret públic de la Generalitat. adscrita a la seua Presidencia,
l'objecte general de la qua! és la millora del model productiu valencia
per mitja del desenvolupament de la seua capacita! innovadora, pera la
consecució d'un creixement sostenible, integrador i inclusiu.

Para ello, la Agencia impulsará el fortalecimiento y desarrollo del

Per a aixó, l'Agéncia impulsara l'enfortiment i desenvolupament del
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GENERALITAT
VALENCIANA
CON SE l l

Sistema Valenciano de Innovación (SVI) en su conjunto, promoviendo la
generación, difusión, intercambio y explotación de conocimiento.

Sistema Valenciá d'lnnovació (SVI) en el seu conjunt, promovent la
generació, difusió, intercanvi i explotació de coneixement.

A tales efectos, cabe destacar, de entre sus funciones, el
fortalecimiento de los agentes del Sistema Valenciano de Innovación y
sus interrelaciones, la coordinación de la Estrategia de Innovación de la
Comunitat Valenciana, el diseño y desarrollo de acciones dirigidas al
uso más eficiente de los recursos del SVI, y a la cooperación entre la
actividad pública y privada de la Comunitat Valenciana de acuerdo con
su contribución a la consecución de los fines de la Agencia.

A tals efectes, cal destacar, d'entre les seues funcions, l'enfortiment
deis agents del Sistema Valenciá d'lnnovació i les seues interrelacions,
la coordinació de l'Estratégia d'lnnovació de la Comunitat Valenciana, el
disseny i desenvolupament d'accions dirigides a l'ús més eficient deis
recursos del SVI, i a la cooperació entre l'activitat pública i privada de la
Comunitat Valenciana, d'acord amb la seua contribució a la consecució
deis fins de l'Agéncia.

El segundo capitulo de la ley establece los órganos de la Agencia, las
competencias atribuidas a cada uno de ellos y diversos aspectos de su
funcionamiento. Los órganos contemplados por la ley son el Consejo de
Dirección, el Consejo Valenciano de la Innovación, la presidencia, la
vicepresidencia ejecutiva y la secretaria general.

El segon capítol de la llei estableix els 6rgans de l'Agéncia, les
competencies atriburdes a cada un d'ells i diversos aspectes del seu
funcionament. Els órgans contemplats per la llei són el Consell de
Direcció, el Consell Valenciá de la lnnovació, la presidéncia, la
vicepresidencia executiva i la secretaria general.

El Consejo de Dirección se contempla como máximo órgano colegiado
de gobierno de la Agencia Valenciana de la Innovación, formando parte
del mismo diversos representantes de las administraciones, entidades y
organizaciones que integran el Sistema Valenciano de Innovación, cuya
confluencia en este órgano permitirá facilitar la relación cooperativa y
colaboradora que persigue la Agencia.

El Consell de Direcció es contempla com a máxim órgan col·legiat de
govern de l'Agéncia Valenciana de la lnnovació, formant-ne part
diversos representants de les administracions, entitats i organitzacions
que integren el Sistema Valenciá d'lnnovació, la confluencia del qual en
aquest órgan perrnetrá facilitar la relació cooperativa i col ·laboradora
que persegueix l'Agéncia.

Cabe destacar, asimismo, el importante rol asignado al Consejo
Valenciano de la Innovación, mediante el cual se integrará la presencia
de un amplio número de agentes del sistema valenciano de innovación,
otorgándole facultades de preceptiva información de las principales
decisiones que deba adoptar la Agencia.

Cal destacar, així mateix, l'important rol assignat al Consell Valenciá de
la lnnovació, per mitjá del qual s'integrará la presencia d'un ampli
nombre d'agents del sistema valenciá d'innovació, atorgant-li facultats
de preceptiva informació de les principals decisions que haja d'adoptar
l'Agencia.

.,. La presidencia de la Agencia se establece que recaiga en el titular de la
- presidencia de la Generalitat, lo que le otorga un carácter transversal
., .. acorde con los objetivos y funciones propios de la misma, asi como una
visibilidad proporcional a la importancia que se concede a la creación y
aplicación de conocimiento en el ámbito de los sectores económicos y
sociales de la Comunitat Valenciana.

La presidéncia de l'Agéncia s'estableix que recaiga en el titular de la
Presidencia de la Generalitat, la qual cosa li atorga un carácter
transversal d'acord amb els seus obj ectius i funcions propis, així com
una visibilitat proporcional a la importáncia que es concedeix a la
creació i aplicació de coneixement en l'ámbit deis sectors económics i
socials de la Comunitat Valenciana.

Como segunda singularidad, el principal órgano unipersonal ejecutivo
de la Agencia - su vicepresidencia ejecutiva- se prevé que sea elegida
por una mayoría cualificada de la comisión que corresponda de Les
Corts. Mediante este procedimiento se persigue preservar el carácter
independiente y profesional de la Agencia. Una finalidad que se
refuerza mediante la previsión de que dicho cargo tenga una duración
de, al menos, cinco años, lo que le permite independizar su desempeño
del ciclo politice de cada momento, proporcionando continuidad y
estabilidad a la Agencia.

Com a segona singularitat, el principal 6rgan unipersonal executiu de
!'Agencia - la seua vicepresidéncia executiva- es preveu que siga triada
per una majoria qualificada de la comissió que corresponga de Les
Corts. Per mitjá d'aquest procediment es persegueix preservar el
carácter independent i professional de l'Agéncia. Una finalitat que es
reforca per mitjá de la previsió que el cárrec esmentat tinga una durada,
almenys, de cinc anys, la qual cosa li permet independitzar el seu
exercici del cicle politic de cada moment, proporcionan! continunat i
estabilitat a l'Agéncia.

El tercer capitulo de la ley regula los principios de funcionamiento de la
Agencia, así como la organización, gestión y medios de la misma.
Destaca la explicita relación de los principios que caracterizan el
funcionamiento de la Agencia: autonomía, independencia técnica,
objetividad en la evaluación del mérito innovador en todas sus
actuaciones, transparencia, eficacia en su actuación, eficiencia en la
asignación y utilización de recursos públicos y evaluación continuada,
cooperación interinstitucional e igualdad de género. Principios, todos
ellos, expresivos de una administración comprometida, responsable,
moderna y plenamente dispuesta a dar cuenta de sus actividades y de
la gestión que realice de los recursos públicos.

El tercer capitel de la llei regula els principis de funcionament de
l'Agéncia, aixi com la seua organització, gestió i mitjans. Destaca
l'explicita relació deis principis que caracteritzen el funcionament de
l'Agéncia: autonomia, independéncia técnica, objectivitat en l'avaluació
del mérit innovador en totes les seues actuacions, transparencia,
eficácia en la seua actuació, eficiencia en l'assignació i utilització de
recursos públics i avaluació continuada, cooperació interinstitucional i
igualtat de génere. Principis, tots ells, expressius d'una administració
compromesa, responsable, moderna i plenament disposada a donar
compte de les seues activitats i de la gestió que realitze deis recursos
públics.

Por último, las disposiciones adicionales se refieren a las relaciones con
Les Corts y a la condición de la Agencia como medio propio y servicio
técnico de la administración autonómica.

Finalment, les disposicions addicionals es refereixen a les relacions
amb Les Corts i a la condició de !'Agencia com a mitjá propi i servei
técnic de l'administració auton6mica.
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Capitulo 1

Capítol I

Naturaleza jurídica, objeto, adscripción y funciones

Naturalesa jurídica, objecte, adscripció i funcions

Articulo 1. Objeto de la Ley y naturaleza jurldica de la Agencia

Article 1. Objecte de la Uei i natura/esa jurídica de /'Agencia

Se crea la Agencia Valenciana de la Innovación (en adelante la
Agencia) como entidad de derecho público de Ja Generalitat, de las
previstas por el artículo 155.1 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones, facultada para ejercer potestades administrativas y
realizar actividades prestacionales y de fomento destinadas al
desarrollo de las políticas públicas que la administración de la
Generalitat aplique para el fortalecimiento y desarrollo del Sistema
Valenciano de Innovación (en adelante SIV).

Es crea l'Agéncia Valenciana de la lnnovació (d'ara endavant l'Agéncia)
com a entitat de dret públic de la Generalitat, de les previstes per
l'article 155.1 de la Llei 1/201 5, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions,
facultada per a exercir potestats administratives i realitzar activitats
prestacionals i de foment destinades al desenvolupament de les
polítiques públiques que l'administració de la Generalitat aplic per a
l'enfortiment i desenvolupament del Sistema Valenciá d'lnnovació (d'ara
endavant SIV).

La Agencia se rige por el derecho privado excepto en la formación de la
voluntad de sus órganos, el ejercicio de las potestades administrativas
que tenga atribuidas y en los aspectos específicamente regulados por la
Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, sus estatutos y la
legislación presupuestaria.

L'Agéncia es regeix pel dret priva! excepte en la forrnació de la voluntat
deis seus 6rgans, en l'exercici de les potestats administratives que tinga
atriburdes i en els aspectes especificament regulats perla Llei 1/2015,
de 6 de febrer, de la Generalitat, els seus estatuis i la legislació
pressupostária.
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Artículo 2. Objeto y fines de la Agencia

Article 2. Objecte i fins de /'Agencia

El objeto general de la Agencia es la mejora del modelo productivo
valenciano mediante el desarrollo de su capacidad innovadora para la
consecución de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.

L'objecte general de !'Agencia és la millora del model productiu valencia
per mitjá del desenvolupament de la seua capacita! innovadora per a la
consecució d'un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

Para ello, la Agencia diseñará y coordinará la Estrategia de innovación
de la Comunitat Valenciana, y promoverá el fortalecimiento y desarrollo
del SVI en su conjunto, impulsando la generación, difusión, intercambio
y explotación de conocimiento. A tal fin, la Agencia establecerá las
relaciones que en cada caso resulten necesarias con los agentes
innovadores.

Per a aixó, !'Agencia dissenyará i coordinará !'Estrategia d'innovació de
la Comunitat Valenciana, i promourá l'enfortiment i desenvolupament
del SVI en el seu conjunt, impulsan! la generació, difusió, intercanvi i
explotació de coneixement. Amb aquest fi, l'Agencia establirá les
relacions que en cada cas resulten necessaries amb els agents
innovadors.

Artículo 3. Definiciones

Article 3. Definicions

A los efectos de esta ley y de las disposiciones que la desarrollen se
entiende por:

Als efectes d'aquesta llei i de les disposicions que la despleguen s'entén
per:

1. Sistema Valenciano de Innovación, el constituido por:
a) Los agentes de la Comunitat Valenciana, públicos y privados.
relacionados con la producción, uso e intermediación de
innovaciones orientadas a la actividad productiva, mediante la
generación y la aplicación del conocimiento y la creatividad.
b) Las interrelaciones entre los agentes citados en el apartado a).

1. Sistema Valencia d'lnnovació, el constituit:
a) Pels agents de la Comunitat Valenciana, públics i privats,
relacionats amb la producció, ús i intermediació d'innovacions
orientades a l'activitat productiva, per mitja de la generació i
l'aplicació del coneixement i la creativitat.
b) Perles interrelacions entre els agents esmentats en l'apartat a).

,. 2. Agente del SVI: toda entidad que, con independencia de su
y naturaleza jurídica, contribuye a la creación, difusión,
e implementación de innovaciones y cuya actividad se
"' desarrolla, en su totalidad o en una parte significativa, en la Comunitat
Valenciana.
3. Innovación: consiste en la introducción, en los sectores público y
privado, de:
a) Nuevos bienes y servicios o la sustancial mejora de los
existentes
b) Nuevos procesos de producción o la sustancial mejora de los
existentes.
c) Nuevas formas organizativas y de mercado o la sustancial
mejora de las existentes.

2. Agent del SVI: tota entitat que, amb independencia de la seua
personalitat i naturalesa jurídica, contribu·ix a la creació, difusió,
transferencia i implementació d'innovacions i ractivitat de la qual es
desenrotlla, en la seua totalitat o en una part significativa, a la
Comunitat Valenciana.
3. lnnovació: consisteix en la introducció, en els sectors públic i privat,
de:
a) Nous béns i serveis o la substancial millora deis existents.
b) Nous processos de producció o la substancial millora deis
existents.
c) Noves formes organitzatives i de mercal o la substancial millora
de les existents.

Artículo 4. Adscripción
Article 4. Adscripció

De acuerdo con el objeto y fines señalados en el articulo 2, la Agencia
se adscribe a la Presidencia de la Generalitat.

D'acord amb l'objecte i fins assenyalats en l'article 2, l'Agencia s'adscriu
a la Presidencia de la Generalitat.

Articulo 5. Funciones
Artic/e 5. Funcions

En particular, la Agencia cumplirá su objeto mediante el ejercicio de las
siguientes funciones:
1. El fortalecimiento de los agentes del SVI y sus interrelaciones,
las existentes con los agentes de otros sistemas de innovación y
el apoyo a la introducción de nuevos agentes en el sistema.
2. La coordinación de la estrategia de innovación de la Comunitat
Valenciana.
3. El diseño y desarrollo de estrategias dirigidas al uso más
eficiente de los recursos del SVI, incluyendo el impulso
cooperativo de los existentes.
4. La cooperación con la actividad pública y privada de la
Comunitat Valenciana que contribuya a la consecución de los
fines de la Agencia.
5. La obtención de apoyos privados a la innovación por la vía del
patrocinio. la ce-financiación y los compromisos derivados de las
estrategias de responsabilidad social de las empresas.
6. La ejecución de encomiendas de gestión, teniendo la Agencia,
a tal efecto, la condición de medio propio de la administración
autonómica, y la realización de las actividades o la prestación de
servicios en virtud de contratos, convenios y en general negocios
j urídicos, acordados con otras entidades, de acuerdo con lo
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de contratos del Sector
Público
7. Cualquier otra que le asigne reglamentariamente el Consell en
desarrollo de la presente Ley.

En particular, !'Agencia complira el seu objecte per mitja de l'exercici de
les funcions següents:
1. L'enfortiment deis agents del SVI i les seues interrelacions, les
existents amb els agents d'altres sistemes d'innovació i el suport a
la introducció de nous agents en el sistema.
2. La coordinació de !'estrategia d'innovació de la Comunitat
Valenciana.
3. El disseny i desenvolupament d'estrategies dirigides a l'ús més
eficient deis recursos del SVI, incloent-hi l'impuls cooperatiu deis
existents.
4. La cooperació amb l'activitat pública i privada de la Comunitat
Valenciana que contribu"isca a la consecució deis fins de
l'Agéncia.
5. L'obtenció de suports privats a la innovació per la via del
i els compromisos derivats de les
patrocini, el
estrategies de responsabilitat social de les empreses.
6. L'execució d'encarrecs de gestió, tenint !'Agencia, a l'efecte, la
condició de milja propi de l'administració auton6mica, i la
realització de les activitats o la prestació de serveis en virtut de
contractes, convenis i en general negocis ju ridics, acordats amb
altres entitats, d'acord amb el que disposa el Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic.
7. Qualsevol una altra que li assigne reglamentáriament el Consell
en desenvolupament de la present llei.

Artículo 6. Ejecución de las funciones de la Agencia

Article 6. Execució de les funcions de /'Agencia

1. La ejecución de las funciones de la Agencia, en el marco del contrato
plurianual de gestión previsto en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la
Generalitat, de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de
Subvenciones, se concretará mediante planes y programas, anuales o
plurianuales. Ambos podrán contemplar:
La concesión de subvenciones corrientes y de capital a los
a.
agentes del Sistema Valenciano de Innovación mediante las
correspondientes convocatorias de concurrencia competitiva,
siempre que no colisionen con las competencias de otros

1. L'execució de les funcions de l'Agencia en el marc del contracte
plurianual de gestió previst en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de
Subvenciones, es concretará per mitja de plans i programes, anuals o
plurianuals. Ambdós podran contemplar:
a.
La concessió de subvencions corrents i de capital als agents del
Sistema Valencia d'lnnovació per mitja de les corresponents
convocat6ries de concurrencia competitiva, sempre que no
col·lidisquen ambles competencies d'altres organismes, procuran!
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organismos, procurando max1m1zar la captación de fondos
procedentes tanto de la Unión Europea como del sector privado.
La suscripción de convenios con entidades que desarrollen
actividades innovadoras.
La participación en planes y programas de otras administraciones
públicas.
La participación en la creación o desarrollo de nuevos agentes del
SVI, cualquiera que sea su naturaleza jurídica y finalidad
específica, de acuerdo en cada caso con lo establecido por la
legislación que sea de aplicación.
La concesión de avales y préstamos, con sujeción a la citada Ley
1/2015.

2. Para el cumplimiento de las funciones atribuidas a la Agencia y la
consecución de un mayor grado de eficacia y eficiencia de su gestión,
ésta podrá ejercitarlas por si misma o ejecutarlas en colaboración con:

b.
c.
d.

e.

maximitzar la captació de fons procedents tant de la Unió Europea
com del sector priva!.
La subscripció de convenís amb entitats que exercisquen activitats
innovadores.
La participació en plans i programes d'altres administracions
públiques.
La participació en la creació o desenvolupament de nous agents
del SVI, qualsevol que en siga la naturalesa j urídica i finalitat
específica, d'acord en cada cas amb alló que s'ha establit per la
legislació que s'aplique.
La concessió d'avals i préstecs, amb subjecció a l'esmentada Llei
1/2015.

a) Los órganos del Consell, organismos dependientes de los
mismos y, en general, con las entidades pertenecientes al sector
público empresarial de la Generalitat, competentes o con
funciones relativas, en particular, a las políticas de investigación
científica, industrial, de financiación de la innovación, turística,
agroalimentaria, sanitaria y socio-sanitaria, medioambiental, de
innovación cultural, de innovación social y de innovación
tecnológica, especialmente de tecnologías de la información y las
comunicaciones y de aquéllas tecnologías susceptibles de ser
utilizadas en la resolución de problemas medioambientales y en la
producción sostenible de bienes y servicios destinados a la
erradicación de la pobreza, así como a facilitar su uso.

2. Per al compliment de les funcions atribui'des a !'Agencia i la
consecució d'un major grau d'eficácia i eficiencia de la seua gestió,
aquesta podrá exercitar-les per si mateixa o executar-les en
col·laboració amb:
a) Els órgans del Consell, organismes que en depenen i, en
general, amb les entitats pertanyents al sector públic empresarial
de la Generalitat, competents o amb funcions relatives, en
particular, a les polítiques d'investigació científica, industrial, de
financament de la innovació, turística, agroalimentaria, sanitaria i
sociosanitaria, mediambiental, d'innovació cultural, d'innovació
social i d'innovació tecnológica, especialment de tecnologies de la
informació i les comunicacions i d'aquelles tecnologies
susceptibles de ser utilitzades en la resolució de problemes
mediambientals i en la producció sostenible de béns i serveis
destinats a l'eradicació de la pobresa, aixi com a facilitar el seu
ús.

b) Otras entidades relacionadas con el SVI, en particular
administraciones e instituciones públicas, o con funciones de esta
naturaleza, organizaciones asociativas privadas, sin fines de
lucro, y empresas y fundaciones públicas y privadas
pertenecientes al SVI.
En este último caso se tendrá que acreditar el interés general que
lo justifica, así como la participación de la Agencia en los
beneficios económicos que se desprendan, en su caso, del
ejercicio de las funciones concertadas.

b) Altres entitats relacionades amb el SVI, en particular
administracions i institucions públiques, o amb funcions d'aquesta
naturalesa, organitzacions associatives privades, sense finalitats
lucratives, i empreses i fundacions públiques i privades
pertanyents al SVI.
En aquest últim cas s'haura d'acreditar !'interés general que ho
justifica, així com la participació de !'Agencia en els beneficis
económics que es desprenguen, si és el cas, de l'exercici de les
funcions concertades.

Capitulo 11
Capítol 11
Órganos de la Agencia Valenciana de la Innovación
órgans de !'Agencia Valenciana de la lnnovació
Articulo 7. Órganos de la Agencia
Article 7. órgans de /'Agencia

Son órganos de la Agencia:
El Consejo de Dirección
El Consejo Valenciano de la Innovación
La presidencia
La vicepresidencia ejecutiva
La secretaría general.

Són órgans de !'Agencia:
El Consell de Oirecció
El Consell Valencia de la lnnovació
La presidencia
La vicepresidencia executiva
La secretaria general.

Artículo 8. Composición, designación y funcionamiento del Consejo de
Dirección

Article 8. Composició, designació i funcionament del Consel/ de Direcció

1. El Consejo de Dirección es el órgano de gobierno colegiado de la
Agencia.

1. El Consell de Direcció és l'órgan de govern col·legiat de l'Agéncia.

2. Son miembros del Consejo de Dirección:
El presidente o la presidenta
La persona titular de la vicepresidencia ejecutiva, designada de acuerdo
con lo indicado en el artículo 13.
Los siguientes Vocales:
a) Dos personas representantes de la conselleria competente en
materia de política industrial, con rango al menos de director o
directora general, designados por la persona titular de la
conselleria.
b) Una persona representante de la conselleria competente en
materia de hacienda y sector público instrumental, con rango al
menos de director o directora general, designada por la persona
titular de la conselleria.
c) Una persona representante de la conselleria competente en
materia de investigación y universidades, con rango al menos de
director o directora general, designada por la persona titular de la
conselleria.
d) Una persona representante de la conselleria competente en
materia de sanidad, con rango al menos de director o directora
general, designada por la persona titular de la conselleria.
e) Una persona representante de la conselleria competente en
materia de agricultura, con rango al menos de director o directora
general, designada por la persona titular de la conselleria.
f) Una persona representante del Instituto Valenciano de
Finanzas, con rango al menos de director o directora general,

2. Són membres del Consell de Direcció:
El presiden! o la presidenta
La persona titular de la vicepresidencia executiva, designada d'acord
amb alló que s'ha indica! en l'articie 13.
Els següents vocals:
a) Dos representants de la conselleria competent en materia de
política industrial, amb rang almenys de director o directora
general, designats perla persona titular de la conselleria.
b) Una persona representan! de la conselleria competen! en
materia d'hisenda i sector públic instrumental, amb rang almenys
de director o directora general , designada perla persona titular de
la conselleria.
c) Una persona representan! de la conselleria competen! en
materia d'investigació i universitats, amb rang almenys de director
o directora general, designada per la persona titular de la
conselleria.
d) Una persona representan! de la conselleria competen! en
materia de sanitat, amb rang almenys de director o directora
general, designada per la persona titular de la conselleria.
e) Una persona representan! de la conselleria competen! en
materia d'agricultura, amb rang almenys de director o directora
general, designada perla persona titular de la conselleria.
t) Una persona representan! de l'lnstitut Valencia de Finances,
amb rang almenys de director o directora general, designada per
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designada por la presidencia de dicho Instituto.
g) La persona titular del puesto de Coordinador Institucional del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la
Comunitat Valenciana.
h) Una persona representante de las universidades, designada
por la Conferencia de Rectores de la Comunitat Valenciana.
i) Una persona representante de la Red de Institutos
Tecnológicos, designada por el órgano de dirección del mismo.
j) Dos personas representantes de las organizaciones sindicales
más representativas de la Comunitat Valenciana, designadas por
sus órganos de dirección.
k) Dos personas representantes de las organizaciones
empresariales más representativas de la Comunitat Valenciana,
designadas por sus órganos de dirección, una de las cuales lo
será a propuesta consensuada con el Consejo de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria. Servicios y Navegación de la
Comunitat Valenciana.
Además, asistirán al Consejo, con voz y sin voto:
La persona titular de la secretaría general de la Agencia.
Una persona representante de la Abogacía General de la
Generalitat.

la presidencia del dit lnstitut.
g) La persona titular del Jloc de Coordinador Institucional del
Consell Superior d'lnvestigacions Cientifiques (CSIC) a la
Comunitat Valenciana.
h) Una persona representan! de les universitats, designada perla
Conferencia de Rectors de la Comunitat Valenciana.
i) Una persona representan! de la Xarxa d'lnstituts Tecnológics,
designada per l'organ de direcció del mateix.
j) Dos persones representants de les organitzacions sindicals més
representatives de la Comunitat Valenciana, designades pels
seus organs de direcció.
k) Dos persones representants de les organitzacions empresarials
més representatives de la Comunitat Valenciana, designades pels
seus órgans de direcció, una de les quals ho sera a proposta
consensuada amb el Consell de Cambres Oficials de Comer<;,
lndústria, Serveis i Navegació de la Comunitat Valenciana.
A més, assistiran al Consell, amb veu i sense vot:
La persona titular de la secretaria general de l'Agencia.
Una persona representant de l'Advocacia General de la
Generalitat.

3. La duración máxima del mandato de los vocales elegidos por
designación será de cinco años, contándose dicha duración a partir de
la fecha de su nombramiento.

3. La durada máxima del mandat deis vocals triats per designació sera
de cinc anys, comptant-se la durada esmentada a partir de la data del
seu nomenament.

4. En el nombramiento de los miembros del Consejo de Dirección se
deberá tender a la representación paritaria de hombres y mujeres, de
.acuerdo a lo dispuesto en la disposición adicional novena, apartado 3
dé la Ley 112013, de 21 de mayo, de medidas de reestructuración y
del sector público empresarial y fundacional de la
en la redacción dada por la Ley 1012015, de 29 de
1. diciembre, de Medidas Fiscales, de gestión administrativa y financiera y
de organización de la Generalitat.

4. En el nomenament deis membres del Consell de Oirecció s'haurá de
tendir a la representació paritaria d'homes i dones, d'acord amb el que
disposa la disposició addicional novena, apartat 3 de la Llei 112013, de
21 de maig, de mesures de reestructuració i racionalització del sector
públic empresarial i fundacional de la Generalitat, en la redacció donada
per la Llei 1012015, de 29 de desembre, de Mesures Fiscals, de gestió
administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.

5. Los miembros del Consejo de Dirección cuya presencia en el mismo
no lo sea por razón de su cargo serán nombrados por Ja persona titular
de Ja vicepresidencia ejecutiva de la Agencia, a propuesta de las
organizaciones correspondientes.

5. Els membres del Consell de Direcció la presencia deis quals en
aquell no ho siga per raó del seu cárrec, seran nomenats per la persona
titular de la vicepresidencia executiva de l'Agencia, a proposta de les
organitzacions corresponents.

6. El secretario o secretaria será Ja persona titular de la Secretaría
General, asistiendo a las sesiones con voz pero sin voto. Será
sustituido por el vocal de menor edad en Jos casos de vacante,
ausencia, enfermedad o impedimento legítimo.

6. El secretan o secretaria será la persona titular de la Secretaria
General, assistint a les sessions amb veu pero sense vot. Sera
substitu"it pel vocal de menor edat en els casos de vacan!, absencia,
malaltia o impediment legítim.

7. La persona titular de la vicepresidencia ejecutiva determinará los
miembros de la alta dirección de la Agencia que puedan asistir, con voz
pero sin voto, a las reuniones del Consejo y será sustituido en su
ausencia por los vocales, siguiendo el orden de prelación establecido
en el apartado 2 de este artículo y, a igualdad de éste, el de mayor
edad.

7. La persona titular de la vicepresidencia executiva determinara els
membres de l'alta direcció de J'Agencia que puguen assistir, amb veu
pero sense vot, a les reunions del Consell i sera substitu"ida en la seua
abséncia pels vocals, seguint el seu ordre de prelació i, a igualtat
d'aquest, el de majar edat.

8. El Consej o de Dirección se reunirá al menos cada tres meses,
pudiendo celebrar sesiones extraordinarias por decisión de la persona
titular de la vicepresidencia ejecutiva o cuando así lo solicite al menos Ja
mitad de sus miembros.

8. El Consell de Direcció es reunira almenys cada tres mesos, podent
celebrar sessions extraordináries per decisió de la persona titular de la
vicepresidencia executiva o quan així ho sol· licite almenys la meitat deis
seus membres.

9. Las resoluciones del Consejo de Dirección
administrativa.

9. Les resolucions del Consell de Direcció esgoten la via administrativa.

agotan la via

10. En lo no dispuesto en esta ley, el Consejo de Dirección ajustará su
actuación, en lo que le sea de aplicación, a Ja Ley 3912015, de 1 de
octubre,
del
Procedimiento
Administrativo
Común de
las
Administraciones Públicas.

1O. En alió no disposat en aquesta llei, el Consell de Direcció ajustará la
seua actuació, en allo que se Ji aplique, a la Llei 3912015, d'1 d'octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Articulo 9. Funciones del Consejo de Dirección.

Article 9. Funcions del Consell de Direcció.

Corresponden al Consejo de Dirección las siguientes funciones, sin
perjuicio de las competencias que en cada caso atribuye la normativa
vigente a los distintos órganos de la Administración del Consell:
a) Efectuar el seguimiento, la supervisión y el control superiores
de la actuación de la Agencia.
b) Aprobar la propuesta del contrato de gestión.
c) Aprobar los planes de acción, anuales y plurianuales, los
objetivos estratégicos y operativos de la Agencia y los
procedimientos, criterios e indicadores para la medición de su
cumplimiento y del grado de eficiencia en la gestión.
d) Proponer al Consell, para su aprobación, Ja estructura directiva
de Ja Agencia y los criterios retributivos.
e) Nombrar y revocar a la persona titular de la secretaria general
de la Agencia, a propuesta de la persona titular de la
vicepresidencia ejecutiva.
f) Controlar la gestión de la persona titular de la vicepresidencia
ejecutiva y del secretario o secretaria general de la Agencia.
g) Aprobar el anteproyecto de presupuestos anuales, la

Corresponen al Consell de Direcció les funcions següents, sense perjui
de les competencies que en cada cas atribüix Ja normativa vigent als
distints órgans de l'Administració del Consell:
a) Efectuar el seguiment, la supervisió i el control superiors de
l'actuació de J'Agencia.
b) Aprovar la proposta del contracte de gestió.
c) Aprovar els plans d'acció, anuals i plurianuals, els objectius
estrategics i operatius de l'Agencia i els procediments, criteris i
indicadors per al mesurament del seu compliment i del grau
d'eficiencia en la gestió.
d) Propasar al Consell, per a la seua aprovació, l'estructura
directiva de l'Agencia i els criteris retributius.
e) Nomenar i revocar la persona titular de la secretaria general de
l'Agencia, a proposta de la persona titular de Ja vicepresidéncia
executiva.
f) Controlar la gestió de la persona titular de Ja vicepresidencia
executiva i del secretario secretaria general de J'Agencia.
g) Aprovar J'avantprojecte de pressupostos anuals, la contracció
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contracción de cualesquiera obligaciones de carácter plurianual
dentro de los limites fijados en el contrato de gestión así como las
cuentas anuales auditadas.
h} Aprobar los informes anuales y plurianuales de actividad asi
como aquellos extraordinarios que se consideren necesarios
valorando los resultados obtenidos y consignando las deficiencias
observadas.
i} Nombrar y cesar a los miembros del Consej o Valenciano de la
Innovación, a propuesta de la persona titular de la vicepresidencia
ejecutiva de la Agencia.
j} Aprobar los criterios y los procedimientos de selección del
personal, teniendo en cuenta lo establecido en el contrato de
gestión.
k} Aprobar la relación de puestos de trabajo de la Agencia, dentro
del marco de actuación que en materia de recursos humanos se
establezca en el contrato de gestión, así como elevar la propuesta
de oferta anual de empleo de la Agencia para su integración en la
oferta de empleo público.
I} Aprobar la contratación y el cese del personal directivo de la
Agencia, así como los criterios para la determinación de los
incentivos retributivos por rendimiento que le correspondan,
teniendo en c uenta lo establecido en el contrato de gestión, y de
acuerdo con lo que se fije anualmente en la ley de presupuestos
.. de la Generalitat; y ello sin perjuicio de los objetivos generales y
directrices de evaluación del sistema de objetivos en relación
.. con la prod uctividad que en su caso establezcan las consellerias
competentes en materia de economía y de hacienda, de acuerdo
con lo que dispone el artículo 20 del Decreto-Ley 1/2011 , de 30
de septiembre, del Consell, de Medidas Urgentes de Régimen
Económico-financiero del Sector Público Empresarial y
Fundacional.
m) Aprobar los expedientes que reglamentariamente se
determinen, bien sea por su cuantía económica o por su
importancia estratégica para el funcionamiento y mejora del
Sistema Valenciano de Innovación.
n} Cualesquiera otras que le correspondan en función de la
legislación vigente o que se establezcan reglamentariamente.

de qualssevol obligacions de caracter plurianual dins deis limits
fixats en el contracte de gestió aixi com els comptes anuals
auditats.
h} Aprovar els informes anuals i plurianuals d'activitat així com
aquells extraordinaris que es consideren necessaris valorant els
resultats obtinguts i consignan! les deficiéncies observades.
i} Nomenar i cessar als membres del Consell Valencia de la
lnnovació, a proposta de la persona titular de la vicepresidéncia
executiva de l'Agéncia.
j} Aprovar els criteris i els procediments de selecció del personal,
tenint en compte el que estableix el contracte de gestió.
k} Aprovar la relació de !loes de treball de l'Agéncia, dins del marc

d'actuació que en matéria de recursos humans s'establisca en el
contracte de gestió, aixi com elevar la proposta d'oferta anual
d'ocupació de l'Agéncia per a la seua integració en !'oferta
d'ocupació pública.
1) Aprovar la contractació i el cessament del personal directiu de
l'Agéncia, aixi com els criteris per a la determinació deis incentius
retribu tius per rendiment que li corresponguen, tenint en compte el
que estableix el contracte de gestió i d'acord amb el que es fixe
anualment en la llei de Pressupostos de la Generalitat; i aixó
sense perjuí deis objectius generals i les directrius d'avaluació del
sistema d'objectius en relació amb la productivitat que, si és el
cas, establisquen les conselleries competents en matéria
d'economia i d'hisenda, d'acord amb el que disposa l'article 20 del
decret llei 1/2011 , de 30 de setembre, del Consell, de Mesures
Urgents de Régim Economicofinancer del Sector Públic
Empresarial i Fundacional.
m) Aprovar els expedients que reglamentariament es determinen,
bé siga per la seua quantia económica o per la seua importancia
estratégica per al funcionament i millora del Sistema Valencia
d'lnnovació.
n} Qualssevol altres que li corresponguen en funció de la
legislació vigent o que s'establisquen reglamentariamenl

Artículo 10. El Comité Ejecutivo

Article 10. El Comité Executiu

El Consejo de Dirección podrá delegar en un Comité Ejecutivo, cuyas
funciones, composición y régimen de funcionamiento se determinarán
reglamentariamente.

El Consell de Direcció podrá delegar en un Comité Executiu, les
funcions, composició i régim de funcionament del qual es determinaran
reglamentariament.

Articulo 11. Del Consejo Valenciano de la Innovación

Article 11. Del Consell Valen cia de la lnnovació

1. El Consejo Valenciano de la Innovación es el órgano colegiado de
apoyo y asesoramiento al Consejo de Dirección y a los órganos
unipersonales de la Agencia en lo que éstos le soliciten o propongan.

1. El Consell Valencia de la lnnovació és l'órgan col-legiat de suport i
assessorament al Consell de Direcció i als órgans unipersonals de
!'Agencia en alió que aquests li sol·liciten o proposen.

2. Por lo que se refiere a su composición:
a} La presidencia y la vicepresidencia del Consejo Valenciano de
la Innovación recaerán en las personas titulares de la presidencia
de la Generalitat y de la vicepresidencia ejecutiva de la Agencia,
repectivamente.
b} Los restantes miembros del Consejo Valenciano de la
Innovación se determinarán reglamentariamente, debiendo formar
parte del mismo instituciones y personalidades del Sistema
Valenciano de Innovación reconocidas por su labor y
contribuciones a la investigación científica, el desarrollo
tecnológico y sus aplicaciones a la innovación empresarial, así
como profesionales y representantes de entidades y empresas
igualmente reconocidas por sus capacidades e iniciativas
innovadoras.
c) En todo caso, además de representantes de las instituciones
presentes en el Consejo de Dirección, formarán parte del Consejo
Valenciano de la Innovación una persona representante de las
cada una de las Consellerias no integradas en el Consejo de
Dirección, con rango al menos de director o directora general, dos
miembros del Alto Consejo Consultivo en l+D+i, nombrados a
propuesta de su vicepresidencia ejecutiva, una persona
representante del Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio,
Industria, Servicios y Navegación de la Comunitat Valenciana,
una persona representante de la red de municipios innovadores
de la Comunitat Valenciana y la persona titular de la secretaría
general de la Agencia, con voz pero sin voto.

2. Pel que fa a la seua composició:
a) La presidencia i vicepresidencia del Consell Valencia de la
lnnovació recauran en les persones titulars de la Presidéncia de la
Generalitat i la vicepresidencia executiva de l'Agéncia,
respectivament.
b} Els restants membres del Consell Valencia de la lnnovació es
determinara reglamentáriament, havent de formar-ne part
institucions i personalitats del Sistema Valencia d'lnnovació
reconegudes per la seua labor i contribucions a la investigació
científica, el desenvolupament tecnológic i les seues aplicacions a
la innovació empresarial, aixi com professionals i representants
d'entitats i empreses igualment reconegudes per les seues
capacitats i iniciatives innovadores.

3. Por lo que se refiere al funcionamiento del Consejo Valenciano de la
Innovación, y sin perjuicio de su desarrollo reglamentario, regirán las
siguientes normas:
·
a) Los y las vocales del Consejo de Dirección podrán asistir a las
sesiones del Consejo Valenciano de la Innovación, con voz pero
sin voto.
b} El Consejo Valenciano de la Innovación se reunirá de forma
ordinaria como minimo una vez al año, y, de forma extraordinaria,

3. Pel que fa al funcionament del Consell Valencia de la lnnovació, i
sense perjui del desplegament reglamentari, regiran les normes
següents:
a} Els i les vocals del Consell de Direcció podran assistir a les
sessions del Consell Valencia de la lnnovació, amb veu peró
sense vot.
b) El Consell Valencia de la lnnovació es reuniré! de forma
ordinaria com a minim una vegada a l'any, i, de forma

c} En tot cas, a més de representants de les institucions presents
en el Consell de Direcció, formaran part del Consell Valencia de la
lnnovació una persona representan! de cada una de les
Conselleries no integrades en el Consell de Direcció, amb rang
almenys de director o directora general, dos membres de l'Alt
Consell Consultiu en l+D+I, nomenats a proposta de la seua
vicepresidéncia executiva, una persona representan! del Consell
de Cambres Oficials de Comen;:, lndústria, Serveis i Navegació de
la Comunitat Valenciana, una persona representant de la xarxa de
municipis innovadors de la Comunitat Valenciana, i la persona
titular de la secretaria general de l'Agéncia, amb veu peró sense
vol
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cuando lo determine la presidencia, la vicepresidencia ejecutiva
por delegación de ésta o bien cuando lo solicite un tercio de sus
miembros.
c) Los miembros del Consejo Valenciano de la Innovación podrán
formar comisiones y grupos de trabajo para la elaboración de
dictámenes, informes, propuestas y tareas de evaluación. Los
anteriores trabajos se elaborarán por delegación del Consejo
Valenciano de la Innovación previo acuerdo de éste, o bien a
petición de cualquiera de los restantes órganos de la Agencia. En
este último caso, el órgano solicitante señalará la composición de
la comisión o grupo de trabajo.
A las anteriores comisiones y grupos de trabajo podrán
incorporarse
miembros temporales, escogidos
por su
especialización y capacidades profesionales.
d) Los miembros del Consejo Valenciano de la Innovación y los
miembros temporales que se incorporen a sesiones de
comisiones y grupos de trabajo recibirán las dietas y
compensación de gastos de alojamiento y desplazamiento que se
fijen por el Consej o de Dirección de la Agencia. El personal
directivo, funcionarial o laboral de la Generalitat queda sujeto a la
regulación general establecida por el Consell.
e) Actuará como titular de la secretaría del Consejo Valenciano de
la Innovación quien desempeñe dicha función en el Consejo de
Dirección.

extraordinária, quan ho determine la presidéncia, la
vicepresidéncia executiva per delegació d'aquesta o bé quan ho
sol ·licite un terc deis seus membres.
c) Els membres del Consell Valenciá de la lnnovació podran
formar comissions i grups de treball per a l'elaboració de
dictámens, informes, propostes i tasques d'avaluació. Els
anteriors treballs s'elaboraran per delegació del Consell Valenciá
de la lnnovació amb l'acord previ d'aquest, o bé a petició de
qualsevol deis restants órgans de l'Agéncia.
En aquest últim cas, l'órgan sol·licitant assenyalará la composició
de la comissió o grup de treball.
A les anteriors comissions i grups de treball podran incorporar-se
membres temporals, triats per la seua especialització i capacitats
professionals.
d) Els membres del Consell Valenciá de la lnnovació i els
membres temporals que s'incorporen a sessions de comissions i
grups de treball rebran les dietes i compensació de despeses
d'allotjament i desplacament que es fixen pel Consell de Direcció
de l'Agéncia. El personal directiu, funcionarial o laboral de la
Generalitat queda subjecte a la regulació general establida pel
Consell.
e) Actuará com a titular de la secretaria del Consell Valenciá de la
lnnovació qui exercisca la funció esmentada en el Consell de
Direcció.

4. Por lo que se refiere a su ámbito de competencias, y sin perjuicio de
otras que se le asignen mediante el oportuno desarrollo reglamentario,
corresponderá al Consejo Valenciano de la Innovación informar, con
$! 'i>,&l/A "' carácter preceptivo, sobre las siguientes materias:
a) El anteproyecto de presupuesto.
b) Los programas plurianuales y anuales de apoyo al reforzamiento
y articulación del Sistema Valenciano de Innovación.
c) Otros planes y proyectos relevantes de la Agencia.
d) La memoria de actividades de la Agencia.
f) Otras iniciativas dirigidas a la mejora del Sistema Valenciano de
Innovación.

4. Pel que fa a l'ámbit de competéncies, i sense perjuí d'altres que se li
assignen mitjancant el desplegament reglamentari oportú, correspondrá
al Consell Valenciá de la lnnovació informar, amb carácter preceptiu,
sobre les matéries següents:
a) L'avantprojecte de pressupost.
b) Els programes plurianuals i anuals de suport al reforcament i
articulació del Sistema Valenciá d'lnnovació.
c) Altres plans i projectes rellevants de l'Agéncia.
d) La memoria d'activitats de l'Agéncia.
e) Altres iniciatives dirigides a la millora del Sistema Valenciá
d'lnnovació.

1

1
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Articulo 12. De la presidencia

Artic/e 12. De la presidencia

1. La presidencia de la Agencia recae en el presiden! o la presidenta de
la Generalitat.

1. La presidéncia de l'Agéncia recau en el presiden! o la presidenta de
la Generalitat.

2. Corresponden a la presidencia de la Agencia las siguientes
funciones:
a) Ostentar la máxima representación institucional y legal de la
Agencia, presidir su Consejo de Dirección y velar por el
cumplimiento de su objeto, fines y funciones, sin perjuicio de las
delegaciones que pudieran establecerse.
b) Dirigir las tareas del Consejo de Dirección, ordenar sus
convocatorias, fijar el orden del día de las reuniones, presidirlas y
dirigir las deliberaciones.
c) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos.
en el seno del Consejo de Dirección.
d) Autorizar con su firma, juntamente con la persona que ostente
la Secretaría, las actas aprobadas de las sesiones del Consejo de
Dirección y la certificación de los acuerdos o extremos contenidos
en las actas.
e) Ejercer las demás facultades y funciones que le atribuyan esta
Ley, el Consejo de Dirección y las disposiciones vigentes.

2. Corresponen a la presidéncia de l'Agéncia les funcions següents:

Articulo 13. De la vicepresidencia ejecutiva. Elección

y mandato.

a) Ostentar la máxima representació institucional i legal de
l'Agéncia, presidir el seu Consell de Direcció i vetlar pel
compliment del seu objecte, fins i funcions, sense perjuí de les
delegacions que pogueren establir-se.
b) Dirigir les tasques del Consell de Direcció, ordenar les seues
convocatóries, fixar l'ordre del dia de les reunions, presidir-les i
dirigir les deliberacions.
c) Dirimir amb el seu vot els empats, als efectes d'adoptar acords,
en el si del Consell de Direcció.
d) Autoritzar amb la seua firma, juntament amb la persona que
ostente la Secretaria, les acles aprovades de les sessions del
Consell de Direcció i la certificació deis acords o extrems
continguts en les actes.
e) Exercir les altres facultats i funcions que li atribu'isquen aquesta
Llei, el Consell de Direcció i les disposicions vigents.
Article 13. De la vicepresidencia executiva. Elecció i mandat.

1. A propuesta del presidente o la presidenta de la Generalitat, la
persona titular de la vicepresidencia ejecutiva de la Agencia será
elegido por Les Corts, de entre personas con acreditada experiencia y
formación en el ámbito de las políticas y estrategias de innovación en la
Comunitat Valenciana.

1. A proposta del president o la presidenta de la Generalitat, la persona
titular de la vicepresidéncia executiva de l'Agéncia será triada per Les
Corts, d'entre persones amb acreditada experiéncia i formació en
l'ámbit de les polítiques i estratégies d'innovació a la Comunitat
Valenciana.

2. Para su válida elección será necesaria su previa
comparecencia ante la Comisión que, por razón de la materia designen
Les Corts, y el posterior voto favorable de al menos dos tercios del
número total de los integrantes de la misma. Alcanzado dicho quórum, y
comunicada tal circunstancia, su nombramiento corresponderá al
presiden! o presidenta de la Generalitat

2. Per a la seua válida elecció será necessária la seua previa
compareixenca davant de la Comissió que, per raó de la matéria
designen Les Corts, i el posterior vot favorable de com a mínim dos
tercos del nombre total deis seus integrants. Aconseguit el dit quórum, i
comunicada tal circumstáncia, el seu nomenament correspondrá al
presiden! o presidenta de la Generalitat

3. La anterior mayoría será asimismo la necesaria para proceder
a su revocación.

3. L'anterior majoria sera així mateix la necessaria per a procedir a la
seua revocació.

4. El mandato de la persona titular de la vicepresidencia ejecutiva
de la Agencia será de 5 años y exigirá plena dedicación, siendo
incompatible con todo tipo de desempeño, tanto en el sector público
como en el privado, salvo las funciones de representación que le
correspondan en razón al cargo, que en ningún caso serán retribuidas.

4. El manda! de la persona titular de la vicepresidéncia executiva de
l'Agéncia será de 5 anys i exigira plena dedicació, sen! incompatible
amb tot tipus d'exercici, tant en el sector públic com en el priva!,
excepte les funcions de representació que li corresponguen en raó al
cárrec, que en cap cas no seran retribu'ides.
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Artículo 14. Funciones de la vicepresidencia ejecutiva

Artic/e 14. Funcions de la vicepresidéncia executiva

1. Corresponden a la persona titular de la vicepresidencia ejecutiva de
la Agencia las siguientes funciones:
a) Las funciones ordinarias de representación y legales que se
determinen reglamentariamente, así como aquéllas otras que le
delegue la presidencia de la Agencia.
b) Proponer al Consejo de Dirección el nombramiento y cese del
secretario o secretaria general de la Agencia.
c) Elevar al Consejo de Dirección la propuesta del contrato
plurianual de gestión de la Agencia.
d) Elevar al Consejo de Dirección los objetivos estratégicos y
operativos de la Agencia, y los procedimientos, criterios e
indicadores para la medición de su cumplimiento y del grado de
eficiencia en la gestión.
e) Elevar al Consejo de Dirección el plan de acción anual de la
Agencia, en el marco del contrato plurianual de gestión.
f) Elaborar con la persona titular de la secretaría general el
anteproyecto de presupuesto de la Agencia y elevarlo al Consejo
de Dirección.
g) Elevar al Consejo de Dirección el informe anual de actividades,
ordinarias y extraordinarias, de la Agencia.
h) Aprobar, a propuesta de la persona titular de la secretaría
general de la Agencia, las convocatorias de ayudas,
subvenciones y becas.
i) Resolver las reclamaciones formuladas en materia de
responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas,
dando cuenta al Consejo de Dirección, en la primera reunión que
se celebre, de tas resoluciones adoptadas en el ejercicio de estas
facultades.
j) Informar a las consellerias competentes y a otras instituciones
de la Generalitat sobre la ejecución y cumplimiento de los
objetivos fijados en el contrato de gestión de la Agencia.
k) Ejercer las facultades de órgano de contratación de la entidad,
celebrar convenios
de colaboración,
memorandos de
entendimiento, ac uerdos de ejecución o instrumentos jurídicos de
cualquier otra naturaleza que puedan generar compromisos y
obligaciones para ta Agencia, sin perjuicio de las delegaciones
que, en su caso se establezcan, y dando cuenta al Consejo de
Dirección, en la primera reunión que se celebre, de las
resoluciones adoptadas en el ejercicio de estas facultades.
1) Conferir y revocar poderes generales y especiales a personas
determinadas, tanto físicas como jurídicas, públicas o privadas,
para los asuntos en que fuere necesario su otorgamiento,ydando
cuenta al Consejo de Dirección, en la primera reunión que se
celebre, de las resoluciones adoptadas en el ejercicio de estas
facultades.
m) Proponer al Consejo de Dirección la contratación y el cese del
personal directivo de la Agencia.
n) Cuidar de la ejecución de los acuerdos tomados por el Consejo
de Dirección.
o) Elevar al Consejo Valenciano de ta Innovación los documentos
pertinentes sobre presupuesto y planes, programas plurianuales y
anuales y la memoria de actividades de la Agencia.
p) Ejercer las demás facultades y funciones que le atribuyan esta
Ley, el Consejo de Dirección y las disposiciones vigentes.

1. Corresponen a la persona titular de la vicepresidéncia executiva de
l'Agéncia les funcions següents:
a) Les funcions ordinaries de representació i legals que es
determinen reglamentariament, aixi com aquelles altres que li
delegue la presidencia de l'Agéncia.
b) Proposar al Consell de Direcció el nomenament i cessament
del secretari o secretaria general de l'Agéncia.
c) Elevar al Consell de Direcció la proposta del contracte
plurianual de gestió de l'Agéncia.
d) Elevar al Consell de Direcció els objectius estrategics i
operatius de !'Agencia, i els procediments, criteris i indicadors per
al mesurament del seu compliment i del grau d'eficiéncia en la
gestió.
e) Elevar al Consell de Direcció el pla d'acció anual de l'Agéncia,
en el marc del contracte plurianual de gestió.
f) Elaborar amb la persona titular de la secretaria general
l'avantprojecte de pressupost de !'Agencia i elevar-he al Consell
de Direcció.
g) Elevar al Consell de Direcció !'informe anual d'activitats,
ordinaries i extraordinaries, de l'Agéncia.
h) Aprovar, a proposta de la persona titular de la secretaria
general de !'Agencia: les convocatóries d'ajudes, subvencions i
beques.
i) Resoldre les reclamacions formulades en materia de
responsabilitat patrimonial de tes administracions públiques.
donant compte al Consell de Direcció, en la primera reunió que se
celebre, de les resolucions adoptades en l'exercici d'estes
facultats.
j) Informar les conselleries competents i a altres institucions de la
Generalitat sobre l'execució i compliment deis objectius fixats en
el contracte de gestió de !'Agencia.
k) Exercir les facultats d'organ de contractació de l'entitat, celebrar
convenis de col·laboració, memorándums d'enteniment, acords
d'execució o instruments jurídics de qualsevol altra naturalesa que
puguen generar compromisos i obligacions pera l'Agéncia , sense
perjuí de les delegacions que, si és el cas, s'establisquen, donan!
compte al Consell de Direcció, en la primera reunió que se
celebre, de les resolucions adoptades en l'exercici d'estes
facultats.
1) Conferir i revocar poders generals i especials a persones
determinades, tant fisiques com jurídiques, públiques o privades,
per als assumptes en qué fóra necessari el seu atorgament,
donant compte al Consell de Direcció, en ta primera reunió que se
celebre, de les resolucions adoptades en l'exercici d'estes
facultats.
m) Proposar al Consell de Direcció ta contractació i et cessament
del personal directiu de l'Agéncia.
n) Cuidar de l'execució deis acords presos pet Consell de
Direcció.
o) Elevar al Consell Valencia de la tnnovació els documents
pertinents sobre pressupost i plans, programes plurianuals i
anuats i la memoria d'activitats de l'Agéncia.
p) Exercir les altres facultats i funcions que li atribu"isquen aquesta
Llei, el Consell de Direcció i les disposicions vigents.

2. Las resoluciones de la persona titular de la vicepresidencia ejecutiva
agotan la via administrativa.

2. Les resolucions de ta persona titular de la vicepresidencia executiva
esgoten la via administrativa.

Articulo 15. Del secretario

o secretaria general

Article 15. Del secretari o la secretaria general

1. La contratación y el cese del secretario o secretaria general de
la Agencia serán aprobados por et Consejo de Dirección de la Agencia,
a propuesta de la persona titular de la vicepresidencia ejecutiva. La
contratación se formalizará mediante un contrato de alta dirección, y el
cese se someterá a lo establecido en la normativa laboral y en el
contrato correspondiente.

1. La contractació i et cessament del secretari o la secretaria general de
!'Agencia seran aprovats pel Consell de Direcció de l'Agéncia, a
proposta de la persona titular de la vicepresidencia executiva. La
contractació es formalitzara per mitja d' un contracte d'alta direcció, i el
cessament se sotmetra al que estableix la normativa laboral i en el
contracte corresponent.

2. Los requisitos y el proceso para su selección se determinarán
reglamentariamente, debiendo participar en ésta una comisión
integrada por miembros del Consejo de Dirección, designada a tal
objeto.

2. Els requisits i el procés per a la seua setecció es determinaran
reglamentariament, havent de participar en aquesta una comissió
integrada per membres del Consell de Direcció, designada a tal objecte.

3. Corresponden a la persona titular de la secretaria general las
siguientes funciones:
a) La dirección y gestión ordinaria de la Agencia, en el marco de
las funciones atribuidas en este apartado o de las que le sean
expresamente delegadas y, en particular, la ejecución de los
acuerdos del Consejo de Dirección.
b) Elaborar la propuesta del contrato de gestión de la Agencia.
c) Elaborar la propuesta de objetivos estratégicos y operativos de
la Agencia, y los procedimientos, criterios e indicadores para la
medición de su cumplimiento y del grado de eficiencia en la
gestión.

3. Corresponen a la persona titular de la secretaria general les funcions
següents:
a) La direcció i gestió ordinaria de !'Agencia, en el marc de les
funcions atribu'ides en aquest aparta! o de les que li siguen
expressament delegades i, en particular, l'execució deis acords
del Consell de Direcció.
b) Elaborar la proposta del contracte de gestió de !'Agencia.
c) Elaborar la proposta d'objectius estratégics i operatius de
!'Agencia, i els procediments, criteris i indicadors per al
mesurament del seu compliment i del grau d'eficiéncia en ta
gestió.
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d) Elaborar la propuesta de plan de acción anual y dirigir y
coordinar las actividades que sean necesarias para el desarrollo
de las funciones de la Agencia.
e) Elaborar con la vicepresidencia ejecutiva la propuesta de
anteproyecto de presupuesto de la Agencia.
f) Formular las cuentas anuales y elevarlas al Consejo de
Dirección junto con el informe de auditoría de cuentas, previo
conocimiento y autorización de la vicepresidencia ejecutiva.
g) Acordar las variaciones presupuestarias que se estimen
necesarias y que no deban ser autorizadas por la conselleria
competente en materia de hacienda y proponer a la
vicepresidencia ejecutiva aquellas que precisan
dicha
autorización.
h) Autorizar, por causa justificada, la disposición de gastos, el
reconocimiento de obligaciones y la ordenación de los pagos
correspondientes de los que dará cuenta a la vicepresidencia
ejecutiva y al Consejo de Dirección, sin perjuicio de las
competencias atribuidas a la persona titular de la Vicepresidencia
Ejecutiva en materia de responsabilidad patrimonial de la
Administración.
i) Proponer la modificación de los limites generales de
compromiso de gasto con cargo a ejercicios futuros por causa
justificada, de los que dará cuenta a la vicepresidencia ejecutiva y
al Consejo de Dirección.
j) Elaborar la propuesta de informe anual de actividades,
ordinarias y extraordinarias, de la Agencia.
k) Celebrar contratos, por delegación de la persona titular de la
vicepresidencia ejecutiva.
1) Proponer a la persona titular de la vicepresidencia ejecutiva el
nombramiento y cese del personal directivo de la Agencia.
m) Ejercer la jefatura del personal de la Agencia y prever sus
necesidades en este ámbito, así como elaborar la propuesta de
relación de puestos de trabajo de personal laboral.
n) Proponer a la Dirección General competente en materia de
función pública las convocatorias de puestos de trabajo de
personal funcionario, para su provisión mediante concurso o libre
designación, asi como la cobertura de puestos mediante otras
formas de provisión, como adscripciones provisionales,
comisiones de servicio o permutas, y contratar al personal laboral
dentro de las limitaciones legales y presupuestarias y sin perjuicio
de las competencias atribuidas a otros órganos de la Generalitat.
o) Elaborar la propuesta de criterios para la determinación de los
incentivos al rendimiento del personal de la Agencia, para su
aprobación por el Consejo de Dirección, previo conocimiento y
autorización de la persona titular de la vicepresidencia ejecutiva, y
en los límites señalados por la legislación vigente. El régimen y
cuantia de los incentivos al rendimiento se ajustará a lo que en su
caso, con carácter general, sea de aplicación al conjunto del
sector público instrumental de la Generalitat.
p) Ejercer la representación institucional y legal de la Agencia
cuando no corresponda a otros órganos de la misma o dichas
funciones hayan sido delegadas de forma expresa.
q) Recabar del Consejo de Innovación los informes y
asesoramiento que considere necesarios para el adecuado
funcionamiento de la Agencia.
r) Instar de la conselleria competente en materia de hacienda la
autorización de las variaciones presupuestarias que se precisen.
s) Ejercer le secretaría del Consejo de Dirección y del Consejo de
Innovación
t) Cualquier otra que le sea atribuida por el Consejo de Dirección
y la vicepresidencia ejecutiva.

d) Elaborar la proposta de pla d'acció anual i dirigir i coordinar les
activitats que siguen necessáries per al desenvolupament de les
funcions de l'Agencia.
e) Elaborar amb la vicepresidencia executiva la proposta
d'avantprojecte de pressupost de l'Agencia.
f) Formular els comptes anuals i elevar-les al Consell de Direcció
junt amb !'informe d'auditoria de comptes, previ coneixement i
autorització de la vicepresidencia executiva.
g) Acordar les variacions pressupostaries que s'estimen
necessanes i que no hagen de ser autoritzades per la conselleria
competen! en materia d'hisenda i proposar a la vicepresidencia
executiva aquelles que precisen la dita autorització.
h) Autoritzar, per causa j ustificada, la disposició de despeses, el
reconeixement d'obligacions i l'ordenació deis pagaments
corresponents de qué donara compte a la vicepresidencia
executiva i al Consell de Direcció, sense perjuí de les
competencies atribuTdes a la persona titular de la Vicepresidencia
Executiva en materia de responsabilitat patrimonial de
l'Administració.
i) Proposar la modíficació deis límits generals de compromis de
despesa amb carrec a exercicis futurs per causa justificada, deis
que donara compte a la vicepresidencia executiva i al Consell de
Direcció.
j) Elaborar la proposta d'informe anual d'activitats, ordinaries i
extraordinaries, de l'Agencia.
k) Subscriure contractes, per delegació de la persona titular de la
vicepresidencia executiva.
1) Proposar a la persona titular de la vicepresidencia executiva el
nomenament i cessament del personal directiu de l'Agéncia.
m) Exercir la direcció del personal de l'Agéncia i preveure les
seues necessitats en este ambit , així com elaborar la proposta de
relació de llocs de treball de personal laboral.
n) Proposar a la Dírecció General competen! en materia de !unció
pública les convocatóries de llocs de treball de personal
funcionari, per a la seua provisió per mitja de concurs o lliure
designació, així com la cobertura de llocs per mitja d'altres formes
de provisió, com a adscripcions provisionals, comissions de servei
o permutes, i contractar el personal laboral dins de les limitacions
legals i pressupostaries i sense perjui de les competencies
atribu"ides a altres órgans de la Generalitat.
o) Elaborar la proposta de criteris per a la determinació deis
incentius al rendiment del personal de l'Agéncia, per a la seua
aprovació pel Consell de Direcció, previ coneixement i autorització
de la persona titular de la vicepresidencia executiva, i en els limits
assenyalats per la legislació vigent. El régim i quantia deis
incentius al rendiment s'ajustara al que, si és el cas, amb caracter
general, s'aplique al conjunt del sector públic instrumental de la
Generalitat.
p) Exercir la representació institucional i legal de !'Agencia quan
no corresponga a altres órgans de la mateixa o les funcions
esmentades hagen sigut delegades de forma expressa.
q) Demanar del Consell d'lnnovació els informes i assessorament
que considere necessaris per a l'adequat funcionament de
!'Agencia.
r) Instar de la conselleria competen! en materia d'hisenda
l'autorització de les variacions pressupostanes que es precisen.
s) Exercir la secretaria del Consell de Direcció i del Consell
d' lnnovació
t) Qualsevol altra que li siga atribuida pel Consell de Direcció i la
vicepresidencia executiva.

4. Podrán ser objeto de delegación en el personal directivo las
competencias que correspondan al secretario o secretaria general,
salvo las previstas reglamentariamente y aquellas que por disposición
legal o por su propia naturaleza no fueran susceptibles de delegación.

4. Podran ser objecte de delegació en el personal directiu les
competencies que corresponguen al secretari o secretaria general,
excepte les previstes reglamentariament i aquelles que, per disposició
legal o per la seua mateixa naturalesa. no foren susceptibles de
delegació.

5. Salvo en sus funciones de secretario o secretaria de los
órganos colegiados de la Agencia, la persona titular de la secretaría
general será sustituida en caso de vacante, ausencia, enfermedad o
impedimento legitimo por la persona que, entre los miembros directivos
de la Agencia, designe la persona titular de la vicepresidencia ejecutiva.

5. Excepte en les seues funcions de secretan o secretaria deis órgans
col·legiats de !'Agencia, la persona titular de la secretaria general sera
substitu"lda en cas de vacant, abséncia, malaltia o impediment legitim,
perla persona que, entre els membres directius de !'Agencia, designe la
persona titular de la vicepresidencia executiva.

6. Las resoluciones del secretario o secretaria general agotan la
vía administrativa.

6. Les resolucions del secretari o secretaria general esgoten la via
administrativa.

Capítulo 111

Capitol 111

Organización. gestión y medios

Organització, gestió i mitjans

Artículo 16. Organización

Article 16. Organització

La estructura orgánica y funcional de la Agencia se determinará

L'estructura
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reglamentariamente, mediante Decreto del Consell, a propuesta del
Consejo de Dirección.

reglamentáriament, mitjancant Decret del Consell, a proposta del
Consell de Direcció.

Artículo 17. Principios básicos de actuación.

Article 17. Principis básics d'actuació

La Agencia observará los principios de interés general por los que
debe regirse la actuación de las Administraciones públicas. En el
ejercicio de sus funciones específicas se regira, además, por los
siguientes principios basicos:
a) Autonomía, entendida como la capacidad de la Agencia de
gestionar, en los términos previstos en la presente Ley, los medios
puestos a su disposición para alcanzar los objetivos
comprometidos.
b) Independencia técnica, basada en la capacitación,
especialización, profesionalidad y responsabilidad individual del
personal al servicio de la Agencia que deberá observar los valores
de competencia, ética profesional y responsabilidad pública que
son de aplicación.
c) Objetividad en la evaluación del mérito innovador en todas sus
actuaciones.
d) Transparencia en todas las actividades administrativas y
cumplimiento de las obligaciones de buen gobierno por parte de
los responsables públicos de la Agencia, así como la rendición de
cuentas y compromisos para presentar la información precisa y
completa sobre todos los resultados y procedimientos utilizados
en la gestión. Cuando corresponda se utilizarán los medios de la
Generalitat orientados a facilitar la transparencia de la gestión de
la Agencia.
e) Eficacia en su actuación, poniendo todos los medios para llevar
a cabo el objeto y fin definidos en esta Ley.
1
f) Eficiencia en la asignación y utilización de recursos públicos y
evaluación continuada, mediante los correspondientes indicadores
"' •.
de seguimiento y mejora de la calidad de los procesos de gestión
y de los procedimientos de actuación, que se efectuará
'*13 t <>
atendiendo a los criterios de legalidad, celeridad, simplificación y
accesibilidad electrónica.
g) Cooperación interinstitucional, entendido como el principio que
busque las sinergias en la colaboración con otras
Administraciones, agentes e instituciones, públicas o privadas,
para el fomento de la innovación en todos sus ambitos.
h) Igualdad de género, promoviendo la perspectiva de género y
una composición equilibrada de mujeres y hombres en sus
órganos, consejos y comités y actividades de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres, y la disposición adicional
decimotercera de la Ley 14/2011 , de 1 de j unio de la Ciencia, la
Tecnología y la Innovación.

L'Agéncia observara els principis d'interes general pels que ha de regirse l'actuació de les Administracions públiques. En l'exercici de les
seues funcions especifiques es regira, a més, pels següents principis
basics:
a) Autonomia, entesa com la capacitat de !'Agencia de gestionar,
en els termes que preveu la present llei, els mitjans posats a la
seua disposició pera assolir els objectius compromesos.
b) Independencia técnica, basada en la capacitació,
especialització, professionalitat i responsabilitat individual del
personal al servei de l'Agéncia que haura d'observar els valors de
competencia, ética professional i responsabilitat pública que
s'apliquen.
c) Objectivitat en l'avaluació del mérit innovador en toles les
seues actuacions.
d) Transparencia en lotes les activitats administratives i
compliment de les obligacions de bon govern per part deis
responsables públics de l'Agéncia, aixi com la rendició de
comptes i compromisos per a presentar la informació precisa i
completa sobre tots els resultats i procediments utilitzats en la
gestió. Quan corresponga s'utilitzaran els mitjans de la Generalitat
orientats a facilitar la transparencia de la gestió de l'Agéncia.
e) Eficacia en la seua actuació, posant tots els mitjans pera dur a
terme l'objecte i ti definits en esta llei.
f) Eficiencia en l'assignació i utilització de recursos públics i
avaluació continuada, per mitja deis corresponents indicadors de
seguiment i millora de la qualitat deis processos de gestió i deis
procediments d'actuació, que s'efectuara atenent als criteris de
legalitat, celeritat, simplificació i accessibilitat electrónica.
g) Cooperació interinstitucional, entesa com el principi que busque
les sinergies en la col-laboració amb altres administracions,
agents i institucions, públiques o privades, per al foment de la
innovació en tots els seus ambits.
h) lgualtat de genere, promovent la perspectiva de genere i una
composició equilibrada de dones i homes en els seus órgans,
consells i comités, i activitats, d'acord amb el que disposa la llei
Organica 3/2007, de 22 de mar<;, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, i la disposició addicional tretzena de la llei
14/201 1, d'1 de j uny, de la Ciencia, la Tecnologia i la lnnovació.

Artículo 18. Contrato de gestión

Article 18. Contracte de gestíó

La Agencia desarrollará sus actividades con arreglo a un plan de acción
anual, bajo la vigencia y en el marco de un contrato plurianual de
gestión, que sera aprobado por el Consell a propuesta de la presidencia
de la Generalitat, con informe fa vorable de la conselleria con
competencia en las materias de hacienda y de sector público. El citado
contrato contendrá, al menos:
a) Los objetivos a alcanzar, los resultados a obtener y, en general,
la gestión a desarrollar así como los indicadores para evaluar los
resultados obtenidos.
b) l os recursos personales, materiales y económicos para la
consecución de los objetivos.
c) El procedimiento a seguir para la cobertura del déficit anual
que, en su caso, se pudiera producir por insuficiencia de los
ingresos reales respecto de los estimados y las consecuencias de
responsabilidad en la gestión que, en su caso, procedan.
d) El régimen de control de su cumplimiento por parte de la
conselleria competente en materia de hacienda, así como el
procedimiento para los ajustes y adaptaciones anuales que, en su
caso, procedan.

L'Agéncia desenvolupara les seues activitats d'acord amb un pla d'acció
anual, davall la vigencia i en el marc d'un contracte plurianual de gestió,
que sera aprovat pel Consell a proposta de la Presidencia de la
Generalitat, amb informe favorable de la conselleria amb competencia
en les materies d'hisenda i de sector públic. L'esmentat contracte
contindra, almenys:
a) Els objectius a aconseguir, els resultats a obtindre i, en general,
la gestió a desenvolupar aixi com els indicadors per a avaluar els
resultats obtinguts.
b) Els recursos personals, materials i económics per a la
consecució deis objectius.
c) El procediment que s'ha de seguir per a la cobertura del déficit
anual que, si és el cas, es poguera produir per insuficiencia deis
ingressos reals respecte deis estimats i les conseqüencies de
responsabilitat en la gestió que, si és el cas, procedisquen.
d) El regim de control del seu compliment per part de la
conselleria competen! en materia d'hisenda, així com el
procediment per als aj ustos i adaptacions anuals que, si és el cas,
escaiguen.

Artículo 19. Régimen del personal

Article 19. Re gím del personal

1. La entidad podrá contar con personal funcionario y laboral en los
términos previstos en la legislación de función pública y se regirá, con
carácter general, por las normas de derecho administrativo o laboral
que le sean de aplicación.

1. L'entitat podra comptar amb personal funcionari i laboral en els
termes que preveu la legislació de funció pública i es regira, amb
caracter general, per les normes de dret administratiu o laboral que li
siguen d'aplicació.

2. El personal funcionario adscrito a la entidad se regirá por la
normativa en materia de función pública. El personal laboral se regirá,
además de por la legislación laboral y el convenio aplicables, por los
preceptos del Estatuto Basico del Empleado Público y por los de la Ley
10/201 O, de 9 d e julio, de la Generalitat , de Ordenación y Gestión de la
Función Pública Valenciana que así lo dispongan expresamente

2. El personal funcionari adscrit a l'enlitat es regira per la normativa en
materia de funció pública. El personal laboral es regira, a més de per la
legislació laboral i el conveni aplicables, pels preceptes de l'Estatut
Basic de l'Empleat Públic, i pels de la llei 10/2010, de 9 de juliol, de la
Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, que
així ho disposen expressament.

3. La selección de personal laboral de la Agencia se realizará mediante

3. La selecció de personal laboral de l'Agéncia es realitzara per mitja de
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convocatoria basada en los principios de publicidad, igualdad, mérito y
capacidad, siéndole de aplicación las previsiones de la legislación de la
función pública valenciana referentes al código de conducta del
empleado público, los principios de selección y el acceso al empleo
público de las personas con discapacidad.

convocatória basada en els prmc1p1s de publicita!, igualtat, merit i
capacita!, sent-li d'aplicació les previsions de la legislació de la funció
pública valenciana referents al codi de conducta de l'empleat públic, els
principis de selecció i l'accés a l'ocupació pública de les persones amb
discapacitat.

Cuando resulte aplicable, la valoración de la fase de concurso será
proporcionada y, en ningún caso, su puntuación determinará por si sola
el resultado del procedimiento.

Quan resulte aplicable, la valoració de la fase de concurs será
proporcionada i, en cap cas, la seua puntuació determinará per si sola
el resulta! del procediment.

4. Podrán constituirse bolsas de empleo temporal vinculadas al
desarrollo de los procedimientos selectivos a los que se refiere el
apartado anterior.

4. Podran constituir-se borses de treball temporal vinculades al
desenvolupament deis procediments selectius als quals es refereix
l'apartat anterior.

5 . La contratación del personal laboral fijo o temporal, salvo el de nivel
directivo, se efectuará en régimen de derecho laboral común, debiendo
formalizarse el contrato por escrito.

5. La contractació del personal laboral fix o temporal, excepte el de
nivell directiu, s'efectuará en regim de dret laboral comú, havent de
forrnalitzar-se el contracte per escrit.

6 . En el caso del personal laboral temporal, el contrato podrá
formalizarse en cualquiera de las modalidades de contratación de
duración determinada previstas en la legislación aplicable.

6. En el cas del personal laboral temporal, el contracte podrá
formalitzar-se en qualsevol de les modalitats de contractació de duració
determinada previstes en la legislació aplicable.

7. Anualmente, la Agencia publicará en el Diari Oficial de la Comunitat
.. Valenciana la relación de sus puestos de trabajo.

7. Anualment, l'Agéncia publicará en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana la relació deis seus llocs de treball.

"'
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8 . L'Agencia no podrá tindre al seu servei personal eventual.

8. La Agencia no pcdrá tener a su servicio personal eventual.
rtículo 20. Régimen retributivo del personal

Article 20. Regim retributiu del personal

El personal funcionario que preste servicios en la Agencia se
ometerá al régimen retributivo establecido en la normativa vigente en
atería de función pública y en las leyes anuales de presupuestos de la
eneralitat.

1. El personal funcionari que preste serveis en l'Agéncia se sotmetrá al
regim retributiu establit en la normativa vigent en materia de funció
pública i en les lleis anuals de pressupostos de la Generalitat.

2. El régimen retributivo del personal laboral de la entidad se ajustará a
los acuerdos conveniales y a las previsiones contenidas en las
sucesivas leyes de presupuestos de la Generalitat.

2. El regim retributiu del personal laboral de l'entitat s'ajustará als
acords conveníais i a les previsions contingudes en les successives lleis
de Pressupostos de la Generalitat.

Artículo 21. Régimen del personal directivo.

Article 21. Regim del personal directiu.

1. La elección del personal directivo se realizará mediante
procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia y su
designación se basará en criterios de mérito y capacidad y en criterios
de idoneidad por su experiencia en el desempeño de puestos de
responsabilidad en la gestión pública o privada .

1. L'elecció del personal directiu es realitzará per mitjá de procediments
que garantisquen la publicita! i la concurrencia i la seua designació es
basará en criteris de merit i capacita! i en criteris d'idone'itat per la seua
experiencia en l'exercici de llocs de responsabilitat en la gestió pública o
privada.

2. Le será de aplicación el régimen establecido en la normativa
autonómica sobre declaración de bienes, derechos patrimoniales y
actividades de altos cargos.

2. Li sera aplicable el regim establit en la normativa autonómica sobre
declaració de béns, drets patrimonials i activitats d'alts carrecs.

3. Le será de aplicación, en materia de incompatibilidades, la legislación
autonómica, o en su defecto la legislación estatal, en materia de
conflictos de intereses.

3. Li será aplicable, en materia d'incompatibilitats, la legislació
autonómica o, a falta d'aixó, la legislació estatal, en materia de
conflictes d'interessos.

4. Estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y
eficiencia, responsabilidad por su gestión, medidas de austeridad y
reducción de costes y control del gasto público.

4. Estara subjecte a avaluació d'acord amb els criteris d'eficácia
eficiéncia, responsabilitat per la seua gestió, mesures d'austeritat
reducció de costos i control de la despesa pública.

5. Las retribuciones a percibir por el personal al que se refiere este
artículo se determinarán de acuerdo con los criterios que el Consell
establezca reglamentariamente para el personal que ocupe puestos de
carácter directivo en el sector público instrumental de la Generalitat. En
defecto de normativa reglamentaria, el limite de la cuantía de dichas
retribuciones será el establecido anualmente en las respectivas leyes
de presupuestos de la Generalitat para el cargo de director general.
Excepcionalmente, por causas debidamente j ustificadas, y previa
autorización del Consell, podrá superarse este limite hasta el importe
que en cada supuesto se establezca en atención a las circunstancias
singulares que concurran. A tal efecto, el o la titular de la
Vicepresidencia ejecutiva elevará al Consell un informe especifico que
contemple:
a) Para la fijación de las retribuciones iniciales de acceso al
puesto directivo: idoneidad acreditada para el puesto, poniendo
en relación el perfil de éste con la experiencia profesional del
candidato y su grado de especialización, sus retribuciones en
puestos anteriores de trabajo y la magnitud y calidad de su trabajo
científico o tecnológico, cuando se haya desempeñado en
entidades de l+D+i.
b) Para la variación de las retribuciones iniciales, más allá de lo
aprobado con carácter general: la presentación de un informe de
evaluación del desempeño que valore la labor desarrollada por el
directivo con arreglo a criterios de cumplimiento de objetivos,
ejercicio de nuevas o mayores responsabilidades, medidas para
la reducción de costes y control del gasto público y captación de
recursos externos a la Generalitat en cuya consecución haya

5. Les retribucions a percebre pel personal a qui es referix este article,
es determinaran d'acord amb els criteris que el Consell establisca
reglamentariament per al personal que ocupe llocs de carácter directiu
en el sector públic instrumental de la Generalitat. En detecte de
normativa reglamentária el límit de la quantia de diles retribucions será
l'establit anualment en les respectives lleis de Pressupostos de la
Generalitat per al carrec de director o directora general.
Excepcionalment, per causes degudament justificades, i amb
l'autorització previa del Consell, podra superar-se aquest limit fins a
l'import que en cada suposit s'establisca en atenció a les circumstáncies
singulars que hi concórreguen . A l'efecte, el o la persona titular de la
Vicepresidencia Executiva elevara al Consell un informe especific que
contemple:
a) Per a la fixació de les retribucions inicials d'accés al lloc
directiu: idone'itat acreditada per al lloc, posant-ne en relació el
perfil amb l'experiéncia professional del candidat i el seu grau
d'especialització, les seues retribucions en llocs anteriors de
treball i la magnitud i qualitat del seu treball cientific o tecnologic,
quan s'haja exercit en entitats de l+D+I.
b) Pera la variació de les retribucions inicials, més enllá d'allo que
s'ha aprovat amb carácter general: la presentació d'un informe
d'avaluació de l'exercici que valore la labor desenvolupada pel
directiu d'acord amb criteris de compliment d'objectius, exercici de
noves o majors responsabilitats, mesures per a la reducció de
costos i control de la despesa pública, i captació de recursos
externs a la Generalitat en la consecució deis quals haja tingut
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una participació destacada.

6. Este personal, cuando reúna la condición de personal laboral, estará
sometido a la relación laboral de carácter especial de alta dirección y no
percibirá a su cese indemnización alguna, salvo las que estén
establecidas por disposición legal de derecho necesario, no pudiendo
pactarse ni suscribirse cláusulas contractuales que tengan por objeto
reconocer
indemnizaciones
o
compensaciones
económicas,
cualesquiera que fuera su naturaleza o cuantía.

6. Aquest personal, quan reunisca la condició de personal laboral ,
estará sotmés a la relació laboral de carácter especial d'alta direcció i
no percebrá al seu cessament cap indemnització, excepte les que
estiguen establides per disposició legal de dret necessari, no poden!
pactar-se ni subscriure's cláusules contractuals que tinguen per objecte
reconéixer indemnitzacions o compensacions econ6miques, qualssevol
que fóra la seua naturalesa o quantia.

7. Las funciones del personal directivo se fijarán reglamentariamente.

7. Les funcions del personal directiu es fixaran reglamentáriament.

Artículo 22. Recursos patrimoniales.

Artícle 22. Recursos patrimonials.

1. La Agencia contará, para el cumplimiento de sus fines, con un
patrimonio propio, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los
que sea titular
2. La gestión y administración de sus bienes y derechos propios, así
como los de aquellos que se le adscriban para el cumplimiento de sus
fines, se ajustarán, en lo que le sea de aplicación, a lo establecido por
la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat.

1. L'Agéncia comptará, per al compliment deis seus fins, amb un
patrimoni propi, integral pel conjunt de béns i drets de qué siga titular.

3. La Agencia podrá adquirir toda clase de bienes y derechos, por
cualquiera de los modos admitidos en el ordenamiento jurídico.

3. L'Agéncia podrá adquirir qualsevol classe de béns i drets, per
qualsevol deis modes admesos en l'ordenamentjurídic.

4. Las competencias relativas a la adquisición a título oneroso de
bienes inmuebles, así como para celebrar contratos en materia de
arrendamiento, corresponden a la persona titular de la vicepresidencia
de la Agencia, previo acuerdo del Consejo de Dirección, sin perjuicio de
las autorizaciones establecidas en la normativa vigente.

4. Les competéncies relatives a l'adquisició a títol onerós de béns
immobles, aixi com per a subscriure contractes en materia
d'arrendament, corresponen a la persona titular de Ja vicepresidencia de
l'Agéncia, amb l'acord preví del Censen de Direcció, sense perjuí de les
autoritzacions establides en la normativa vigent.

5. La Agencia formará y mantendrá actualizado su inventario de bienes
y derechos, tanto propios como adscritos, con excepción de los de

5. L'Agéncia formará i mantindrá actualitzat el seu inventari de béns i
drets, tant propis com adscrits, a excepció deis de carácter fungible.
L'inventari es revisará anualment amb referéncia a 31 de desembre i se
sotmetrá a l'aprovació del Consell de Direcció.

'" carácter fungible. El inventario se revisará anualmente con referencia a
t "

31 de diciembre y se someterá a la aprobación del Consejo de
Dirección.

2. La gestió i administració deis seus béns i drets propis, així com els
d'aquells que se Ji adscriguen per al compliment deis seus fins.
s'ajustaran, en alió que se li aplique, al que s'ha establit per la Llei
14/2003, de 1O d'abril, de Patrimoni de la Generalitat.

Artículo 23. Recursos económicos

Article 23. Recursos económics

1. Los recursos de la Agencia estarán integrados por:

1. Els recursos de l'Agéncia estaran integrats per:

a). Las transferencias consignadas en los Presupuestos de la
Generalitat.
b) Los ingresos propios que perciba como contraprestación por
las actividades que pueda realizar, en virtud de encomiendas de
gestión, contratos, convenios o disposiciones legales, para otras
entidades, públicas o privadas o personas físicas.
c) Los productos y rentas de su patrimonio.
d) Las aportaciones voluntarias, donaciones, herencias, legados y
otras aportaciones a titulo gratuito de entidades privadas y de
particulares.
e) Los ingresos recibidos de personas físicas o jurídicas como
consecuencia del patrocinio de actividades e instalaciones.
f) Los demás ingresos de derecho público o privado que esté
autorizada a percibir.
g) Los créditos y préstamos que puedan concedérsele, cuya
contratación, salvo los destinados a operaciones de tesorería, se
realizará en colaboración con el Instituto Valenciano de Finanzas.
h) El producto de la enajenación de los bienes muebles y valores
que constituyan su patrimonio.
i) Cualquier otro recurso que pudiera serte atribuido.

a) Les transferéncies consignades en els pressupostos de la
Generalitat.
b) Els ingressos propis que perceba com a contraprestació per les
activitats que puga realitzar, en virtut d'encarrecs de gestió,
contractes, convenís o disposicions legals, per a altres entitats,
públiques o privades o persones físiques.
c) Els productes i rendes del seu patrimoni.
d) Les aportacions voluntáries, donacions, heréncies, llegats i
altres aportacions a títol gratu'it d'entitats privades i de particulars.

2. Son ingresos de derecho privado los que perciba la Agencia por la
prestación de servicios o la realización de actividades que le son
propias siempre que no tengan la naturaleza de tasas o precios
públicos con arreglo a la legislación general.

2. Són ingressos de dret priva! els que perceba l'Agéncia per la
prestació de serveis o la realització d'activitats que li són própies
sempre que no tinguen la naturalesa de taxes o preus públics d'acord
amb la legislació general.

3. Los recursos que se deriven de los subapartados b), d), e) y f) del
apartado 1 de este artículo, que no se contemplen inicialmente en el
presupuesto de la Agencia, se podrán destinar a financiar incrementos
de gasto.

3. Els recursos que es deriven deis subapartats b), d), e) i f) de l'apartat
1 d'este article, que no es contemplen inicialment en el pressupost de
l'Agéncia, es podran destinar a finani;:ar increments de despesa.

4. La Agencia podrá contratar pólizas de crédito o préstamo, siempre
que el saldo vivo no supere el diez por ciento de su presupuesto,
cuando sea necesario para atender desfases temporales de tesorería.
entendiendo como tales las situaciones de falta de liquidez que se
puedan producir ocasionalmente y de forma excepcional, de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 1/2015.

e) Els ingressos rebuts de persones físiques o jurídiques com a
conseqüéncia del patrocini d'activitats i instal·lacions.
f) Els altres ingressos de dret públic o priva! que estiga
autoritzada a percebre.
g) Els crédits i préstecs que puguen concedir-se-li, la contractació
deis quals, excepte els destinats a operacions de tresoreria, es
realitzará en col· laboració amb l'lnstitut Valencia de Finances.
h) El producte de l'alienació deis béns mobles i valors que
constitu'isquen el seu patrimoni.
i) Qualsevol altre recurs que poguera ser-li atribu'it.

4. L'Agéncia podra contractar palisses de crédito préstec, sempre que
el saldo pendent no supere el deu per cent del seu pressupost, quan
siga necessari per a atendre desfasaments temporals de tresoreria,
entenent com a tals les situacions de falta de liquiditat que es puguen
produir ocasionalment i de forma excepcional, d'acord amb el que
disposa la Llei 1/2015.

Artículo 24. Régimen presupuestario.

Article 24. Regim pressupostari.

1. El régimen presupuestario de la Agencia se ajustará a lo establecido
para las entidades de derecho público en la Ley 1/2015, de 6 de
febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, Sector Público
Instrumental y de Subvenciones y a las previsiones de las Leyes de

1. El régim pressupostari de J'Agéncia s'ajustará a alió que s'ha establit
per a les entitats de dret públic en la Llei 1/201 5, de 6 de febrer, de la
Generalitat, d'Hisenda Pública, Sector Públic Instrumental i de
Subvencions, i a les previsions de les lleis de pressupostos de la
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Presupuestos de la Generalitat.

Generalitat.

2. A instancia de la persona titular de la vicepresidencia ejecutiva de la
Agencia, el Consejo de Dirección aprobará el anteproyecto de
presupuesto, conforme a lo dispuesto en el contrato de gestión o
conforme a la propuesta inicial del mismo y con la estructura que
establezca la conselleria competente en materia de hacienda. La
propuesta será remitida a la Presidencia de la Generalitat para su
examen y posterior traslado del mismo a la anterior conselleria. Una vez
analizado por este último departamento, el anteproyecto se incorporará
al de los Presupuestos de la Generalitat para su aprobación por el
Consell y remisión a /es Corts

2. A instancia de la persona titular de la vicepresidencia executiva de
l'Agéncia, el Consell de Direcció aprovará l'avantprojecte de pressupost,
d'acord amb el que disposa el contracte de gestió, o d'acord amb la
seua proposta inicial i amb !'estructura que establisca la conselleria
competen! en materia d'hisenda. La proposta será remesa a la
Presidencia de la Generalitat per al seu examen i posterior trasllat
d'aquesta a !'anterior conselleria. Una vegada analitzat per aquest últim
departament, l'avantprojecte s'incorporará al deis pressupostos de la
Generalitat per a la seua aprovació pel Consell i remissió a Les Corts.

3 . El presupuesto de gastos de la Agencia tiene carácter limitativo por
su importe global , carácter estimativo para la distribución de los créditos
en categorías económicas, con excepción de los correspond ientes a
gastos de personal que, en todo caso, tienen carácter limitativo y
vinculante por su cuantía total, y de las subvenciones nominativas que
tendrán carácter limitativo y vinculante cualquiera que sea el nivel de
clasificación económica al que se establezcan. El presupuesto de la
Agencia deberá ser equilibrado.

3 . El pressupost de despeses de l'Agéncia té carácter !imitador pel seu
import global, carácter estimatiu per a la distribució deis crédits en
categories económiques, a excepció deis corresponents a despeses de
personal que, en tot cas, tenen carácter !imitador i vinculant per la seua
quantia total, i de les subvencions nominatives que tindran carácter
!imitador i vinculan!, siga quin en siga el nivell de classificació
económica a qué s'establisquen. El pressupost de l'Agéncia haurá de
ser equilibra!.

4 . Los remanentes de tesorería que resulten de la liquidación del
"' ejercicio presupuestario, no afectados a la financiación del presupuesto
"' del ejercicio siguiente, podrán aplicarse al presupuesto de ingresos y
<. "' destinarse a financiar incremento de gastos por acuerdo de la persona
titular de la secretaria general, dando cuenta al Consejo de Dirección.
Los déficits derivados del incumplimiento de la estimación de ingresos
anuales se compensarán en la forma que se prevea en el contrato de
gestión.

4 . Els romanents de tresoreria que resulten de la liquidació de l'exercici
pressupostari, no afectats al finani;ament del pressupost de l'exercici
següent, podran aplicar-se al pressupost d'ingressos i destinar-se a
finani;ar increment de despeses per acord de la persona titular de la
secretaria general, donant-ne compte al Consell de Direcció. Els déficits
derivats de l'incompliment de l'estimació d'ingressos anuals es
compensaran en la forma que es preveja en el contracte de gestió.

5. La ejecución del presupuesto de la Agencia corresponde a la persona
titular de la secretaria general, el cual remitirá a la vicepresidencia
ejecutiva, mensualmente, y, trimestralmente, al Consejo de Dirección,
un estado de ejecución presupuestaria.

5. L'execució del pressupost de l'Agéncia correspon a la persona titular
de la secretaria general, el qual remetrá a la vicepresidencia executiva,
mensualment, i, trimestralment, al Consell de Direcció, un estat
d'execució pressupostária.

6. La Agencia podrá adquirir compromisos de gasto que hayan de
extenderse a ejercicios posteriores a aquel en que se autoricen, con los
limites y previsiones establecidos en la legislación vigente.

6 . L'Agéncia podrá adquirir compromisos de despesa que hagen
d'estendre's a exercicis posteriors a aquell en qué s'autoritzen, amb els
limits i previsions establits en la legislació vigent.

1
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Articulo 25. Gestión financiera

y contabilidad

Article 25. Geslió financera i comptabilitat

1. La gestión financiera de la entidad se efectuará de acuerdo con lo
que establece la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la de la Generalitat, de
Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.

1. La gestió financera de l'entitat s'efectuará d'acord amb el que
estableix la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

2. La contabilidad se ajustará a las normas aplicables a las entidades
de derecho público de la Generalitat.

2. La comptabilitat s'ajustará a les normes aplicables a les entitats de
dret públic de la Generalitat.

Articulo 26. Control interno de la gestión económica

Article 26. Control intern de la gestió económica

1. La Agencia contará con un auditor o auditora, que tendrá por objeto
la medida y evaluación de la eficacia de los controles internos.

1. L'Agéncia comptará amb un auditor o auditora, que tindrá per objecte
la mesura i avaluació de l'eficácia deis controls interns.

2. El auditor o auditora interno verificará el buen funcionamiento de los
sistemas y de los procedimientos de ejecución del presupuesto de la
Agencia, así como el adecuado equilibrio y correspondencia entre
gastos e ingresos.
Además emitirá informes y propuestas de mejora para:
a) Asegurar la exactitud y veracidad de los datos contables y
extracontables, utilizados para la toma de decisiones.
b) Mejorar los métodos y procedimientos de control interno que
redunden en una mayor eficacia y eficiencia de la explotación.
c) Asegurar el cumplimiento de las políticas, planes,
procedimientos y normativa que afecten a la Agencia.

2. L'auditor o auditora intern verificará el bon funcionament deis
sistemes i deis procediments d'execució del pressupost de l'Agéncia,
aixi com l'adequat equilibri i correspondencia entre despeses i
ingressos.
A més emetrá informes i propostes de millora pera:
a) Assegurar !'exactitud i veracitat de les dades comptables i
extracomptables, utilitzades pera la presa de decisions.
b) Millorar els métodes i procediments de control intern que
redunden en una majar eficacia i eficiencia de l'explotació.
c) Assegurar el compliment de les politiques, plans, procediments
i normativa que afecten l'Agéncia.

3. Corresponde también al auditor o auditora interno realizar el
seguimiento de la aplicación de las medidas correctoras de las
incidencias detectadas en los trabajos de auditoria externa y del grado
de cumplimiento de las instrucciones de obligado cumplimiento
emanadas del órgano, departamento o entidad competente.

3. Correspon també a !'auditor o auditora intern realitzar el seguiment
de l'aplicació de les mesures correctores de les incidéncies detectades
en els treballs d'auditoria externa i del grau de compliment de les
instruccions de compliment obligatori emanades de l'órgan,
departament o entitat competen!.

4. El auditor o auditora interno informará al Consejo de Dirección y al
Comité Ejecutivo, asistiendo a las reuniones de éstos, con voz pero sin
voto

4. L'auditor o auditora intern informará el Consell de Direcció i al Comité
Executiu, assistint a les seues reunions, amb veu pero sense vot.

5. El auditor o auditora interno deberá ser un o una profesional que
posea conocimientos técnicos adecuados y mantendrá un carácter
independiente dentro de la organización del ente.

5. L'auditor o auditora intern haurá de ser un o una professional que
possei'sca coneixements técnics adequats i mantindrá un carácter
independent dins de l'organització de l'ens.

6 . En caso de discrepancia con los informes del auditor o auditora
interno, la persona titular de la vicepresidencia ejecutiva o de la
secretaria general, en el ámbito de sus respectivas competencias,
elevarán sus alegaciones al Consejo de Dirección.

6. En cas de discrepancia amb els informes de !'auditor o auditora
intern, la persona titular de la vicepresidencia executiva o de la
secretaria general, en l'ámbit de les seues competéncies respectives,
elevaran les seues al ·legacions al Consell de Direcció.
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[{{ GENERALITAT
VALENCIANA
COHS E LL
Artículo 27. Régimen de contratación

Article 27. Régim de contractació

la Agencia se encuentra sujeta a la normativa en materia de
contratación del sector público.

l 'Agencia es troba subjecta a la normativa en materia de contractació
del sector públic.

DISPOS ICIONES ADICIONALES

DISPOSICIONS ADDIC IONALS

Primera. Relaciones con Les Corts.

Primera. Relacions amb Les Corts.

1. En el marco de lo dispuesto en el reglamentos de Les Corts, el titular
de la vicepresidencia ejecutiva de la Agencia, podrá ser requeñdo por la
Comisión correspondiente, a fin de informar acerca del desarrollo del
contrato de gestión y demás aspectos de la gestión de aquélla.

1. En el marc del que disposa el Reglament de Les Corts, el titular de la
Vicepresidencia Executiva de !'Agencia, podrá ser requerit per la
Comissió corresponent, a fi d'informar sobre el desenvolupament del
contracte de gestió i la resta d'aspectes de la gestió d'aquella.

2. l a Agencia, a través de la presidencia de la Generalitat, remitirá
anualmente a Les Corts el informe de actividad aprobado por el
Consejo de Dirección, relativo a las tareas de la Agencia y al grado de
cumplimiento de sus objetivos.

2. l 'Agéncia, a través de la Presidéncia de la Generalitat, remetrá
anualment a Les Corts !'informe d'activitat aprovat pel Consell de
Direcció, relatiu a les tasques de !'Agencia i al grau de compliment deis
seus objectius.

Segunda. Condición de la Agencia como medio propio y servicio técnico
de la administración autonómica

Segona. Condició de /'A gencia com a mitj¿ propi i servei tecnic de
f'administració autonómica

l a Agencia tiene la condición de medio propio y servicio técnico de la
administración autonómica. El régimen de las encomiendas que se
puedan confeñr a la Agencia y las condiciones en que podrán
adjudicársele contratos se establecerán reglamentariamente, de
acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.

l'Agéncia té la condició de mitjá propi i servei técnic de l'administració
autonómica. El régim de les comandes que es puguen conferir a
!'Agencia i les condicions en qué podran adjudicar-se-li contractes
s'establiran reglamentáriament, d'acord amb el que disposa el Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

la Agencia no podrá participar en licitaciones públicas convocadas por
los poderes adjudicadores de los que sea medio propio, sin perjuicio de
que, cuando no concurra ningún licitador, pueda encargársele la
ejecución de la prestación objeto de las mismas.

l 'Agéncia no podra participar en licitacions públiques convocades pels
poders adjudicadors de qué siga mitjá propi, sense perjuí que, quan no
concórrega cap licitador, puga encarregar-se-li'n l'execució de la
prestació objecte d'aguestes.
DISPOSIC IÓ DEROGATÓRIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Única. Derogación normativa.

Única. Derogació normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se
opongan a lo establecido en la presente Ley.

Queden derogades toles les disposicions, del mateix rang o d'un rang
infeñor, que s'oposen al que estableix la present llei.

DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Puesta en funcionamiento de la Agencia.

Primera. Posada en funcionament de /'Agencia .

La puesta en funcionamiento de la Agencia se producirá a partir de la
entrada en vigor de su reglamento.

la posada en funcionament de l'Agéncia es produirá a partir de
!'entrada en vigor del seu reglament.

la aprobación del reglamento de la Agencia se realizará en el plazo
máximo de dos meses a partir de la fecha de aprobación de esta Ley.

l'aprovació del reglament de l'Agéncia es realitzara en el termini máxim
de dos mesos a partir de la data d'aprovació d'aquesta Llei.

Segunda. Entrada en vigor

Segona. Entrada en vigor

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.»

Aquesta Llei entrará en vigor l'endemá de la publicació en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.»

Pe rq ué con st e , d ' aco rd am b a lló p rev ist en l' a rt ic le 42 de la Lle i
5/ 1983 de l Co nse l l , ll iure aqu est cert if icat a Va len cia , el 4 d ' agost d e
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ANNEX IV: Grups de Treball creats en l'àmbit de la Innovació. Conclusions i
membres

Grup de Treball 1

ANNEX IV: Grups de Treball creats en l'àmbit de la Innovació.
Conclusions i membres

Grup de treball 1 “Instruments
d'emprenedoria innovadora: capitalrisc, acceleradores, empreses
emergents…”

Consell Valencià de la Innovació
2 de desembre de 2015

Pàgina 160

Pàgina !157

Consell Valencià de la Innovació
Grup de treball 1: “Instruments d'emprenedoria innovadora: capital-risc,
acceleradores, empreses emergents…”
(2 de desembre de 2015)

Participants:
Andrés García Reche (vicepresident executiu del Consell Valencià de la
Innovació)
Manuel Illueca (director general de l'Institut Valencià de Finances)
Joaquín Martínez Gómez (secretari administratiu del CVI)
Roberto Darvin Arnau (assessor tècnic del CVI)
Manuel Aragonés (CVI i AIJU, Institut Tecnològic de Producte Infantil i Oci)
Pedro Bisbal (Associació de Business Angels)
Miquel Boix (excusa la seua absència: CVI)
Jesús Casanova (CEEI)
Javier Giménez (excusa la seua absència: Lanzadera)
Isidre March (excusa la seua absència: CVI i Universitat de València)
José Manuel Martínez (HT Consulting)
Iker Marcaide (excusa la seua absència: peerTransfer)
Enrique Penichet (BBOOSTER)
Manuel Pérez Alonso (Associació Espanyola d'Emprenedors Científics)
Miguel Puchades (Deutsche Bank)
Juan Antonio Raga (València Parc Científic)
María Jesús Rubio Lara (IVF)
Fernando Zárraga (CVI i València Parc Científic)

Conclusions preliminars
1.

Cal definir un model propi d'empresa emprenedora. Quines diferències o
similituds hi ha entre empreses innovadores i un altre tipus d'iniciatives. S'estan
generant experiències interessants, però descoordinades entre si, que és
necessari intentar ordenar i conéixer. En aquest mateix ordre de coses, s'ha
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destacat la necessitat de disposar d'un mapa o atles de l'ecosistema
emprenedor de la Comunitat Valenciana.
2.

Importància de conéixer les xarxes de Business Angels que hi ha a la
Comunitat Valenciana, la principal de les quals és Big Ban, i que són una de les
possibles opcions de finançament de noves activitats empresarials.

3.

Caldria realitzar un esforç per reforçar les connexions de les empreses
emergents amb el teixit productiu preexistent. Ja hi ha experiències
interessants d'interrelació entre empreses consolidades de sectors tradicionals,
amb nous emprenedors, que podrien servir d'exemple de bones pràctiques.
Amb això s'aconseguiria, a més, que l'atenció es pose no sols en el producte
(innovació tecnològica), que és la seua tendència natural, sinó també en la
resta de factors que conformen el sistema d'una empresa (aspectes
organitzatius, financers i comercials).

4.

En aquest mateix sentit, s'ha constatat la necessitat de desenvolupar
mecanismes de suport que aconseguisquen reorientar en major grau la
investigació bàsica i els desenvolupaments dels investigadors dels centres
públics i de les universitats cap al mercat. S'haurien d'explorar mecanismes de
reconeixement i de suport als investigadors que passen al món de l'empresa. El
denominat “sexenni tecnològic” requereix condicionants tan elevats que és
inabastable per a la major part dels investigadors.

5.

Necessitat que els sectors productius tradicionals intensifiquen l'ús de les
TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) com a mecanisme d'augment
dels seus valors afegits.

6.

Hi ha un cert consens que en les fases primàries de creació d'empreses
emergents, els mecanismes de suport existents en la Comunitat (públics i
privats) funcionen raonablement bé. Però, hi ha més problemes en les fases de
desenvolupament-consolidació, i sobretot en la d'internacionalització. Les
entitats de finançament, de suport i acompanyament destaquen la necessitat
d'aprofundir en els mecanismes d'avaluació, control i seguiment: en les fases
prèvies, però també en les del desenvolupament de tots els projectes que
s'estiguen finançant.

7.

En relació amb els mecanismes de finançament (subvenció, crèdits
participatius, deute) el consens general que s'ha aconseguit ha sigut que no hi
ha un mecanisme de finançament universal més vàlid que la resta, que depén
de cada projecte i de la situació de maduració en què es trobe aquest. Encara
que sí que hi ha hagut una certa inclinació per part dels representants dels
emprenedors en el fet que la subvenció (amb totes les cauteles i controls) és un
mecanisme adequat i convenient, per la possible agilitat. Per part dels
representants de l'IVF es mostra un cert recel, basant-se en la seua experiència
recent, pels préstecs participatius, I s'inclinen més per mecanismes de
mutualització de deute o de fons d'inversió. Tot això sabent que la taxa de
mortalitat d'aquest tipus de projectes (i per tant, de morositat) és molt més
alta que en operacions ordinàries de mercat.
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Grup de Treball 2

Grup de treball 2 “Sistemes de
fabricació avançada. Emulació i
transferència”

Consell Valencià de la Innovació
11 de desembre de 2015
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Consell Valencià de la Innovació (CVI)
Grup de treball 2: “Sistemes de fabricació avançada. Emulació i
transferència”
11 de desembre de 2015

Participants:
Andrés García Reche (vicepresident executiu del CVI)
Vicente Aguiló Lucía (DG de Tecn. de la Informació i les Comunicacions)
Francisco Mas Verdú (secretari tècnic del CVI)
Joaquín Martínez Gómez (secretari administratiu del CVI)
Roberto Darvin Arnau (assessor tècnic del CVI)
Javier Alcalá (Improven)
Juan Francisco Alcolea (CCOO)
Manuel Aragonés (CVI i AIJU)
Miguel Burdeos (CVI i SPB)
José Cabanes (SPB)
Félix Lafuente (Grup Royo)
Juan Llobell (Tantum Consultores)
Javier Mínguez (CVI i IVACE)
Vicente Mompó (Galol)
Amadeo Salvo (Power Electronics)
José Luis Sánchez (AIDIMA)
Juan Ros (Celestica)

Conclusions preliminars
1. L'objectiu que s'ha de plantejar una futura Agència Valenciana d'Innovació, en
aquest àmbit és aconseguir que les empreses de la Comunitat Valenciana
assolisquen el grau més gran possible de digitalització en el conjunt de la
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cadena de valor, atés que això redundarà directament en un increment del
valor afegit1.
2. Com a recomanació de caràcter general, s'ha destacat la conveniència de
focalitzar una atenció singular en les empreses tractores de les diferents
cadenes de valor, estimulant que aquestes i els seus proveïdors (pimes, la
major part) adquirisquen progressivament la tecnologia i les habilitats
necessàries per a la implantació de processos de fabricació avançada.
3. Les empreses (o els directius d'aquestes) poden tindre dificultats tècniques per
a determinar “l'estat de l'art” i les oportunitats que obtindrien amb la seua
implantació en l'empresa. Per a superar aquestes dificultats, es recomana la
conveniència de plantejar accions específiques per a les empreses en funció del
seu estadi particular. D'aquesta manera, seria adequat elaborar una planificació
diferenciada segons les distintes situacions de partida; és a dir, es plantejaria
un procés modular en funció d'un full de ruta preestablit.
4. Com a reforç de l'anterior, seria convenient dissenyar programes de suport a la
sensibilització, promoció, difusió i formació en l'àmbit dels sistemes de
fabricació avançada.
5. Per a poder avançar en els punts anteriors convindria elaborar diagnòstics en
les empreses susceptibles d'implantar processos de fabricació avançada. Per a
dur a terme aquests diagnòstics, com també la posterior implementació, es
podria comptar amb la participació de diferents agents: universitats, instituts
tecnològics, col·legis professionals, consultores, etcètera. D'aquesta manera,
els empresaris i directius de les empreses podrien conéixer els avantatges que
comporten aquest tipus de processos i les mesures específiques que cal
adoptar per a evolucionar cap aquest nou model de fabricació.
6. Cal estendre els sistemes de fabricació avançada no sols en el cas de les
empreses tractores, sinó del conjunt del teixit empresarial (per exemple, amb
programes de suport a la reindustrialització). De forma complementària, i
mitjançant concurrència competitiva, es pot dissenyar un programa de suport a
la implantació de processos de fabricació avançada. Aquests programes, si és el
cas, podrien complementar el finançament que s'atorga des d'altres instàncies
(Administració general de l'Estat). Addicionalment, es poden plantejar diverses
1
En la reunió s'ha citat en diverses ocasions un document recent del Ministeri Indústria, Energia i
Turisme sobre la iniciativa Indústria Connectada 4.0: “Gràcies a l'hiperconnectivitat, els clients estan ara
més informats i tenen accés immediat a l'oferta d'empreses industrials de tot el món. Es tracta d'un entorn
més competitiu, però amb moltes oportunitats. La demanda creixent de personalització de l'oferta
facilitada per les tecnologies digitals obliga a adaptar l'oferta de productes digitals. Afrontar aquests
reptes amb èxit permetrà generar un nou model industrial en què la innovació siga col·laborativa, els
mitjans productius estiguen connectats i siguen completament flexibles, les cadenes de subministrament
estiguen integrades i els canals de distribució i atenció al client siguen digitals. Tot això, gestionant un
producte intel·ligent i personalitzat, i que permetrà la generació de nous models de negoci. Un model
d'indústria,
en
definitiva,
intel·ligent
i
connectat”
Enllaç: http://www.industriaconectada40.gob.es/Paginas/Index.aspx#indústria-4
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línies d'actuació en el sentit de promoure el coneixement i el desenvolupament
de competències (habilitadors tecnològics) per als quadres tècnics mitjans i
superiors. Entre les possibles accions es trobarien les següents:
i. Col·laboració amb centres tecnològics, departaments universitaris o
col·legis professionals que puguen cooperar activament en els
programes de formació en aquest àmbit.
ii. Presentació de casos específics d'èxit. Visites in situ a empreses que
ja han implantat processos de fabricació avançada.
iii. Programes de suport en innovació de processos que prevegen la
contractació d'experts i de tècnics en sistemes de fabricació
avançada.
7. Finalment, en el si del grup de treball s'ha fet referència en diverses ocasions a
la necessitat de resoldre amb caràcter prioritari problemes en matèria
d'infraestructures de caràcter bàsic que, de vegades, dificulten el funcionament
normal de les empreses o el trasllat d'aquests a noves localitzacions (escassa
connectivitat en polígons industrials per absència de fibra òptica; problemes
amb el subministrament d'energia elèctrica…).
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Grup de Treball 3

Grup de treball 3 ”Salut, qualitat de
vida, innovació sanitària i
biomedicina”

Consell Valencià de la Innovació
14 de desembre de 2015
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Consell Valencià de la Innovació
Grup de treball 3: “Salut, qualitat de vida, innovació sanitària i biomedicina”
(14 de desembre de 2015)
Participants:
Andrés García Reche (vicepresident executiu del CVI)
Francisco Mas Verdú (secretari tècnic del CVI)
Joaquín Martínez Gómez (secretari administratiu del CVI)
Roberto Darvin Arnau (assessor tècnic del CVI)
Miguel Alborg (IDI Eikon)
Marcos Alepuz (IVI)
José Vicente Bagán Sebastián (Hospital General Universitari de València)
Jesús Casanova (Bioval)
Alfons Domínguez (Tècnic de la DG de Desenvolupament Rural)
Arturo León (CCOO)
Juan Llobell (Tantum Consultores)
Jacobo Martínez Santamaría (Fisabio)
Ángela Nieto Toledano (Alt Consell R+D+I)
Manuel Pérez Alonso (Bioval)
María Prada (Fisabio)
Josep Redon (INCLIVA)
Guillermo Rodríguez Albalat (Biótica)
Javier Sánchez Lacuesta (IBV)

Conclusions provisionals/preliminars
1. El grup de treball recorda la gran rellevància social i econòmica d'aquest sector, com
també la potencialitat de creixement que té per als pròxims anys. La millora de les
condicions sanitàries, de qualitat de vida, la creixent esperança de vida de la
població, converteixen a aquest sector en estratègic en els pròxims anys. No obstant
això, també es destaca que les empreses existents actualment a la Comunitat
Valenciana tenen (amb caràcter general) unes dimensions molt reduïdes. Un sector,
en suma, minifundista. Amb un alt potencial, però amb empreses i institucions
xicotetes en comparació amb altres regions o països.
2. Es tracta, no obstant això, d'una activitat amb un gran potencial de
desenvolupament. Sota el concepte de “qualitat de vida/salut/biomedicina”, lligada
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“a l'estil de vida mediterrani” es podria construir una imatge de marca pròpia, de la
qual ara es manca en gran manera. Seria possible identificar el territori propi amb
aquesta marca. I s'hi podria incloure el sector de la salut i la biomedicina, però també
la cadena agroalimentària (alimentació saludable), o el sector d'hàbitat o el turisme
Però s'insisteix en el fet que les empreses, en general, són molt xicotetes i no poden
posicionar-se sense una ajuda, de manera que caldria el suport de la Generalitat i
d'altres institucions per a poder realitzar aquest tipus d'accions.
3. El grup de treball ha destacat, en tercer lloc, l'escassa comunicació existent fins ara
entre els diferents actors que intervenen en aquest sistema. Les empreses
desconeixen, amb caràcter general, les tasques que realitzen els centres
d'investigació. I tampoc els centres són coneixedors de l'expertise de les empreses
valencianes. Aquesta incomunicació és font de dificultats per ambdós costats, per la
qual cosa caldria arbitrar mecanismes d'augment de la transparència del sistema
mitjançant accions específiques impulsades des del sector, amb el suport de
l'Administració:
a.i. Donar major transparència a l'oferta i a la demanda. Crear un portal
informàtic obert que, amb les necessàries cauteles, permeta abocar
informació d'empreses i investigadors, que aconseguisquen creuar
informació d'oferta i demanda.
a.ii. Realitzar una tasca de difusió de casos d'èxit, en els quals la demanda
tecnològica de les empreses haja pogut ser satisfeta pels centres
tecnològics.
a.iii. Emprendre accions de difusió en els mitjans de comunicació social, i fins i
tot formar professionals mitjançant cursos específics, en matèria de
ciència i biomedicina, i que siguen capaços de traslladar al conjunt de la
societat les potencialitats del sistema valencià d'innovació en aquest
àmbit.
a.iv. Necessitat d'impulsar una nova figura professional (posició) en els centres
d'investigació, creant la figura “de l'agent d'innovació”, que ja existeix en
algun sector com l'agroalimentari amb suport de la Unió Europea, i el cost
de la qual puga ser elegible. Un professional format en ciència, però que
també tinga perfil d'empresa. Proactiu, sotmés a resultats i que siga capaç
de conéixer les barreres que cal eliminar1.
4. També se suggereix que s'estudie l'impuls d'instruments reals de cooperació, o
instruments de suport a la innovació, des de la Generalitat Valenciana. En particular
s'apunten dues iniciatives com les més interessants a explorar:
1

A la Comunitat Valenciana els tècnics dels CEEI han fet de vegades aquest treball, si bé han anat centrant la
seua atenció en altres aspectes. També s'han esmentat experiències prèvies dutes a terme a mitjan dècada dels
2000 (agents d'innovació), als quals es donava suport des del punt de vista de l'empresa, però que els faltà
proactivitat.
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a.i. Compra pública innovadora,
a.ii. Banc d'idees o innovacions (hi ha un precedent a Catalunya) que
sorgeixen des de la demanda.
5. Finalment, s'aborden alguns temes col·laterals, que afecten especialment el
departament d'Educació, i el sistema universitari, i que segons l'opinió dels membres
del grup redundaria en una millora via incentius als professionals docents lligats amb
la investigació:
a.i. Dotar d'incentius i estímuls (acadèmics, econòmics, o d'un altre tipus) els
professors universitaris que aconseguisquen crear empreses de
coneixement.
a.ii. Presència de doctorands en empreses biotecnològiques (iniciativa ja en
marxa de forma incipient en l'IIS Carles III), amb finançament compartit.
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Consell Valencià de la Innovació
Grup de Treball 4 “La innovació en la cadena de valor agroalimentària”
(16 de desembre de 2015)

Participants
Andrés García Reche (vicepresident executiu del CVI)
Francisco Mas Verdú (secretari tècnic del CVI)
Joaquín Martínez Gómez (secretari administratiu del CVI)
Roberto Darvin Arnau (assessor tècnic del CVI)
Rafael Boix (Verdifresh)
Alfons Domínguez (DG Desenvolupament Rural)
Juan Vicente Durá (CCOO)
María José Félix (Helados Estiu)
José María García Álvarez-Coque (UPV)
José Vicente López (Damel)
Rafael Juan (Dulcesol)
Joan Mir (Anecoop)
Cristina Molina-Rosell (IATA_CSIC)
Enrique Moltó García (IVIA)
Luis Navarro (Premi Jaume I, Alt Consell Consultiu R+D+I)
Jesús Navarro Campos (Consell de Cambres de la Comunitat Valenciana)
Javier Quiles (Consum)
Sebastián Subirats (AINIA)
Josep Roselló (DG Desenvolupament Rural i PAC)

Conclusions preliminars
Les conclusions preliminars assolides en el grup de treball, que els membres d'aquest
sotmeten a consideració, són les següents:
1. Es constata una falta de comunicació entre l'oferta de productes innovadors o
tecnologia que realitzen els centres d'investigació, i la demanda que realitzen –
o poden realitzar-les empreses. Llevat d'excepcions, en la balança
ciència/transferència ha primat la investigació en els centres tecnològics, més
que no l'aplicació en l'empresa. Segons el parer d'alguns empresaris, aquesta
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dissociació és particularment sentida en el cas de les demandes i necessitats
sobre els consumidors finals, sobre el qual els centres d'investigació realitzen (a
parer seu) escassa investigació de mercat.
Han insistit en el fet que les empreses (majoritàriament pimes) acudeixen
ocasionalment als centres, però només per resoldre problemes a molt curt
termini, sense una idea de continuïtat, amb una visió reduïda dels avantatges
dels processos d'innovació. I al seu torn, els centres d'investigació no són
capaços de comunicar correctament el treball que realitzen (especialment les
universitats), de manera que hi ha un cert recel entre els uns i els altres, fruit,
en part, d'aquest desconeixement. Les empreses són, en general, molt poc
inclinades a compartir les seues innovacions i el seu coneixement, són zeloses
de la propietat de les seues creacions. Però aquest tema té possibilitats de
resolució, amb instruments legals de confidencialitat.
Es realitza la proposta de crear un fòrum tecnològic, una plataforma, que
comunique millor l'oferta amb la demanda. No sols mitjançant un sistema
virtual de relació (una web, una app, etcètera), sinó creant una mínima
estructura (es poden utilitzar part d'estructures ja existents) perquè es
visibilitze el clúster del sector1.
2. Però cal que des dels poders públics s'estimule activament tant la cultura de la
innovació en les empreses (necessària perquè sobrevisquen); mitjançant
determinats estímuls (fiscals, financers, tècnics…), com l'orientació cap a la
transferència de coneixement des dels centres d'investigació (i és també
important la investigació bàsica).
S'hauria d'estudiar la implantació a la Comunitat Valenciana d'estímuls
concrets2, i s'assenyala la conveniència del disseny d'un programa de transició
d'investigadors formats en els centres d'investigació de la Comunitat cap a les
empreses del sector, que es podria gestionar des de la futura Agència
Valenciana de la Innovació.
3. El grup de treball també manifesta la conveniència d'actuar sobre l'educació i la
formació contínua, en una doble direcció: en el cas dels titulats de les
universitats, introduint en el currículum de les titulacions tècniques les

1

Hi ha una experiència a França que es podria prendre com a referència: Agrópolis, a Montpeller.
S'ha posat l'exemple dels Grups Operatius (Programa de Desenvolupament Regional) que estiguen en
contacte amb els agents d'innovació. Aquesta ferramenta no està en el PDR de la Comunitat Valenciana,
però sí en el d'Espanya, de manera que es podria utilitzar.
2
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pràctiques obligatòries en empresa; i de la mateixa manera estimular que les
empreses puguen acollir estudiants en pràctiques.
Però també es destaquen carències en la formació del personal directiu i tècnic,
i es proposa la impartició de cursos de postgrau per a aquest personal.
Estimular l'activació de l'energia de la innovació en tots els comandaments
superiors i mitjans de les empreses. Els empresaris constaten que els directius
que passen per cursos de formació i reciclatge milloren substancialment les
seues actituds cap a processos innovadors.
Finalment, també és necessari el reciclatge dels operaris. Els llocs estan
canviant contínuament, i és necessària l'adaptació flexible al lloc de treball.
Aquesta serà una de les claus de no perdre avantatge competitiu en el futur.
4. Però els estímuls d'impuls a la innovació han de reforçar-se. Se citen
expressament dos instruments que convé plantejar:
a. Compra pública innovadora. Ja ha validat el seu impacte en altres
espais.
b. Incentius. Fiscals, financers, laborals…
Encara que el grup coincideix en el fet que caldria establir prioritats en les
ajudes i estímuls a la investigació i la innovació. Es podrien establir comissions
que marquen els paràmetres de suport als aspectes que tinguen més
rellevància des del punt de vista de l'interés general.
5. Finalment s'han constatat un altre tipus de carències, la resolució de les quals
planteja en algun cas mecanismes de cooperació en el sector i de treball en
comú, que des de les administracions es podria articular:
a. Campanya específica en els mitjans de comunicació social a favor de la
innovació en matèria de cadena de valor agroalimentària.
b. Sistemes de vigilància tecnològica i empresarial del mercat. Ho haurien
de fer investigadors externs per al conjunt del sector. Ja hi ha algunes
experiències en aquest sentit (AINIA), però són insuficients. S'ha de
conéixer amb més precisió quines són les noves empreses (i els nous
empresaris) que van sorgint, quines tendències es van concretant,
quines es dilueixen i moren… Què n'opinen els nous consumidors,
etcètera.
c. Creació d'una comissió específica que analitze les traves administratives
i
les
dificultats
per
a
crear
una
empresa.
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Annex.XARXA DE FORMADORS AGRARIS

VIII Taller de Formadors Agraris
“El sistema Valencià d'Innovació per a l'Agricultura i l'Alimentació. Factors clau i
elements de discussió”

Memòria del taller participatiu del 30 de novembre 2015 - en l'Agromuseu de Vera,
de la Universitat Politècnica de València (UPV).
Este document és el resultat de la participació conjunta del grup d'experts assistents al
VIII Taller de Formadors Agraris, titulat "El sistema Valencià d'Innovació per a
l'Agricultura i l'Alimentació", organitzat per l'Institut Valencià d'Investigació i Formació
Agroambiental (IVIFA), junt amb l'Associació Espanyola d'Economia Agrària, el
patrocini de la Fundació Cajamar i la col·laboració de la UPV. El taller tenia com a
objectiu principal fomentar l'intercanvi d'opinions i oferir un espai de debat entorn de
l'actual Sistema d'Innovació Valencià d'Agricultura i Alimentació.
El document arreplega el resultat del procés de reflexió compartida en el que múltiples
actors han expressat propostes de millora del Sistema d'Innovació del sector
agroalimentari valencià. Però sobretot el document, perseguix obrir i promoure un debat
a fi d'incorporar les millores necessàries al Sistema d'Innovació perquè s'ajuste a les
necessitats dels actors del sector agroalimentari.

Introducció
Hi ha consens en què les estratègies del sector agroalimentari estiguen basades en el
coneixement i la interrelació inclusiva entre els seus diferents actors. Això ha de realitzarse des del consens entre les institucions components del sistema d'innovació, d'acord
amb les prioritats plantejades en l'Horitzó 2020, i altres pilars fonamentals del
finançament de la investigació com són els Programes de Desenrotllament Rural, el
Programa Nacional d'Innovació Agroalimentària i Forestal i l'Associació Europea per a la
Innovació per a l'agricultura (EIP-A), a través de la conformació de Grups Operatius.
Des del sector agroalimentari es reclama enfortir la sinergia cooperativa entre els
múltiples actors a través d'intermediaris com els servicis intensius en coneixement. Es
tracta de servicis que acumulen i disseminen coneixement, amb la finalitat de convertir-se
en agents transmissors d'aprenentatge col·laboratiu.
Davant d'este escenari es van plantejar en el VIII Taller de Formadors Agraris els
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següents objectius específics:
•

Conéixer l'entramat de xarxes i els fluxos d'informació i coneixement que es
generen a nivell europeu, nacional i autonòmic.

•

Determinar la importància de les xarxes de coneixement en l'àmbit local valencià,
la diversitat i l'especificitat de les seues necessitats.

•

Identificar les ferramentes disponibles mediadores de l'intercanvi de coneixement
entre el coneixement aplicat i el coneixement pràctic en el Sistema d'Innovació
Valencià per a l'agricultura i l'alimentació, en el marc de l'Associació Europea per
a la Innovació i els Grups Operatius.

•

Adaptar les xarxes d'intercanvi de coneixement, com a ferramentes disponibles i
potenciadores dels processos d'innovació en el sector agroalimentari i rural
valencià.

Grup d'experts participants en el taller:
•

Centres d'investigació públics i privats, universitats, empreses privades
d'investigació.

•

Agricultors independents, Organitzacions Professionals Agràries, emprenedors,
Cooperatives Agroalimentàries, Col·legis Professionals

•

EIP_AGRI, Generalitat Valenciana, MAGRAMA i xarxes de coneixement.

Anàlisi de la situació
Hi ha consens en que la Comunitat Valenciana compta amb una base de centres
d'investigació privats i públics, i amb múltiples agents (empreses, cooperatives,
associacions de professionals, consultors, associacions de consumidors, transformadors,
escoles de formació professional, etc.) que compartixen el coneixement i promouen
activitats innovadores. A més subsistix un enfocament d'internacionalització del sistema
agroalimentari valencià. Els participants el Taller van valorar el capital humà i la
presència d'actors amb iniciativa en sector agroalimentari valencià. Este compta amb una
bona base, reflectida en el potencial productiu i de transformació del camp valencià, i en
un sistema productiu que permet activitats innovadores basades en la cultura, la tradició i
el territori.
No obstant això, a pesar de l'existència d'una marc europeu d'innovació i dels instruments
que oferix l'Associació Europea per a la Innovació, els experts van destacar que no es té
mecanismes de coordinació que permeten una creació de valor basada en el
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coneixement. Això conduïx a un dèbil sistema d'innovació eficaç que aprofite la sinergia
entre actors, des d'un enfocament de cadena, i permeta posar-ho en valor. Un sistema
d'innovació no ha de ser administrat verticalment, ni es pot forçar els seus agents a
cooperar. No obstant això, han de fer-se esforços per a remoure les barreres a la
cooperació i a potenciar, on siga possible, accions que enfortisquen una imatge de marca
valenciana en benefici del conjunt.
El sistema d'innovació ha de facilitar solucions als problemes a què s'enfronta el sector
agroalimentari: relleu generacional, escassa capacitat negociadora dels productors en la
cadena d'agroalimentària, inadequat accés a la innovació i la formació, abandó de terres,
problemes fitosanitaris, adaptació i mitigació del canvi climàtic i depreciació del medi
natural, escassa rendibilitat de les Pimes, entre altres aspectes. La inexistència d'una
estratègia compartida i la presència excessiva d'elements de rivalitat, més que de
cooperació, entre agents del sistema, propicien que el sistema d'Innovació valencià no
siga capaç de respondre amb eficàcia a les realitats diverses que comprén el sector
agroalimentari valencià.
Propostes de millora
Més enllà del diagnòstic, el Taller va permetre una dinàmica participativa que va tindre
com a resultat la formulació de recomanacions. L'adaptació del sistema d'innovació als
reptes del futur requerix un notable esforç per part de tots els actors implicats. Amb este
esperit, es van realitzar propostes de millora i diverses actuacions, que es resumixen a
continuació:
1.
S'aposta per una estratègia global "Pla Estratègic d'Innovació" en el sector
agroalimentari que siga participatiu i que conduïsca a una visió compartida amb
objectius definits a curt, mitjà i llarg termini, que comprometen a un gran nombre
d'actors. Es ressalta la necessitat de la participació dels productors agraris en el disseny
del pla. Esta estratègia o pla d'acció global ha d'incloure un pla de seguiment o
avaluació també a curt, mitjà i llarg termini.
2.
Ha de promoure's la coordinació entre els actors implicats en el procés
d'innovació en el sector agroalimentari valencià. Això comporta afavorir accions
puntuals que fomenten la cultura de la col·laboració, promoure projectes tractors i
identificar i remoure els obstacles a la cooperació. La cooperació no s'imposa i ha de
plantejar-se de baix a dalt, facilitant contactes entre actors, per a la qual cosa instruments
com la formació de Grups Operatius de l'EIP-Agri poden ser d'utilitat. Les entitats
individuals, començant pels seus líders, han d'aprendre a contemplar una visió holística
per a definir la seua estratègia com a part d'un sistema obert.
3.

Es planteja la creació d'un clúster agroalimentari de coneixement valencià. No es

Pàgina !174

tracta de crear una nova estructura vertical ni costosa, sinó de promoure el treball en
xarxa i visibilitzar la potencialitat del sistema d'innovació valencià en els àmbits estatal i
internacional. La idea és promoure una imatge de “marca” del sistema valencià
d'innovació per a l'agricultura i l'alimentació, inclusiva i que puga coordinar-se amb les
xarxes de coneixement existents en altres llocs.
4.
El currículum educatiu i les metodologies formatives en el sector han de ser
permanentment actualitzades. Això suposa actualitzar els coneixements per a una
producció econòmica socialment i mediambientalment innovadora i viable. Al mateix
temps, es tracta de fomentar l'educació des de la pràctica, en tots els nivells formatius,
incloent-hi la formació professional, la capacitació permanent i els estudis universitaris.
Aixina mateix, el sistema d'innovació ha de ser un mecanisme d'acompanyament a la
incorporació de jóvens al sector agroalimentari, i a la dignificació de les professions
relacionada amb el mateix..
5.
Les experiències innovadores poden ser valorades a través de la creació d'espais
de trobada ("study clubs") i mecanismes de suport als líders ("early-adopters") en
l'intercanvi de bones pràctiques. Els innovadors constituïxen en si mateixos, una
ferramenta de divulgació i transferència de coneixement.
6.
Ha d'existir una estratègia de comunicació inclusiva i eficaç que arribe a tots els
actors implicats en el sistema d'innovació. Per a això, és clau augmentar la divulgació
de les lliçons apreses i de les iniciatives reeixides, a més d'unificar/adaptar el llenguatge
de comunicació i divulgació. L'estratègia de comunicació ha d'incloure una estratègia de
màrqueting que protegisca la marca valenciana i augmente la visibilitat dels projectes
innovadors.
7.
El sistema d'innovació actualment requerix d'incentius que contemplen el
reconeixement de la labor del personal de les universitats, organismes d'investigació i
altres administracions de suport a la innovació, en les funcions relacionades amb la
transferència de coneixements. Eixe reconeixement ha de ser acompanyat d'una avaluació
contínua de resultats, per la qual cosa han de consolidar-se i estendre's els sistemes
d'indicadors d'innovació i transmissió del coneixement i la inclusió d'estos indicadors en
els mecanismes d'acreditació.
8.
És urgent realitzar una anàlisi de les possibilitats de simplificació
administrativa dels tràmits i costos d'iniciatives que afronten projectes innovadors a la
Comunitat Valenciana. El dit anàlisi ha de contemplar tant les relacions internes en cada
institució com les relacions entre les institucions i la resta de la societat. Això requerix
una visió empàtica que prenga com a punt partida les necessitats dels innovadors de cara
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a evitar el desànim i premiar l'esforç de creació.
9.
Ha de superar-se un ambient de rivalitat que comporta a vegades una
competència insana i individualista, que minven les millors condicions per a generar
valor en el territori, com el coneixement obert, la transparència i el treball en xarxa.
10. Hi ha un conjunt d'accions concretes a escometre curt termini: Reactivar l'IVIA,
implicar a les empreses exportadores i els sistemes locals en activitats innovadores,
fomentar els projectes d'investigació aplicada i, finalment, promoure la contractació de
personal investigador i divulgador en les empreses.

Els participants en el Taller manifesten la seua disposició que s'ha de seguir treballant en
una xarxa per a la millora del sistema valencià d'innovació per a l'agricultura i
l'alimentació. Cridem als agents de la cadena alimentària a que formulen suggeriments al
present document. La xarxa plantejarà propostes que desitja compartir amb la societat
valenciana, així com aportarà els seus punts de vista sobre propostes existents des d'un
enfocament participatiu i obert que pot materialitzar-se en pròxims Tallers.

Pàgina 176

Grup de Treball 5

Grup de treball 5 “Coneixement i
activitat empresarial. De la ciència a
la indústria”

Consell Valencià de la Innovació
18 de desembre de 2015

Pàgina 177

Consell Valencià de la Innovació
Grup de Treball 5 “Coneixement i activitat empresarial. De la ciència a la
indústria”
(18 de desembre de 2015)

Participants
Andrés García Reche (vicepresident executiu del CVI)
Francisco Mas Verdú (secretari tècnic del CVI)
Joaquín Martínez Gómez (secretari administratiu del CVI)
Roberto Darvin Arnau (assessor tècnic del CVI)
Juan Francisco Alcolea/David Sanz (CCOO)
Marcos Alepuz (Igenomix)
Antonio Barba (Ruvid-UJI)
José Pio Beltrán (CVI i CSIC)
Manuel Miguel Jordán (vicepresident Ruvid-UMHE)
Juan Llobell (Tantum Consultores)
Isidre March (CVI i UV)
Antonio Marqués (ETRA)
Javier Martí (Centre de Tecnologia Nanofotònica-UPV)
Jesús Navarro Campos (Consell de Cambres de la C. Valenciana)
Juan José Ortega Sánchez (UGT)
Daniel Ramón (Biópolis)
Juan Manuel San Martín (IVACE)
David Sanz (AIMME i CCOO)
Elisa Signes (CVI i IBV)
Fernando Zárraga (CVI i Parc Científic Universitat de València)

Conclusions preliminars
Les conclusions preliminars a què ha arribat el grup de treball, que se sotmeten a
consideració, són les següents:
1) Hi ha a la Comunitat Valenciana un elevat nombre de centres i institucions que
realitzen investigació: universitats, centres tecnològics, centres d'investigació del
CSIC, Instituts d'investigació, empreses tecnològiques... Però, no obstant això, no hi
ha un sistema valencià d'innovació com a tal. Hi ha descoordinació, i sobretot, hi ha
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el fet que en aquests anys de crisis les subhastes hagen sigut el sistema més habitual
de contractació en les administracions, no ha ajudat a estimular determinats
processos innovadors.
4) Addicionalment, la formació s'identifica com una de les principals estrangulacions
que impedeixen el bon desenvolupament del sistema d'innovació. La formació des de
diversos aspectes:
o En les universitats, en els plans d'estudi de determinades carreres seria
necessari que els estudiants, i els doctorands, puguen conéixer les empreses,
de manera que complementen la formació bàsica rebuda amb l'experiència
empresarial. En la UPV hi ha alguna experiència que es podria replicar3.
o Però, també hi ha experiències en sentit contrari que poden ser reeixides.
Tècnics d'empresa que poden ocupar part del seu temps en centres
d'investigació (universitats, o altres) per a aprendre noves tècniques sobre el
treball ordinari que realitzen4.
o Finalment, als directius (CEO) se'ls hauria de formar també en determinats
aspectes dels processos d'innovació. Les empreses tenen, en general, poca
visió perifèrica, de manera que cal imbuir-los la idea que la innovació no és un
fi, és una estratègia empresarial.
5) Finalment, el grup de treball insisteix en el fet que hi ha determinats aspectes que
dificulten el desenvolupament del sistema i que vénen condicionats per motivacions
més difícils de remoure. Entre aquests se citen els següents:
o Rigideses administratives perquè els científics, especialment els de les
universitats, puguen dedicar part del seu temps a crear empreses, i que
aquestes puguen desenvolupar-se adequadament.
o L'escassa cultura d'innovació en la societat. Cal treballar molt més en aquest
sentit. En els directius d'empresa, però també en els governs, per als quals
hauria de ser una de les prioritats.
o Les empreses mostren, amb caràcter general, una visió a curt termini de la
seua activitat, amb la mirada posada en el compte anual de resultats, mentre
que els processos d'investigació, solen ser a més llarg termini. Es tracta d'un
problema de cultura empresarial, sobre el qual cal treballar a llarg termini.

3

S'assenyala que en la UPV hi ha un programa pel qual els 300 millors alumnes de les distintes titulacions són
recomanats per la pròpia universiodad per a ser contractats temporalment per les empreses més destaques de la
Comunitat.
4
S'assenyala també alguna experiència reeixida en aquest sentit duta a terme en un centre del CSIC de la
Comunitat Valenciana.
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desconeixement d'agents en el sistema1. Els diferents operadors del sistema, molts i
qualificats, es comuniquen amb moltes dificultats entre si, amb caràcter general. La
despesa en R+D+I és relativament baixa, però, a més, està descoordinada i poc
aprofitada.
2) Però, la falta més gran de comunicació es produeix entre l'oferta de centres
(abundants, i valuosos), amb la demanda que poden realitzar les empreses. De
manera que el grup de treball estableix la necessitat que des de la futura Agència
Valenciana de la Innovació (AVI) s'incidisca en els aspectes següents:
o Identificar la demanda susceptible de millorar amb innovacions. Les empreses
desconeixen moltes vegades les oportunitats que se'ls poden presentar
mitjançant processos d'innovació. Això es pot produir per desconeixement
directe, però també per escassa formació dels directius, o per altres factors,
que incideixen en el fet que hi haja una dèbil capacitat de gestió de la
innovació. Necessitat de fer un inventari d'empreses susceptibles de ser
demandants d'innovació.
o També és rellevant el contacte físic directe. Cal que es coneguen els uns i els
altres, oferents d'R+D i demandants d'innovació i que laminen els recels. Es
podrien establir fòrums directes específics de relació, en visites, o en espais
de treball comú (hi ha un consens general que els parcs científics són una
bona experiència).
o Però l'existència d'una comunicació directa, que és necessària, és compatible
amb la creació d'un node de relació virtual entre oferta i demanda. Un espai
en què el sistema puga intercomunicar-se de forma ràpida, àgil i senzilla.
o Una altra conclusió ha sigut la necessitat d'estimular la creació d'un nou agent
d'enllaç entre oferents i demandants. Es tractaria d'una nova figura
professional, susceptible d'estar tant en les empreses com en els centres
d'investigació, “agent d'innovació” o “habilitador” 2 . Moltes vegades, i per
motius molt comprensibles, els tècnics d'R+D de les empreses s'han convertit
en “caçadors” o buscadors de subvencions. Aquesta funció, que és important,
no ha de fer perdre la perspectiva que la clau del seu èxit és la millora de les
tècniques i sistemes de producció.
3) En l'àmbit de la necessitat d'articular millors relacions entre ciència i empresa,
s'assenyala que un instrument com la compra pública innovadora podria ser un
estímul directe perquè determinades empreses tinguen la innovació com una
variable endògena en el seu model de comportament empresarial. En aquest sentit,
1

S'assenyala que en l'àmbit de l'’Administració general de l'’Estat s'han coordinat totes les convocatòries
d'R+D+I en l'àmbit del MINECO.
S'assenyala que hi ha hagut experiències en el passat per part del CDTI que no funcionaren adequadament.
Necessitat d'explorar els motius pels quals fracassaren.

2
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