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PRIMERA. MARC ESTRATÈGIC
1.1. Missions València 2030: una innovació orientada a missions
Les ciutats estan abordant intensos processos de canvi, en un intent per ser més resilients i donar
una millor resposta als nous reptes i necessitats socials i urbanes de les persones que hi habiten i s’hi
relacionen, d'una manera més eficient i respectuosa amb el medi ambient, mitjançant el
desenvolupament i l'aplicació de models basats en la capacitat d'adaptació, la justícia social, la
participació i corresponsabilitat ciutadana.
La innovació social i urbana s'ha convertit en una de les iniciatives emblemàtiques de les estratègies
europees, orientades als grans reptes de la humanitat, impulsada per la Comissió Europea per a
aconseguir un desenvolupament sostenible, just i respectuós amb el medi ambient. En este sentit, la
crisi i l'escassetat de recursos, han dirigit les administracions públiques cap a la cerca de noves
fórmules basades en la investigació i la innovació per a donar resposta als problemes i necessitats de
les persones i de les ciutats, de manera que, d'una banda, es produïsca un canvi en les relacions
socials i urbanes, i de l’altra, es desenvolupen productes i servicis innovadors que enfortisquen el
sector econòmic, el coneixement i la comunitat cívica i social. Dins d'este context europeu i prenent
la definició de la Fundació COTEC, entenem la innovació com tot canvi (no sols tecnològic) basat en
coneixement (no sols científic) que genera valor (no sols econòmic), i especialment a la nostra ciutat,
valor públic i benestar col·lectiu.
L'Ajuntament de València, a través de la seua Delegació d'Innovació i Gestió del Coneixement, va
començar la seua marxa en pro d'una investigació i innovació orientada a missions mitjançant la seua
iniciativa Missions València 2030 aprovada inicialment per la Junta de Govern Local en 2019. Amb
això València se sumava a l'avantguarda de les ciutats europees que orienten els seus esforços, en
matèria d'investigació i innovació, cap a la consecució de missions que milloren la vida de les
persones i l'entorn que les envolta i en el qual es relacionen. En eixe context, el Ple de l'Ajuntament
de València va aprovar el 28 de maig de 2020 el marc estratègic Missions València 2030 amb una
àmplia majoria de govern i oposició. En este marc estratègic es recullen 5 estratègies, 12
compromisos i 80 accions d'innovació per a la nostra pròpia transformació orientada a missions i on
s'incloïa el consens social i polític sobre les àrees de rellevància sobre la base de quatre models de
ciutat: ciutat saludable, ciutat sostenible, ciutat compartida i ciutat pròspera i emprenedora per a
definir unes missions d'innovació a València amb focus en la millora de la vida de les persones i que
en tot cas, haurien de complir els requisits sobre missions d'innovació que fixa la Comissió Europea i
comptar, de nou, amb un ampli consens polític de govern i oposició.

7

Figura 1: Models de ciutat per a les missions de València

Font: Missions València 2030. Ajuntament de València

Les missions d'innovació de Missions València 2030 i els reptes i objectius de l'Agenda urbana són
dos cares de la mateixa moneda que es retroalimenten a través de les polítiques públiques sota el
paraigua de l'Estratègia Urbana València 2030. L'èxit de les missions d'innovació no sols vindrà de la
ciència, la investigació i la innovació, sinó que serà també imprescindible que s'acompanyen d'una
caixa d'eines formada per les polítiques públiques orientades per l'Agenda 2030 i que, sens dubte,
tenen gran impacte en les missions d'innovació. Per això, Missions València 2030 amb els seus
models de ciutat s'integren en l'Estratègia urbana València 2030 i proporciona el vector de la
innovació des de la seua experimentació, aprenentatge i escalat inherents que poden convertir-se en
perfectes demostradors de com s'aconseguixen el model de ciutat desitjat i els grans reptes de la
humanitat.
En este context estratègic i dins de les iniciatives europees d'innovació orientada a missions,
l'Ajuntament de València va aprovar a l'inici de 2021 la seua primera missió d'innovació i ho va fer
sobre la base d'un ampli consens social i polític. Així doncs, la Missió Climàtica València 2030 és la
primera gran complexitat que abordem mitjançant esta innovació en la pròpia governança de les
ciutats.
1.2. Una crida a l'acció per a tot l'ecosistema d'innovació
Addicionalment, el model d'innovació de la ciutat de València, interioritza el conegut model de la
quàdruple hèlice o model d'innovació de les quatre hèlices al qual a València li sumem una
cinquena hèlice dedicada als mitjans de comunicació. Este model és una crida a tot l'ecosistema i
fomenta la creativitat, la participació i el treball en col·laboració procedent d'este ecosistema
innovador de la ciutat format pel sector privat en les seues diferents modalitats (grans empreses,
PIMES, autònoms, cooperatives, ecosistema StartUp), les administracions públiques en els seus
diferents nivells de govern i les seues entitats instrumentals, l'Acadèmia i els seus centres
d'investigació i instituts tecnològics associats, la societat civil dinàmica i compromesa i els mitjans de
comunicació.
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Figura 2: Model de la quíntuple hèlice de València.

Font: Missions València 2030. Ajuntament de València

Una acció col·lectiva des de la innovació orientada a la Missió climàtica València 2030 ajudarà a
construir la constel·lació Missions amb centenars de projectes d'innovació amb impacte en esta.
En este escenari, l'Ajuntament de València, a través de la Delegació d'Innovació i Gestió del
Coneixement, llança esta crida a l'acció a tot l'ecosistema d'innovació i estima convenient posar en
marxa iniciatives i alinear el seu suport a la innovació per a potenciar les oportunitats d'ocupació en
sectors clau de la innovació social i urbana, com una part essencial per a la solució dels reptes socials
i econòmics del segle XXI.
L'encaix estratègic d’esta convocatòria de premis es troba en l'Estratègia Urbana València 2030, el
model de governança Missions València 2030 i la Missió climàtica de València i de la Unió Europea
recollida en el programa marc d'Investigació i Innovació Horitzó Europa 2021-2027.
SEGONA. MARC JURÍDIC
Esta convocatòria es regix per l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els
seus organismes públics, aprovada per acord plenari el 28 de juliol de 2016 i publicada en el BOP el 2
de novembre de 2016, (d'ara en avant OGS), els preceptes de la qual conformen les disposicions
generals, les bases d'execució del pressupost municipal de l'Ajuntament de València, la Llei 38/2003,
del 17 de novembre, general de subvenció (d'ara en avant LGS), el Reglament general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006, de 21 de juliol (d'ara en avant RLGS) i la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (d'ara en avant
LPACAP).
La gestió de les subvencions contemplades en esta convocatòria, se subjectarà als principis de
publicitat, transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com l'eficiència en el
compliment d'objectius i eficiència en l'assignació i utilització dels recursos públics.
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TERCERA. OBJECTE I ÀMBITS DELS PREMIS
3.1. Objecte de la subvenció
Esta convocatòria té per objecte regular la concessió d'una gratificació econòmica, emmarcada en els
Premis a la Innovació Missions València 2030 i destinada a premiar les millors experiències
d'investigació i innovació orientades a la Missió climàtica València 2030.
3.2. Àmbit estratègic dels premis: la Missió climàtica València 2030
La mirada sostenible a la ciutat de València s'interessa per tot allò relacionat amb l'ambient, amb el
mitjà en el qual habitem les persones. La ciutat sostenible fa referència a la interrelació i
interdependència entre les persones i el medi ambient, és a dir, entre la ciutadania i el territori que
habita.
És aquella on l'entorn i els seus habitants gaudixen de dignitat i qualitat, sense posar en riscos els
recursos existents i tenint en compte les generacions futures per a procurar justícia social. Una ciutat
sostenible és un planeta habitable.
La ciutat de València va aprovar al febrer de 2021, i de nou amb ampli consens polític, la primera
missió de València per a esta dècada: la Missió climàtica València 2030.
La Missió climàtica aspira al fet que València es convertisca en una ciutat climàticament neutra i
intel·ligent en 2030, per i per a la ciutadania, dins del context de la missió de ciutats impulsada per la
Comissió Europea que aspira a aconseguir 100 ciutats climàticament neutres i intel·ligents en esta
dècada.
Figura 3: Missió climàtica València 2030

Font: Missions València 2030. Ajuntament de València
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Mitigar els efectes del canvi climàtic és un dels principals reptes per a la humanitat. No obstant això,
el marge de temps per a actuar s'està reduint i és necessari accelerar les transformacions sistèmiques
i socials per a donar resposta en una situació que ja és àmpliament reconeguda com d'emergència
climàtica.
L'informe del Grup Intergovernamental d'Experts en Canvi Climàtic (IPCC), publicat a l'agost de 2021
diu textualment: "Si les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle no es reduïxen de manera
immediata, ràpida i a gran escala, limitar el calfament vora 1,5 °C (...) serà un objectiu inassolible".
L'escenari més probable és el que situa el calfament global en una forqueta de 2 a 4,5 °C. Amb 1,5 °C
més, els esdeveniments de calor extrema seran 4 vegades més probables. Amb 2 °C s'arribarà als
llindars crítics per a la salut. Este informe apunta amb claredat al fet que no s'està fent prou i no
s'està fent prou ràpid.
Les ciutats europees ocupen el 4% de la superfície de la UE, però hi viu el 75% de la ciutadania de la
UE. A tot el món, les ciutats representen més del 65% del consum d'energia, més del 70% de les
emissions de CO₂. I per a 2050, aglutinaran al voltant del 80% de la població mundial.
En este context d'emergència climàtica, les ciutats estan cridades a exercir un paper crucial en la
lluita contra el canvi climàtic i són una peça clau en la solució.
Hi ha consens mundial sobre l'alta complexitat que suposa abordar la missió climàtica a nivell
europeu i a nivell de ciutats. També hi ha consens sobre la necessitat d'articular una transformació i
innovació sistèmica per a promoure i facilitar el desenvolupament de projectes de transformació i
innovació procedents de qualsevol disciplina, sector, activitat, tecnologia o font de coneixement,
incloent-hi les humanitats, que puguen evidenciar el seu potencial impacte en la neutralitat
climàtica, incloent-hi la transformació social i urbana necessària.
La figura 4 demostra este enfocament sistèmic i recull els principals dominis d'impacte i actuació per
a abordar la Missió climàtica València 2030 i la seua relació amb l'Estratègia urbana València 2030.
Els dominis de la mobilitat, el transport de persones i mercaderies, l'energia, l'actuació en els
principals sectors econòmics i de consum de la ciutat, l'aigua, la biodiversitat i renaturalització, els
habitatges i edificis, el disseny urbà i hàbitat, els residus, l'educació, la implicació ciutadana, la
transició justa i social, les fonts de finançament, la regulació, la innovació, les dades, les tecnologies
Smart, la comunicació o les xarxes són només alguns dels dominis obvis en els quals cal actuar
simultàniament i de manera sistèmica.
Estos dominis, juntament amb qualsevol altre que la creativitat i el talent de la societat i de
l'ecosistema d'innovació al voltant de València puga identificar, sempre que s'evidencia el seu
impacte en la Missió climàtica València 2030, constituïxen la base de la innovació orientada a la
missió i, per tant, són la nostra prioritat i àmbit subvencionable d'esta convocatòria en els processos
d'identificació, suport i reconeixement dels projectes d'innovació a la ciutat de València.
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Figura 4: Implementació i dominis de la Missió climàtica València 2030

Font: Missió climàtica València 2030. Ajuntament de València
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3.3. Projecte MATchUP
Dins de l'ecosistema d'innovació existent a la ciutat de València es troba el projecte MAtchUP,
focalitzat fonamentalment el districte Poblats Marítims.
MAtchUP és un projecte Smart City finançat per la Unió Europea sota el programa marc H2020 que
involucra les ciutats de València, Antalya i Dresden, a més de quatre ciutats seguidores. Les ciutats de
MAtchUP unixen les seues forces per a reformar els seus models socials, econòmics i mediambientals
i per a promoure la inclusió social, l'habitabilitat i la prosperitat dels seus ciutadans.
MAtchUP pretén dissenyar i implementar una paleta de solucions innovadores en els sectors de
l'energia, la mobilitat, les TIC i l'àmbit social que serviran com a model de transformació urbana per
a altres ciutats d'Europa i del món en un context de lluita contra el canvi climàtic.
El consorci MAtchUP està format per 28 socis (administracions públiques locals, universitats i
institucions d'investigació, pimes, socis industrials i organitzacions sense ànim de lucre) de 8 països
diferents.
MAtchUP està alineat amb la Missió climàtica València 2030 i forma part destacada de la
constel·lació de projectes d'innovació de València amb impacte en la Missió. A més, la ciutat de
València ha exercit una paper protagonista i coordinador de MAtchUp a nivell europeu i és per esta
raó que dins d'esta edició dels premis a la innovació de València s'inclou una categoria especial per a
reconéixer aquells projectes que millor desenvolupen innovació des dels seus 4 pilars.
https://www.matchup-project.eu/

3.4. CATEGORIES DELS PREMIS I MENCIÓ ESPECIAL MATCHUP
Complint la condició de tindre un impacte en la Missió climàtica València 2030, els premis
s'estructuren en 7 categories.
Estes categories, alineades amb les àrees de rellevància de Missions València, completen i
complementen l'impacte en la Missió climàtica València 2030.
Serà el jurat el que, en atenció a la naturalesa i impactes del projecte presentat, determinarà la
categoria a la qual pertany el projecte.
Els premis oferixen les categories i modalitats següents:
1. Projectes d'innovació per a una ciutat saludable
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2. Projectes d'innovació per a una ciutat sostenible
3. Projectes d'innovació per a una ciutat compartida
4. Projectes d'innovació per a una ciutat pròspera i emprenedora
5. Projectes d'innovació procedent de col·legis o instituts, per a una ciutat saludable, sostenible,
compartida o pròspera i emprenedora
6. Projectes investigació universitària en innovació, per a una ciutat saludable, sostenible,
compartida o pròspera i emprenedora
7. Projectes d'innovació MAtchUP.
En totes les categories, els projectes han de contribuir a la Missió climàtica València 2030, per a
evidenciar la seua relació i contribució a esta.
Un mateix projecte no pot ser premiat en més d'una categoria.
Un mateix o una mateixa participant podrà presentar tants projectes com trobe oportú, de manera
que pot obtindre tants premis com projectes presentats.
CIUTAT SALUDABLE
La mirada saludable a la ciutat s'interessa per tot allò relacionat amb el benestar individual de cada
persona. Una ciutat saludable és aquella que dona una alta prioritat a la salut en totes les seues
actuacions. Qualsevol ciutat pot ser saludable si es compromet amb la salut, té una estructura per a
treballar per ella i comença un procés per a aconseguir més salut.
La salut és un poc més que l'absència de malaltia o l'activitat curativa dels servicis sanitaris: pot
crear-se si l'entorn on vivim ens facilita estils de vida més sans.
En esta categoria s'emmarquen aquells projectes que evidencien com el repte d'aconseguir una
ciutat saludable és compatible amb la Missió climàtica València 2030.
CIUTAT SOSTENIBLE
La mirada sostenible a la ciutat s'interessa per tot allò relacionat amb l'ambient, amb el mitjà en el
qual habitem les persones. La ciutat sostenible fa referència a la interrelació i interdependència entre
les persones i el medi ambient, és a dir, entre la ciutadania i el territori que habita.
És aquella on l'entorn i els seus habitants gaudixen de dignitat i qualitat, sense posar en riscos els
recursos existents i tenint en compte les generacions futures per a procurar justícia social.
Les ciutats sostenibles contribuïxen a crear un planeta més habitable.
En esta categoria es destacaran aquells projectes que major impacte han produït per a aconseguir els
objectius de la Missió climàtica València 2030, tinguen relació o no amb els models de ciutat
saludable, compartida o emprenedora.
CIUTAT COMPARTIDA
La mirada compartida de la ciutat s'interessa pel benestar col·lectiu i la relació entre les persones
amb el propòsit de no deixar ningú arrere. La ciutat compartida la construïm pensant
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fonamentalment en la relació de les persones amb el mitjà on fan la seua vida; és aquella que
imaginem des de la relació entre les diferents persones que habiten a la ciutat, on es contribuïx a
millorar la relació entre les i els que hi viuen, on es milloren els vincles socials hui dia insuficients i no
es permet deixar ningú arrere i s'oferix el mateix nivell d'oportunitats per al progrés i el benestar
col·lectiu i els recursos compartits en l'àmbit urbà, que no són gestionats per l'Estat ni pel mercat, ho
són per una comunitat.
Reducció de desigualtats de tota índole i en qualsevol col·lectiu.
En esta categoria s'emmarquen aquells projectes que evidencien com el repte d'aconseguir una
ciutat compartida és compatible amb la Missió climàtica València 2030.
CIUTAT PRÒSPERA I EMPRENEDORA
La mirada per a una ciutat pròspera i emprenedora s'interessa per una ciutat pròspera mitjançant
l'enfortiment del seu teixit productiu, emprenedor i social amb especial focalització en processos
intensius de digitalització. El seu propòsit és aconseguir societats resilients capaces de recuperar
prompte els seus principals indicadors socials i econòmics davant crisis i catàstrofes sobrevingudes,
alhora que mantenen els seus equilibris en salut, sostenibilitat i solidaritat.
En esta categoria s'emmarquen aquells projectes que evidencien com el repte d'aconseguir una
ciutat pròspera i emprenedora és compatible amb la Missió climàtica València 2030.
CATEGORIA ESPECIAL MATCHUP
En esta edició s'inclou una categoria especial MAtchUP per a reconéixer aquells projectes proposats
per joves entre 16 i 30 anys i que, alineats amb Missions València 2030 i la seua missió climàtica,
estan especialment alineats amb els pilars del projecte MAtchUP, que destaca per la seua vocació
emprenedora, en la seua qualitat i el seu potencial impacte en la millora de la qualitat de vida de les
persones.
Els projectes han de ser idees emprenedores i contribuir al desenvolupament social i econòmic del
territori, especialment en l'àmbit de les solucions plantejades en energia, mobilitat, tecnologies de la
informació i de la comunicació (TIC) i solucions ciutadanes:
Es tracta de projectes ja posats en marxa com en fase d'estudi, elaborats per joves entre 16 i 30 anys
que proposen:
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Solucions en energia: eficiència energètica, sistemes d'energies renovables, gestió de la
demanda o infraestructures energètiques de ciutat.



Solucions de mobilitat: transició cap a un sistema urbà de mobilitat més sostenible.



Soluciones TIC: adaptació i creació de plataformes que exploten les TIC en benefici del
conjunt de la ciutadania.



Solucions ciutadanes: projectes destinats a involucrar de manera efectiva la ciutadania en
l'elaboració de polítiques públiques, per a fomentar-ne la participació, la consciència de la
seua importància, dels seus efectes i afavorir-ne la divulgació i l'acció de control de la
ciutadania sobre elles. Així mateix, hi cabrien projectes relacionats amb l'emprenedoria i els
models de negoci innovadors.

QUARTA. PREMIS
Els premis oferixen les graticicacions següents:
Figura 5: Gratificacions dels Premis Missions València 2030

Premis a la innovació Missions València 2030
Categories i modalitats
Gratificació
Projecte guanyador
Menció especial
1. Millor projecte d'innovació per a una ciutat
6.000 €
3.000 €
saludable.
2. Millor projecte d'innovació per a una ciutat
6.000 €
3.000 €
sostenible.
3. Millor projecte d'innovació per a una ciutat
6.000 €
3.000 €
compartida.
4. Millor projecte d'innovació per a una ciutat
6.000 €
3.000 €
pròspera i emprenedora.
5. Millor projecte d'innovació procedent de col·legis
6.000 €
3.000 €
o instituts.
6. Millor investigació universitària en innovació.
Tesi doctoral
6.000 €
3.000 €
Treball final de màster
6.000 €
3.000 €
Treball final de grau
6.000 €
3.000 €
Font: Missions València 2030. Ajuntament de València

A més, per a la categoria especial MAtchUP, es contemplen els premis següents.
Figura 6: Categoria especial MAtchUP dels Premis Missions València 2030

Premis a la innovació Missions València 2030
Categories i modalitats
Gratificació
Projecte guanyador
Menció especial
Categoria especial MAtchUP
6.000 €
3.000 €
Per a l'equip guanyador en la categoria especial MAtchUP, el consorci local d'este projecte durà a
terme un procés de mentorització amb l'objectiu de facilitar la viabilitat del projecte premiat i que es
descriurà en apartats posteriors.
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CINQUENA. FINANÇAMENT
L'import total dels premis serà de 81.000 euros, sufragats amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 2021 AH640 49200 48100, 2021 AH640 49200 47910, 2021 AH640 49200 45390 i
2021 AH640 49200 48900.
Quan el jurat, després de la valoració de les candidatures presentades, decidisca deixar deserta
alguna categoria i/o modalitat, pot proposar més d'un guanyador o guanyadora o menció especial en
aquelles categories amb major nombre de candidatures rebudes i on la qualitat dels projectes
d'innovació presentats així ho meresquen segons el parer de l'equip que compon el jurat.
Les persones o entitats guardonades poden fer publicitat d'esta condició en capçaleres, anuncis i
memòries, amb especificació de la convocatòria en què van ser premiats, així com publicar o
difondre la concessió del premi en qualsevol mitjà de comunicació.
L'entitat convocant podrà fer difusió i publicitat dels projectes, treballs finals de grau, finals de
màster o tesi doctoral, que hagen sigut reconeguts en esta convocatòria.
SISENA. REQUISITS
6.1. Requisits dels projectes d'innovació aspirants als premis
Requisits en les categories 1, 2, 3, 4, 5 y 6
Els projectes que es a premiaran, així com els treballs finals de grau, final de màster o tesis doctorals,
han de complir amb els requisits següents:


Evidenciar un impacte en la Missió climàtica València 2030.



Tindre un caràcter innovador.



Evidenciar-ne l’alineament amb Missions València 2030 i la Missió climàtica València 2030,
així com en la millora de la vida de les persones i del seu entorn.



Han d'estar implantats en l'àmbit territorial del municipi de València. Per al cas excepcional
que el projecte subvencionat excedisca de l'àmbit del terme municipal de València, ha de
beneficiar l'interés municipal de València de manera directa o indirecta, condició esta última
que ha de quedar prou evidenciada i justificada.



Els treballs finals de grau, finals de màster, o tesis doctorals poden haver-se superat en
qualsevol Universitat, però necessàriament han de fer referència i basar la seua investigació
sobre àmbits de la innovació a la ciutat de València.



Haver iniciat l'execució del projecte amb data posterior al 31/12/2019.



No haver sigut premiat en edicions anteriors dels premis a la innovació Missions València
2030.

Requisits en la categoria especial MAtchUP
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Han de ser projectes que estiguen alineats amb els pilars del projecte MAtchUP.

6.2. Requisits de les persones o entitats sol·licitants


No estar afectada per alguna de les prohibicions previstes en l'article 13 de la LGS,
l'apreciació de la qual es farà en la forma prevista en este article i en els articles 22, 25 i 26
del RLGS.



Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Agència Estatal de
l'Administració Tributària i la Seguretat Social.



No tindre cap deute amb l'Ajuntament de València.



Haver justificat correctament qualsevol subvenció anteriorment atorgada per l'Ajuntament
de València, excepte en aquells casos en què no haja finalitzat el corresponent termini de
justificació.



No trobar-se en procediment de reintegrament de subvencions atorgades per l'Ajuntament.

Requisits addicionals en les categories 1, 2, 3, 4 i 5
Poden sol·licitar estos premis tant les persones físiques com les jurídiques.
No poden sol·licitar-lo les entitats sense personalitat jurídica (comunitat de béns, societats civils o
qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat).
Requisits addicionals en la categoria 6


Poden entrar en esta categoria únicament les persones físiques.



Haver superat el treball final de grau, final de màster o tesi doctoral amb data posterior al
31/12/2019.

Requisits addicionals en la categoria especial MAtchUP


En esta categoria poden participar persones físiques tant a títol individual com en equip, amb
un màxim de 5 integrants.



Les persones integrants de l'equip han de tindre edats compreses entre els 16 i els 30 anys.

SETENA. VALORACIÓ DELS PREMIS
7.1. Jurat
Estarà format per 7 persones:
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La persona que exercix la direcció del Servici d'Innovació de l'Ajuntament de València.



4 persones expertes en innovació, designades pel regidor delegat d'Innovació i Gestió del
Coneixement.



1 representant de la Fundació Las Naves, centre d'innovació municipal.



La persona de l'Ajuntament de València que exercix com a coordinadora del projecte
MAtchUP.

És facultat del jurat determinar tant el caràcter innovador com el grau d'implicació dels projectes i les
investigacions amb la innovació de la ciutat de València, de manera que pot declarar exclosos de la
convocatòria aquells que, al seu parer, no tinguen esta implicació.
Qualsevol dubte que puga sorgir sobre la interpretació del text de la convocatòria, serà resolta pel
jurat.
El jurat ha d’adaptar el seu funcionament al que s'establix en el capítol II del títol preliminar de la Llei
40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.
Les decisions del jurat s'han d’adoptar per majoria i constar en una acta redactada a este efecte.
La decisió del jurat és inapel·lable.
7.2. Criteris de valoració per a la concessió dels premis
De conformitat amb el que s'establix en l'article 18.5 de la OGS de l'Ajuntament de València i els seus
organismes públics, els aspectes que cal valorar de les sol·licituds presentades a esta convocatòria
són:
ID
1

2

3

DESCRIPCIÓ
Innovació i impacte potencial sobre la Missió climàtica València 2030
Identificar i quantificar impactes en la Missió climàtica València 2030.
Descripció de la solució proposada
Identificar la innovació en la proposta
Anàlisi d'alternatives i justificació de la solució triada
Inversió requerida i impacte potencial en l'ocupació
Identificar, valorar i planificar els recursos necessaris
Identificar, valorar i planificar la inversió pròpia i el finançament necessari
Viabilitat del model de negoci
Valorar la capacitat de generar ocupació de qualitat i inclusiu
Implicació social i mobilització de l'ecosistema
Capacitat demostrada d'implicar la ciutadania en el projecte
Capacitat de mobilitzar entitats participants en el desenvolupament del
projecte procedents de diferents hèlices del model
Capacitat de generar col·laboracions amb altres entitats durant el projecte

PUNTS
0-50 punts

0-25 punts

0-25 punts

En totes les categories, en cas d’empat en el procés de valoració, serà beneficiària aquella persona o
entitat que tinga més punts en el criteri 1, de persistir l'empat se seguirà successivament i per orde
amb la resta dels blocs.
HUITENA. PROCEDIMENT DE SOL·LICITUD
8.1. Presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà d'1 mes, a comptar des de l'endemà a la publicació
de l'extracte d’esta convocatòria, en el Butlletí Oficial de la Província.
S'ha de presentar una sol·licitud per cada projecte.
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El model de sol·licitud normalitzat i els annexos per a la participació en esta convocatòria estan
disponibles en la web municipal www.valencia.es.
Les sol·licituds, que han de dirigir-se al Servici d'Innovació, es presentaran per via telemàtica a través
de la seu electrònica de l'Ajuntament de València https://sede.valencia.es/sede/, en l'apartat de
“tràmits”, seleccionar matèries i dins d'estes, seleccionar “activitat econòmica, ocupació i consum”
en l'apartat de “Innovació”:
https://sede.valencia.es/sede/registro/procedimiento/AE.IN.80
La tramitació s’ha de fer per mitjans electrònics en aplicació del que es disposa en l'article 14.3 de la
Llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i utilitzant els
sistemes d'identificació electrònica i signatura electrònica exposats en la mateixa seu.
Les persones físiques poden presentar les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, a
més de per la seu electrònica, de manera presencial en qualsevol dels diferents registres d'entrada
municipals, sense perjudici de poder presentar-les en els diferents llocs previstos en l'art. 16.4 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
La presentació de la sol·licitud incompleta, fora del termini establit o la no utilització dels formularis
normalitzats d'ús obligatori, són causes d'inadmissió.
El Servici d'Innovació, encarregat de la tramitació dels expedients, ha de notificar a les persones o
entitats interessades, en els termes que establix l'article 41 de la LPACAP, les sol·licituds amb falta de
documentació, amb indicació dels documents que, d'acord amb les bases d'esta convocatòria, hagen
sigut presentats incomplets, o, si és el cas, no hagen sigut aportats.
Per a això, es donarà un termini de deu dies hàbils improrrogables, a partir de la notificació per a la
presentació de la documentació requerida. En el cas que no els aporten, es considerarà que han
desistit de la seua sol·licitud, segons establix l'article 68 de la LPACAP.
Els projectes premiats i els resums dels treballs final de màster, de grau i tesis doctorals, quedaran en
poder del Servici d'Innovació de l'Ajuntament de València, a l'efecte del seguiment, comprovació,
publicitat i/o difusió.
En el model de sol·licitud s'ha d'establir si es dona o no consentiment al servici instructor perquè
verifique directament, per mitjans telemàtics, l'acreditació del compliment de les seues obligacions
tributàries amb la hisenda estatal (AEAT) i de les seues obligacions amb la Seguretat Social (TGSS). En
el cas de la denegació del consentiment, s'han d'aportar els certificats indicats actualitzats.
8.2. Documentació que s’ha de presentar juntament amb la sol·licitud
Al model de sol·licitud normalitzada s’ha d'adjuntar la documentació següent:
Documentació necessària per a totes les categories:


ANNEX I - Declaració responsable.



ANNEX II - CANVAS de la innovació del projecte innovador presentat.
Se sol·licita omplir la plantilla facilitada com a exercici de síntesi del projecte d'innovació
mitjançant eines àgils del procés innovador.
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Documentació específica per a les categories 1, 2, 3, 4 i 5:


ANNEX III - Memòria explicativa del projecte

Documentació específica per a la categoria 6:


Resum executiu sobre el treball final de màster, final de grau o tesi doctoral amb una
extensió màxima de vint pàgines.



Acreditació d'haver superat el treball final de màster, final de grau o tesi doctoral,
mitjançant certificació de la Universitat que siga procedent.



Localització del treball complet, o base de dades on es trobe publicat qualsevol dels tres
títols universitaris.

Documentació específica per a la categoria 7:


ANNEX III - Memòria explicativa del projecte.



ANNEX IV - Document acreditatiu de la composició del grup.

8.3. Acreditació de la personalitat de la persona o entitat sol·licitant
En tots els casos, no és necessari presentar la documentació que ja estiga en poder de l'Ajuntament
de València, sempre que esta no haja patit una modificació o actualització. A este efecte, la persona
o entitat sol·licitant, hi ha d'indicar en quin moment i en quin servici va presentar esta documentació.
En el cas de persones físiques


DNI o document equivalent d'identificació personal per a acreditar la identitat de la persona
o entitat sol·licitant o sol·licitants.

En el cas d'entitats sense ànim de lucre:


Còpia de la inscripció en el corresponent registre públic, còpia de la documentació relativa a
la seua constitució, estatuts, composició de l'última junta directiva, així com acreditació de la
persona que exercisca la representació legal o persona autoritzada.

En el cas de persones jurídiques:


CIF, escriptura de constitució, estatuts de l'empresa i acreditació dels poders de la
representació legal.

En el cas d'associacions i fundacions:


Acta fundacional, CIF, justificant de la inscripció en el registre d'associacions, acord de
nomenament de la junta directiva de l'associació.



Acreditació dels poders de la representació legal.

En el cas d'universitats, centres educatius, instituts tecnològics i centres d'investigacions:
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Còpia de la inscripció en el corresponent registre públic, còpia de la documentació relativa a
la seua constitució, estatuts, composició de l'última junta directiva, així com acreditació de la
persona que exercisca la representació legal o persona autoritzada.

NOVENA. PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ, CONCESSIÓ I PAGAMENT
9.1. Concessió per concurrència competitiva
El procediment de concessió dels premis serà el de concurrència competitiva, mitjançant
procediment selectiu únic.
S'entén com a concurrència competitiva, a l'efecte d’esta convocatòria, el procediment pel qual la
concessió de les subvencions es realitza mitjançant la comparació de les sol·licituds presentades, a fi
d'establir una prelació entre estes, d'acord amb els criteris de valoració, i adjudicar aquelles que
hagen obtingut major valoració.
9.2. Òrgans competents per a la instrucció i resolució
L'òrgan competent per a la instrucció d'este procediment és el Servici d'Innovació i el competent per
a la resolució és l'alcaldia i per delegació la Junta de Govern Local.
9.3. Procediment de resolució
Una vegada revisada la documentació aportada, el jurat es reunirà a l'efecte de valorar els projectes
presentats conforme als criteris de valoració establits i redactarà l’acta amb la proposta de concessió
de premis. Efectuada esta avaluació, l'òrgan instructor elevarà a la Junta de Govern Local la proposta
d'acord, que ha de contindre la proposta de resolució de concessió dels premis a les persones i
entitats reconegudes.
9.4. Termini de la resolució
La decisió de la convocatòria dels premis es donarà a conéixer públicament a través de la pàgina
www.valencia.es. De la mateixa manera, s’ha de notificar a les persones o entitats premiades.
El termini màxim per a la resolució de la concessió i notificació a les persones o entitats premiades,
és de sis mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de
sol·licituds.
9.5. Abonament dels premis
L'abonament del premi es realitzarà per transferència a favor de la persona o persones físiques o
jurídiques, sobre les quals s'haja resolt la convocatòria d'estos premis, en el compte corrent de
l'entitat financera indicada per elles.
El pagament es realitzarà d'una sola vegada, per la seua totalitat, a la persona o entitat premiada,
una vegada que el servici gestor haja comprovat que es troba al corrent en el compliment de les
seues obligacions tributàries amb l'Ajuntament de València, amb la hisenda estatal i amb la Seguretat
Social i que no siga deutora per resolució de procedència de reintegrament.
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En el cas dels premis atorgats a equips compostos per més d'una persona, el premi serà compartit
per tots ells i es dividirà a parts iguals entre els components.
DESENA. ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS
Es preveu que el lliurament de premis es realitze mitjançant un acte públic presencial o virtual a la
ciutat de València, sempre d’acord la seguretat i les circumstàncies sanitàries vigents en el moment.
A l'acte de lliurament de premis es convidarà la totalitat de participants i a representants de
l'Ajuntament de València per a la seua divulgació. En este acte és obligatòria l'assistència de les
candidatures premiades.
ONZENA. VALOR AFEGIT PER A LA INNOVACIÓ DE VALÈNCIA
11.1. Constel·lació Missions de projectes d'investigació i innovació
Els projectes d'innovació que sol·liciten el premi i que tinguen suficient qualitat i impacte, en
Missions València 2030, formaran part de la Constel·lació Missions amb l’agregació dels impactes
procedents de projectes d'investigació i innovació impulsats per l'ecosistema d'innovació al voltant
de les missions de València.
Figura 7: Constel·lació Missions de projectes d'investigació i innovació orientats a missions

Font: Missions València 2030. Ajuntament de València
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Addicionalment i sempre que els recursos disponibles ho permeten, podran rebre un seguiment i
col·laboració especial per part del personal tècnic d'innovació i de Ciuta·lab, els laboratoris ciutadans
de Las NAVES, per a ser avaluats pel seu impacte en Missions València 2030.
11.2. Las NAVES: Comunicació social del valor de la innovació
S'elaboraran recursos de comunicació social per als projectes premiats per part de Las NAVES,
sempre que els recursos disponibles ho permeten, i es realitzarà comunicació per les xarxes socials
per a posar en valor l'impacte del projecte, els seus impulsors i la seua alineació amb Missions
València 2030.
11.3. Clàusules SMART per a una infraestructura pública de dades de València
Els projectes d'innovació premiats podran ser analitzats pel personal tècnic de l'Ajuntament de
València en funció de la seua potencialitat de generació de dades, informació i coneixement per a
enriquir la infraestructura pública de dades de València. En el cas d'una valoració positiva, tant de
l'Oficina de Ciutat Intel·ligent com del servici municipal responsable de l'àmbit del projecte es podrà
sol·licitar a la persona o entitat beneficiària la generació, creació i/o adaptació dels models de dades i
les interfícies necessàries per a la incorporació de dades i informació a la Plataforma VLCi de
València.
11.4. Accés als SandBoxes de València Laboratori Urbà
Les persones o entitats premiades podran sol·licitar i tindran un accés preferent, en el cas que el
necessiten per al desenvolupament ulterior de les seues innovacions, a València Laboratori Urbà
desenvolupat dins del marc Missions València 2030.
València Laboratori Urbà estarà format per un conjunt d'espais i infraestructures públiques al servici
de l'ecosistema d'innovació, en forma de SandBoxes on podran provar els prototips de les
innovacions en espais reals de funcionament urbà i així poder accelerar el desenvolupament
innovador dels projectes.
11.5. Pla de mentorització de la categoria especial MAtchUP
En el cas que el projecte premiat en esta categoria no estiga implementat/finalitzat, es dissenyarà un
pla de mentorització de 15 setmanes a partir de gener/febrer de 2023, amb data d'inici que cal
consensuar entre l'equip guanyador i els socis de MAtchUP. En el pla de mentorització s'han
d’involucrar tots els socis de MAtchUP de València que tinguen relació amb la solució guanyadora. Els
socis de MAtchUp responsables de dissenyar i supervisar el pla de mentorització seran Kveloce I+D+i,
ITEAM UPV i Las Naves.
El pla de mentorització ha d’incloure com a mínim:
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Visita a les empreses i institucions valencianes del consorci MAtchUP.



Seguiment del projecte i reunions amb periodicitat que cal decidir entre els mentors i les
persones participants de l'equip guanyador. Les reunions poden ser per videoconferència.



Formació específica dels socis de MAtchUP involucrats en la mentorització en relació amb les
tecnologies, l'emprenedoria i la participació ciutadana per al desenvolupament de la solució
guanyadora.



Disponibilitat per a fer ús de l'espai i l'equipament disponible en l'acceleradora pública
Col·lab de Las Naves amb la finalitat de poder desenvolupar la solució guanyadora.



Publicitat de la solució a través dels mitjans disponibles en el consorci MAtchUP una vegada
acabat el període de mentorització, amb l’autorització expressa prèvia per escrit de l'equip
premiat.

DOTZENA. RÈGIM DE JUSTIFICACIÓ
No es requerix règim de justificació, en aplicació de la disposició addicional segona i articles 18.4 w) i
28.4 de l'Ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de València i els seus organismes
públics, per la qual cosa la justificació no és una càrrega o obligació derivada de la concessió del
premi.
TRETZENA. ACCEPTACIÓ DE LES BASES
La participació en esta convocatòria, mitjançant la presentació de la corresponent sol·licitud, implica
l'acceptació del que s’estipula en la convocatòria i en l’OGS que la regulen.
CATORZENA. DRETS I COMPATIBILITAT
14.1. Privacitat i protecció de dades
L'Ajuntament de València es compromet a complir amb la normativa en matèria de tractament de
dades de caràcter personal (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals
i garantia dels drets digitals i Reglament UE 2016/679), i a garantir la corresponent seguretat,
confidencialitat de les dades de caràcter personal a les quals pugun tindre accés o siguen sotmeses a
tractament, a resultes de les activitats en el marc de l’esta convocatòria.
14.2. Compatibilitat
Els premis regulats en esta convocatòria són compatibles amb qualsevol altres ajudes, subvencions,
ingressos o recursos per a la mateixa finalitat o objecte subvencionable, percebudes de qualsevol
administració o ens privats o públics, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals,
sense perjudici de l'aplicació dels límits previstos en els articles 19.3 de la LGS i 33 i 34 del RLGS.
QUINZENA. RECURSOS
Els acords que es dicten a l'empara de la convocatòria esgoten la via administrativa i contra ells es
pot interposar-se recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a
la publicació en el BOP, davant el mateix òrgan que els va dictar.
Davant la desestimació per silenci administratiu, pot interposar-se idèntic recurs, en qualsevol
moment a partir de l'endemà a aquell en què, d'acord amb la seua normativa específica, es produïsca
l'acte presumpte.
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Tot això, sense perjudici que, en tots dos supòsits, la persona o entitat puga interposar directament
recurs contenciós administratiu en la forma, termini i condicions fixades en l'article 46 de la Llei
29/98 de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa davant el Jutjat
contenciós administratiu.
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