
Dossier de Premsa  

Missions València 2030 

1. LA INNOVACIÓ, MÉS D'ACTUALITAT QUE MAI. Hui, tota la societat mira a la 
ciència i a la innovació perquè ens proporcione solucions a una de les majors 
emergències sanitàries viscudes per la humanitat.  

2. LA INNOVACIÓ QUE MILLORA LA VIDA DE LES PERSONES. Hui, quan la 
INNOVACIÓ s'escriu en majúscules, València amb l'aprovació de Missions 
València 2030 se situa a l'avantguarda de les ciutats europees que orienten la 
seua investigació i innovació a missions de ciutat que milloren la vida de 
les persones i que permet que aquestes persones ho perceben.  

Missions València 2030 anticipa a la nostra ciutat les polítiques europees en 
matèria d'investigació i innovació i ens posiciona amb un avantatge competitiu 
sobre altres ciutats europees per a atraure recursos i fons a València. Ens 
anticipem en 1 any a les polítiques europees aprovades ja a la UE dins del pròxim 
marc d'investigació i innovació Horitzó Europa 2021-2027 per al qual hi ha ja 
aprovats 100.000 milions d’euros dels pressupostos comunitaris dels quals 52.700 
milions d'euros es destinaran a investigació i innovació orientada a missions. 

3. VALÈNCIA, PIONERA A EUROPA. Missions València 2030 ens fa ser pioners: 
som la primera ciutat europea a fer-ho. No hi ha cap ciutat europea que haja 
posat sobre la taula una iniciativa similar per a governar la innovació, però 
sabem que prompte ho faran, per l'interés que ha despertat en moltes d'elles i 
per la transferència de coneixement que estem fent cap a elles. La iniciativa a 
València ha despertat gran interés en altres grans ciutats europees i en diferents 
nivells de govern. 

4. EXPERIMENT EUROPEU EN GOVERNANÇA DE LA INNOVACIÓ PER A 
TOTA LA CIUTAT. Missions València 2030, proposa 5 estratègies, 12 
compromisos i 80 accions d'innovació per al període 2020-2023, que permeten 
la transformació cap a un model de governança de la innovació orientat a 
missions i que proporcionen moltíssims avantatges i millores per a la ciutat: 

• Missions València 2030 posa sobre la ciutat una innovació amb propòsit 
que fixarà missions concretes a València per a: una ciutat més 
saludable, amb innovació que assegure el benestar individual de les 
persones; més sostenible, amb innovació que desenvolupe el benestar 
del mitjà i de l'entorn en el qual habiten les persones; més compartida 
amb innovació que reduïsca les desigualtats, vetle per les cures i la 
solidaritat en les relacions; i més emprenedora, amb innovació que ens 
ajude a una plena digitalització de la societat i la millora de la resiliència de 
València i la seua societat, la nostra capacitat d'alçar-se i tornar a 



emprendre, davant situacions de catàstrofes i crisis com l'ocasionada pel 
COVID-19. 

• Missions València 2030 proporciona una visibilitat de l'acció pública en el 
llarg termini perquè tot l'ecosistema innovador de la ciutat puga 
desenvolupar i orientar, amb major garantia d'èxit, els seus esforços 
en matèria d'investigació i innovació. 

• Missions València 2030 construeix sobre el talent de tots i no exclou a 
ningú perquè les missions d'una ciutat o d'un país s'aconsegueixen des 
de la diversitat i amb la suma de totes les parts. Aquestes són les quatre 
hèlices que participen: 

๏ El sector privat: des de les seues grans empreses, les seues 
PIMES, els seus autònoms, startups, acceleradores, incubadores, 
etc. 

๏ El sector públic emprenedor i innovador: en els seus diferents 
nivells de govern i les seues institucions instrumentals. 

๏ Les Universitats amb els seus centres d'investigació i instituts 
tecnològics associats. Aprofitem l'ocasió per a agrair de primera mà, 
l'oferiment i el suport intensiu rebut des de la Universitat Politècnica 
de València en la validació d'aquesta iniciativa. 

๏ La societat civil: amb la seua solidaritat, demostrada una vegada 
més en aquests mesos, el seu moviment social, les seues 
organitzacions sense ànim de lucre, associacions. fundacions, 
col·legis professionals, etc. 

L'Ajuntament de València i el centre d'innovació Las Naves tindran un paper 
de lideratge i d'impuls d'acció des del sector públic, però també la resta de 
l'ecosistema innovador de la ciutat.  

Missions València 2030 no és només una iniciativa de l'Ajuntament de València sinó 
una proposta per a tot l'ecosistema d'innovació de la ciutat compost per les 4 
hèlices. 

Aspirem a construir una constel·lació de projectes d'innovació procedent de tot 
l'ecosistema i orientats a les missions que la ciutat de València desitja aconseguir 
abans de 2030. 

Procés d’elecció de les Missions de València 

La següent infografia mostra i resumeix el procés de definició i aprovació proposat per a les 
missions d'innovació dins de la iniciativa Missions València 2030. 



Destaquem les següents fites en el procés de selecció de les missions d'innovació 
de la ciutat de València on destaca la implicació de la societat en aquest: 

Fita 1. La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de València aprova el 29 de març de 
2019 la proposada “Idees orientades a Missions. Reptes de València. 2030” com a 
document marc de la iniciativa MissionsVLC2030 que permetia orientar els esforços públics 
i començar els estudis i treballs per a aprofundir en una investigació i innovació a 
València orientada a missions a l'empara de les iniciatives europees. 

Fita 2. A l'empara de la iniciativa aprovada per Junta de Govern Local i seguint el seu 
mandat, entre els mesos d'abril i setembre de 2019 se celebren i documenten els tallers, 
els diàlegs i els debats sobre els models de ciutat involucrant a referències de les quatre 
hèlices i liderats des de Las Naves. L'objectiu d'aquest procés és el de detectar i co-
decidir juntament amb la societat les àrees de rellevància per a la ciutat de València 
on posar el focus en la cerca i definició de les missions seguint els consells i directrius 
europees sobre aquest tema. 

De les àrees de rellevància finalment triades per a les missions de València, el 75% 
de les mateixes procedeixen de la implicació de la societat i la seua participació en el 
disseny de la política, mentre que la resta procedeixen dels ajustos necessaris 
després de la pandèmia del COVID-19 i la validació política final per a amplis 
consensos. 

A aquesta decisió se li suma les propostes que vénen des de la Unió Europea i que es 
relacionen molt directament amb els models de ciutat treballats. 



Fites cícliques 3, 4, 5 i 6. Després de la conformació del nou govern local per al període 
de mandat 2019-2023 i la validació de la iniciativa per part dels nous responsables de la 
Delegació d'Innovació i Gestió del Coneixement de l'Ajuntament de València, s'inicia un 
procés iteratiu (Fites 3 a 6) de profund debat i treball tècnic sobre els següents pilars: 

• Definició i aprofundiment en el coneixement de les àrees de rellevància 
detectades que ens permeten definir millor les propostes tècniques de missions. 

• Disseny i formulació d'aproximacions i propostes tècniques a les missions 
de València sobre les àrees de rellevància detectades. 

• Validació estratègica i política. 

• Cerca d'aliances i suports interns i externs.  

• Aconseguir una maduresa institucional i implicació de la societat sobre la 
iniciativa Missions València 2030 que culmina amb l'aprovació del marc 
estratègic de Missions València 2030 el 28 de maig de 2020 amb el suport 
tot el govern i els principals partits de l'oposició, 31 vots a favor de 33 
possibles. 

Fita 7. Aquest procés cíclic de definició culminarà amb la formulació d'un catàleg de 
missions sobre les àrees de rellevància seleccionades i sobre el qual: 

• El govern de la ciutat triarà buscant amplis consensos 3 missions 
d'innovació per a la ciutat de València preferentment abans que finalitze el 
2020 i observant les decisions europees respecte a les primeres missions 
aprovades a nivell comunitari. 



• El govern de la ciutat impulsarà els processos participatius oberts amb la 
societat per a l'elecció durant 2021 d'altres 3 missions d'innovació per a la 
ciutat de València. 

Fita 8. El conjunt de les 6 missions d'innovació de València per a 2030 seran el focus dels 
esforços públics en matèria d'investigació i innovació i s'articularan les aliances 
necessàries perquè l'ecosistema innovador de la ciutat s'adherisca a elles i aporte 
solucions innovadores amb impacte en les missions des de la seua activitat i coneixement. 
S'iniciarà un ampli procés de comunicació social oberta que explique el valor públic 
buscat i que obtinga per a la màxima implicació, acció i conscienciació de la 
ciutadania i de la societat valenciana sobre les missions de Missions València 2030. 

Les missions d'innovació per a València marcaran unes fites en el curt, mitjà i llarg termini 
que permetran amplis processos de rendició de comptes amb caràcter triennal. 

Candidatura a la Capital Europea d’lnnovació en 2020 y 2021 

La Junta de Govern del 12 de juny de 2020, ha aprovat la presentació de València a la 
candidatura de València, Capitalitat Europea de la Innovació en 2020 amb Missions 
València 2030 com a experimentació amb models d'innovació que mobilitzen a 
l'ecosistema innovador i que impacten en la vida de les persones. Actualment 
l'Ajuntament de València està treballant amb un equip transversal d'alt rendiment aquesta 
candidatura que es presentarà el 23 de juny de 2020. 
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