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Carta d'Adhesió com a Organització Ambaixadora de 
Missions València 2030 

 

L'ORGANITZACIÓ, amb NÚMERO CIF, mitjançant la signatura per part de la 

persona a baix autoritzada, de la present Carta d'Adhesió com a Organització 

Ambaixadora de Missions València 2030, i formant part de l'ecosistema 

innovador, afirma que: 

• Coneix, secunda i s'adhereix a Missions València 2030 com a model de 

governança de la investigació e innovació a la ciutat de València, orientada a 

missions que milloren la vida de les persones i que ha sigut aprovada per 

àmplia majoria de l'Ajuntament de València en la seua sessió plenària del 28 

de maig de 2020. (Tota la informació actualitzada en 

www.missionsvalencia.eu) 

• Mostra el seu interés i dóna suport a la candidatura de la ciutat de València a 

qualsevol reconeixement i convocatòria en matèria d'innovació d'àmbit 

local, nacional o internacional que permeta projectar la ciutat de València i el 

seu ecosistema d'innovació, així com atraure talent i inversions a aquesta. 

• Desitja convertir-se en organització Ambaixadora de Missions València 

2030. 

 

I per això, com a organització ambaixadora de Missions València 2030, es 

compromet a: 

• Secundar dins del seu àmbit d'acció i activitat, els processos i les 

transformacions que estiguen en el seu abast amb l'objectiu d'impactar 

positivament en les missions de la ciutat de València buscant la millora de la 

vida de les persones. 
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• En la mitjana del possible, orientar les seues accions i part dels seus propis 

recursos i esforços en investigació i innovació en cerca d'impacte positiu en 

alguna o diverses de les missions de València, així com afavorir el seu èxit. 

• Desplegar les accions d'informació, comunicació i transferència de la 

innovació orientada a missions de la ciutat de València entre els seus grups 

d'interés o influència, organitzacions col·laboradores, aliances, xarxes i 

societat en general, oferint connexions entre agents de les quatre hèlices de 

l'ecosistema d'innovació de València. 

• Actuar com a multiplicador informatiu donant difusió en els seus canals 

informatius dels recursos de comunicació i promoció que desenvolupe 

Missions València 2030 contribuint a una difusió ciutadana més àmplia. 

• A formar part de la constel·lació de Missions València 2030 que recollirà el 

conjunt de projectes d'investigació i innovació amb impacte en les missions 

de la ciutat de València. 

• Col·laborar amb l'Ajuntament de València i Les Naves per a recaptar les dades 

i la informació amb periodicitat anual corresponent als impactes en les 

missions d'innovació de València produïts per aquells projectes d'investigació 

o innovació desenvolupats en el seu àmbit o sector. 

• Designar i mantindre actualitzats els contactes de la persona tècnica i la 

persona de comunicació que actuaran com a interlocutors de l'organització 

amb l'Ajuntament de València i Les Naves a l'efecte de l'Ambaixada Missions 

València 2030. 

 

Accedint per això als següents beneficis i avantatges com a organització 

ambaixadora de Missions València 2030: 

• Ús de la marca Missions València 2030 atés el manual d'usos i aplicacions 

disponible a aquest efecte. 
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• Accés preferent a les sales i recursos de Las Naves, el Centre d'Innovació 

Social i Urbana de València, sempre que hi haja disponibilitat en les dates 

desitjades, per a activitats relacionades amb el desenvolupament d'accions 

d'informació, comunicació i transferència d'innovació. 

• Accés preferent a esdeveniments d'innovació que tinguen limitacions 

d'aforament en compliment de les mesures sanitàries vigents a cada moment. 

• Accés preferent als SandBoxes de València per a provar les seues 

innovacions en espais i infraestructures reals complint les regles de 

governança establides a València Living Lab. 

• Accés, ús, explotació i integració amb la plataforma de dades de la Ciutat de 

València i suport tècnic per a fer-ho. 

• Invitació a esdeveniments i formacions d'innovació, per a afavorir la visibilitat 

i crear sinergies entre tots els agents socials i econòmics relacionats amb 

Missions València 2030. 

• Aparició de marca/logotip de l'organització ambaixadora en el panell de 

marques adherides a Missions València 2030, en el nivell “Col·laborador” en 

l'hèlice de l'ecosistema corresponent a la que pertanga l'entitat: sector privat, 

sector públic, Acadèmia o societat civil. 

• Preferència en la participació conjunta en projectes d'innovació finançats a 

nivell europeu, nacional o regional. 

• Utilització dels mecanismes de comunicació i difusió de l'Ajuntament i de Las 

Naves per a comunicar socialment el valor dels projectes duts a terme per 

l'organització ambaixadora amb impacte en Missions València 2030. 

• Les activitats relacionades amb la I+D+i en suport de Missions València 2030 

gaudeixen com a tals de les millores i deduccions fiscals en l'impost de 

societats, així com les bonificacions a la quota empresarial de la cotització a la 

Seguretat Social. Tota la informació disponible de beneficis fiscals en la Web 

de Ministeri de Ciència i Innovació. 
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SIGNATURA DE L'ADHESIÓ COM A ORGANITZACIÓ AMBAIXADORA DE 

MISSIONS VALÈNCIA 2030 

 

A DIA, MES I ANY, en València. 

 

 
 

NOM DE L'ORGANITZACIÓ 

 

 

 

 

 

NOM I CÀRREC DE LA PERSONA 

AUTORITZADA PER A LA SIGNATURA 

 

Ajuntament de València 

 

 

 

 

 

Carlos Galiana Llorens 

Regidor d'Innovació i Gestió del Coneixement 

 

 


