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Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic

Conselleria de Hacienda y Modelo Económico

ACORD de 28 de juliol de 2017, del Consell, pel qual
s’aproven els pressupostos per a 2017 de l’Agència Valenciana de la Innovació. [2017/7269]

ACUERDO de 28 de julio de 2017, del Consell, por el que
se aprueban los presupuestos para el ejercicio 2017 de la
Agència Valenciana de la Innovació. [2017/7269]

L’Agència Valenciana de la Innovació, creada per la Llei 1/2017,
d’1 de febrer, de la Generalitat, és una entitat de dret públic de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica per al
compliment dels seus fins, de les previstes en 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. S’integra en el sector públic instrumental de la Generalitat, està adscrita a la Presidència de la Generalitat, i està 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 aplique per
a l’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació.

Respecte d’això, la disposició transitòria quarta de la Llei 14/2016,
de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici
2017, va incloure una autorització específica a favor del Consell, per
tal d’aprovar els pressupostos d’entitats que es trobaren en situacions
semblants, amb anterioritat a la seua efectiva posada en marxa.
Per tot això, a proposta del president de la Generalitat i del conseller
d’Hisenda i Model Econòmic, i amb la deliberació prèvia del Consell,
en la reunió de 28 de juliol de 2017,

La Agencia Valenciana de la Innovación, creada por la Ley 1/2017,
de 1 de febrero, de la Generalitat, es una entidad de derecho público
de la Generalitat, con personalidad jurídica propia y plena capacidad
jurídica para el cumplimiento de sus fines, de las previstas en 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. Se integra
en el sector público instrumental de la Generalitat, está adscrita a la
Presidencia de la Generalitat, y está facultada para ejercer potestades
administrativas y realizar actividades prestacionales y de fomento destinadas al despliegue de las políticas públicas que la administración de la
Generalitat para el fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano
de Innovación.
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. Para
ello, diseñará y coordinará la estrategia de innovación de la Comunitat
Valenciana, e impulsará la generación, difusión, intercambio y explotación de conocimiento para promover el fortalecimiento y desarrollo del
Sistema Valenciano de Innovación en su conjunto. A tal fin, la Agencia
establecerá las relaciones que en cada caso resultan necesarias con los
agentes innovadores; todo ello, en los términos que se definen en la Ley
1/2017, y en los que establezca la normativa vigente.
En el momento de la aprobación de la Ley 14/2016, de 30 de
diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017, la
Agencia aún no había sido creada, puesto que la ley 1/2017 fue aprobada por Les Corts el 1 de febrero de 2017, y publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana el 8 de febrero.
De acuerdo con la normativa de aplicación, su tramitación parlamentaria fue acompañada de la Memoria Económica de Inicio de Actividad, redactada según lo establecido en la Orden de 22 de marzo de
2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se regula el procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat,
que fue suscrita por la Presidencia de la Generalitat el 13 de junio de
2016, y fue informada favorablemente por la Conselleria de Hacienda y
Modelo Económico el 20 de junio de 2016.
El Plan Económico Financiero, de preceptiva inclusión en la memoria mencionada, venía referido a un período de cuatro ejercicios presupuestarios 2017-2020, según las previsiones y fichas incluidas en la
respectiva orden de elaboración del Presupuesto de la Generalitat. Para
el primer ejercicio –es decir, 2017–, el presupuesto estimado sería de
29.454.313 euros, para situarse en cuatro años en 150.483.900 euros.
En este marco de previsión presupuestaria, la secretaría administrativa del Consejo Valenciano de la Innovación ha remitido las fichas
presupuestarias correspondientes al ejercicio 2017, por un total de
28.000.000 euros.
A este respecto, la disposición transitoria cuarta de la Ley 14/2016,
de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017, incluyó una autorización específica a favor del Consell, para
aprobar los presupuestos de entidades que se encontraran en situaciones
similares, con anterioridad a su efectiva puesta en marcha.
Por todo ello y a propuesta del president de la Generalitat y del
conseller de Hacienda y Modelo Económico, el Consell, previa deliberación, en la reunión de 28 de julio de 2017,

ACORDA

ACUERDA

Aprovar el pressupost de l’Agència Valenciana de la Innovació per
a l’exercici 2017, per import de 28.000.000 euros, amb el detall de les
fitxes pressupostàries que figuren en l’annex a aquest acord.»

Aprobar el presupuesto de la Agència Valenciana de la Innovació
para el ejercicio 2017, por importe de 28.000.000 euros, con el detalle
de las fichas presupuestarias que figuran en el anexo a este acuerdo.

L’objecte general de l’Agència és la millora del model productiu
valencià, mitjançant el desplegament de la seua capacitat innovadora
per a la consecució d’un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.
Per a això, dissenyarà i coordinarà l’estratègia d’innovació de la Comunitat Valenciana, i impulsarà la generació, difusió, intercanvi i explotació de coneixement per tal de promoure l’enfortiment i desenvolupament del Sistema Valencià d’Innovació en el seu conjunt. Amb aquest
fi, l’Agència establirà les relacions que en cada cas resulten necessàries
amb els agents innovadors; tot això, en els termes que es defineixen en
la Llei 1/2017, i en els que establisca la normativa vigent.
En el moment de l’aprovació de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2017, l’Agència
encara no havia sigut creada, ja que la Llei 1/2017 va ser aprovada per
Les Corts l’1 de febrer de 2017, i publicada en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana el 8 de febrer.
D’acord amb la normativa d’aplicació, la seua tramitació parlamentària va ser acompanyada de la Memòria econòmica d’inici d’activitat,
redactada segons el que estableix l’Ordre de 22 de març de 2005, de
la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula
el procediment de gestió del pressupost de la Generalitat, que va ser
subscrita per la Presidència de la Generalitat el 13 de juny de 2016, i va
ser objecte d’un informe favorable per la Conselleria d’Hisenda i Model
Econòmic el 20 de juny de 2016.
El Pla econòmic financer, de preceptiva inclusió en la memòria
esmentada, estava referit a un període de quatre exercicis pressupostaris
2017-2020, segons les previsions i fitxes incloses en la respectiva orde
d’elaboració del pressupost de la Generalitat. Per al primer exercici –és
a dir, 2017–, el pressupost estimat seria de 29.454.313 euros, per a situar-se en quatre anys en 150.483.900 euros.
En aquest marc de previsió pressupostària, la secretaria administrativa del Consell Valencià de la Innovació ha remés les fitxes pressupostàries corresponents a l’exercici 2017, per un total de 28.000.000 euros.

València, 28 de juliol de 2017

València, 28 de julio de 2017
La consellera secretària,
MÓNICA OLTRA JARQUE

La consellera secretaria,
MÓNICA OLTRA JARQUE

Num. 8099 / 04.08.2017

28234

$11(;
PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
RESUM DE RECURSOS FINANCERS

SECCIÓ : 05
ENTITAT : 00131

F.P. 1

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
AGÈNCIA VALENCIANA D'INNOVACIÓ

(En milers d'euros)

RESUM DE RECURSOS FINANCERS PER CAPÍTOLS DE DESPESES
CAPÍTOLS

PRESSUPOST
INICIAL 2016

PRESSUPOST
INICIAL 2017

VARIACIÓ
ABSOLUTA 2017-2016

G1 - Despeses de personal

2.611,00

2.611,00

G2 - Compra béns corrents i
despeses func.

1.389,00

1.389,00

2.600,00

2.600,00

1.000,00

1.000,00

16.000,00

16.000,00

4.400,00

4.400,00

28.000,00

28.000,00

%VARIACIÓ
2017/2016

G3 - Despeses financeres
G4 - Transferències corrents
G5 - Fons de contingència
G6 - Inversions reals
G7 - Transferències de capital
G8 - Actius financers
G9 - Passius financers
TOTAL

(En milers d'euros)

RESUM D'INGRESSOS AFECTES EL PROGRAMA
CAPÍTOLS

PRESSUPOST
INICIAL 2016

PRESSUPOST
INICIAL 2017

VARIACIÓ
ABSOLUTA 2017-2016

%VARIACIÓ
2017/2016

Ingressos corrents
Gasto Afecte
Aportació Condicionada
Ingressos de Capital
Gasto Afecte
Aportació Condicionada

&(5$&35(668326726$9,GRF
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PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
DESAGREGACIÓ PER CAPÍTOLS DE DESPESA

SECCIÓ :

05

ENTITAT :

00131

F.P. 2

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
AGÈNCIA VALENCIANA D'INNOVACIÓ
(En milers d'euros)

APLICACIÓ
ECONÒMICA

DENOMINACIÓ ECONÒMICA DEL CRÈDIT

IMPORT

100

Retribucions bàsiques i altres remuneracions d'alts càrrecs

120

Retribucions bàsiques

448,00

121

Retribucions complementàries

673,60

130

Retribucions bàsiques

319,00

131

Retribucions complementàries

479,83

160

Quotes socials

632,40

TOTAL CAPÍTOL I

58,17

2.611,00

212

Edificis i altres construccions

213

Maquinària, instal·lacions i utillatge

15,00

215

Mobiliari i béns

25,00

216

Equips per a processos de la informació

75,00

220

Material d'oficina

30,00

221

Subministraments

90,00

222

Comunicacions

80,00

223

Transports

10,00

224

Primes d'assegurances

225

Tributs

226

Despeses diverses

175,00

227

Treballs realitzats per altres empreses i professionals

463,00

230

Dietes

200,00

&(5$&35(668326726$9,GRF

100,00

6,00
10,00
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PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
DESAGREGACIÓ PER CAPÍTOLS DE DESPESA

SECCIÓ :

05

ENTITAT :

00131

F.P. 2

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
AGÈNCIA VALENCIANA D'INNOVACIÓ
(En milers d'euros)

APLICACIÓ
ECONÒMICA

DENOMINACIÓ ECONÒMICA DEL CRÈDIT

IMPORT

231

Locomoció

50,00

232

Trasllat

10,00

233

Altres indemnitzacions

20,00

240

D'edició i distribució de publicacions institucionals

30,00

TOTAL CAPÍTOL II
481

A institucions i organismes sense fins de lucre

TOTAL CAPÍTOL IV

1.389,00

2.600,00
2.600,00

625

Mobiliari i béns

626

Equips per a processos d'informació

632

Edificis i altres construccions

50,00

642

Propietat industrial

50,00

645

Aplicacions informàtiques

750,00

TOTAL CAPÍTOL VI

1.000,00

770

A empreses privades

781

A institucions i organismes sense fins de lucre

TOTAL CAPÍTOL VII

&(5$&35(668326726$9,GRF

50,00
100,00

11.950,00
4.050,00
16.000,00
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PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
DESAGREGACIÓ PER CAPÍTOLS DE DESPESA

SECCIÓ :

05

ENTITAT :

00131

F.P. 2

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
AGÈNCIA VALENCIANA D'INNOVACIÓ
(En milers d'euros)

APLICACIÓ
ECONÒMICA

840

DENOMINACIÓ ECONÒMICA DEL CRÈDIT

Constitució de dipòsits

TOTAL CAPÍTOL VIII
TOTAL CAPÍTOLS

&(5$&35(668326726$9,GRF

IMPORT

4.400,00
4.400,00
28.000,00
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PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
DETALL D'INGRESSOS AFECTES A PROGRAMES

SECCIÓ :
ENTITAT :

05
00131

F.P. 3

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT
AGÈNCIA VALENCIANA D'INNOVACIÓ
(En milers d'euros)

CÓD.ING.

ORIGEN/DESTINACIÓ DEL FINANÇAMENT

CAP

LÍNIA

IMPORT

43000

DE LA CONSELLERIA A QUÈ ESTÀ ADSCRIT
Transferències corrents de la Generalitat

6.600,00
6.600,00

73000

DE LA CONSELLERIA A QUÈ ESTÀ ADSCRIT
Transferències de capital de la Generalitat

21.400,00
21.400,00

TOTAL INGRESSOS

&(5$&35(668326726$9,GRF

28.000,00
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PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
ANNEX MEMÒRIA D'ACTUACIONS
SECCIÓ :

05

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

ENTITAT :

00131

AGÈNCIA VALENCIANA D'INNOVACIÓ

INDICADOR

DESCRIPCIÓ

ANEXO F.P. 4

UNITAT DE MESURA

VALOR

OBJECTIU

1.1 Enfortiment de mecanismes i elements d'interconnexió entre l'àmbit científic, tecnològic i empresarial

INDICADOR
INDICADOR
OBJECTIU

Nº de suports
1 Unitats de transferència de coneixement
Nº de suports
2 Entitats interfície per a promoció i difusió de la innovació
2.1 Impulsar mecanismes de transferència del coneixement, que es convertisca en productes o processos innovadors en el
mercat
1 Demostradors o proves de concepte desenrotllades pels organismes d'investigació. Nº de proves de concepte
Nº d'agents d'innovació
2 Agents d'innovació
Nº de doctorands
3 Investigadors que inicien procés de formació com a doctorands en empreses en el
marc de les línies de suport de l'AVI
Nº d'investigadors
4 Investigadors que s'incorporen a empreses en el marc de la línia d'incentius de
l'AVI.
2.2 Establiment d'estructures de coordinació i diàleg per a informació, valoració, priorització i sinergia d'actuacions.

INDICADOR
INDICADOR
INDICADOR
INDICADOR
OBJECTIU
INDICADOR
OBJECTIU
INDICADOR
INDICADOR
INDICADOR
OBJECTIU
INDICADOR

5
15
15
6
5
45

Nº de reunions
1 Comités d'anàlisi estratègica entre diferents actors del Sistema Valencià
d'Innovació
3.1 Facilitar la incorporació d'innovació en les empreses i l'Administració, així com fomentar la innovació social

6

Nº d'accions
1 Accions de difusió, jornades i reunions d'intercanvi i coordinació
Nº de participacions
2 Participació d'empreses i/o investigadors en licitacions públiques d'innovació
3 N.º de compres públiques en què s'incorpore la innovació com a element avaluable Nº de licitacions
3.2 Proveir suport econòmic que permeta la consolidació d'empreses amb projectes innovadors basats en l'aplicació de
coneixement de l'àmbit científic o tecnològic
Nº de projectes
1 Projectes d'innovació recolzats

3
2
1

&(5$&35(668326726$9,GRF
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PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2017
MEMÒRIA D'ACTUACIONS
SECCIÓ :

05

PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT

ENTITAT :

00131

AGÈNCIA VALENCIANA D'INNOVACIÓ

F.P. 4

PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA
1 Desarticulació del Sistema Valencià d'Innovació
2 Reduïda incorporació del coneixement científic al món empresarial
3 Insuficient aprofitament del potencial innovador existent
OBJECTIU BÀSIC
1.1 Enfortiment de mecanismes i elements d'interconnexió entre l'àmbit científic, tecnològic i empresarial
2.1 Impulsar mecanismes de transferència del coneixement, que es convertisca en productes o processos innovadors en el mercat
2.2 Establiment d'estructures de coordinació i diàleg per a informació, valoració, priorització i sinergia d'actuacions
3.1 Facilitar la incorporació d'innovació en les empreses i l'Administració, així com fomentar la innovació social
3.2 Proveir suport econòmic que permeta la consolidació d'empreses amb projectes innovadors basats en l'aplicació de coneixement
de l'àmbit científic o tecnològic
PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS
1.1.1 Potenciació d'unitats científiques de transferència del coneixement cap a l'empresa
1.1.2 Enfortiment d'interfícies d'innovació
2.1.1 Valoració de resultats d'investigació i la seua transferència cap a les empreses
2.1.2 Suport a actuacions de promoció del talent
2.2.1 Comités d'anàlisi estratègica entre diferents actors del Sistema Valencià d'Innovació
3.1.1 Impuls de la compra pública d'innovació
3.1.2 Projectes estratègics colaborativos entre els agents del Sistema Valencià d'Innovació
3.2.1 Suport a projectes d'innovació per mitjà d'instrument financer
NADA
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