
Estimadas compañeras y estimados compañeros:  
 
Pasadas ya los primeros momentos de incertidumbre, os queremos trasladar que ya  está publicada 
la Convocatoria de "Propuestas de Actividades de Innovación en Vivienda – PAIV2020", cuyo texto 
fue  aprobado por la Comisión de Seguimiento de la Càtedra Innovació en Habitatge de la UPV, el 
pasado día 6 de marzo de 2020. 
El objeto de esta convocatoria es incentivar la realización de actividades, proyectos y/o acciones 
relacionadas con la innovación en vivienda en la Comunidad Valenciana, que puedan surgir desde la 
comunidad universitaria. 
La situación de emergencia sanitaria en que nos encontramos, y sus consecuencias para la 
población a partir de la declaración del estado de alarma, hace necesario y oportuno que la 
innovación planteada pueda dirigirse a recabar información sobre cómo se está desarrollando el 
confinamiento en nuestras viviendas, caracterizando aspectos arquitectónicos, sociales, 
económicos, etc. Es por ello que las actividades y/o proyectos que se enfoquen en este ámbito, 
serán consideradas de máximo interés. 
El plazo de presentación de solicitudes, ha quedado suspendido tras el Real Decreto 463/2020, en 
concreto, por la disposición adicional tercera que establece la suspensión de plazos administrativos. 
Dicho plazo de presentación, que finalizaba el día 21 de abril, queda suspendido durante 45 días, de 
momento, quedando como nueva fecha límite el 5 de junio de 2020. 
La presentación de propuestas a dicha convocatoria se realizará por vía telemática, tal y como se 
indica en la convocatoria, y se permitirá que las fechas de las actividades propuestas no estén 
definidas, o puedan sufrir variaciones. El texto de la convocatoria y el impreso de solicitud pueden 
descargarse en: 
http://www.upv.es/contenidos/CHABITAT/indexv.html 
 
Esperamos que este tiempo de confinamiento en nuestras viviendas, nos aporte nuevas visiones 
con las que mejorar las condiciones de vida a partir de ahora, mejorando las viviendas que nos dan 
cobijo. 
 
Muchas gracias por vuestra atención y mucho ánimo,  
 
Carmen Ferrer Ribera 
Directora | Càtedra Innovació en Habitatge UPV 

 

Benvolgudes companyes i benvolguts companys: 
 
Passats ja els primers moments d'incertesa, us volem traslladar que ja està publicada la 
convocatòria de "Propostes d'Activitats d'Innovació en Habitatge – PAIV2020", el text del qual va ser 
aprovat per la Comissió de Seguiment de la Càtedra Innovació en Habitatge de la UPV, el passat dia 
6 de març de 2020. 
L'objecte d’aquesta convocatòria és incentivar la realització d'activitats, projectes i/o accions 
relacionades amb la innovació en habitatge a la Comunitat Valenciana, que puguen sorgir des de la 
comunitat universitària. 
La situació d'emergència sanitària en què ens trobem, i les seues conseqüències per a la població a 
partir de la declaració de l'estat d'alarma, fa necessari i oportú que la innovació plantejada puga 
dirigir-se a recaptar informació sobre com s'està desenvolupant el confinament en els nostres 
habitatges, caracteritzant aspectes arquitectònics, socials, econòmi, etc. És per això que les 
activitats i/o projectes que s’enfonquen en aquest àmbit seran considerades de màxim interès. 
El termini de presentació de sol·licituds, ha quedat suspès arran del Reial Decret 463/2020, en 
concret, per la disposició addicional tercera que estableix la suspensió de terminis administratius. 
Aquest termini de presentació, que finalitzava el dia 21 d'abril, queda suspès durant 45 dies, de 
moment, quedant com a nova data límit el 5 de juny de 2020. 

http://www.upv.es/contenidos/CHABITAT/indexv.html?fbclid=IwAR3qn4fDVrQsysQb1etl8zIVcsL0_K5Sc5k9xTFZjzjo_9r2zdEnTSsgkpA


La presentació de propostes a aquesta convocatòria es realitzarà per via telemàtica, conforme 
s'indica en la convocatòria, i es permetrà que les dates de les activitats proposades no estiguen 
definides o puguen patir variacions. El text de la convocatòria i l'imprès de sol·licitud poden 
descarregar-se en: 
http://www.upv.es/contenidos/chabitat/indexv.html 
 
Esperem que aquest temps de confinament en els nostres habitatges, ens aporte noves visions amb 
les quals millorar les condicions de vida a partir d'ara, millorant els habitatges que ens guareixen. 
 
Moltes gràcies per la vostra atenció, i molt d’ànim, 
 
Carmen Ferrer Ribera 
Directora | Càtedra Innovació en Habitatge UPV 
 

http://www.upv.es/contenidos/chabitat/indexv.html

