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La crisi sanitària de la COVID-19 ens ha obligat a confinar-nos en els nostres 
habitatges. Durant els 98 dies que va durar l’estat d’alarma a Espanya, la 
quotidianitat es va veure alterada en relació directa amb les llars i el seu 
entorn social i urbà més immediat: una nova domesticitat va emergir com a 
conseqüència d’aquesta situació excepcional i comuna a tota la societat.

La Càtedra Innovació en Habitatge de la Universitat Politècnica de València 
(UPV), la Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas de la Universitat CEU 
Cardenal Herrera (CEU-UCH) i l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE) volen 
contribuir a visualitzar el panorama esdevingut, problemàtica i possibles 
solucions, després de la situació de confinament a la Comunitat Valenciana. 
Per això, convoquen un concurs que, organitzat en dues fases, té com a 
objecte final el disseny de solucions espacials innovadores que permeten 
millorar la capacitat d'adaptació dels habitatges enfront de riscos similars. 
Partint de les reflexions derivades de la situació de confinament viscuda, se 
cerquen propostes de reforma d'un habitatge pertanyent al parc públic de 
la Generalitat Valenciana gestionat per l’Entitat  Valenciana d’Habitatge i Sòl 
(Generalitat Valenciana. Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i 
Arquitectura Bioclimàtica). El concurs està obert a tot l'alumnat d'arquitectura 
de les universitats de la Comunitat Valenciana.

Aquesta iniciativa es presenta en continuïtat amb les línies estratègiques ja 
abordades per l'IVE en la seua Els nostres habitatges en temps de COVID-19. 
Enquesta sobre l'impacte del confinament per COVID-19 en la vida domèstica 
(Informe de resultats, juny de 2020) i per la Càtedra Innovació en Habitatge en 
la primera edició del concurs ‘Noves Estratègies Habitacionals’.

La definició de l’habitatge i la seua adaptació a l’esdevenir dels temps és 
una preocupació constant en el terreny de l’arquitectura. Les mesures de 
confinament adoptades recentment com a resposta a la pandèmia de la 
COVID-19, han revelat problemàtiques d’àmbit social i habitacional vinculades 
als nostres habitatges i els seus entorns més pròxims. De les experiències 
viscudes es poden identificar desajustaments entre la realitat construïda i les 
necessitats concretes dels habitants en múltiples col·lectius i àmbits socials.

Aquest concurs es presenta com una oportunitat per a proposar solucions 
arquitectòniques innovadores que preparen el parc residencial enfront de 
situacions similars. Se cerca obtenir una cartografia de la varietat de 
situacions que s’han produït i traslladar-les a l’àmbit propositiu espacial. 
L’habitatge és el suport físic de la convivència i, com a tal, han de poder 
donar resposta a l’equitat habitacional també en situacions temporals 
d’emergència. A la conciliació de la vida laboral i professional, la convivència 
intergeneracional o l’atenció als dependents se sumen ara condicionants 
específics com la docència i el treball a casa, l’alteració de les unitats de 
convivència habituals o l’aïllament de persones malaltes.

RESUM

OBJECTIUS DEL CONCURS

https://calab.es/catedra-habitatge/convocatorias/
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Es proposa, a través d’aquesta iniciativa, el pas d’una reflexió introspectiva 
sobre la situació de confinament viscuda a una projecció de la problemàtica 
en un context determinat. En aquest sentit, es pren com a cas d’estudi un 
habitatge tipus del parc públic de la Comunitat Valenciana -conjuntament amb 
la seua consideració de cèl·lula habitacional dins d’un bloc de cases en un 
context urbà determinat- i es proposa la seua millora d’adaptació a situacions 
de confinament mitjançant innovacions espacials.

El concurs s’estructura en dues fases:

La convocatòria està oberta a estudiants d’arquitectura d’universitats amb 
seu en la Comunitat Valenciana que hagen cursat matrícula l’any acadèmic 
2019-2020 en qualsevol de les seues respectives ofertes formatives (grau, 
màster o doctorat). Com a requisit, en el formulari de participació, s’adjuntarà 
el justificant de matrícula.

La participació podrà ser individual o per equips. En el cas de propostes en 
grup, cadascuna de les persones que siga part del equip haurà de complir 
amb els requisits de la participació individual. Els equips estaran formats per 
un màxim de quatre components. El grup designarà un portaveu que serà 
l’encarregat de realitzar les comunicacions i rebre-les.

Cada participant, siga part o no a un grup, podrà presentar una única proposta.

En la primera fase, l’objectiu és obtenir una cartografia de la situació 
de confinament en l’habitatge objecte de concurs per a una unitat de 
convivència a seleccionar. Es tracta de reflectir una problemàtica 
determinada, basant-se en les experiències viscudes per la 
persona concursant, però posant-se en la situació d’un context 
físic (habitatge, bloc de cases, barri) i social (unitat de convivència) 
prèviament facilitat (veure annex de les bases del concurs). Per 
tant, es persegueix evidenciar mitjançant material gràfic, la diversitat 
de problemes als quals aquesta unitat de convivència ha hagut 
d’enfrontar-se durant el confinament, a més de les solucions que 
s’hagueren pogut implementar per a resoldre’ls, tot això, sense 
escometre modificacions permanents de la configuració espacial. 
Entre aquestes modificacions cal considerar: adaptació ‘sense obres’ 
a base de canvis d’ús, de mobiliari, d’apropiacions d’espais…

Els treballs seleccionats en la primera fase optaran al 
desenvolupament d’una segona fase de caràcter propositiu. 
S’escometrà la reforma de l’habitatge i/o dels espais comuns 
del bloc de cases per a poder extraure solucions innovadores 
d’adaptació enfront de riscos similars. Cal esperar, entre les 
solucions proposades, estratègies de flexibilització, sectorització, 
socialització, increment d’espai exterior… que tinguen capacitat de 
rèplica en altres tipus residencials.

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ
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Es podrà lliurar la documentació en valencià, castellà o anglès.

El concurs s'organitza en dues fases, cadascuna de les quals compta amb els 
seus requisits d'informació i enviament que es detallen a continuació.

En la documentació aportada haurà de respectar-se sempre l'anonimat. Amb 
tal fi, s’utilitzarà un lema i un codi que possibilite identificar la proposta en 
les seues dues fases. El lema no podrà tindre més de 25 caràcters (incloent 
espais), i el codi serà numèric de 4 dígits no correlatius.

Qualsevol irregularitat en el lliurament respecte de les indicacions contingudes 
en aquesta secció suposarà la desqualificació de la candidatura.

La documentació es lliurarà exclusivament per mitjans digitals, a través 
del formulari de participació habilitat en la web del concurs. Es requerirà 
igualment del justificant de compliment dels requisits d'inscripció (justificant 
de matrícula, fitxer individual per a cadascun dels participants, grandària 
màxima de 0.5 Mb). Se sol·licita fins a un màxim de 3 fitxers (grandària 
màxima de cada fitxer de 7.5 Mb), els quals han de contenir la següent 
informació: 

La documentació es lliurarà exclusivament per mitjans digitals, enviant-se 
al compte de correu: habitarlapostpandemia@gmail.com. Prèviament, es 
proporcionarà a totes les propostes finalistes una plantilla PDF amb els 
requisits de format, contingut i grandària màxima del fitxer (anonimat, lema, 
logotips, escales…), així com una sèrie de condicionants tècnics de l'habitatge 
a mantenir o a considerar en la reforma.

Se sol·licita, en aquesta fase, la següent informació:

La informació haurà d'estar continguda en un format quadrat (tant la imatge 
com el vídeo), sent:

Fitxer(s) JPG de 300ppp i un màxim de 2500x2500 píxels en format RGB 

Vídeo(s) en format mp4. En aquest cas, s'ha d'indicar quin fotograma serà el 
de portada.

DOCUMENTACIÓ SOL·LICITADA

FASE 1 DEL CONCURS | ‘Cartografia d'un confinament’ 

FASE 2 DEL CONCURS | ‘Proposta d'adaptació de l'hàbitat’ 

Dibuixos, fotografies, muntatges o vídeos breus que expressen 
la situació de confinament i la seua eventual solució ‘sense obres’ 
en el context físic (habitatge, bloc de cases, barri) i social (unitat de 
convivència) facilitat (veure annex de les bases).

Dibuixos a escala de la proposta arquitectònica.

Breu memòria descriptiva (màxim 300 paraules).

Imatges o audiovisuals complementaris que es consideren 
rellevants per a una millor comprensió de la proposta.
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En la valoració de la primera fase del concurs 'sense obres', s'atendrà 
principalment els següents aspectes:

El jurat estarà format per una representació de cadascuna de les següents 
entitats:

En la segona fase, amb la transformació física de l'habitatge, es valorarà 
especialment: 

Capacitat i qualitat de representació de la realitat de confinament.

Diversitat de la unitat de convivència seleccionada pels participants.

Complexitat de la realitat funcional i adaptabilitat als usos requerits 
per la unitat de convivència.

Varietat de possibilitats de transformació esgrimides, respecte de 
l'espai sense obres de l'habitatge.

Adequació de la proposta a les directrius establides en les bases del 
concurs.

Contribució a la definició arquitectònica de noves estratègies 
habitacionals.

Caràcter innovador de la proposta.

Eficiència dels mitjans necessaris per a realitzar-la, amb especial 
atenció en la sobrietat pressupostària.

Capacitat de ser extrapolada a nous casos.

Qualitat expressiva de les reflexions i les propostes.

CRITERIS DE VALORACIÓ

JURAT

Càtedra Innovació en Habitatge de la Universitat Politècnica de València. 

Institut Valencià de l'Edificació.

Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl.

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la Universitat Politècnica de 
València.

Escuela Superior de Enseñanzas Técnicas de la Universidad CEU Cardenal 
Herrera.
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Se sumaran a aquesta representació, almenys, dos arquitectes amb 
reconeguda trajectòria en matèria d'habitatge social.

A més, formarà part del jurat fent les funcions de Secretariat, amb veu però 
sense vot, una persona d'alguna de les institucions convocants del concurs 
que haja participat en la seua organització.

PREMIS

CALENDARI DEL CONCURS

En una primera selecció de treballs, de totes aquelles propostes que s'ajusten 
a les condicions enunciades en aquestes bases, es triaran fins a un màxim 
de 10 candidatures que passaran a la següent fase. Rebran per això, a més 
d’un certificat oficial que faça constar aquesta primera selecció, un import 
econòmic de 120€. A més, aquestes propostes seleccionades, formaran part 
d'una posterior exposició i publicació (veure apartat de les bases). 

FASE 1 DEL CONCURS | ‘Cartografia d'un confinament’ 

I. PUBLICACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS. DUBTES I 
ACLARIMENT

Després de la deliberació final del jurat, s'atorgarà un únic premi a la proposta 
guanyadora, consistent en un import econòmic de 800 €. Addicionalment, el 
jurat es reserva la possibilitat d'atorgar fins a un màxim de dos accèssits, en 
funció de la qualitat de les propostes.

Cadascun dels accèssits obtindran un lot de llibres i revistes. Tots rebran un 
certificat oficial que faça constar el guardó atorgat pel jurat.

El jurat es reserva el dret a poder realitzar un reajustament en el repartiment 
dels premis econòmics establits en cas d'haver d'atorgar premis ex aequos o 
esments especials.

La dotació econòmica dels premis estarà subjecta a la corresponent retenció 
que estableix la normativa vigent.

El jurat es reserva el dret a declarar desert qualsevol dels premis per no 
aconseguir les candidatures la qualitat exigida o altres motius que seran 
degudament raonats.

FASE 2 DEL CONCURS | ‘Proposta d'adaptació de l'hàbitat’ 

Les bases i la documentació necessària per a presentar-se al 
concurs estaran disponibles en la web CaLab – Casa Laboratori, 
secció Càtedra Innovació en Habitatge.

https://calab.es/catedra-habitatge/convocatorias/
https://calab.es/catedra-habitatge/convocatorias/
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Els resultats del concurs seran objecte d'una exposició pública amb el 
seu corresponent catàleg. Independentment de les possibilitats de poder 
organitzar una exposició física itinerant, l'exposició virtual i la publicació online 
s'allotjaran en la web CaLab – Casa Laboratori, secció Càtedra Innovació en 
Habitatge. En tota comunicació i difusió es faran públiques les identitats dels 
concursants.

L'organització del concurs es reserva la possibilitat d'ampliar el nombre de 
propostes seleccionades (més enllà de les propostes finalistes i premiades) 
per a formar part de l'exposició i el catàleg.

EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ

La resolució de dubtes es realitzarà per escrit, a través del correu 
habitarlapostpandemia@gmail.com fins al 30 de setembre de 2020 
a les 12.00h (Zona horària de Madrid: CET/CEST). Les respostes 
seran individuals.

II. FASE 1 DEL CONCURS | ‘Cartografia d'un confinament’ 

III. FASE 2 DEL CONCURS | ‘Proposta d'adaptació de l'hàbitat’ 

Fins al dimarts 13 d'octubre de 2020 a les 12.00 h (Zona horària de 
Madrid: CET/CEST).

Recepció de propostes a través del formulari de participació en 
la web CaLab – Casa Laboratori, secció Càtedra Innovació en 
Habitatge.

La comunicació oficial dels seleccionats d'aquesta fase del concurs 
es farà pública en un màxim de 10 dies naturals en la web CaLab – 
Casa Laboratori, secció Càtedra Innovació en Habitatge.

Fins al dilluns 30 de novembre  de 2020 a les 12.00 h (Zona horària 
de Madrid: CET/CEST).

Recepció de propostes a través del correu electrònic 
habitarlapostpandemia@gmail.com, indicant clarament en 
l'assumpte el títol del concurs. L'organització del concurs justificarà 
recepció del lliurament dels treballs.

La comunicació oficial dels premiats de la segona fase del concurs 
es farà pública en un màxim de 15 dies naturals en la web CaLab – 
Casa Laboratori, secció Càtedra Innovació en Habitatge.

IV. RESOLUCIÓ DEL CONCURS I INFORMACIÓ PÚBLICA

https://calab.es/catedra-habitatge/convocatorias/
https://calab.es/catedra-habitatge/convocatorias/
https://calab.es/catedra-habitatge/convocatorias/
https://calab.es/catedra-habitatge/convocatorias/
https://calab.es/catedra-habitatge/convocatorias/
https://calab.es/catedra-habitatge/convocatorias/
https://calab.es/catedra-habitatge/convocatorias/
https://calab.es/catedra-habitatge/convocatorias/
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Les persones concursants conservaran la propietat intel·lectual dels treballs 
presentats, però cediran als organitzadors del concurs els drets d'exhibició, 
reproducció i publicació que corresponguen a l'objecte del concurs.

Les propostes podran ser reproduïdes per a la seua difusió pels organitzadors 
del concurs, al marge de la seua promoció.

L'organització del concurs queda obligada a difondre l'autoria en cada 
publicació, exposició o activitat en la qual s'incorpore la proposta. Així 
mateix, els autors i les autores es comprometen a fer referència als òrgans 
convocants del concurs en qualsevol publicació posterior en la qual aparega la 
seua proposta.

Les consultes o aclariments a les Bases del Concurs hauran de formular-
se mitjançant el correu habitarlapostpandemia@gmail.com fins al 30 de 
setembre de 2020 a les 12.00h (Zona horària de Madrid: CET/CEST). Seran 
clares, precises i específiques, indicant en el camp de l'assumpte el títol del 
concurs.

Tota la informació relacionada amb el concurs, així com els resultats de 
cada fase, seran publicats en la pàgina web CaLab – Casa Laboratori, secció 
Càtedra Innovació en Habitatge.

La participació en el concurs suposa la sencera acceptació de les presents 
bases i condicions, així com la submissió expressa dels participants als 
criteris emprats i les decisions interpretatives que la Càtedra Innovació en 
Habitatge de la UPV efectue de les bases per a la resolució de qualsevol dubte 
o conflicte que poguera sorgir.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

CONSULTES I ACLARIMENTS

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

https://calab.es/catedra-habitatge/convocatorias/
https://calab.es/catedra-habitatge/convocatorias/
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L'habitatge tipus objecte de concurs consta de 54 m2 útils i està situat al 
carrer Pintor Parra, 6, dins del complex residencial Verge del Carme en el 
districte Poblats Marítims de València. A l'efecte de l'objecte del concurs, han 
de considerar-se tant l'habitatge com els espais comuns existents (vestíbuls 
d'escala i portal d'accés). L'habitatge exacte és el representat en aquestes 
bases, però pot triar-se el nivell de planta que es desitge. L'habitatge ha 
sigut seleccionat pel seu convencionalisme entre les actuacions de reforma 
previstes per l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (Generalitat Valenciana. 
Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica). 
Emmalalteix de les premisses més comunes al parc d'habitatges de la 
Comunitat Valenciana i, per tant, podrà servir com a cas pilot per a iniciatives 
futures a major escala.

La informació digitalitzada de la planta de l'habitatge i fotografies, poden 
descarregar-se en la web CaLab – Casa Laboratori, secció Càtedra Innovació 
en Habitatge.

ANNEX. INFORMACIÓ DE L'HABITATGE I 
LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA

Plànols del bloc Verge del Carme

https://calab.es/catedra-habitatge/convocatorias/
https://calab.es/catedra-habitatge/convocatorias/
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Plànols de l'habitatge

La unitat de convivència que habitaria l'anterior habitatge estarà formada 
entre 3 i 5 membres, els perfils dels quals podran ser adults, menors, 
joves o ancians. La combinatòria d'aquests, així com les seues condicions 
(treballadors, tele-treballadors, en atur, estudiants i el seu nivell, sans, amb 
coronavirus, dependents, etc.), seran decisió dels participants al concurs. El 
jurat valorarà especialment, tant la complexitat que puga derivar-se d'una 
unitat de convivència diversa com l'adaptabilitat a diferents necessitats d'ús 
de l'espai.

L'incompliment del nombre de membres de la unitat de convivència serà 
objecte d'exclusió de la participació en el concurs.

Organització | Débora Domingo Calabuig (Universitat Politècnica de València), Laura Lizondo Sevilla 
(Universitat Politècnica de València), Javier Rivera Linares (Universidad CEU – Cardenal Herrera), Ana Ábalos 
Ramos (Universidad CEU – Cardenal Herrera), Alberto Rubio Garrido (Instituto Valenciano de la Edificación)
Disseny i difusió | Júlia Martínez Villaronga


