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L’UPV Living Lab és un laboratori al campus creat amb 
la finalitat d’accelerar el camí cap a la neutralitat en 
carboni de la Universitat Politècnica de València i de la 
ciutat. 

Des del Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible 
dels Campus busquem la implicació de la comunitat 
UPV per a aconseguir-ho. 
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ANTECEDENTS 
La Comissió Europea ha designat València com una de 
les cent ciutats europees que assumeixen el repte de 
ser climàticament neutres l’any 2030. La Missió 
Climàtica València 2030 facilitarà la investigació i 
innovació per a la mobilitat neta, l’eficiència energètica i 
la planificació urbana ecològica; possibilitarà la creació 
d’iniciatives conjuntes, l’augment de col·laboració en 
sinergia amb altres programes, la creació de xarxes de 
contactes, l’intercanvi de millors pràctiques entre ciutats 
i el suport per a implicar la ciutadania en la missió. La 
missió de ser una ciutat climàticament neutra ha de ser, 
sobretot, la llavor d’un gran pacte per un model de 
ciutat orientat a la descarbonització. 

El binomi universitat-ciutat esdevé un element 
fonamental en la Missió Climàtica València 2030. Si 
volem transformar València cap a la neutralitat 
climàtica –un requisit per a la prosperitat i el benestar 
del futur– cal actuar simultàniament en tots els 
subsistemes urbans i es requereix la col·laboració de 
diversos agents de la societat a l’entorn d’iniciatives 
interdisciplinàries que transcendisquen indústries i 
sectors, amb formes innovadores de col·laboració que 
aprofiten el millor de cada sector i disciplina. 

La UPV aspira a ser la primera universitat espanyola 
neutra en emissions de carboni. I vol aconseguir-ho en 
companyia de tots els membres de la seua comunitat, 
aprofitant tot el coneixement i la innovació que produeix. 
La Universitat Politècnica de València, com a universitat 
tecnològica líder a Espanya, pot contribuir a la Missió 
Climàtica València 2030 des de la seua posició de 
prestigi ajudant a crear una conscienciació sobre el 
context que impulse una resposta positiva en el seu 
àmbit d’influència, formant tots els seus estudiants en la 

 

Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible dels Campus 
Universitat Politècnica de València 
Edifici 3A. Camí de Vera, s/n 46022 VALÈNCIA 
Tel. +34 963 87 91 05, ext. 79105  
vcampus@upv.es 
www.upv.es/vcampus



4

matèria, preparant-se ella mateixa, ajudant a fer-ho a 
empreses i administracions públiques del seu entorn i 
treballant per a aplicar els nous coneixements i 
tecnologies que seran necessaris. A més, l’objectiu de la 
UPV és dur a terme les seues activitats formatives, 
d’investigació i d’intercanvi de coneixement optimitzant 
els recursos disponibles, preservant l’entorn natural i 
garantint el mínim impacte ambiental. 
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PER QUÈ UPV LIVING LAB? 

Un ‘living lab’ és un banc de proves reals, un laboratori 
viu sobre el terreny, un entorn d’experimentació on la 
comunitat universitària, les persones usuàries i 
productores poden cocrear, explorar, experimentar i 
avaluar innovacions. L’objectiu d’aquesta mena de 
laboratoris és la innovació oberta a través de processos 
iteratius que van orientats a crear impacte sostenible. 
Els ‘living lab’ se centren en la cocreació, el prototipatge 
ràpid, la prova i l’adaptació de solucions i tenen un 
paper d’intermediació entre la ciutadania, l’acadèmia, 
les empreses i l’administració pública. 

Hi ha iniciatives de ‘living LAB/live-in LAB’, 
desenvolupades per altres universitats i amb diversos 
enfocaments, que poden servir d’inspiració per a la 
comunitat UPV en aquesta iniciativa (<https://
www.universitylivinglab.org/organisations>; <https://
www.liviinlab.kth.se/en/start-1.1064463> i <https://
www.ub.edu/livinglabub/es/>)  

L’UPV Living Lab permetrà implementar projectes 
innovadors i bancs de proves (sandbox) al campus de 
Vera que es podran traslladar als barris de València. 
Serà la llavor per al desenvolupament de projectes 
estratègics juntament amb la ciutat de València en 
matèria d’innovació i investigació. 

Amb aquesta finalitat, a més de basar-se en el quefer 
del seu personal investigador i científic, aprofitarà els 
instruments disponibles, com ara continguts docents, 
pràctiques, TFG i TFM, programes de mobilitat, espais de 
debat i reflexió, etc., alhora que crearà nous instruments 
centrats en les necessitats identificades juntament amb 
la comunitat universitària i la ciutat. 
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OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA 
Es proposa reflexionar sobre com pot aconseguir-se 
descarbonitzar els campus i la ciutat mitjançant la 
potenciació de la investigació específica i el 
coneixement propi, però també a través de la 
col·laboració en xarxa i amb la participació de tots els 
agents involucrats en aquesta tasca, a fi de millorar 
l’entorn i el benestar comú. 

Aquesta convocatòria vol fomentar i facilitar el 
desenvolupament de projectes innovadors dins dels 
campus, tant a partir de projectes existents com de 
noves idees; identificar i aprofitar la diversitat de 
coneixement que es genera a la UPV; incentivar la 
interacció entre grups d’investigació i altres agents 
universitaris i urbans i oferir els campus universitaris, 
com a part de l’espai físic de la ciutat, perquè es 
convertisquen en espais de referència per a l’acció i en 
models per a la innovació i la neutralitat climàtica. 

A més, en línia amb la #MissióClimàtica que s’ha 
proposat l’Ajuntament de València, es busca crear 
innovació en la manera de respondre als problemes 
socials i urbans de la ciutat. 
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TIPUS DE PROPOSTES QUE S’HI PODEN 
PRESENTAR 
Qualsevol proposta orientada a complir els objectius de 
la Missió Climàtica i la descarbonització dels campus de 
la UPV que es puga dissenyar, aplicar, assajar i avaluar 
en l’entorn dels campus de la UPV. Aquestes idees 
poden ser noves o adaptacions de projectes ja realitzats 
o en procés. 

S’admeten propostes en qualsevol nivell de maduresa 
tecnològica (TRL en anglès), des de nivells de recerca 
bàsica i proves de concepte fins a nivells alts de 
maduresa pròxims al mercat. Les propostes poden 
requerir espais, entorns o llocs d’assaig i 
d’experimentació per a idees i projectes en què els 
resultats s’orienten inequívocament als objectius 
proposats en la convocatòria, amb vocació cocreativa, 
transversal i oberta. 

La duració dels projectes no pot ser superior a 18 mesos. 
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QUI POT PARTICIPAR-HI? 
Qualsevol membre de la comunitat UPV, incloent-hi 
personal investigador i científic, estudiants, personal 
d’administració i serveis i professorat en general. 

Les iniciatives poden partir de qualsevol persona, grup o 
entitat UPV, incloent-hi centres i instituts d’investigació, 
però també serveis, departaments, escoles, 
associacions universitàries i altres entitats, la 
manifestació d’interès de les quals per les propostes 
presentades es valorarà positivament. 

També poden participar-hi persones o entitats 
col·laboradores que no siguen membres de la UPV. Ara 
bé, en les propostes presentades per equips no 
individuals ha d’haver-hi una participació majoritària de 
membres de la UPV (s’entén per membre de la UPV les 
persones que, en les dates que inclou la convocatòria, 
presten serveis a la UPV o estiguen matriculades en 
qualsevol dels ensenyaments que s’imparteixen a la UPV 
conduents a l’obtenció de títols oficials amb validesa en 
tot el territori nacional). 
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FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES 
PROPOSTES 
S’ha de redactar una memòria amb una extensió 
màxima de cinc pàgines de mida A4, incloent-hi gràfics, 
amb el contingut següent: 

• Títol de la proposta 

• Resum no confidencial 

• Dades dels membres de l’equip UPV 

a. Nom i cognoms 
b. Adreça electrònica 
c. Vinculació a la UPV 
d. Justificació de la participació i rol en 

l’equip 
• Dades dels col·laboradors del projecte 

a. Nom i cognoms 
b. Justificació de la col·laboració i rol 

en l’equip 

• Situació de partida i justificació del nivell de 
maduresa tecnològica previst en finalitzar el 
projecte. 

• Projecte  

a. Objectiu 
b. Programa de treball: tasques, 

cronograma, participants i 
pressupost 

c. Fites 

• En cas que calga, requisits d’espais i 
infraestructures a la UPV. 
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COMPROMISOS DE LA UPV 
El Vicerectorat de Desenvolupament Sostenible dels 
Campus de la UPV es compromet a: 

• Gestionar la disponibilitat d’ús dels espais, de les 
construccions i instal·lacions o parts d’instal·lacions 
sol·licitats pels equips seleccionats per al 
desenvolupament dels projectes durant el període de 
realització. 

• Aportar els mitjans auxiliars i logístics al seu abast per 
a dur a terme els projectes seleccionats en les 
diverses fases. Aquests mitjans i logístics s’han 
d’establir de comú acord amb els participants i els 
serveis de la UPV implicats abans de començar els 
projectes. 

• Articular fòrums de debat, diàleg i reflexió sobre els 
objectius de transformació dels campus i la ciutat 
perseguits en la convocatòria. 

• Fomentar i impulsar aliances i col·laboracions 
estratègiques entre participants, administració 
pública, empreses i agents socials implicats, amb 
finalitats de transferència de resultats, especialment 
en relació amb la Missió Climàtica de la ciutat de 
València. 

• Donar visibilitat a les propostes a través dels canals 
de comunicació de la UPV. 

• Seguiment i avaluació final dels resultats dels 
projectes amb la finalitat de millorar futures 
convocatòries o, si és viable en algun cas, donar 
continuïtat als projectes de més interès per a la UPV. 
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COMPROMISOS DELS EQUIPS 
PARTICIPANTS 
Com en tota activitat orientada a la innovació i 
l’exploració de nous camins que contribuïsquen a 
l’avanç de la societat, les dificultats i complicacions que 
apareixen durant el procés i la incertesa que 
acompanya aquesta activitat obliguen a acceptar un 
alt grau de flexibilitat, tant en les exigències normatives 
com en les necessitats especials que poden tenir 
aquesta classe de projectes. 

Tenint en compte aquestes premisses, els participants 
es comprometen a: 

• Realitzar els projectes seleccionats en els terminis i en 
les condicions raonablement establides segons la 
memòria presentada. 

• Participar en les activitats i els actes organitzats per la 
UPV relacionats amb l’UPV Living Lab i aquesta 
convocatòria. 

• Incorporar la marca UPV Living Lab en totes les 
publicacions que es facen en el projecte i en tots els 
congressos, jornades, actes, etc. en què es participe. 

• Compartir els resultats assolits amb la UPV a fi 
d’aplicar-los tant als campus com a la ciutat de 
València a través de la Missió Climàtica, en els termes 
que legalment s’hagen establit de comú acord amb 
cada equip participant abans de l’inici dels treballs i 
que de manera genèrica s’inclouen en l’apartat "Drets 
de propietat intel·lectual i industrial”. 
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COMITÈ DE SELECCIÓ 
La decisió sobre la selecció dels projectes la pren una 
comissió d’avaluació presidida pel Vicerectorat de 
Desenvolupament Sostenible dels Campus. 

Aquesta comissió està formada, a més, pel director de 
l’Àrea de Transició Verda, el director de l’Àrea 
d’Infraestructures, una persona designada per la 
directora de la Unitat de Medi Ambient, una persona 
designada pel Vicerectorat d’Innovació i Transferència, 
una persona designada per l’Ajuntament de València i 
una persona designada per la Delegació d’Alumnes de 
la UPV. 

La comissió pot disposar, com a membres consultius, de 
persones expertes de reconegut prestigi en l’àmbit de la 
innovació orientada a la descarbonització i la lluita 
contra el canvi climàtic. 

El director de l’Àrea de Transició Verda o persona de la 
seua unitat en qui delegue actua de secretari o 
secretària de la comissió i s’encarrega de preparar les 
sessions corresponents. 
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CRITERIS DE VALORACIÓ 
El comitè de selecció valora els aspectes següents de 
les propostes en la fase de selecció: 

• Adequació a l’objectiu de la convocatòria i a la Missió 
Climàtica. 

• Qualitat tècnica i interès de la proposta; amb 
identificació del problema o la necessitat que cal 
solucionar. 

• Capacitat de l’equip i participació majoritària de 
membres de la UPV. 

• Viabilitat tècnica i econòmica de la proposta 
considerant els recursos disponibles i les necessitats 
que cal cobrir des de la UPV. 

• Traçabilitat i ‘replicabilitat’ de la solució proposada als 
campus i a la ciutat. 

• Si s’escau, ús d’eines de codi obert i de llicències que 
faciliten el lliure accés al coneixement.  

• Diversitat d’idees en la selecció del conjunt de 
propostes. 

No s’ha delimitat un nombre mínim ni màxim de 
propostes per seleccionar perquè es decidirà segons els 
recursos disponibles i les necessitats que calga cobrir 
des de la UPV per al conjunt de les propostes 
seleccionades. 
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CALENDARI I FASES 
La convocatòria té tres fases: selecció prèvia, entrevistes 
amb equips seleccionats i selecció final. 

Dates 

• 28 d’octubre del 2022: presentació de la convocatòria. 

• 4 de novembre del 2022: obertura de la convocatòria. 

• 5 de desembre del 2022: presentació telemàtica de 
propostes seguint les instruccions de l’enllaç següent 
fins a les 00.00 hores. 

• 19 de desembre del 2022: publicació de propostes 
seleccionades en la primera fase. 

• Gener-febrer del 2023: entrevistes amb els equips 
seleccionats. En aquestes entrevistes es pot requerir 
documentació addicional als equips seleccionats a fi 
d’avaluar millor les propostes i, també, resoldre 
possibles dubtes al comitè de selecció. 

• 27 de febrer del 2023: publicació de propostes 
seleccionades per a la fase 3. 

Es preveu començar el desenvolupament dels projectes 
entre els mesos de març i abril del 2023, i l’obtenció de 
resultats cap a final del 2024. 
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PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES 
PERSONALS 
Les dades personals aportades pels participants 
s’incorporen a fitxers sota responsabilitat de la UPV. 

Les dades personals proporcionades pels equips 
participants es tracten d’acord amb el Reglament 
general de protecció de dades (RGPD 2016/679) i la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, amb la 
finalitat de gestionar la participació en el programa. 

Amb la inscripció, els participants de la convocatòria 
autoritzen expressament publicar en la secció 
corresponent a l’UPV Living Lab de la web https://
www.upv.es/entidades/vcampus/ el títol del projecte, el 
nom de les persones integrants de l’equip promotor i, 
també, el paràgraf-resum executiu. 

Així mateix, autoritzen la creació de materials de suport 
per a la difusió dels projectes per la UPV i l’Excm. 
Ajuntament de València. Aquests materials poden usar-
se per a aquesta finalitat sense consentiment previ dels 
promotors sempre que no superen el contingut 
proporcionat en la sol·licitud de participació del 
projecte.  
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DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I 
INDUSTRIAL 
En el cas que els projectes concedits en la convocatòria 
proporcionen resultats susceptibles d’acollir-se a drets 
de propietat intel·lectual i industrial, cal atenir-se al que 
s’estableix en la Normativa UPV de protecció i 
transferència de drets de propietat intel·lectual i 
industrial. 

En els casos en què intervé personal no vinculat 
contractualment o estatutàriament a la UPV o entitats 
terceres, s’estableix un acord de cessió de drets o un 
acord de cotitularitat entre les parts mitjançant el qual 
es defineixen els drets i les obligacions d’aquest 
personal o entitats respecte de la protecció i l’explotació 
dels resultats. 

Els equips han d’incloure en la proposta informació 
completa i exhaustiva referent a l’existència de 
qualsevol DPI previ que siga de titularitat pròpia o de 
tercers. La UPV analitza aquesta informació a fi de 
detectar possibles restriccions o drets de tercers que 
limiten l’ús o l’explotació dels resultats del projecte.
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