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València, 21 de octubre de 2011 

 

-El proyecto, coordinado por la UPV, recibirá la máxima financiación otorgada en esta convocatoria 

Las cinco universidades públicas valencianas obtienen el sello de 
excelencia con el proyecto Campus Hábitat5U 
 
 

El proyecto CAMPUSHABITAT5U, coordinado por la Universitat Politècnica de València y desarrollado por las 

cinco universidades del sistema público valenciano, ha conseguido la calificación de Campus de Excelencia 

Internacional 2011.  

Se trata de segundo sello de esta categoría que obtiene la Universitat Politècnica de València, ya que en la 

anterior convocatoria de 2010 va obtener este reconocimiento el proyecto VLC/Campus (presentado 

conjuntamente con la Universitat de València y el CSIC. Sólo cinco universidades en España han obtenido dos 

veces el máximo reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación: las tres politécnicas (Valencia, 

Madrid y Barcelona), la Universitatde València y la de Barcelona. 

Los rectores de las cinco universidades públicas de la Comunidad Valenciana (Esteban Morcillo, de la 

Universitat de València-Estudi General; Juan Juliá, de la Universitat Politècnica de València; Ignacio Jiménez 

Raneda, de la Universidad de Alicante; Vicent Climent, de la Universitat Jaume I de Castellón, y Jesús Pastor, 

de la Universidad Miguel Hernández de Elche) se ha reunido hoy viernes 21 de octubre con el presidente de la 

Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, para analizar los resultados de la convocatoria del programa Campus 

de Excelencia Internacional 2011 hechos públicos por el Ministerio de Educación. En el encuentro estuvo 

también presente el conseller de Educación, José Císcar. 

Por la tarde, los rectores de la UPV, UJI y UV ofrecieron una rueda de prensa en la que valoraron de forma 

muy positiva la concesión de este nuevo distintivo para las universidades públicas valencianas y destacaron 

que es el único que se concede a un proyecto presentado por todas las universidades públicas de un mismo 

sistema universitario, lo que sitúa al valenciano como un ejemplo de coordinación en todo el país. 

El rector de la UPV, Juan Juliá ha valorado el reconocimiento y ha mostrado su "satisfacción" porque un 

proyecto "tan integrador y vertebrador" del sistema universitario valenciano como Habitat5U haya sido 

seleccionado. 

 

Además, ha insistido en que la Comunitat es "la primera del Estado español en la que todas sus universidades 
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tienen el sello de Campus Excelencia Internacional". Por otro lado, ha mostrado "tristeza" porque un proyecto 

como el Mediterranean Campus, presentado conjuntamente por segunda ocasión por la Universidad de 

Alicante y la Miguel Hernández de Elche, "no haya sido seleccionado". �

Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València, ha indicado que el reconocimiento se conoce en el 

contexto de la noticia del Corredor Mediterráneo y ha comentado que el proyecto Habitat5U es "un corredor de 

conocimiento". Además, ha explicado que este proyecto "no hay que considerarlo como un proyecto de 

construcción sino de generación del conocimiento que aborda la investigación de nuevos materiales, la 

dimensión social y el hábitat inclusivo, así como el paisaje y territorio inteligente" 

También se ha mostrado satisfecho porque tanto la UV como la UPV cuentan cada una con dos sellos de 

excelencia internacional, "lo que las equipara a las mejores universidades del Estado".  

Por su parte, el rector de la UJI de Castellón, Vicent Climent ha expresado su "doble satisfacción", primero 

porque participan todas las universidades públicas, lo que pone de manifiesto "que nuestro sistema es de 

excelencia y que nuestras universidades ofrecen formación, investigación y transferencia de la mejor manera 

posible". Además, "es un proyecto de algo tan esencial para la Comunitat como el hábitat y el territorio", ha 

añadido.�

La resolución de Ministerio de Educación resalta el potencial del proyecto CAMPUSHÁBITAT5U para alcanzar 

el nivel de excelencia internacional, una vez llevado a la práctica, para lo cual recibirá una financiación de siete 

millones de euros, el máximo importe otorgado en esta convocatoria. Otros dos proyectos fueron 

seleccionados pero con menos cuantía. �

La propuesta conjunta de las universidades públicas valencianas competía con otros 16 proyectos, 7 de los 

cuales van a ser preseleccionados en la primera fase de la convocatoria de Campus de Excelencia 

Internacional y sobre los cuales un jurado internacional de expertos emitió su informe. 

El proyecto CAMPUSHABITAT5U cuenta con el apoyo de la Generalitat Valenciana, del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, de la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad Valenciana (REDIT), de 

grandes empresas y grupos empresariales (clústeres) del sector del hábitat y del territorio, y de instituciones y 

ayuntamientos de las cuatro principales ciudades de la Comunidad Valenciana (Alicante, Elche, Valencia y 

Castellón). 

 

El proyecto, que se ha presentado bajo el lema "Unimos excelencia. Mejoramos el hábitat. Reactivamos el 

bienestar", se articula sobre cuatro grandes áreas de actuación: planificación y gestión del territorio, 
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edificación, hogar y espacio social. En el ámbito de la planificación y gestión del territorio, se aspira a fomentar 

la competitividad económica territorial a través del uso racional de los recursos y la preservación de los valores 

ambientales y paisajísticos. En lo referente a la edificación, se pretende innovar y optimizar los recursos 

disponibles y la conservación del medio ambiente. Por lo que respecta al área del hogar, el proyecto se centra 

en la generación de espacios innovadores, saludables y flexibles. Por último, el proyecto se centra en el campo 

del espacio para mejorar la cohesión social y las condiciones de vida de la población rural y urbana. El objetivo 

final es, entre otros, impulsar un proceso de crecimiento inteligente, sostenible e integrador de la Comunidad 

Valenciana, y consolidarse como polo de referencia internacional académico y científico del Arco Mediterráneo 

Europeo. 

 

El projecte, coordinat per la UPV, rebrà el màxim finançament atorgada en aquesta convocatòria  

 

Les cinc universitats públiques valencianes obtenen el segell 

d'excel·lència amb el projecte Campus Hàbitat5U 

El projecte CAMPUSHABITAT5U, coordinat per la Universitat Politècnica de València i desenvolupat 
per les cinc universitats del sistema públic valencià, ha aconseguit la qualificació de Campus d'Excel·lència 
Internacional 2011  

 
 Es tracta de segon segell d'aquesta categoria que obté la Universitat Politècnica de València, ja que 

en l'anterior convocatòria de 2010 va obtenir aquest reconeixement el projecte VLC/Campus (presentat 
conjuntament amb la Universitat de València i el CSIC. Només cinc universitats a Espanya han obtingut dues 
vegades el màxim reconeixement atorgat pel ministeri d'Educació: les tres politècniques (València, Madrid i 
Barcelona), la Universitat  de València i la de Barcelona.  

 
Els rectors de les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana (Esteban Morcillo, de la 

Universitat de València-Estudi General; Juan Juliá, de la Universitat Politècnica de València; Ignacio Jiménez 
Raneda, de la Universitat d'Alacant; Vicent Climent, de la Universitat Jaume I de Castelló, i Jesús Pastor, de la 
Universitat Miguel Hernández d'Elx) s'ha reunit avui divendres 21 d'octubre amb el president de la Generalitat 
Valenciana, Alberto Fabra, per a analitzar els resultats de la convocatòria del programa Campus d'Excel·lència 
Internacional 2011 fets públics pel ministeri d'Educació. En la trobada va estar també el conseller d'Educació, 
José Císcar.  

 
A la tarda, els rectors de la UPV, UJI i UV van oferir una roda de premsa en la qual van valorar de 

forma molt positiva la concessió d'aquest nou distintiu per a les universitats públiques valencianes i van 
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destacar que és l'únic que es concedeix a un projecte presentat per totes les universitats públiques d'un mateix 
sistema universitari, el que situa al valencià com un exemple de coordinació en tot el país.  

 
El rector de la UPV, Juan Juliá ha valorat el reconeixement i ha mostrat el seu "satisfacció" perquè un 

projecte "tan integrador i vertebrador" del sistema universitari valencià com HÁBITAT5U hagi estat seleccionat. 
A més, ha insistit que la Comunitat és "la primera de l'Estat espanyol en la qual totes les seves universitats 
tenen el segell de Campus Excel·lència Internacional". D'altra banda, ha mostrat "tristesa" perquè un projecte 
com el Mediterranean Campus, presentat conjuntament per segona ocasió per la Universitat d'Alacant i la 
Miguel Hernández d'Elx, "no hagi estat seleccionat".  

 
Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València, ha indicat que el reconeixement es coneix en el 

context de la notícia del Corredor Mediterrani i ha comentat que el projecte HÁBITAT5U és "un corredor de 
coneixement". A més, ha explicat que aquest projecte "no cal considerar-lo com un projecte de construcció sinó 
de generació del coneixement que aborda la investigació de nous materials, la dimensió social i l'hàbitat 
inclusiu, així com el paisatge i territori intel·ligent"  

 
També s'ha mostrat satisfet perquè tant la UV com la UPV conten cadascuna amb dos segells 

d'excel·lència internacional, "el que les equipara a les millors universitats de l'Estat".  
 
Per la seva banda, el rector de la UJI de Castelló, Vicent Climent ha expressat la seva "doble 

satisfacció", primer perquè participen totes les universitats públiques, el que posa de manifest "que el nostre 
sistema és d'excel·lència i que les nostres universitats oferixen formació, investigació i transferència de la millor 
manera possible". A més, "és un projecte d'alguna cosa tan essencial per a la Comunitat com l'hàbitat i el 
territori", ha afegit.  

 
La resolució de Ministeri d'Educació ressalta el potencial del projecte CAMPUSHÁBITAT5U per a 

arribar a el nivell d'excel·lència internacional, una vegada dut a la pràctica, per a això rebrà un finançament de 
set milions d'euros, el màxim import atorgat en aquesta convocatòria. Altres dos projectes van ser seleccionats 
però amb menys quantia.  

 
La proposta conjunta de les universitats públiques valencianes competia amb altres 16 projectes, 7 

dels quals van a ser preseleccionats en la primera fase de la convocatòria de Campus d'Excel·lència 
Internacional i sobre els quals un jurat internacional d'experts va emetre el seu informe.  

 
El projecte CAMPUSHABITAT5U compte amb el suport de la Generalitat Valenciana, del Consell 

Superior d'Investigacions Científiques, de la Xarxa d'Instituts Tecnològics de la Comunitat Valenciana 
(*REDIT), de grans empreses i grups empresarials del sector de l'hàbitat i del territori, i d'institucions i 
ajuntaments de les quatre principals ciutats de la Comunitat Valenciana (Alacant, Elx, València i Castelló).  

 
El projecte, que s'ha presentat sota el lema "Unim excel·lència. Millorem l'hàbitat. Reactivem el 

benestar", s'articula sobre quatre grans àrees d'actuació: planificació i gestió del territori, edificació, llar i espai 
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social. En l'àmbit de la planificació i gestió del territori, s'aspira a fomentar la competitivitat econòmica territorial 
a través de l'ús racional dels recursos i la preservació dels valors ambientals i paisatgístics. Referent a 
l'edificació, es pretén innovar i optimitzar els recursos disponibles i la conservació del medi ambient. Pel que fa 
a l'àrea de la llar, el projecte se centra en la generació d'espais innovadors, saludables i flexibles. Finalment, el 
projecte se centra en el camp de l'espai per a millorar la cohesió social i les condicions de vida de la població 
rural i urbana. L'objectiu final és, entre uns altres, impulsar un procés de creixement intel·ligent, sostenible i 
integrador de la Comunitat Valenciana, i consolidar-se com pol de referència internacional acadèmic i científic 
de l'Arc Mediterrani Europeu. 

   

Dades de contacte:  

Entitat: Universitat Politècnica de València 

Correu electrònic:prensa@upvnet.upv.es  

Telèfons 

Annexos: 2 annexos 

 

 

 


