
 

 1 

 
 

RESOLUCIONS I INSTRUCCIONS DE GESTIÓ EN LA SITUACIÓ DE 
CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL CORONAVIRUS COVID-19 

 
El Reial Decret 463/2020, de 14 març, declara l’estat d’alarma per a la gestió de la 

situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. 

 

Per aplicar les mesures establertes pel govern d’Espanya i la Generalitat Valenciana a 

la Universitat de València, la institució ha desenvolupat una estructura d’implementació 

normativa i d’instruccions de gestió que pot consultar-se en aquest enllaç 

http://links.uv.es/bpGD8CW i que s’implementa mitjançant: 

 

 

§ Resolucions de la Rectora ................................................................................................ pàg. 2 

 

§ Instruccions de Gestió 

 

o Instruccions de la Secretaria General ......................................................... pàg. 3 

 

o Instruccions dels Vicerectorats ...................................................................... pàg. 4 

 

o Instruccions de la Gerència .............................................................................. pàg. 5 
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RESOLUCIONS DE LA RECTORA 
 

§ Resolució, de 13 de març, de mesures excepcionals de caràcter general en aplicació de 
les resolucions del govern de la Generalitat Valenciana per a la limitació de la propagació 
del contagi del COVID-19:  
http://links.uv.es/pM0NGvp  

 
§ Resolució, de 16 de març, d’ampliació de mesures excepcionals de caràcter general en 

aplicació de la declaració de l’estat d’alarma:  
http://links.uv.es/ATKkI7p  

 
§ Resolució, de 27 de març, sobre mesures extraordinàries referides a la realització de les 

reunions d’òrgans col·legiats a distància: 
http://links.uv.es/3AhOCWw   

 
§ Resolució, de 2 de de juny, per la qual s’estableix l’obligatorietat de la relació electrònica 

amb la Universitat de València en els processos de selecció de personal docent i 
investigador, personal d’administració i serveis i personal investigador de la Universitat de 
València: 
https://links.uv.es/0Q4cEnq  
 

§ Resolució, de 15 de juny, autoritzant la realització de les sessions de Claustre a distància 
o en modalitats mixtes: 
https://links.uv.es/gyA0YCI  
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INSTRUCCIONS DE LA SECRETARIA GENERAL 
 

§ Instrucció de la Secretària General de la Universitat de València en compliment de la 
Resolució del Rectorat de la Universitat de València de 27 de març de 2020, sobre 
mesures extraordinàries referides a la realització de les reunions d’òrgans col·legiats a 
distància, ratificada pel Consell de Govern de la Universitat de València celebrat el dia 3 
d’abril de 2020  
http://links.uv.es/nAq2mPZ  
 

§ Instrucció de la Secretària General de la Universitat de València sobre reobertura pública 
del Registre General i de les seues oficines auxiliars 
http://links.uv.es/6rJNWdV  
 

§ Instrucció de la Secretària General de la Universitat de València per la qual es modifica 
parcialment la Instrucció de la Secretària General sobre reobertura pública del 
Registre General i de les seues oficines auxiliars 
http://links.uv.es/Z0xwMTU  
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INSTRUCCIONS DELS VICERECTORATS 
 

§ Actuacions específiques dirigides a l’estudiantat sobre el desenvolupament d’activitats 
acadèmiques davant les mesures extraordinàries establertes per la Comunitat Valenciana 
i el govern estatal en relació amb el coronavirus 
http://links.uv.es/jGGty9Z  
 

§ Actuacions específiques dirigides al professorat sobre el desenvolupament d’activitats 
acadèmiques davant les mesures extraordinàries establertes per la Comunitat Valenciana 
i el govern estatal en relació amb el coronavirus 
http://links.uv.es/R8JGw0b  
 

§ Actuacions específiques dirigides al professorat i personal investigador referides al 
desenvolupament d’activitats d’investigació, innovació i transferència davant les 
mesures extraordinàries establertes per la Comunitat Valenciana i el govern estatal en 
relació amb el coronavirus http://links.uv.es/5n41Bxx DEROGADES per Resolució, de 13 
de juliol de 2020, del Vicerector d’Investigació https://links.uv.es/iVBq0OY  
 

§ Instrucció del Vicerectorat d’Ocupació i Programes Formatius, de 26 de març de 2020, 
respecte al funcionament de les pràctiques externes (nacionals i internacionals) de 
totes les titulacions a excepció dels graus en Medicina, Infermeria, Magisteri i MU en 
Professorat de Secundària, d’acord amb la resolució del Rectorat de la Universitat de 
València de 13 de març de 2020 
http://links.uv.es/VzoQ4dG  

 
§ Instrucció del Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística, de 31 de maig, sobre el trasllat 

de la matrícula de les assignatures Pràctiques Externes, Treball Fi de Grau, i Treball Fi 
de Màster, al curs 2020-2021 
http://links.uv.es/2QbRJ1F  

 
§ Instrucció del Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística i del Vicerectorat d’Ocupació i 

Programes Formatius, de 21 de maig, sobre la realització de Pràctiques Externes, 
Treball Fi de Grau, i Treball Fi de Màster, en instal·lacions de la Universitat de València 
https://links.uv.es/Od4o42J   
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INSTRUCCIONS DE GESTIÓ 
 

§ Instrucció IUV03/2020, de la Gerència, de mesures en l’àmbit del PAS, com a 
conseqüència de la situació generada per la transmissió de la malaltia COVID-19 
http://links.uv.es/t3jiQ3o + Nota informativa vinculada: http://links.uv.es/e3TnJWI 
 

§ Instrucció IUV04/2020, de la Gerència, sobre mesures excepcionals d’accés, obertura, 
manteniment, neteja i mobilitat entre edificis a conseqüència de la situació generada per 
la transmissió de la malaltia COVID-19 
http://links.uv.es/CBUhn4P  
 

§ Instrucció IUV05/2020, de la Gerència, de 29 de març, sobre serveis essencials i 
tancament d’instal·lacions a conseqüència de la situació generada per la transmissió de 
la malaltia COVID-19 
http://links.uv.es/aJYvz0N 
 

§ Instrucció IUV06/2020, de la Gerència, de 7 d’abril, sobre la contractació i la gestió 
econòmica durant la situació generada per la transmissió de la malaltia COVID-19 
http://links.uv.es/P7o7rNB  
 

§ Instrucció IUV07/2020, de la Gerència, d’11 de maig, sobre la planificació i la gestió de 
la gestió de la recuperació progressiva de l’activitat presencial a conseqüència de la 
situació generada per la transmissió de la COVID-19 
https://links.uv.es/68r0mEz    
 

§ Instrucció IUV08/2020, de la Gerència, de 15 de maig, de modificació de la Instrucció 
IUV06/2020 sobre la contractació i la gestió econòmica durant la situació generada 
per la transmissió de la malaltia COVID-19 
https://links.uv.es/5ULbVvI    
 

§ Instrucció IUV09/2020, de la Gerència, de 1 de juny, de modificació de la instrucció 
IUV06/2020 sobre la contractació i la gestió econòmica 
http://links.uv.es/0Hgjm2r  
 

§ Instrucció IUV10/2020, de la Gerència, de 2 de juny, sobre mesures excepcionals 
d’accés 
http://links.uv.es/uT8IwgL  
 

§ Instrucció IU11/2020, de la Gerència, de 2 de juny, de mesures en l’àmbit del PAS i del 
personal de suport a la investigació per al període de desescalada 
http://links.uv.es/09uA5KG  

 
§ Instrucció IU21/2020, de la Gerència, del Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística i del 

Vicerectorat d’Economia i Infraestructures, de 16 de juny, sobre gestió de rebuts de 
matrícula del curs acadèmic 2020-2021 
https://links.uv.es/gQj0aNS  
 

§ Instrucció IU13/2020, de la Gerència, de 19 de juny, sobre mesures en l’àmbit del PAS 
i del personal de suport a la investigació per al període de nova normalitat 
https://links.uv.es/pzPSY6L  
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CIRCULARS DE GESTIÓ 
 

§ Circular CUV01/2020, d’11 d’abril, de la Gerència, sobre l’actualització de les previsions 
d’accés i tancament d’instal·lacions 
http://links.uv.es/hI1IjxJ  

 
 


