
 
 
 
RESOLUCIÓ DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA D’AMPLIACIÓ DE 
MESURES EXCEPCIONALS DE CARÀCTER GENERAL EN APLICACIÓ DE LA 
DECLARACIÓ D’ESTAT D’ALARMA A TOT EL TERRITORI DE L’ESTAT ESPANYOL I 
ATENENT A LES RESOLUCIONS DE LA GENERALITAT VALENCIANA POSTERIORS A LA 
RESOLUCIÓ DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL 
S’ESTABLIEN MESURES EXCEPCIONALS DE CARÀCTER GENERAL A AQUESTA 
UNIVERSITAT 
 
Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions que li confereixen els Estatus de la Universitat 
de València (Decret 45/2013, de 30 de juliol, DOGV de 3 d’agost, modificat pel Decret 
45/2013, de 28 de març, DOGV de 2 d’abril), va resoldre el dia 13 de març un conjunt 
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 COVID-19; 
 
Vist el Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE 67, de 14 de març de 2020), pel 
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada 
pel COVID-19; 
 
Vista la producció normativa de la Generalitat Valenciana que s’afegeix a les Resolucions 
2020/2467, 2020/2484, 2020/2485, 2020/2526 i 2020/2544, que 
fonamentaven la Resolució de 13 de març d’aquest Rectorat, i en concret:  
 

- Resolució (2020/2445), d’11 de març de 2020, de la Consellera de Sanitat 
Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorden 
mesures especials per a esdeveniments de competició professional esportiva a la 
Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació o el contagi pel COVID-19  

- Resolució (2020/2466), d’11 de març de 2020, de la Consellera de Sanitat 
Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorden 
mesures especials per a esdeveniments festius i de concentració de persones, a 
la Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi per COVID-19; 

- Resolució (2020/2560), de 13 de març de 2020, de la Consellera de Sanitat 
Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorden 
mesures excepcionals per a esdeveniments de caràcter cultural, recreatiu o de 
oci, de titularitat pública i privada, a la Comunitat Valenciana, per a limitar la 
propagació i el contagi pel COVID-19; 

- Resolució (2020/2561), de 13 de març de 2020, de la Consellera de Sanitat 
Universal i Salut Pública de la Generalitat Valenciana, per la qual s’acorden 
mesures especials de caràcter preventiu en matèria d’espectacles públics, 
activitats recreatives, activitats socioculturals i establiments públics, a la 
Comunitat Valenciana, per a limitar la propagació i el contagi pel COVID-19; 

 
 



 
 
I, en particular,  
 
Vista la Resolució (2020/2544), de 13 de març de 2020, de la Conselleria d’Innovació, 
Universitats, Ciència i Societat Digital, per la qual es desenvolupa per a l’àmbit universitari 
i d’ensenyaments artístics superiors la Resolució de 12 de març, de la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública, de suspensió temporal de l’activitat educativa i formativa 
presencial en tots els centres, etapes, cicles, graus, cursos i nivells d’ensenyament de la 
Comunitat Valenciana, com a conseqüència de la situació i evolució del coronavirus (COVID-
19), 
 
Que assenyala que ‘seran els responsables dels centres, departaments i instituts 
universitaris, seguint els criteris o instruccions dels màxims òrgans de govern de les 
universitats, els qui determinen l’assistència del personal docent, no docent i 
d’administració i servers, així com qualsevol altre que preste serveis en aquests mateixos 
centres’, i disposa que ‘aquests mateixos òrgans podran determinar els sistemes de 
treball a distància o semipresencial que contribuïsquen a fer que la suspensió temporal de 
l’activitat educativa i formativa presencial’ determinada per la Resolució 2020/2526 de 
la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ‘tinga el menor impacte possible en el 
desenvolupament de la programació dels ensenyaments universitaris i d’educació 
superior’; 
 
Vista la Resolució de la Consellera de Justícia, Interior i Administració Pública de mesures 
excepcionals a adoptar en els centres de treball dependents de l’Administració de la 
Generalitat amb motiu del COVID-19, de 14 de març de 2020, 
 
Que disposa que ‘en els serveis d’atenció al públic es prioritzarà l’atenció telefònica i 
telemàtica’ i que ‘en el cas d’atenció presencial s’establiran, si fóra necessari, els torns 
imprescindibles per a garantir la prestació del servei’ i que ‘els òrgans responsables dels 
serveis d’atenció al públic arbitraran les mesures per a limitar la concentració de persones 
en les zones d’espera, així com mesures de seguretat i higiene, amb indicació de distàncies 
mínimes de seguretat segons les recomanacions de les autoritats’, 
 
Que disposa la possibilitat de reorganització d’horaris especials i prestació de serveis 
públics, 
 
Atenent a que es resol que ‘la suspensió d’activitats d’una unitat o centre de treball no 
determinarà per se que el personal empleat públic haja de deixar d’assistir al seu lloc de 
treball’ i que ‘en el cas en què materialment siga impossible la realització de les funcions 
del lloc, el personal empleat públic podrà ser adscrit temporalment a altres unitats o 
centres de treball’, 
 



 
 
I que estableix les directrius per garantir el dret a la salut dels treballadors i treballadores, 
la conciliació laboral i familiar, les reunions i l’adequada prestació dels serveis públics, 
 
Que estableix que ‘les proves selectives dels processos en curs queden posposades pel 
temps que es considere imprescindible, garantint-se en tot cas la continuïtat d’aquests’; 
 
 
Considerant que, segons allò disposat al Reial Decret de declaració d’estat d’alarma: 
 
Se suspèn l’activitat educativa presencial en tots els centres i etapes, mantenint-se les 
activitats educatives a través de les modalitats a distància i en línia, 
 
La limitació de llibertat de circulació de les persones no afecta al ‘desplaçament al lloc de 
treball per efectuar la seua prestació laboral, professional o empresarial’, 
 
Les mesures adoptades en l’àmbit dels transports estan adreçades a garantir que la 
ciutadania ‘puga accedir als seus llocs de treball i els serveis bàsics en cas necessari’, 
 
Se suspenen els terminis administratius i s’interrompen els terminis per a la tramitació 
dels procediments de les entitats del sector públic, establint que ‘el còmput de terminis 
continuarà en el moment en què perda vigència’ el Reial Decret o, en el seu cas, les 
pròrrogues del mateix, 
 
Atenent a què en la situació d’estat d’alarma, d’acord amb l’article sisè del Reial Decret 
que el regula en aquest període, ‘cada administració conservarà les competències que li 
atorga la legislació vigent en la gestió ordinària dels seus serveis per adoptar les mesures 
que estime necessàries en el marc de les ordres directes de l’autoritat competent als 
efectes de l’estat d’alarma’; 
 
Aquest Rectorat, fent ús de les atribucions que li confereixen els Estatuts de la Universitat 
de València (Decret 45/2013, de 30 de juliol, DOGV de 3 d’agost, modificat pel Decret 
45/2013, de 28 de març, DOGV de 2 d’abril), 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
HA RESOLT: 
 
Ampliar les mesures excepcionals de caràcter general establertes en la Resolució de 
13 de març d’aquest Rectorat, en els termes següents: 
 
Limitació a la mobilitat 
 
1r. L’accés als edificis de la Universitat de València estarà limitat al personal que presta 
serveis al mateix. A tal efecte es podran establir els mecanismes de control d’accessos 
necessaris; 
 
2n. La mobilitat a l’interior de l’edifici es reduirà a allò imprescindible, limitant-se l’ús 
dels ascensors a les persones que els necessiten; 
 
3r. Les reunions es realitzaran per canals telemàtics i, en cas de realitzar-se de manera 
presencial, s’aplicaran les mesures de seguretat i salut disposades per les autoritats 
sanitàries; 
 
 
Atenció al públic 
 
Es modifica la disposició huitena de la resolució del Rectorat de 13 de març, en els 
següents termes: 
 
4t. a. Els serveis d’atenció al públic es prestaran única i exclusivament per mitjans  
         telefònics i/o telemàtics; 
 
     b. Se suspèn el servei de Registre General de la Universitat  i de les seues oficines  
         auxiliars, sense perjudici de la utilització de la plataforma ENTREU de la Universitat  
         de València i dels canals establerts en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del  
         Procediment Administratiu Comú de les AAPP; 
 
Prestació de serveis dels treballadors i treballadores 
 
Per al desplegament de la disposició desena de la resolució del Rectorat de 13 de març, 
i en atenció a les resolucions 2020/2544 i de mesures excepcionals a adoptar en els 
centres de treball dependents de la Generalitat Valenciana,  
 
5è. La docència s’impartirà en modalitat a distància o en línia; 
 
6è. Es desenvoluparan plans de treball telemàtic del personal de la Universitat; 
 



 
 
7è. Es podran modificar horaris, torns de treball i aplicar mesures especials per 
garantir la continuïtat en la prestació dels serveis de la Universitat;  
 
Suspensió de convocatòries i modificacions de terminis 
 
8è. a. Se suspèn la publicació de convocatòries pròpies de la Universitat; 
 
       b. Amb caràcter general se suspenen els terminis administratius; 
 
Personal especialment vulnerable 
 
9è. S’establiran les mesures escaients per tal de tindre especial cura del personal 
altament vulnerable; 
 
Supressió de sistemes de correu i reducció de la documentació en paper 
 
10è. a. Se suprimeix el servei de correu intern de tipus postal; 
 
         b. La documentació es traslladarà en format electrònic i la signatura de  
              documentació oficial es farà en suports electrònics, excepte documents que així  
              ho requerisquen expressament;  
 
Mesures d’aplicació a persones afectades per restriccions de mobilitat 
 
11è. S’establiran les mesures escaients en termes laborals per a les persones afectades 
per restriccions imposades per les autoritats competents a la mobilitat de les persones; 
 
Plans Contingents per garantir la continuïtat de l’activitat de la Universitat 
 
12è. Es determinaran els serveis de caràcter essencial per al funcionament de la 
Universitat de València; 
 
13è. S’establiran Plans Contingents de Continuïtat de l’activitat de cada servei de la 
Universitat de València; 
 
Desplegament de les mesures excepcionals i la seua coordinació 
 
14è. Les mesures disposades en aquesta Resolució i en la Resolució del Rectorat de la 
Universitat de València, de 13 de març de 2020, es desplegaran en instruccions de gestió 
per a cada àmbit d’activitat; 
 
 



 
 
15è. La coordinació de les mesures a implementar a la Universitat de València 
correspondrà a: 

- La vicerectora d’Estudis i Política Lingüística 
- El vicerector d’Organització Acadèmica i Professorat 
- La gerència 

 
Tot això sense perjudici d’allò disposat en la Resolució, de 19 de juny de 2019, del Rectorat 
de la Universitat de València (DOGV núm. 8579, de 27 de juny de 2019), pel qual s’aprova 
la delegació de competències en els vicerectors i vicerectores, la secretària general, el 
gerent i altres òrgans d’aquesta Universitat. 
 
Les mesures contemplades en aquesta Resolució seran desplegades en les instruccions 
de gestió de les estructures corresponents per a la seua aplicació en l’ordenació de les 
funcions dels centres, departaments i serveis de la Universitat de València. 
 
Atenent al calendari acadèmic i laboral de la Universitat de València, totes aquestes 
mesures seran d’aplicació a partir del dia 23 de març de 2020, a les 00 hores. 
Les mesures compreses en aquesta resolució tindran un caràcter indefinit fins que la 
Generalitat Valenciana done per estabilitzada la situació excepcional en base a la qual es 
motiva aquesta Resolució. 
 
La rectora i el Consell de Direcció de la Universitat de València agraeixen l’esperit de 
solidaritat i de servei públic de totes les persones que cada dia fan possible la Universitat 
de València i que, amb la seua responsabilitat i generositat contribueixen al funcionament 
dels serveis públics universitaris, especialment la docència i la recerca, en un context 
excepcional d’alarma sanitària com a conseqüència de la pandèmica per COVID-19. 
 
Estarem a la vostra disposició i al vostre costat per a donar-vos el suport que siga 
necessari en cada moment. 
 
 
A la ciutat de València, a setze de març de 2020, 
 
 
 
 
 
Mª Vicenta Mestre 
Rectora 
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