
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓ DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, DE 24 DE JULIOL 
DE 2020, PER LA QUAL S’INFORMA SOBRE EL PROCEDIMENT DE DEPÒSIT I 
DEFENSA DE TESIS DOCTORALS A PARTIR DE L’1 DE SETEMBRE DE 2020 
 
 
 
Com a conseqüència de la situació de salut pública generada per la Covid-19 i la normativa 
estatal i autonòmica que ens resulta d’aplicació, el Rectorat de la Universitat de València 
ha emès en els últims mesos diferents resolucions per a regular de forma excepcional i 
temporal el procediment de depòsit i lectura de Tesis Doctorals. 
 
En l’actualitat, després de la publicació de l’Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre 
mesures de prevenció front a la Covid-19 (DOGV de 20 de juny), modificat parcialment per 
la Resolució de 17 de juliol de 2020, de la Consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, 
de modificació i adopció de mesures addicionals i complementàries a l’acord esmentat 
(DOGV de 18 de juliol), es fa necessari emetre aquesta resolució en el sentit següent: 
 
1.- A partir de l’1 de setembre de 2020 el depòsit i exposició pública de les Tesis Doctorals 

es realitzarà en els Centres, d’acord amb el procediment habitual establert en el 
Reglament de depòsit, avaluació i defensa de la Tesi Doctoral aprovat pel CG de la 
Universitat de València (ACGUV de 29 de novembre de 2011 i les seues modificacions).  

 
2.- A partir d’aquesta data, i sempre que les condicions sanitàries ho permeten, es 

reprendran els actes de defensa presencials de les Tesis Doctorals, respectant les 
mesures de prevenció arreplegades en l’Annex I de l’Acord del Consell. 

En conseqüència, queden derogades a partir de l’1 de setembre les resolucions del rectorat 
de 8 d’abril i 22 de juny de 2020, així com els procediments i instruccions derivats 
d’aquestes. 

 

València, 24 de juliol de 2020 

 

 
 

 
Mª Vicenta Mestre Escrivá 

Rectora 
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