
Com donar-se d’alta com a usuari en l’entorn de tramitació electrònica de la 
Universitat de València   

“Seu electrònica UV” 

 

Pantalla 1 

Per a registrar-se com a usuari/ària, accediu-hi mitjançant aquest enllaç: 

https://webges.uv.es/uventreuweb/#/login 

En la pantalla que s’obrirà, seleccioneu l’opció: «Usuari/ària de la seu» 

 

 

Pantalla 2 

Feu clic en “Sol·licitar accés”.  

   

https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/#/login


Pantalla 3 

Llegiu la pantalla i cliqueu en «Següent». 

 

Pantalla 4 

Llegiu la pantalla i feu clic en «Següent». 

 

 



Pantalla 5 

Registreu-vos-hi amb les mateixes dades que figuren en el DNI, NIE o passaport. Cliqueu en «Següent». 

 

Pantalla 6 

Escriviu l’adreça de correu i la contrasenya i feu clic en «Següent». La contrasenya ha de tenir entre 4 i 8 

caràcters. 

 

 

 

 



Pantalla 7 

Després d’introduir la paraula que apareix en la imatge, feu clic en «Enviar» 

 

Pantalla 8 

Mentre el sistema genera el document apareixerà aquesta pantalla: 

 

Pantalla 9 

Acabat el procés s’obrirà aquesta pantalla. És important que imprimiu el document del registre. Si no 
disposeu d’impressora, genereu un PDF o anoteu l’«identificador de la sol·licitud». 

El «codi de verificació» us permetrà recuperar el document. 

 



 

 

Finalment, heu d’accedir al vostre correu electrònic on trobareu un missatge de la seu electrònica  

entreu.uv.es en què se us demanarà que, per a acabar el procés de registre, accediu a un enllaç inclòs en 

el text i valideu el registre. A continuació, us facilitem un exemple del correu que rebreu. 

 

 

De: <entreu@uv.es> 

Date: lun, 21 jun 2021 a les 12.44 

Subject: La vostra sol·licitud d’accés a la seu ha sigut acceptada 

To: <correo@ejemplo.com> 

Benvolgut Sr./Benvolguda Sra., 

La vostra sol·licitud d’alta en l’aplicació ENTREU s’ha realitzat correctament. Podreu accedir a l’aplicació 

mitjançant l’adreça electrònica i la contrasenya indicades durant el procés de registre. 

El vostre nom d’usuari/ària és: correo@ejemplo.com 

 

Per a poder acabar el registre en el sistema heu d’accedir a l’enllaç següent (el podeu copiar i enganxar 

en el navegador):  

https://webges.uv.es/uventreuweb/validaremail.jsp?email=rocabarbera.amparo%40gmail.com&nd=1691

631&cs=t8FJTW8mVDLa1yJ1XOaczAJ26rNQib  

 

Podeu canviar la contrasenya des de dins de l’aplicació. Aquest/a usuari/ària té un nivell de privilegis 

inferior al que s’atorga si hi accediu amb usuari/ària de la Universitat o amb signatura digital  

https://webges.uv.es/uventreuweb/ 

 

Gràcies,  
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