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AGOST_202222 
 

 
ACCESSOS EDIFICIS /  RECEPCIONS   Edif. Capçalera (tfn 9635 43470)  / Edif.4 (tfn. 9635 44810) 
                                                                 dilluns-divendres (08,00h-21,00h) 
 

- Correu intern UV:          dimarts i dijous 
- Recepció paqueteria:   es prega minimitzar les comandes, exclusivament relacionades 

amb el treball –no particulars- i informar persona de contacte per a recepcionar la 
entrega. Com a última opció, es recollirà a recepció (consergeria.usiu.paterna@uv.es) 

-  Accessos empr. externes per obres, serv./subm. amb instal.lació i/o accés a cobertes  
 S’ha de contactar amb l’SPMA (prevencio@uv.es) i planificar-ho abans començament agost. Si 

durant el mes es presenta la necessitat d’alguna visita tècnica (p. e. una avaria…) amb accés no 
previst i autoritzat per l’SPMA,  s’enviarà mail -a banda de a l’SPMA- a consergeria i a l’empresa 
gestió de manteniment VALNU (horari 8:30 a 14:30h). 

 

ACCESSOS _PARKINGS  
 

- Lu- div.       (07,00h- 22,00h):    park  13_est  i  12_oest    
- Dissabtes   (07,00h.15,00h):     park  13_est                        
 

SERV NETEJA/ MANTENIMENT                                    lu-div (8,00h- 15,00h)  
 
Els telèfons de contacte de les empreses en horari laborable, o fóra d’aquest sols per a 
emergències, es troben a la página web USI_Paterna: 
 
https://www.uv.es/uvweb/unitat-suport-instituts-paterna/ca/unitat-suport-instituts-paterna-
1285867961821.html 
 
CLIMATITZACIÓ (excepte laborat climatitzats_24h    lu-div (8,00h- 15,00h)  
 
Norma general estalvi energètic: Tots els elements susceptibles de consumir energia innecessària 
han de quedar apagats quan no siga necessari: ordina-dors, impressores, regletes elèctriques, llums, 
equips climatització, altres…  
2022. Aquest any és particularment important als edificis Principal d’Instituts, ICMoL i Capçalera ja que, 
segons ha informat l’empresa de gestió de manteniment VALNU, la recent posada en marxa dels nous 
equips producció de fret de l’Edif. Principal i les elevades temperatures, fà que s’aplegue al límit de la 
potència contractada (gestió manteniment està estudiant solucions a llarg plaç). 
 
SERVEI CAFETERÍA                                        Oberta 8,00h-15,00h (excepte 15 al 19 d’agost) 
 
CAIXA FIXA:  bestretes o pagaments :       Fins divendres 05 agost. 
 

REGISTRE GENERAL UV (Edifici Rectorat)  Veure informació a: 
 
https://www.uv.es/uvweb/registre-general/ca/presentacio/introduccio-1286042977714.html 
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