INSTRUCCIÓ DE LA GERÈNCIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA DE
MODIFICACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ IUV10/2020 SOBRE MESURES EXCEPCIONALS D’ACCÉS
A CONSEQÜÈNCIA DE LA SITUACIÓ GENERADA PER LA TRANSMISSIÓ DE LA COVID-19
(Referència IUV 14/2020)

La Instrucció sobre les mesures excepcionals d’accés a conseqüència de la situació generada per la transmissió
de la COVID-19 (IUV10/2020) va revisar les condicions d’accés a les instal·lacions de la UV adaptant-les a la
flexibilització de determinades restriccions en les fases 1 i 2 del Pla per a la transició cap a una nova normalitat
del Govern d'Espanya.
Transcorregut prop d’un mes des de l’aprovació de la instrucció IUV10/2020, coincidint amb l’expiració de
l’estat d’alarma, l’Acord de 19 de juny de 2020, del Consell, sobre mesures de prevenció front a la COVID-19,
estableix que, «fins al 31 d’agost de 2020, continuaran sent aplicables les normes contingudes en l’article 12
del Decret 8/2020, de 13 de juny», pel qual es manté la suspensió temporal de l’activitat educativa i formativa
presencial en l’àmbit educatiu universitari, amb l’excepció de les activitats presencials de les pràctiques
externes.
En aquest context, la Instrucció de 21 de juny del Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística i del Vicerectorat
d’Ocupació i Programes Formatius sobre la realització de Pràctiques Externes, Treball Fi de Grau, i Treball Fi de
Màster, en instal·lacions de la Universitat de València, possibilita la realització de certes activitats acadèmiques
de l’estudiantat a les instal·lacions de la Universitat de València (UV) amb la finalitat de facilitar la finalització
de les seues pràctiques externes, treballs de fi de grau i treballs de fi de màster.
Per tot l’anterior, la Gerència, fent ús de les competències que li atribueix l'article 23 de la Llei Orgànica 6/2001,
de 21 de desembre, d'Universitats, modificada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril; l'article 107 dels Estatuts de la
Universitat de València (UV); i la Resolució de 19 de juny de 2019, del Rectorat, per la qual s'aprova la delegació
de competències en els vicerectors i les vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d'aquesta
universitat, dicta la següent Instrucció de modificació de la instrucció IUV10/2020 sobre les mesures
excepcionals d’accés a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19 (14/2020).

1. Modificació de la Instrucció IUV10/2020
1.1. S’afegeix un nou paràgraf a l'apartat 1 de la Instrucció IUV10/2020 sobre les mesures excepcionals d’accés
a conseqüència de la situació generada per la transmissió de la COVID-19, que queda redactat com segueix:
1. Accés a les instal·lacions de la UV
L’accés a les instal·lacions de la UV es limitarà, amb caràcter general, al seu personal; el personal de
les entitats allí ubicades i de les empreses contractistes d’obres, serveis i subministraments; el
professorat i el personal investigador d’altres entitats en el marc dels programes de mobilitat
autoritzats pels vicerectorats competents; l’estudiantat de programes de doctorat que col·labore amb
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els grups d’investigació de la UV d’acord amb el Reglament pel qual es desenvolupa el procediment
per a la creació d’estructures d’investigació (ACGUV48/2013); i les persones col·legials o residents, que
podran accedir únicament a les instal·lacions on resideixen.
També es permetrà l’accés a les instal·lacions de la UV de l’estudiantat a que es refereix la Instrucció
de 21 de juny de 2020 del Vicerectorat d’Estudis i Política Lingüística i del Vicerectorat d’Ocupació i
Programes Formatius sobre la realització de Pràctiques Externes, Treball Fi de Grau, i Treball Fi de
Màster, en instal·lacions de la Universitat de València.
Queda restringit l’accés d’altre estudiantat o persona aliena a la UV als accessos imprescindibles per a
realitzar gestions inajornables, com ara la presentació de documents al Registre General i les seues
oficines auxiliars o la recollida de títols oficials, entre d’altres.
Les persones responsables de les estructures de la UV (EEUV) podran autoritzar l’accés de persones
alienes a la UV per a la realització d’altres activitats sempre que aquestes estiguen reflectides en el pla
de continuïtat o contingència aprovat per la Gerència a què es refereix a la Instrucció IUV07/2020.
L’accés es concertarà prèviament i s’emetrà un document justificatiu, sempre que això siga possible,
de la data i l’horari que garantisca el control de l’aforament màxim de les instal·lacions.

2. Efectes
La present Instrucció produirà efectes des de l'endemà de la seua publicació.

Valencia, en la data de la signatura.
El Gerent.

JUAN VICENTE|
CLIMENT|ESPI
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