
 
 

 

 

RESOLUCIÓ DE 19 DE MARÇ DEL 2020 PER LA QUAL ES MODIFIQUEN LES MESURES EXCEPCIONALS 

ESTABLIDES EN LA RESOLUCIÓ DE 15 DE MARÇ DEL 2020, REFERENTS A LA JORNADA, PERMISOS I 

ORGANITZACIÓ DEL TREBALL AMB MOTIU DEL COVID-19 

 

 

A causa dels canvis constants que s'estan produint per la propagació d'infeccions per coronavirus, i en 

virtut del Reial decret 463/2020, que declara l'estat d'alarma, s'estableixen les mesures que a continuació 

s'indiquen: 

 

PRIMER - Se suspèn temporalment l'activitat laboral presencial dels empleats públics de la Universitat 

Politècnica de València, excepte la imprescindible per a prestar els serveis essencials i crítics dins de 

l'activitat d'aquesta Universitat. 

 

L'accés als centres de treball queda per tant restringit i haurà de realitzar-se amb autorització expressa de 

l'equip rectoral o dels responsables de centres, departaments, instituts i serveis (CDIS), que hauran de 

vetlar en tot moment pel compliment del Protocol Intern d'actuació davant l'activació de l'alerta sanitària 

per coronavirus SARS-COV2 i de les instruccions sanitàries que es dicten a aquest efecte per les autoritats 

competents en l'estat d'alarma. 

 

Per a això, s'ha habilitat una sol·licitud d'accés a la UPV que està disponible en la plataforma GEA. Aquest 

document haurà de ser signat pel responsable. Una vegada signat, el sistema enviarà per correu a la 

persona usuària l'autorització per a accedir a la UPV, d'acord amb l'article 12.2 del RD 463/2020. Aquesta 

autorització també estarà disponible en la intranet, en l’apartat “Informació econòmica”. Posteriorment, 

la persona haurà de signar que efectivament ha accedit a aquest espai. 

 

D'aquesta manera, l'activitat es realitzarà en compliment de les condicions i dels requisits que es 

determinen en els apartats següents. 

 

SEGON - Es consideraran essencials i crítics a aquest efecte els serveis prestats per: 

 Equip rectoral 

 Servei de Prevenció i Riscos Laborals 

 Servei de Manteniment 

 Àrea de Sistemes de la Informació i Comunicacions 

 Servei de Recursos Humans 

 Servei de Gestió Econòmica 



 
 

 Aquells serveis essencials en altres àrees que siguen identificats com a tals per l'equip rectoral o 

els responsables dels CDIS en els plans de treball. 

 

TERCER - Serà competència de cada responsable de CDIS organitzar l'activitat laboral, tant presencial com 

ara la que es desenvolupe al domicili, amb l’establiment del pla de treball corresponent que haurà de 

garantir, durant aquest període excepcional, la prestació del servei públic. 

 

En tot moment, els responsables de CDIS hauran de coordinar-se per a intentar que els criteris que 

s'adopten siguen homogenis en aquelles àrees de treball amb una prestació de serveis similar. 

 

Si el treball es pot desenvolupar íntegrament pel sistema no presencial, no serà necessari prestar serveis 

al centre de treball el mínim establit d'un dia. 

 

QUART - L'aplicació d’allò que es disposa en l'apartat segon de la Resolució del rector de 15 de març del 

2020 només exceptuarà de la presencialitat al lloc de treball en els serveis essencials i crítics que se li 

poguera requerir al personal. Per tant, s'haurà de continuar prestant el servei des del domicili. L'edat de 

referència a menors s'estableix en 14 anys. 

 

CINQUÈ - Les persones que no puguen desenvolupar la seua activitat a conseqüència de les mesures 

adoptades hauran de romandre al seu domicili i desenvolupar aquelles funcions que se li encomanen. 

 

Disposició final 

Queden sense efecte tots els apartats de la Resolució del rector de 15 de març del 2020 que entren en 

contradicció amb la present resolució. 

 

La present resolució entrarà en vigor el dia 20 de març del 2020 i podrà ser objecte de modificació, 

desenvolupament i, en el seu cas, aclariment mitjançant les oportunes instruccions dels vicerectorats i de 

la Gerència, a causa dels constants canvis que es van produint. 

 

València, 19 de març del 2020 

 

El rector 
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