
 
 

Instrucció 1/2020, de 16 de març, de la gerent de la Universitat de Girona 
per la qual l’Oficina Central de Registre deixa de tenir la consideració de 
servei crític i imprescindible mentre sigui vigent l’estat d’alarma alarma 
decretat per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-
19.  

 

La resolució del rector de 14 de març de 2020, de mesures davant la situació de crisi sanitària a 
causa del COVID-19, determina, en el seu apartat cinquè, els serveis crítics i imprescindibles 
que romandran oberts i coordinats per la Gerència, l’Oficina Central de Registre, entre ells. 
També s’estableix que aquell llistat de serveis es mantindrà actualitzat per la Gerència. 

 

Atès que la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es 
declara l’ estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 
(BOE núm. 67, de 14 de maç de 2020) estableix la suspensió i la interrupció de terminis per la 
tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, mentre sigui vigent el dit Reial 
Decret i, si escau, les seves pròrrogues, i la seva disposició addicional quarta estableix el mateix 
en relació amb els terminis de prescripció i caducitat de qualsevol acció i dret. I també que la 
disposició addicional segona determina això mateix pel que fa als terminis processals en tots els 
ordres jurisdiccionals.  

 

Tenint en compte que els ciutadans que vulguin presentar escrits o documents adreçats a la 
Universitat de Girona, ho poden fer mitjançant el registre electrònic https://seu.udg.edu/seu-
electronica/registre-electronic o per mitjà de qualsevol dels canals que es determinen a l'apartat 
quart de l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).  

 

En virtut de les atribucions que em confereix apartat cinquè de la resolució del rector de 14 de 
març de 2020, de mesures davant la situació de crisi sanitària a causa del COVID-19, que s’ha 
citat abans, disposo excloure del llistat de serveis crítics i imprescindibles que 
romandran oberts, l’Oficina Central de Registre, la qual romandrà tancada, almenys 
mentre sigui vigent l’estat d’alarma decretat per la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19 i, si escau, les seves prorrogues.  

 

També disposo publicar íntegrament la present instrucció al tauler d’anuncis de la seu 
electrònica de la Universitat de Girona i al Butlletí Oficial de la Universitat de Girona. 

 

Girona, 16 de març de 2020 

La gerent, 

 

Elena Ribera Garijo 
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