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INSTRUCCIÓ DE GERÈNCIA NÚM. 2/2020, DE 31 DE MARÇ DEL 2020, DE 
PROCEDIMENTS DEL SERVEI D’ECONOMIA, PATRIMONI I CONTRACTACIÓ 
DURANT EL PERÍODE DE CONFINAMENT A LA UNIVERSITAT DE GIRONA, 
PER L’ESTAT D’ALERTA COVID-19 

 
La present instrucció regula com s’ha de dur a terme els procediments del Servei 
d’Economia, Patrimoni i Contractació mentre duri el període de confinament a la 
Universitat de Girona, amb el criteri d’intentar tramitar tot el que arribi al Servei. S’apliquen 
mesures excepcionals que, en la majoria de casos, estaran subjectes a que es rebin els 
originals, quan es restableixi la normalitat, per tal de garantir la posterior transferència a 
l’arxiu de documentació, custòdia i conservació.  
L’objectiu, a banda de donar el major servei possible, és minorar el volum de feina que 
s’acumularà durant el període de confinament. 
 
Aquests procediments podran veure’s modificats en funció de les necessitats i incidències 
que es vagin detectant, mentre es desenvolupin. 

 
 

SECCIÓ DE COMPTABILITAT I PRESSUPOSTOS 
 
Emissió de factures: podeu avançar les ordres de facturació en pdf (signades 
(electrònica o manual) o amb una conformitat per correu electrònic de les signatures 
habituals) a l’adreça sepic.fiscal@udg.edu  
Procediment: 

- Des del SEPIC s’entraran les dades a l’Àliga, i s’enviaran les factures 
electrònicament o s’avançaran en pdf per e-mail 

- La persona que hagi enviat l’ordre de facturació serà el/la responsable (quan acabi 
el confinament) d’enviar l’original al SEPIC degudament omplert i signat 

- En aquest original es posarà una nota a la capçalera on consti: “enviat durant el 
període de confinament”. Hem de ser molt curosos per no duplicar factures. 

 
Tramitació de TC: podeu avançar les sol·licituds de TC en pdf amb el número de TC 
anotat com sempre (signades (electrònica o manual) o amb una conformitat per correu 
electrònic de les signatures habituals) al correu electrònic sepic.pressupostos@udg.edu  
Procediment: 

- Des del SEPIC es faran a l’Àliga en la mesura que es puguin donar les 
autoritzacions per correu electrònic de les signatures habituals 

- Quan estigui autoritzada per Gerència, s’informarà per correu electrònic amb el 
número de TC de l’Àliga, a qui hagi enviat la sol·licitud, per poder fer-ne seguiment 

- Aquesta persona serà el/la responsable (quan acabi el confinament) d’enviar la 
sol·licitud de TC al SEPIC degudament omplerta i signada 

- En aquest original es posarà una nota a la capçalera on consti: “TC: 2020/xxxxx feta 
durant el període de confinament”. Hem de ser molt curosos per no duplicar TC’s. 

 
Tramitació de CP: podeu avançar les sol·licituds de CP en pdf (signades (electrònica o 
manual) o amb una conformitat per correu electrònic de les signatures habituals) al correu 
electrònic sepic.pressupostos@udg.edu 

- Des del SEPIC es faran a l’Àliga en la mesura que es puguin donar les 
autoritzacions per correu electrònic de les signatures habituals 
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- Quan estigui fet s’informarà per correu electrònic del número de CP de l’Àliga, a qui 
hagi enviat la sol·licitud 

- Aquesta persona serà el/la responsable (quan acabi el confinament) d’enviar la 
sol·licitud de CP al SEPIC degudament omplerta i signada 

- En aquest original es posarà una nota a la capçalera on consti: “CP: 2020/xxxxx fet 
durant el període de confinament”. Hem de ser molt curosos per no duplicar CP’s. 

 
Tramitació de CI centralitzats al SEPIC: podeu avançar les sol·licituds de CI en pdf 
(signats (electrònica o manual) o amb una conformitat per correu electrònic de les 
signatures habituals) juntament amb tota la documentació necessària al correu electrònic 
eva.batlle@udg.edu   

- Des del SEPIC es faran a l’Àliga en la mesura que es puguin donar les 
autoritzacions per correu electrònic de les signatures habituals 

- Quan estigui fet s’informarà per correu electrònic del número de CI de l’Àliga, a qui 
hagi enviat la sol·licitud  

- Aquesta persona serà el/la responsable (quan acabi el confinament) d’enviar la 
sol·licitud de CI al SEPIC degudament omplerta i signada 

- En aquest original es posarà una nota a la capçalera on consti: “CI: 2020/xxxxx fet 
durant el període de confinament”. Hem de ser molt curosos per no duplicar CI’s. 

 
Tramitació d’ADOPS i OPS:  

 
A/ Els que ja havíeu enviat al SEPIC:  
 

1- Els que vam detectar que eren urgents es va tramitar el seu pagament per la 
remesa del 23 de març (ho podeu comprovar a l’Àliga si hi teniu accés o demanar-
nos a nosaltres que ho mirem) 

 
2- La resta: 

a. Els documents comptables de pagament que es van revisar i validar abans 
del 14 de març i que tenen una remesa prevista, es procedirà al seu pagament 
en els propers venciments 

 
b. Altres han quedat per revisar: 

Aquests que ja vau enviar al SEPIC i han quedat per revisar (si podeu 
consultar a l’Àliga veureu que estan pendents de validar), si els teniu 
escanejats els podeu enviar un a un per correu electrònic, perquè els puguem 
revisar, a: 

 
lourdes.cot@udg.edu, en el cas de documents que siguin superiors a 
1.500 euros i documents subjectes a retenció d’IRPF 
 
mteresa.bartoli@udg.edu en el cas de la resta d’ADOPS i OPS 
 

- En el cas que estiguin bé, es procedirà al seu pagament en els propers 
venciments. 

 
- En el cas que no estiguin bé, us els desblocarem i us informarem per tal 

que pugueu fer els canvis a l’Àliga, i siguin corregits 
 

Molt important: En el tema del correu electrònic ha de dir: Document 
2020/xxxxx enviat al SEPIC abans del confinament  
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B/ Durant el període de confinament: 
 

1- Podeu conformar i registrar factures (electròniques o en paper) i associar-les a un 
document OP o ADOP (recordeu la necessitat de fer comanda).  

 
2- Podeu enviar la documentació escanejada, amb les conformitats de signatura 

necessàries (només un document per correu electrònic) a les persones que 
revisen documents lourdes.cot@udg.edu (documents de més de 1.500 euros i 
documents amb retenció) i mteresa.bartoli@udg.edu) (resta de documents 
ADOPS i OPS)  

 
3- Si els documents són correctes es procedirà al seu pagament en els propers 

venciments. 
 
4- Quan acabi el confinament s’hauran d’enviar tots els originals degudament signats 

al SEPIC 
 
 
Molt important: En el tema del correu electrònic ha de dir: document 2020/xxxxx 
fet durant el confinament. 
 
Si teniu alguna incidència o necessitat concreta, podeu enviar un correu electrònic a 
sepic.comptabilitat@udg.edu, i s’intentarà donar solucions a situacions particulars. 
 
 

Justificació de subvencions: Podeu enviar les justificacions com fins ara a la Rosa 
Almirón. Es revisaran, i es tramitaran les signatures en aquells casos que siguin amb 
format electrònic. 
 

 
SECCIÓ DE COMPRES I LOGÍSTICA 
 
Tramitació de comandes: Les comandes que ens arribin a tramitar per gestors de 
comandes externes, es generarà el corresponent AD, es signarà la comanda digitalment 
i s’enviarà al proveïdor. 
 
Tramitació de factures (centralitzades al SEPIC): Les que anem rebent conformades 
electrònicament generarem el corresponent OP. Des del SEPIC es sol·licitarà per correu 
electrònic al responsable de la unitat de despesa, la seva conformitat, i es procedirà al 
seu pagament. Una vegada finalitzi el confinament, s’hauran d’enviar els documents 
originals signats. 
 
Viatges: Estem gestionant la facturació de viatges de març, tingueu en compte que hi ha 
una gran quantitat d’abonaments, en el cas que necessitem fer esmena d’algun document 
contactarem amb vosaltres per correu electrònic. 
 
 
Inventari: Si teniu necessitat d’inventariar algun element, encara que nosaltres no hàgim 
intervingut en el procés, us ho podem fer, perquè disposem del números d’inventari que 
estan lliures i accés als plànols de la Universitat. Podeu enviar un correu electrònic a 
compres@udg.edu. 
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SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ I PATRIMONI 
 
Fitxes d’inversió: Podeu avançar les fitxes d'inversió en pdf (signades o amb una 
conformitat per correu electrònic de les signatures habituals) a l'adreça 
sepic.patrimoni@udg.edu i còpia a compres@udg.edu .  
Des del SEPIC s'obriran les unitats de despesa a l'Àliga i es dotaran de crèdit. La dotació 
de crèdit queda subjecte a que es disposi de crèdit a la unitat de despesa. En cas que 
sigui necessària una TC prèvia, cal veure apartat "Tramitació de TC" d’aquesta instrucció. 
 
Expedients de contractació:  
 

1. En cas de justificacions de projectes amb expedients de contractació: podeu fer la 
petició de la documentació de l’expedient a sepic.contractació@udg.edu i se us 
enviarà tan aviat com sigui possible. Com que en principi, tot l’expedient està 
escanejat, no hi hauria d’haver problemes en l’enviament del mateix durant el 
confinament.  

 
2. D’acord amb la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de 

març, s’interrompen el terminis per a la tramitació dels procediments. El còmput es 
reiniciarà en el moment en que perdi la vigència el RD. Això implica que: 

 
a. És possible publicar noves licitacions però amb els terminis suspesos. 
b. En licitacions en curs que no hi hagi recurs especial, es podria formalitzar el 

contracte. 
c. Es podran realitzar certs tràmits en el cas de licitacions en curs, sempre que 

el licitador accepti que el termini no queda suspès.  
d. Internament es pot anar avançant amb els expedients tant per part de la 

secció de Contractació i Patrimoni com per part de la mesa, responsables 
de contractes, etc... Es tractarà cas per cas.  

 
Qualsevol altra petició, podeu enviar-la a sepic.contractació@udg.edu i l’atendrem en 
la mesura que sigui possible.  
 
 
 

SECCIÓ DE TRESORERIA 
 
Devolucions d’ingressos indeguts: Us recordem que en relació a aquest tema podeu 
consultar el document publicat a la nostra pàgina web del SEPIC amb el nom “Devolució 
d’ingressos indeguts i interessos de demora”.  Podem diferenciar dues classes: 
 
 

- Devolucions d’ingressos indeguts - subvencions 
- Devolucions d’ingressos indeguts – general 

 
 
Podeu fer-nos arribar tota la documentació que tingueu, juntament amb el formulari 
corresponent en funció de la tipologia de devolució, a les adreces de correu electrònic 
següents: 
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- Devolucions d’ingressos indeguts – subvencions - angel.bosch@udg.edu 

amb còpia a tresoreria@udg.edu 
- Devolucions d’ingressos indeguts – general – silvia.mitja@udg.edu amb còpia 

a tresoreria@udg.edu 
 
Si bé el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, en la 
seva disposició addicional tercera, informa que queden suspesos els terminis 
administratius per a tot el sector públic, intentarem anar gestionant les devolucions que 
ens envieu. Tingueu en compte, però, que totes les peticions originals hauran d’arribar al 
SEPIC, una vegada finalitzi el confinament, degudament signades i amb tota la 
documentació pertinent. 
 
Liquidacions de comptes restringits: Les podeu enviar per correu electrònic a l’adreça 
silvia.mitja@udg.edu amb còpia a tresoreria@udg.edu i intentarem tramitar-les. Recordeu 
que és molt important que les feu arribar abans del 10 de cada mes, sinó, anirem amb 
molt més retard. 
 
Reposició de fons de maniobra: A principi de cada setmana, dins de les nostres 
possibilitats, anirem mirant com estan els diferents Fons de Maniobra i els dotarem en 
cas que sigui necessari. Per casos contemplats en la Instrucció de Gerència núm. 4/2013, 
cal seguir les directrius que marca aquesta mateixa instrucció i les BEPs del Pressupost 
2020. Per pagaments puntuals i excepcionals en moneda diferent a l’euro (per import o 
per urgència), o si cal fer una previsió de dotació per poder fer front a pagaments efectuats 
amb la targeta VISA vinculada a l’Administració dels Centres, ens podeu fer la petició 
directament a tresoreria@udg.edu amb còpia a angel.bosch@udg.edu 
 
Pagaments per FM Serveis Centrals: Podeu tramitar les peticions de pagament 
centralitzat enviant la documentació per correu electrònic a l’adreça 
virginia.mas@udg.edu amb còpia a tresoreria@udg.edu  
Podeu fer servir els models que tenim penjats a la pàgina web del SEPIC, dins la meva, 
“Imprès de sol·licitud de pagament” i “Imprès de sol·licitud pagament amb targeta” tot 
adjuntant la factura i demés informació rellevant que considereu o us reclami la Virgínia. 
 
Alta i variació de dades de Creditors: Podeu seguir enviant tota la documentació a 
l’adreça de tresoreria@udg.edu 
Us demanem que la informació que envieu estigui completa i sigui correcta per facilitar la 
gestió amb el teletreball. 
 
La gerent, 
 
 
 
 
Elena Ribera Garijo 
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