
   

INSTRUCCIÓ DE GERÈNCIA NÚM. 4/2020, DE 21 D’ABRIL DE 2020, DE 

PROCEDIMENTS D’ORDRES DE SERVEI I DIETES DEL SERVEI DE 

RECURSOS HUMANS PENDENTS DE TRAMITAR FINS AL PERÍODE DE 

CONFINAMENT A LA UNIVERSITAT DE GIRONA, PER L’ESTAT D’ALERTA 

COVID-19 

 
 
1.-Antecedents: 
 
En la situació de confinament a causa de l’epidèmica de coronavirus que es viu en el país 
i d’acord amb la Resolució del rector de data 14 de març de 2020, de mesures davant la 
situació de crisi sanitària a causa del COVID-19. 
 
En virtut de les competències que m’atribueix l’article 101 dels Estatuts de la Universitat 
de Girona (ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel qual s’aprova la modificació dels 
Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la publicació del seu text íntegre – DOGC 
núm. 5897, de 9 de juny de 2011-) 
 
 
2.- Objecte: 
 
L’objecte de la present instrucció és regular els procediments del Servei de Recursos 
Humans sobre les dietes i ordres de servei mentre duri el període de confinament a la 
Universitat de Girona, per poder tramitar i liquidar 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.  
També, a banda de donar el major servei possible, minorar el volum de feina que 
s’acumularà durant el període de confinament, i que la demora en la liquidació de les 
mateixes sigui la menor possible. 
Aquests procediments podran veure’s modificats en funció de les necessitats i incidències 
que es vagin detectant, mentre es desenvolupin. 
 
 
3.- Procediment a seguir: 
 
3.1.Gestió telemàtica 
Totes aquelles dietes i ordres de servei que fins ara es tramitaven telemàticament, 
principalment les del personal d’administració i serveis, a través de La+Meva / tràmits 
administratius de caràcter personal, es continuarà fent com fins ara, sense cap canvi al 
respecte. 
 
3.2. Gestió en paper 
Aquelles liquidacions de les ordres de servei i indemnitzacions per raó de desplaçament 
o de servei, que s’han de tramitar en paper i fer arribar al Servei de Recursos Humans, 
majoritàriament les del personal docent i investigador i aquelles que van a càrrec de 
projectes de recerca, el procediment serà el següent: 

• Les liquidacions es podran enviar escanejades a la següent adreça de correu 
electrònic: rh.dietes@udg.edu. Adjuntant la mateixa documentació que s’envia en 
paper (justificants dels tiquets de transport, factures dels hotels, càlcul del 
quilometratge, etc.) i amb les signatures que corresponguin, ja sigui en format de 
signatura electrònica o escanejada.  
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• Des de la Secció de Nòmines de Recursos Humans es revisaran, tramitaran i 
liquidaran en la nòmina de dietes corresponent. 

• Passat el període de confinament, caldrà fer arribar els originals per correu intern 
a Nòmines i Seguretat Social. Us demanem que quan envieu aquests originals, 
que ja hauran estat tramitats de forma digitalitzada, ens ho indiqueu posant una 
nota a l’encapçalament que digui “enviat digitalment durant el període de 
confinament”. Per a no duplicar liquidacions. 

 
4.- Vigència: 
 
Mentre el Pla de resposta de la incidència de la COVID-19 a la Universitat de Girona, que 
forma part de la Resolució del rector, de data 14 de març del 2020, de mesures davant la 
situació de crisi sanitària a causa del COVID-19 (publicada íntegrament al Butlletí Oficial 
de la Universitat de Girona núm. 1/2020, de 15 de març), decreti el tancament dels espais 
de la Universitat.  
 
 
 
 
 
Elena Ribera Garijo 
Gerent de la Universitat de Girona 
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