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Instrucció de Secretari General núm. 7/2020, de 18 de novembre de 
2020, mitjançant la qual es modifica la Instrucció núm. 4/2019, de 19 de 
desembre de 2019, per fer pública la llista completa de les oficines de 
registre de la Universitat de Girona, els seus sistemes d’accés i els 
horaris de funcionament per l’any 2020 i es fixen i es fan públics els 
mateixos elements per l’any 2021  
 
 
En data 19 de desembre de 2019 es va fer pública la Instrucció 4/2019, per la qual 
es determinaven i es feien públics els horaris de funcionament de les oficines de 
registre de la Universitat de Girona per l’any 2020. 
 
 
L’apartat tercer de la resolució del rector de 29 d’octubre de 2020, per a l'adopció de 
noves mesures davant la pandèmia del Covid-19, d'acord amb el Reial Decret 
926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la 
propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2 (escenari B1), determina que per la 
prestació del servei de registre presencial només romandrà oberta l’Oficina Central 
de Registre, situada al Rectorat, edifici de Les Àligues, amb un horari d’atenció als 
ciutadans de dilluns a divendres laborables, de les 9:15 a les 14 hores. 
 
 
En virtut de les competències que m’atribueix la disposició final primera del 
Reglament d’organització i funcionament del registre d’entrada i sortida de 
documents de la Universitat de Girona (aprovat per acord de la Junta de Govern de 
la UdG en la sessió tinguda el dia 11 de desembre de 1997, BOE núm. 55, de 5 de 
març de 1998; DOGC núm. 2564, de 26 de gener de 1998 i BOU núm. 30, novembre-
desembre de 1997, modificat per acord de la Junta de Govern adoptat en la sessió 
tinguda el 2 de maig de 2002, DOGC núm.3638, de 17 de maig de 2002), modifico, 
i disposo fer pública, la Instrucció del secretari general 4/2019, de 19 de desembre i 
determino i faig pública la relació de les oficines de registre que prestaran servei i 
els seus horaris de funcionament per l’any 2021, mentre es mantingui la situació 
d’excepcionalitat ocasionada per la pandèmia del Covid-19, de la forma següent: 
 
 
 

REGISTRE PRESENCIAL 
 

Oficina Central de Registre 

Rectorat  
Edifici Les Àligues. Plaça Sant Domènec, 3 
17004 Girona 
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Horari: 
De dilluns a divendres, de les 9:15 a les 14 hore 

 El dia 24 de desembre de 2020: romandrà sense servei, tancada. 
 
La resta d’oficines de registre de la Universitat de Girona: Oficina Auxiliar de 
Registre del Campus Montilivi i les oficines auxiliars de registre de les àrees 
d’estudi, romandran sense servei, tancades. 
 
 

REGISTRE ELECTRÒNIC 
 
Sistemes d’accés i de comunicació: telemàtic: https://seu.udg.edu 
 
Horari: 
 
Es pot utilitzar les 24 hores del dia els set dies de la setmana, de conformitat amb el 
Reglament de creació, organització i funcionament del registre electrònic d’entrada 
i sortida de documents de la Universitat de Girona, aprovat per acord adoptat pel 
Consell de Govern de la Universitat en la sessió tinguda el dia 28 de juliol de 2011. 
(DOGC núm. 5966 de 19 de setembre de 2011 i BOUdG 6/2011 de 14 de setembre de 
2011). 
 
 

RÈGIM PER L’ANY 2021 
 
Aquest règim d’obertura de les oficines de registre i horari de funcionament de 
l’Oficina Central de Registre es mantindrà vigent mentre no es produeixi la tornada 
a la nova normalitat que seguirà a la remissió de la crisi ocasionada per la pandèmia 
del COVID19, cosa que es determinarà i publicarà oportunament, llevat per als dies 
4 i 5 de gener de 2021, en què l’Oficina Central de Registre romandrà sense servei, 
tancada amb independència de la situació en la que es trobi la pandèmia. 
 
Ultra els anteriors canals per a la presentació directa de documents a la Universitat 
de Girona, es recorda que també s’hi poden presentar per mitjà de les oficines de 
correus i pels altres llocs que determina l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment 
administratiu comú. 
 
 

El secretari general de la Universitat de Girona 
 
 

Jordi Pineda Sánchez 
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