
PROTOCOL DE DEFUNCIONS

PAS/PDI

El servei de protocol envia una e-mail a totes les secretàries de direcció i de departament per tal que 
comuniqui les defuncions del PAS/PDI a rectorat o al servei de Protocol.

Des del servei de protocol s’avisa a:

− Rectorat
− Vicerector de professorat, si la defunció és d’un PDI
− Gerent, si la defunció és d’un PAS
− Secretària General, per tal que ho tingui present per la medalla pòstuma.
− Consell Social

Fer arribar des de Rectorat  un  telegrama/nota de condol a la família.

Publicació d’esquela als diaris Segre i La Mañana (tramitació des de Protocol)

Si la Facultat/Escola/Departament vol fer una altra esquela pot trobar el model al Manual d’Imatge 
de la UdL (aquesta esquela s’ha de tramitar des de la Facultat/Escola/Departament i a càrrec del seu 
pressupost)

Enviar  udl-info, des de rectorat, a tota la comunitat universitària comunicant quan tindrà lloc el 
funeral.

Assistència al funeral del:

− Rector
− Vicerector de Professorat (PDI)
− Gerent (PAS)



FAMILIARS DE PAS/PDI

El servei de protocol envia una e-mail a totes les secretàries de direcció i de departament per tal que 
comuniqui les defuncions de familiars del PAS/PDI a rectorat o al servei de Protocol.

Des del servei de protocol s’avisa a:

− Rectorat 
− Vicerector de professorat, si la defunció és d’un PDI
− Gerent, si la defunció és d’un PAS
− Consell Social

Fer arribar  des de  Rectorat un  telegrama/nota de condol a la família.

Assistència al funeral optativa del:

− Rector
− Vicerector de Professorat (PDI)
− Gerent (PAS)



ESTUDIANT

Avisar al Servei de protocol o a rectorat de la defunció d’un estudiant de la UdL

Des del servei de protocol s’avisa a:

− Rectorat i rector
− Vicerector d’Estudiantat
− Degà de la Facultat/Director d’Escola corresponent
− Consell Social

Fer arribar des de Rectorat  un  telegrama/nota de condol a la família.

Publicació d’esquela als diaris Segre i Manyana (tramitació des de Protocol)

Si la Facultat/Escola/Departament vol fer una altra esquela pot trobar el model al Manual d’Imatge 
de la UdL (aquesta esquela s’ha de tramitar des de la Facultat/Escola/Departament i a càrrec del seu 
pressupost)

Assistència al funeral del:

− Rector
− Vicerector d’Estudiantat
− Degà de Facultat/Director de l’Escola corresponent



MEMBRE DE LA SOCIETAT LLEIDATA

Quan la defunció és d’un membre destacat de la societat lleidatana

Des del servei de protocol s’avisa a:

− Rectorat i rector
− Consell Social

Fer arribar  des de Rectorat un  telegrama/nota de còndol a la família.

Assistència al funeral optativa



 
JOAN SALAT I TARRATS

President de l'Aula Universitària de la Gent Gran “Canceller Dou” de Cervera

El rector i el president del Consell Social de la Universitat de Lleida en nom de tota la comunitat 
universitària expressen el seu més sentit condol i s’afegeixen al dolor dels seus familiars i amics 
per aquesta sentida pèrdua.

Lleida, 24 de febrer de 2008

Tramés per: UNIVERSITAT DE LLEIDA
Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 LLEIDA
Tel. 973 70 20 22- 70 20 13
Fax 973 70 20 99

PER A: DIARI SEGRE–secció esqueles- (tel. 973 – 248000)
Fax. 973 232835

Per a publicar demà 24 de febrer
Mida: 5x2 mòduls
Facturar a Rectorat de la Universitat de Lleida - NIF UdL Q7550001G

NOTA:
US  AGRAIRÍEM  QUE  TINGUESSIU  EN  COMPTE  LA  NOVA  COL·LOCACIÓ  DEL 
LOGOTIP DE LA UdL A L’ESQUELA.

SI TENIU QUALSEVOL PROBLEMA A L’HORA DE TROBAR EL LOGOTIP NO 
DUBTEU A TRUCAR-NOS (973 702013)



 
JOAN SALAT I TARRATS

President de l'Aula Universitària de la Gent Gran “Canceller Dou” de Cervera

El rector i el president del Consell Social de la Universitat de Lleida en nom de tota la comunitat 
universitària expressen el seu més sentit condol i s’afegeixen al dolor dels seus familiars i amics 
per aquesta sentida pèrdua.

Lleida, 24 de febrer de 2008

Tramés per: UNIVERSITAT DE LLEIDA
Rectorat
Pl. de Víctor Siurana, 1
25003 LLEIDA
Tel. 973 70 20 22- 70 20 23
Fax 973 70 20 99

PER A: DIARI LA MAÑANA–secció esqueles- (tel. 973-204600)
Fax. 973 201646

Per a publicar demà 24 de febrer
Mida: 12 mòduls
Facturar a Rectorat de la Universitat de Lleida - NIF UdL Q7550001G

NOTA:
US  AGRAIRÍEM  QUE  TINGUESSIU  EN  COMPTE  LA  NOVA  COL·LOCACIÓ  DEL 
LOGOTIP DE LA UdL A L’ESQUELA.

SI TENIU QUALSEVOL PROBLEMA A L’HORA DE TROBAR EL LOGOTIP NO 
DUBTEU A TRUCAR-NOS (973 702013)
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