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RESOLUCIÓ DEL RECTOR, DE DATA 14 DE MAIG DE 2021, SOBRE L’HORARI 

DE TANCAMENT DE LES INSTAL·LACIONS DEL SERVEI D’ESPORTS DE LA 

UNIVERSITAT DE GIRONA 

 

Mitjançant el Reial decret 926/2020, de 25 d’octubre, es va declarar l’estat d’alarma 

per contenir la propagació de la pandèmia generada pel SARS-CoV-2, el qual 

posteriorment fou prorrogat pel Reial decret 956/2020, de 3 de novembre, fins a les 

00.00 hores del dia 9 de maig. 

 

Així mateix, per resolució rectoral de data 24 d’abril de 2021 (publicada al Butlletí 

Oficial de la Universitat de Girona núm. 6/2021 de 24 d’abril) es van adoptar noves 

mesures davant la pandèmia de covid-19 i, entre elles, es va disposar que l’hora límit 

de tancament dels edificis de la UdG són les 21:15 hores, per tant l’activitat acadèmica 

ha de finalitzar com a molt tard a les 21:00 hores. 

 

L’hora límit de tancament pel que fa a les instal·lacions del Servei d’Esports de la 

Universitat de Girona s’ha de fixar amb una limitació diferent a la prevista a 

l’esmentada resolució del rector de 24 d’abril, atesa la finalització de l’estat d’alarma 

el proppassat 9 de maig, i prenent en consideració la Resolució SLT/1392/2021, de 7 

de maig, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut 

pública per a la contenció́ del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de 

Catalunya (publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8405 de 8 de 

maig), en la que es preveu que l'horari d'obertura al públic de les activitats permeses 

per aquesta Resolució és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui 

superar la franja entre les 06.00 hores i les 22.00 hores, en general, i la franja entre 

les 06.00 hores i les 23.00 hores en cas d'activitats culturals i esportives… 

 

Per tot allò exposat i en virtut de les competències que m’atorguen els articles 93 i 97 

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) i el Reial 
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decret 1065/2017, de 22 de desembre, de nomenament del rector de la Universitat de 

Girona (BOE núm. 316, de 29 de desembre de 2017),  

 

RESOLC:  

 

Primer. Establir com a hora límit de tancament de les instal·lacions del Servei 

d’Esports les 23 hores.  

 

Segon. Comunicar aquesta resolució al cap del Servei d’Esports i a la resta d’òrgans 

concernits per al seu compliment. 

 

 

 

 

El rector, 

 

 

 

 

 

Joaquim Salvi Mas 

Girona, 14 de maig de 2021  

 

Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, i independentment de la seva execució immediata, 

les persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del rector de la 

Universitat de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb el que disposen 

els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, o bé interposar 

directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el termini 

de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1 de la Llei 29/1998, 

de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Igualment, les persones interessades poden 

interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.  
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