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IN
NSTRUCIIÓN DA XERENCI
X
IA 2/2019
9, DO
2 1 DE FEBREIRO DE
2
2019, SO
OBRE
C
CALENDA
ARIO LAB
BORAL, V
VACACIÓ
ÓNS E
D
DÍAS DE LIBRE DISPOSIC
D
CIÓN PAR
RA O
DE
A
ANO
2019
DO
D
PE
ERSOAL
A
ADMINIST
TRACIÓN E SE
ERVIZOS DA
U
UNIVERSIIDADE DE
E VIGO
1. Obxecto e ámbito.
á
Esta insstrución ten
n por finaliidade regular durante
e o ano 20019 o réxime de
calen
ndario labo
oral, festivid
dades, vaca
acións e días de libre
e disposicióón do pers
soal de
admiinistración e servizos da
d Universid
dade de Vig
go.

2. Calendario laboral.
l
2.1.

Festas la
aborais da Comunidad
de Autónom
ma de Galicia: consontee o establec
cido no

D
Decreto 134
4/2018, do 10
1 de outub
bro (DOG do
d 24) pola que se detterminan as
s festas
d
da Comunid
dade Autón
noma de G
Galicia do calendario
c
laboral paraa o ano 20
019, as
d
datas que se
e relacionan
n terán cará
ácter retribu
uído e non recuperable
r
e:
1 de xane
eiro
19 de marrzo
18 de a bril
19 de a bril
1 de m aio
17 de m aio
25 de xu
ullo
15 de ago sto
12 de outub
bro
1 de novemb
bro
6 de decemb
bro
25
5 de decemb
bro
2.2.

Anin
novo
Día de San Xos
sé
Xoves Santo
Venres Santo
Festta do Traba
allo
Día das Letras Galegas
Santiago Apósttolo-Día Naacional de Galicia
G
A As
sunción
Festta Nacional de Españaa
Todos os Santo
os
Día da Constitu
ución
Nad
dal

Festas laborais de
e carácter local, retrribuídas e non recupperables, son
s
as

sseguintes:
Ourense
Pontevedrra
Vigo

5 de ma
arzo
11 de n
novembro
6 de ma
arzo
11 de xxullo
28 de m
marzo
16 de a
agosto

Martes de
e Entroido
San Marttiño
Mércores
s de Cinza
San Bieitto
Reconquista de Vigoo
San Roque
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Festivida
ades unive
ersitarias d e carácter xeral: Os
s servizos da Univerrsidade

p
permanecerrán pechado
os o 28 de
e xaneiro, Santo
S
Tomé
é de Aquinoo, sen meno
oscabo
d
de compensar en tem
mpo de de
escanso ao
o persoal que
q
deba prestar ap
poio na
ccelebración dos corresp
pondentes a
actos oficia
ais.
2.4.

ades dos ce
entros: O pe
ersoal terá dereito ao día da celeebración do patrón
Festivida

d
do seu centro. O pers
soal que no
a
po
ola anterior previsión poderá
on estea afectado
d
dispor dun día,
d supedita
ado ás nece
esidades do
o servizo.
2.5.

Por coincidir en sáb
bado o 12 de outubro
o, festividade laboral d e ámbito nacional

d
de carácter retribuído e non recu
uperable, po
oderá goza
ar un día addicional o persoal
p
q
que teña un contrato ou
u nomeame
ento en vigo
or na data corresponde
c
ente, ou ben
n que a
p
previsión da
a duración do
d mesmo a inclúa, ag
gás para o persoal
p
quee teña os sá
ábados
ccomo xornad
da ordinaria
a.
acacións.
3. Va
3.1.

As vacaccións anuaiis terán unh
ha duración
n de vinte e dous días hábiles, ou
u a que

ccorresponda
a proporcio
onalmente ao tempo
o de servizos prestaados. Goz
zaranse
p
preferentem
mente no pe
eríodo de xxuño a sete
embro, sen prexuízo dda aplicación das
p
previsións contidas
c
no número 8 desta instrrución, pode
endo autoriizarse noutro mes
ssempre que
e as necesid
dades do sservizo o pe
ermitan e se
en excederr do 31 de xaneiro
x
d
de 2020.
3.2.

de dos anos de servizzos prestados na administración pública, o persoal
p
En virtud

te
ábiles adiciionais, que se farán eefectivos o mesmo
erá dereito aos seguin
ntes días há
m
a
ano do cumprimento do
os anos de servizo:
-

a
de serrvizo: un día
a hábil adicional (total 23).
Quince anos

-

Vinte anos de serviz
zo: dous día
a
(total 24).
as hábiles adicionais

-

c
anos de
d servizo: tres días há
ábiles adicionais (total 25).
Vinte e cinco

-

Trinta an
nos de servizo ou máiss: catro días
s hábiles ad
dicionais (tootal 26).

3.3.

Se antess de iniciarr o período de vacació
óns se causara baixa por incapa
acidade

emporal, rissco durante
e o embarazzo ou lactac
ción ou aqu
uel coincidirra cun perm
miso de
te
m
maternidade
e, adopción
n ou acoll emento, paternidade,, lactación ou violen
ncia de
xxénero, poderán gozars
se as vacaccións noutra
as datas, mesmo desppois do ano natural
a
ao que corre
espondan.
No supo
osto de inc
capacidade temporal, as vacació
óns poderáán gozarse previa
ssolicitude á Xerencia e de acordo
o coas nec
cesidades do
d servizo, unha vez que se
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p
produza a in
ncorporación ao posto de traballo, sempre qu
ue non tran scorreran máis
m
de
d
dezaoito me
eses a partirr do remate
e do ano en que se orix
xinaran.
3.4.

Se os permisos
p
de
e maternida
ade, patern
nidade ou a situaciónn de incapa
acidade

te
emporal so
obreviñeran durante o período de vacació
óns, estas se interrom
mperán
p
podendo usarse as res
stantes nun
n período distinto, mesmo cando pola súa du
uración
o
ou polas ne
ecesidades do servizo
o fora prec
ciso gozala
as no ano natural po
osterior,
d
dentro do lím
mite previsto
o no aparta
ado anteriorr.
3.5.

Terase dereito
d
a ac
cumular o pe
eríodo de vacacións
v
aos permiso s de matern
nidade,

a
adopción ou
u acollemen
nto, paternid
dade, lactac
ción e viole
encia de xénnero, así co
omo os
p
períodos de
e incapacid
dade tempo
oral derivad
dos de emb
barazo ou lactación natural,
n
m
mesmo desp
pois do rem
mate do ano
o natural ao que aquel correspondda.
Do mesm
mo xeito, su
upeditado á
ás necesida
ades do serv
vizo, poderranse acumular ao
p
período de vacacións
v
os
o días de asuntos pa
articulares previstos
p
noo epígrafe 6, os 3
d
días de concciliación dis
spostos no p
punto 7.1 e os días esttablecidos nno punto 8.2
2.
3.6.

A propossta dos cadros de va
acacións req
quirirá o prrevio acord o entre o persoal
p

a
afectado. De
e non acada
alo, seguira
anse os seg
guintes criterios:
- As traballadoras xestantes terá
án dereito á elección do período dde vacación
ns.
- Terán prreferencia de
d elección
n as persoa
as con fillos
s menores de doce anos ou
maiores dependen
ntes ao se
eu coidado, tendo prrioridade aas que reú
únan a
nitora de fam
condición de proxen
milia numerrosa.
- Entre oss demais elixirase d e xeito rottatorio, ten
ndo prefereencia na primeira
p
ocasión a persoa co
on maior an
ntigüidade.
3.7.

os de vacac
cións anuaiis deberán estar elabo
orados o 300 de abril de
e 2019,
Os cadro

p
polo que o persoal de administrración e se
ervizos deb
berá ter reealizadas as súas
p
peticións no
o aplicativo VAPEL na
a data indic
cada. No caso de cenntros acadé
émicos,
q
quen exerza
a a xefatura
a deberá co
omunicar os
o cadros de vacaciónns aos órga
anos de
g
goberno de centro e de
epartamentto que resu
ulten pertine
entes. Á súaa vez, as persoas
p
re
esponsable
es realizarán os seus pedimentos
s a través do aplicativvo VAPEL, para a
ssúa autoriza
ación pola Xerencia.
X
3.8.

Os cadro
os deben manterse
m
acctualizados, garantindo
o na súa ellaboración que os

sservizos, ce
entros e unid
dades qued
den suficien
ntemente attendidos, seendo compe
etencia
d
das persoass responsables resolvver os impre
evistos e in
ncidencias organizativ
vas que
p
puidesen accontecer nos
s períodos de vacación
ns do perso
oal correspoondente.
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Cando o persoal fixo destinad
do nunha unidade
u
teñ
ña autorizaddo un perío
odo de

vvacacións e pase a pre
estar servizzos noutra distinta,
d
pod
derá manteelo sempre que se
lle autorice de
d acordo coas
c
necessidades des
ste último de
estino e sexxa compatible cos
a
acordos exisstentes entrre o persoa l da nova unidade.
4. Se
emana san
nta.
O persoal que
q se atope prestando
o servizos no
n período que se indicca a continuación,
terá dereito ao goce de trres días de
e vacacións
s, ou á partte proporcioonal ao tem
mpo de
os durante o ano 2019
9, dentro do
o período ccomprendido entre
serviizos efectivos prestado
a
de 2019, ambos o
os dous incluídos.
o 15 e o 24 de abril
N
Naqueles centros
c
nos que durantte este período coincid
da a celebraación do patrón do
centrro, o persoal poderá gozar
g
dun d
día ben inm
mediatamen
nte seguintee, ben ante
erior ao
perío
odo establecido no parrágrafo ante
erior.
P
Para determinar o pe
eríodo que lle corresp
ponda ao persoal de administra
ación e
serviizos funcionario interino ou conttratado tem
mporal terase en contta a previs
sión de
u nomeamento ou conttrato.
duracción do seu
5. Nadal.
O persoal que
q se atope prestando
o servizos no
n período que se indicca a continuación,
terá dereito ao goce de trres días de
e vacacións
s, ou á partte proporcioonal ao tem
mpo de
os durante o ano 2019
9, dentro do
o período ccomprendido entre
serviizos efectivos prestado
o 23 de decemb
bro de 2019
9 e o 7 de xa
aneiro de 2020, ambos
s os dous inncluídos.
C
Cando por necesidade
es de servizzo, debidam
mente xustificadas meediante informe da
perso
oa responssable corre
espondente
e, non se poida gozar nese período poderán
p
conccederse ata o 15 de xaneiro de 20
020.
P
Para determinar o pe
eríodo que lle corresp
ponda ao persoal de administra
ación e
serviizos funcion
nario interin
no ou contra
ratado temp
poral seguirrase o crite rio establec
cido no
mo parágrafo
o do punto catro.
c
últim
6. As
suntos parrticulares.
O persoal te
erá dereito a seis díass por asunto
os particularres; así messmo terá de
ereito a
douss días adicionais ao cu
umprir o se
exto trienio, incrementándose nunn día adicio
onal ao
cump
prir o oitavvo e suce
esivos trien
nios, que se
s farán efectivos
e
o mesmo ano
a
do
perfe
eccionamen
nto do trie
enio corre
espondente.. A autorización coorresponderrá aos
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respo
onsables da
as unidades e estará supeditada ás necesid
dades do seervizo, que poden
xustificar a prolo
ongación do
o seu uso a
ata o 31 de xaneiro
x
de 2020.
misos.
7. Outros perm
7.1.

O perso
oal poderá gozar de ata tres días
d
ao lon
ngo do anno por razó
óns de

cconciliación da vida lab
boral coa fa
amiliar e pe
ersoal, que se
s xestionaarán como os
o días
d
de asuntos particulares
p
s.
7.2.

O 24 e o 31 de decembro de 2
2019 as dep
pendencias universitarrias perman
necerán

p
pechadas.
8. Pe
eche de ce
entros, dep
pendencias
s e instalac
cións e a súa inciden
ncia nos pe
eríodos
de
e vacación
ns.
8.1. Na procurra de avanz
zar no comp
promiso da Universida
ade de Vigoo e do seu persoal
p
coa sustentabilidade e o cambio
o climático, en base ao
os obxectivoos de optimización
p
un aforro ene
erxético e económico , procedera
ase ao
dos recurrsos que permita
peche de todos os centros, dep
pendencias e instalació
óns da Univversidade de
d Vigo
entre o 7 e o 19 de agosto de 20
019, ambos
s inclusive, que terán a considerac
ción de
vacaciónss anuais parra todos os efectos.
De consid
derarse opo
ortuno, a X
Xerencia de
e oficio ou a pedimennto motivad
do dos
responsab
bles, poderá regular a apertura excepciona
e
l, a alteracción deste período
p
ou a continuidade dalgúns servizzos e actividades.
usións desta iniciativa
8.2. Co fin de
e minimizar as repercu
a e para peermitir unha máis
axeitada conciliación
c
n da vida ffamiliar e laboral do persoal dee administra
ación e
servizos da
d Universid
dade de Vig
go, o perso
oal destinado nos camppus de Ourrense e
Pontevedrra terá derreito a gozzar de 3 díías de libre
e disposicióón adiciona
ais e o
persoal do
o campus de Vigo terá dereito a gozar
g
de 2 días.
d
8.3. Quen entrre o 7 e o 19 de agostto de 2019 estea
e
nalgu
unha das sittuacións prrevistas
no primeiro parágra
afo do pu
unto 3.3, non
n
terá dereito
d
aoss días adicionais
dos no punto
o 8.2.
establecid
9. Criterios com
múns.
9.1.

As/os Administrado
A
oras/es de centros, de ámbito ou campuus e as persoas
p

re
esponsable
es dos centrros e unida des poderá
án propor á Xerencia o peche parcial, na

Páxina 5 de
e6
ÁMBITO- PREFIJO
GEISER
Nº registro
O00008735s1900001058

CSV
GEISER-9bef-009e-1a84-4669-b23f-f2e4-c26d-0b31
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN
https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida
GEISER-9bef-009e-1a84-4669-b23f-f2e4-c26d-0b31

FECHA Y HORA DEL DOCUMENTO
26/02/2019 09:18:26 Horario peninsular
Validez del documento
Original

Código seguro de Verificación : GEISER-9bef-009e-1a84-4669-b23f-f2e4-c26d-0b31 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : https://sede.administracionespublicas.gob.es/valida

Xeerencia

Edificioo Exeria
Campuus de Vigo
36310 V
Vigo
España

Tel: 986 8 13560
Fax: 986 8 12060
www.uvigo.es
xerencia@u
uvigo.es

q
quenda de tarde, dos centros e dependen
ncias, singu
ularmente nnos período
os non
le
ectivos de verán,
v
Nada
al e Semana
a Santa.
A
As proposta
as deberán
n contar ccoa conforrmidade do
os equiposs de goberrno ou
a
análogos do
os centros, dependenccias e installacións afec
ctadas e deeberán ter entrada
e
n
na Xerencia
a, para os effectos de da
arlle a publiicidade nec
cesaria, nesstes prazos:


Sem
mana Santa e Nadal: cu
unha antela
ación mínim
ma de 20 díaas naturais.



Verá
án: a data límite para a presentac
ción das pro
opostas serrá o 15 de abril
a
de
2019
9, para facilitar a orden
nación dos cadros de vacacións
v
ddo persoal.

9.2.

Os días e períodos enumerad os nos apa
artados ante
eriores, agáás os estab
blecidos

n
no apartado
o 2 e 8.2, serán pro
oporcionais ao tempo
o de servizzos efectiva
amente
p
prestados en
e cada ano natural,, ou ben en función da duracción previsiible de
ccontratos e nomeamen
ntos, incluín
ndo ao persoal destinado en cenntros que carezan
c
d
de patrón.
En ause
encia das persoas
p
qu
ue ocupen a xefatura
a da respecctiva unida
ade, as

9.3.

arefas que nesta instru
ución se lless encomendan corresp
ponderán a quen os siigan na
ta
e
escala xerárrquica.
9.4.

O cálculo dos días de permisso de libre disposición para o an o 2019 reg
gulados

n
nesta instru
ución, poderá realizarsse a través
s da calculadora de ddías do pro
ograma
V
VAPEL, ond
de están mecanizado
m
os os criterrios de cóm
mputo sum
mando os días
d
de
a
asuntos parrticulares, conciliación
c
e, de ser o caso, o que subst itúe ao pattrón do
ccentro aplica
ando a segu
uinte fórmu la:
Centros con patrón: (9* x Z) / 365
Centros sen patrón: (10* x Z) / 365
Z= núme
ero de días de prestació
ón de serviz
zos efectivos
s ou previsibbles durante
e o ano
2019.
entados, de ser
s o caso, n
nos que corre
espondan po
or antigüidad e.
* increme

D
De resultar un número
o decimal co
onsideraras
se unicamente o primeeiro díxito da parte
d
decimal de xeito que cando esta
a sexa igua
al ou inferio
or a catro, o número de
d días
rresultantes será a parrte enteira ((4,4 = 4 día
as). No cas
so de que o primeiro decimal
d
ssexa 5 ou superior, engadirase u
unha unida
ade á parte enteira (4,,5 = 5 días
s). Este
m
mesmo redondeo prac
cticarase pa
ara calcular as vacacións.
A XE
ERENTA,
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