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IN
NSTRUCIÓN DA XERE
ENCIA POL
LA QUE S
SE ESTABL
LECE O
RÉXIME DE V
VACACIÓNS
S, PERMISO
OS E LICEN
NZAS DO PE
ERSOAL
ÉCNICO DE PROGRAM
MAS
TÉ

En materia
a de vacació
óns, permiso
os e licenza
as o persoal técnico conntratado con
n cargo a
amas rexerasse, con cará
ácter xeral, cconsonte o establecido
e
na
n Lei 2/201 5, do 29 de abril, do
progra
emprego público de Galicia (LE
EPG, DOG d
do 4 de maio), tendo ademais en contta o seguinte
e:
a
terán unha duracción de vinte e dous días
s hábiles, ouu a que corrresponda
1. As vacacións anuais
oporcionalme
ente ao tempo de servizo
os prestados durante o an
no natural.
pro
Tendo en conta
c
o perío
odo de pech e das instala
acións universitarias en aagosto, aque
el persoal
con
n contrato en
e vigor nes
se momento deberá goz
zar as vaca
acións no traamo de pec
che. Non
obsstante, co fin
n de minimiza
ar as repercu
usións desta
a iniciativa e para permiti r unha máis axeitada
con
nciliación da vida familia
ar e laboral,, o persoal terá dereito a gozar dee 3 días de asuntos
parrticulares adicionais ou aos
a que lle corresponda
an proporcio
onalmente aoo tempo de servizos
efectivamente prestados en
e cada ano
o natural, ou
u ben en función da duuración prev
visible do
ntrato.
con
óns que lle c orresponden
n son inferiorres ao períoodo de peche
e, deberá
Se os díass de vacació
com
mpensar o exxceso con ca
argo aos díass de asuntos
s particulares
s.
2. O p
persoal terá dereito a seis días de assuntos partic
culares ao ano, ou aos qque correspo
ondan en
pro
oporción ao tempo
t
de servizos presta
ados durante
e o ano natural e, semprre que teñan
n contrato
en vigor nas da
atas indicadas
o

a un día adicional
a
por cada unha das festivida
ades laborais
s de ámbito nacional de
e carácter
retribuído, non recup
perable e non substituíble pola Comunidadde Autónom
ma (pode
o de PAS).
consultarse no Servizo

o

cembro coinccidan en sá
ábado ou
a dous díías adicionais cando oss días 24 e 31 de dec
domingo.

orrespondenttes ao peche
e en Semana
a Santa desc
contaranse ddos restantes
s días de
3. Os tres días co
e non ser sufficientes, doss restantes días
d
de asunttos particularres.
vaccacións, e de
A autorización dos pe
ermisos e liccenzas corre
espóndelle á Xerencia, á que se dirrixirán os
pedime
entos, a través da
a sede ellectrónica ou da conta de correo ele
ectrónico:
consulltapas@uvig
go.gal.
A autoriza
ación de va
acacións e d
días de asu
untos particulares correespóndelle á persoa
respon
nsable da unidade no que
e o persoal e
estea destina
ado.
Vigo,, 9 de xullo de
d 2021
A XERENTA
A,

