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ASUNTO: AUTORIZACIÓN DE PECHE DE CENTROS VERÁN 2022 
 
 

De conformidade co disposto no apartado 8.1 da Instrución da Xerencia 13/2021, do 17 de 

decembro, sobre calendario laboral, vacacións e días de libre disposición para o ano 2022, e 

atendendo ás propostas formuladas, esta Xerencia dispón autorizar o peche dos centros que se 

relacionan, nas datas e quendas que se indican: 

CENTRO DATAS E HORARIO DE PECHE 

CAMPUS DE OURENSE 

Edificio do Campus da Auga Agosto (quenda de tarde) 

Edificio de Ferro Agosto (quenda de tarde) 

Edificio Xurídico Empresarial Agosto (quenda de tarde) 

Edificio Politécnico  Agosto (quenda de tarde) 

Pavillón Manuel Martínez Risco Agosto (quenda de tarde) 

Pavillóns 1 e 2 Agosto (quenda de tarde) 

Instalacións deportivas  
1, 2 e 3 de agosto (toda a xornada)  

Agosto (fins de semana, toda a xornada) 

Biblioteca central Agosto (quenda de tarde) 

CAMPUS DE PONTEVEDRA 

Vicerreitoría  -  Casa das Campás 
26 ao 31 de xullo (quenda de tarde) 

Agosto (quenda de tarde) 

Facultade de Belas Artes 
26 ao 31 de xullo (quenda de tarde) 

Agosto (quenda de tarde) 

Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte  
26 ao 31 de xullo (quenda de tarde) 

Agosto (quenda de tarde) 

Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación  Agosto (quenda de tarde) 

Facultade de Fisioterapia  Agosto (quenda de tarde) 

Escola de Enxeñaría Forestal  
26 ao 31 de xullo (quenda de tarde) 

Agosto (quenda de tarde) 

Instalacións deportivas  
Xullo (quenda de tarde) 

Agosto (quenda de tarde) 

Biblioteca central Agosto (quenda de tarde) 

CAMPUS DE VIGO 

Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais  Agosto (quenda de tarde) 

Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo  Agosto (quenda de tarde) 

Facultade de Comercio Agosto (quenda de tarde) 

Facultade de Filoloxía e Tradución  Agosto (quenda de tarde) 

Facultade de Bioloxía  Agosto (quenda de tarde) 



 

 

Servizo de PAS   

   Edificio Exeria 
Campus de Vigo 
36310 Vigo (España) 

Tel. 986 813 762 
       986 813 579 
 

www.uvigo.es 
consultapas@uvigo.es 

 
 
 

CENTRO DATAS E HORARIO DE PECHE 

Facultade de Ciencias do Mar Agosto (quenda de tarde) 

Facultade de Química Agosto (quenda de tarde) 

Escola de Enxeñaría Industrial – sede cidade Agosto (quenda de tarde) 

Escola de Enxeñaría Industrial – sede campus Agosto (quenda de tarde) 

Escola de Enxeñaría de Telecomunicación Agosto (quenda de tarde) 

Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía  Agosto (quenda de tarde) 

Edificio Fundición Agosto (quenda de tarde) 

Centro de Investigación en Tecnoloxías, Enerxía e 

Procesos Industriais (CINTECX) 
Agosto (quenda de tarde) 

CACTI - CINBIO Agosto (quenda de tarde) 

Estación de Ciencias Mariñas de Toralla (ECIMAT) 
26 ao 31 de xullo (quenda de tarde) 

Agosto (quenda de tarde) 

Edificio Exeria Agosto (quenda de tarde) 

Edificio Ernestina Otero 
Xullo (quenda de tarde) 

Agosto (quenda de tarde) 

Edificio Filomena Dato Agosto (quenda de tarde) 

Edificio Miralles 
Xullo (quenda de tarde) 

Agosto (quenda de tarde) 

Edificio Redeiras 
Xullo (quenda de tarde) 

Agosto (quenda de tarde) 

Instalacións deportivas 

1, 2 e 3 de agosto (toda a xornada) 

22 ao 31 de agosto (quenda de tarde) 

Agosto (fins de semana, toda a xornada) 

Biblioteca central (Campus Lagoas-Marcosende) Agosto (quenda de tarde) 

Biblioteca (Torrecedeira) Agosto (quenda de tarde) 

 

Consonte o establecido na devandita instrución os pedimentos levan consigo, para as 
persoas responsables que os formulan, as seguintes obrigas: 

- procurar que o persoal de tarde concentre neses períodos as súas vacacións 

- resolver os imprevistos e incidencias que puideran acontecer garantindo en todo momento a 
normal prestación do servizo 

- darlle a publicidade necesaria para xeral coñecemento do persoal e das persoas usuarias. 

Vigo,  11 de maio de 2022     

A XERENTA 
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