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CALENDARI LABORAL ANY 2014 
 
 
Gener festius:   1 de gener. Any Nou. 
   6 de gener. Epifania del Senyor 
 
Març festius:   19 de març. Sant Josep. 
 
Abril festius:   18 d’abril. Divendres Sant. 
   21 d’abril. Dilluns de Pasqüa. 
   28 d’abril. Sant Vicent Ferrer. 
 
Període d’activitat administrativa atenuada (*) 
   17, 22, 23, 24 y 25 d’abril.  
 
Maig festius:   1 de maig. Festa del treball. 
   2 de maig. Santa Faç 
 
Juny festius:   23, 24 i 25 de juny. Festes d’Alacant. 
 
Agost festius:   15 d’agost. L’Assumpció. 
 
Octubre festius:  9 d’octubre. Festa de la Comunitat Valenciana. 
 
Desembre festius:  8 de desembre. La Immaculada 
   25 de desembre. Nadal. 
 
Seran igualment inhàbils els dies 24 i 31.  
 
Període d’activitat administrativa atenuada (*) 
   26, 29 i 30 de desembre i 2 i 5 de gener de 2015. 
Horari de la jornada especial d'estiu,  
   Mes de juliol, de 8.30 a 14.30, i de 14.30 a 20.30 hores.  
   Mes d'agost, de 8 a 14 hores.  
 
Horari del període d'activitat administrativa atenuada, de 8.30 a 14 hores. 
 
(*)En els períodes d’activitat administrativa atenuada, d’acord amb les accions que estan 
desenvolupant-se per a minimitzar el consum d’energia i reduir el cost derivat d’aquest, 
es podrà resoldre el tancament de la Universitat, amb reducció màxima en la presència 
d’efectius de la plantilla de personal. 
A aquest efecte, prèviament a l’inici de cadascun d’aquests períodes, es dictarà una 
resolució que inclourà les unitats administratives que han de ser ateses durant els dies 
compresos en aquests períodes i la concreció de l’esmentada reducció màxima d’efectius, 
que només suposarà els necessaris per a cobrir les unitats a què s’ha fet referència o 
aquelles activitats que hagen de ser ateses d’acord amb les seues característiques pròpies. 
Aquesta mateixa consideració es dóna al període comprès entre el 4 i el 24 d’agost. Les 
vacances anuals del personal hauran d'adequar-se a aquestes mesures. 

 


