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CALENDARI LABORAL ANY 2020 
 

Gener: 1 de gener. Any Nou. 
6 de gener Epifania. 

 
Març 

 
19 de març. San Josep. 

 
Abril 

 
10 d’abril Divendres Sant 
13 d’abril. Dilluns de Pasqua 

 20 d’abril. Sant Vicent Ferrer. 
23 i 24 d’abril Santa Faç 

  
Període d’activitat administrativa atenuada (*): 
9, 14, 15, 16 i 17 d’abril. 

Torn de matí: de 8’30 h a 14 h. 
Torn de vesprada: no funcionaran els serveis, tret dels que oportunament 
s’establisquen, d’acord amb les necessitats previstes. 

  
Maig:  1 de maig. Festa del Treball. 

 
 

Juny 
 

22, 23 i 24 de juny. Festes d’Alacant 

Juliol:      Reducció horària:  
Torn de matí: 8,30 h a 14,30 h 
Torn de vesprada: 14,30 h a 20,30 h 

 
Agost 

 
17 d’agost. L’Assumpció. 
Període vacacional preferent (**) 

Torn de matí: de 8 h a 14 h. 
Torn de vesprada: no funcionaran els serveis, tret dels que oportunament 
s’establisquen, d’acord amb les necessitats previstes 

 
Octubre. 
 

 
9 d’octubre. Dia de la Comunitat Valenciana 
12 d’octubre. Festa Nacional d’Espanya 

  
Desembre:  
 

8 de desembre. Dia de la Inmaculada. 
24 de diciembre. Nit de Nadal. 
25 de desembre. Festa de Nadal. 
31 de desembre. Nit de cap d'any 

  
Període d’activitat administrativa atenuada (*):  
28, 29 i 30 de desembre de 2020, i 4, i 5 de gener de 2021. 

Torn de matí:    de 8,30 h a 14 h 
Torn de vesprada: no funcionaran els serveis, tret dels que 
oportunament s’establisquen, d’acord amb les necessitats previstes. 
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(*) En els períodes d’activitat administrativa atenuada, en línia amb les accions que es 
desenvolupen per a minimitzar el consum d’energia i reduir-ne el cost derivat, es podrà resoldre 
el tancament de les diferents unitats i dependències de la Universitat, amb reducció màxima en la 
presència d’efectius de la plantilla de personal. 
 
S’identificaran quines unitats han de mantenir el servei; fora de les que figuren en aquesta relació, 
només s’atendran aquells serveis que per la seua finalitat i programació requerisquen presència 
de personal. 
Aquesta mateixa consideració es dóna al període comprès entre el 3 i el 23 d’agost. Les vacances 
anuals del personal hauran d’adequar-se a aquestes mesures 
 
 


