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CALENDARI LABORAL 2017 - PERSONAL 

D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS 

 

S’ha acordat i signat amb la Junta de Personal i el 

Comitè d’Empresa, el Calendari laboral del personal 

d’administració i serveis per a l’any 2017. 

 

D’acord amb l’establert a l’Ordre TSF/137/2016, de 

30 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial 

de festes laborals per a l'any 2017, s’ha de recuperar 

una de les festes laborals generals. En el calendari 

del PAS de la UdL, s’ha fixat el dia 6 de gener de 

2017, com a festa recuperable. 

 

Els dies 24 i 31 de desembre tenen caràcter no 

recuperable. Al coincidir en diumenge, es 

compensaran aquests dos dies de la forma següent: 

s’atorgarà un dia addicional d’assumptes personals i 

l’altre dia es compensarà amb la festa laboral general 

recuperable del 6 de gener de 2017. 

 

Així, doncs, per a l’any 2017 s’estableix 6 dies de 

descans o assumptes personals i un dia addicional 

per l’establert al paràgraf anterior. Als efectes,  

s’introduirà al Portal de l’Empleat un total de 7 dies 

d’assumptes personals per any complert de serveis. 

 

A banda de les festes laborals generals i locals, i de 

les compensacions del 24 i 31 de desembre, es 

manté la Festa Institucional aprovada pel Consell de 

Govern.  

 

Quan als dies de vacances, són d’obligat compliment 

pel servei mínim dels edificis de la UdL,  del 9 al 25 

d’agost de 2017 (12 dies laborables). 

Setmanes de jornada continuada i reducció de 

jornada per Setmana Santa i Nadal: 

 

Durant el període de Setmana Santa les dos 

setmanes de reducció de jornada en ½ hora diària 

seran del 10 al 23 d’abril. 

 

Durant el període de Nadal les dos setmanes de 

reducció de jornada en ½ hora diària seran del 25 de 

desembre de 2017 al 7 de gener de 2018. 

 

Les quatre setmanes naturals de jornada continuada 

seran del 18 de desembre de 2017 al 14 de gener del 

2018. En aquest cas cal l’autorització del cap orgànic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cv.udl.cat/access/content/group/arh/PAS/3_Calendari%20combinat%202017_DEFINITIU_signatura.pdf

