RESOLUCIÓN REITORAL DO 29 DE MARZO DE 2020 DE ADAPTACIÓN DA ACTIVIDADE DA
UNIVERSIDADE DA CORUÑA ÁS MEDIDAS DO GOBERNO ESPAÑOL RELATIVAS AO ESTADO

Tal e como se sinalou nas resolucións reitorais dos días 14 e 15 do mes de marzo, o
obxectivo prioritario da Universidade da Coruña é protexer a saúde do conxunto da
comunidade universitaria e garantir que a formación académica do estudantado poda
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DE ALARMA.

completarse no presente curso, no marco das disposicións ditadas polas autoridades
estatais e autonómicas.
Así pois, ao terse ditado no día de hoxe o Real Decreto-Lei 10/2020 polo que se regula un
permiso retribuído recuperable para os traballadores e traballadoras de empresas non
esenciais, e durante o seu período de vixencia, procede adaptar a actividade da
Universidade da Coruña ás súas disposicións.

E consecuencia, RESOLVO:

-

A prestación de servizos de todo o persoal da Universidade da Coruña, realizarase
na modalidade non presencial ou teletraballo.

-

O persoal que non poda realizar a súa actividade na modalidade non presencial,
terá un “permiso retribuído recuperable” establecido no Real Decreto-Lei referido .
A recuperación do tempo de traballo non realizado determinarase do xeito que se
fixe cando remate o período de vixencia do Real Decreto-Lei.

-

O persoal que, actualidade estea na situación de traballo presencial e poida pasar á
modalidade de non presencial, deberá comunícalo ao enderezo de correo
servizo.pas@udc.gal.

-

Anúlanse os “Xustificantes de traballo presencial” emitidos pola Xerencia.

-

A vixencia desta resolución vincúlase ao do Real Decreto-Lei; é dicir, desde o día 30
de marzo ata o 9 de abril, ambos inclusive.
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