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RESOLUCIÓN XERENCIAL, DO 4 DE AGOSTO DE 2020, SOBRE A RECUPERACIÓN DO 
PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE 
 

No Boletín Oficial do Estado núm. 87, con data do 29 de marzo de 2020, publicouse o Real 
decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo, polo que se regula un permiso retribuído recuperable 
para as persoas traballadoras por conta allea que non presten servicios esenciais, co fin de 
reducir a mobilidade da poboación no contexto da loita contra o COVID-19. 

 
No seu artigo 1 establécese o seu ámbito de aplicación: 
 
“1. O presente Real decreto-lei aplicarase a todas as persoas traballadoras por conta allea 
que presten servizos en empresas ou entidades do sector público ou privado e cuxa actividade 
non fose paralizada como consecuencia da declaración de estado de alarma establecida polo 
Real decreto 463/2020, do 14 de marzo.  

2. Con todo, quedan exceptuados do ámbito de aplicación: 

a) As persoas traballadoras que presten servizos nos sectores cualificados como 
esenciais no anexo deste real decreto-lei. 

b) As persoas traballadoras que presten servizos nas divisións ou nas liñas de 
produción cuxa actividade se corresponda cos sectores cualificados como 
esenciais no anexo deste real decreto-lei. 

c) As persoas traballadoras contratadas por (i) aquelas empresas que solicitasen 
ou estean a aplicar un expediente de regulación temporal de emprego de 
suspensión e (ii) aquelas a as que lles sexa autorizado un expediente de 
regulación temporal de emprego de suspensión durante a vixencia do permiso 
previsto este real decreto-lei. 

d) As persoas traballadoras que se atopan de baixa por incapacidade temporal ou 
cuxo contrato estea suspendido por outras causas legalmente previstas.  

e) As persoas traballadoras que poidan seguir desempeñando a súa actividade con 
normalidade mediante teletraballo ou calquera das modalidades non presenciais 
de prestación de servizos.”  

  

 No seu artigo 2 defínese o que se entende por permiso retribuído para os efectos desta 
norma: 

“1. As persoas traballadoras que se atopen dentro do ámbito de aplicación do presente real 
decreto-lei gozarán dun permiso retribuído recuperable, de carácter obrigatorio, entre o 30 de 
marzo e o 9 de abril de 2020, ambos inclusive. 
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 2. O presente permiso conlevará que as persoas traballadoras conservarán o dereito á 
retribución que lles correspondese de estar a prestar servizos con carácter ordinario, incluíndo 
salario basee e complementos salariais.” 
 
E no seu artigo 3 establécese o xeito de recuperar as horas de traballo non prestadas durante 
o permiso retribuído: 
 
“1. A recuperación das horas de traballo poderase facer efectiva desde o día seguinte á 
finalización do estado de alarma ata o 31 de decembro de 2020. 
 2. Esta recuperación deberá negociarse nun período de consultas aberto para o efecto entre 
a empresa e a representación legal das persoas traballadoras, que terá unha duración máxima 
de sete días. 
... 
De non alcanzarse acordo durante este período de consultas, a empresa notificará ás persoas 
traballadoras e á comisión representativa, no prazo de sete días desde a finalización daquel, 
a decisión sobre a recuperación das horas de traballo non prestadas durante a aplicación do 
presente permiso. 
...“ 
 
Na Universidade da Coruña desde o inicio da crise sanitaria (xa coas resolucións reitorais do 
14 e 15 de marzo de 2020), procurouse a continuidade da prestación dos servizos 
administrativos priorizándose a actividade mediante a realización da modalidade non 
presencial ou telemática de traballo, na que o persoal desenvolveu as tarefas asignadas ao 
seu posto de traballo fóra das dependencias da UDC, sempre que foi posible. 
 
Para cumprir con esa finalidade, nos servizos da UDC, as xefaturas de servizos/unidades ou 
decanatos/direccións de centros, comunicaron a esta Xerencia, mediante o correo electrónico 
servizo.pas@udc.gal, a relación de persoas que prestaron os seus servizos na modalidade 
non presencial. E, posteriormente estas persoas fixeron a súa solicitude individualizada 
mediante o Portal do persoal (categoría “teletraballo”). 
 
A Resolución reitoral do 29 de marzo de 2020 foi consecuencia da publicación do Real 
decreto-lei 10/2020, do 29 de marzo e, así, estableceu o seguinte: 
 
“- 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 

Código Seguro De Verificación bmBdkrpH3/T3AJmqcT1FHQ== Estado Data e hora

Asinado Por Ramón Alberto del Valle López - Xerente Asinado 04/08/2020 12:06:05

Observacións Páxina 2/3

Url De Verificación https://sede.udc.gal/services/validation/bmBdkrpH3/T3AJmqcT1FHQ==

https://sede.udc.gal/services/validation/bmBdkrpH3/T3AJmqcT1FHQ==


                   Xerencia 

Páxina 3 de 3 
 

de vixencia do Real Decreto-Lei. 

- O persoal que na 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.” 
 
Polo tanto, debido as razóns expostas, e despois de negociación coa Xunta de Persoal do 
PAS da UDC, en sesións do 13 e 22 de xullo, procede concretar a previsión da norma estatal 
e da resolución reitoral do xeito seguinte. 
 

- As xornadas que se establecen son as comprendidas entre o día 30 de marzo e 9 de 
abril (ambas datas incluídas) do ano 2020. Iso supón 8 días laborables. A xornada 
neses días foi de 5 horas é dicir, un total de 40 horas de traballo. 

 
En consecuencia, e coa finalidade de recuperar esas horas de traballo, o persoal da 
Universidade da Coruña que non realizase o seu traballo de xeito non presencial nesas 
xornadas: 
 

- Non terá o horario de verán previsto no punto 2.2 do apartado segundo da Resolución 
do 30 de xaneiro de 2019 pola que se regula a xornada, o horario de traballo, as 
vacacións e a concesión de permisos e licenzas ao PAS da UDC, desde o día 15 ata 
o día 30 (ambas datas incluídas) de setembro de 2020. 

- Dótase una bolsa de 15 horas por cada unha desas persoas, para que ata o 31 de 
decembro de 2020, poida prestar servizos cando así for necesario en función das 
circunstancias do centro ou unidade no que presten os seus servizos.   

- A dita distribución deberá respectar en todo caso os períodos mínimos de descanso 
diario e semanal previstos na lei e o/a traballador/a deberá coñecer cun preaviso 
mínimo de cinco días o día e a hora da prestación de traballo resultante daquela. 
Deberán ser respectados os dereitos de conciliación da vida persoal, laboral e familiar 
recoñecidos legalmente. 

 
 
Asinado dixitalmente polo xerente da UDC. 
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