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Acord de 28 d’octubre de 2010 pel qual s’aprova la modificació de la Normativa 
de professorat: períodes sabàtics i llicències i permisos

NORMATIVA DE PROFESSORAT

Aprovada per Junta de Govern el 4 de juny de 1999 i modificada el 22 de desembre de 1999, el 15  –
d'octubre de 2001, el 7 de març de 2002, el 16 d’octubre de 2003 i el 30 d’abril de 2004

Modificada al Consell de Govern de data 18 de juliol de 2006 i el 26 de febrer de 2009 –

D'acord amb el Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre règim de professorat universitari i el Con-
veni col·lectiu per al personal docent i investigador de les universitats públiques catalanes, Resolució 
TRE/309/2006, de 21 de desembre, les universitats podran concedir llicències per a estudis als seus profes-
sors per realitzar activitats docents o investigadores vinculades a una universitat, institució o centre, estatal 
o estranger, d'acord amb els requisits i durada establerts en els seus Estatuts, en el marc de les disponibilitats 
pressupostàries.

2.5. PERÍODES SABÀTICS

1. El professorat de cossos docents universitaris o el professorat contractat permanent amb dedicació a 
temps complet pot gaudir d’un any sabàtic cada sis anys d’activitat ininterrompuda com a professorat de 
cossos docents universitaris i professorat contractat permanent a la URV per realitzar treballs de recerca i 
perfeccionament en una altra universitat o centre de recerca.

2. Durant el període sabàtic es conservaran tots els drets administratius i econòmics.

3. Abans del mes de juny de cada any, els departaments podran fer propostes de concessió d'un any 
sabàtic o d'un semestre sabàtic per al seu professorat, fins al nombre màxim del 10 % dels membres totals 
de la seva plantilla de professorat de cossos docents i professorat contractat permanent. Es recomana que 
l'inici i/o finalització del període sabàtic coincideixi amb el del curs acadèmic.

4. La concessió del període sabàtic ha de ser aprovada per la Comissió de Recursos Humans, delegada 
del Consell de Govern, i est÷a supeditada a la cobertura de la docència assignada a la persona interessada.

5. Els professors a qui es concedeixi un any o un semestre sabàtic no poden tornar a sol·licitar-ne un de 
nou fins que no hagi transcorregut un mínim de sis o tres anys, respectivament.

6. El professorat que gaudeixi d'un període sabàtic, no podrà ocupar cap càrrec acadèmic. Si un docent 
té un encàrrec de rector, caldrà assegurar el desenvolupament correcte de les tasques assignades abans de 
la concessió del període sabàtic.

7. Les propostes dels departaments no poden significar o implicar modificacions dels plans d'estudis 
vigents ni de la plantilla del departament.

8. Per seleccionar les sol·licituds que han de presentar les persones afectades, el consell del departa-
ment ha de tenir en compte, entre d'altres, els criteris següents:

Qualitat del centre on ha de transcórrer l'estada i voluntat acreditada de col·laboració per a) 
part d'aquest, així com qualitat i interès del projecte a realitzar.

Viabilitat del pla de treball.b) 

Impacte positiu del treball en la investigació i docència del departament.c) 

Permisos gaudits els últims anys.d) 

Currículum docent, investigador i de gestió.e) 

Antiguitat com a professor universitari.f) 

9. Els professors que hagin gaudit d'un any o d'un semestre sabàtic han de lliurar a la Comissió de Re-
cursos Humans, delegada del Consell de Govern, un informe de l'activitat realitzada.

10. Els professors que hagin ocupat el càrrec de rector o rectora durant un mandat tenen dret a gaudir 
d’un any sabàtic després del seu cessament, per tal de poder posar al dia la seva activitat docent i investiga-
dora. En aquest cas no és necessari que inclogui una estada en una altra universitat o centre de recerca.

11. 

Els professors que hagin ocupat el càrrec de vicerector o vicerectora o secretari o secretària a) 
general durant un mandat tenen dret a gaudir d’un semestre sabàtic després del seu cessa-
ment, per tal de poder posar al dia la seva activitat docent i investigadora. En aquest cas no 
és necessari que inclogui una estada en una altra universitat o centre de recerca.
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Els professors que hagin estat en situació de serveis especials per un període no inferior a a) 
dos anys tenen dret a gaudir d’un trimestre sabàtic a partir del moment de la reincorpora-
ció, per tal de poder posar al dia la seva activitat docent i investigadora. Aquest trimestre 
sabàtic es gaudirà, si s’escau, després de la llicència de tres mesos establerta a l’article 8.2 
del Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari. En un cas 
i altre no és necessari que inclogui una estada en una altra universitat o centre de recerca.

12. A efecte de comptabilització d’anys d’activitat per a la sol·licitud de períodes sabàtics, els períodes 
en què un docent ha ocupat el càrrec de degà o degana, director o directora d’escola  o director o directora 
de Departament es computen aplicant el factor 1,5.

13. Correspon a la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern, la interpretació 
d’aquest article.

2.6. LLICÈNCIES PER A ESTUDI O/I INVESTIGACIÓ I PERMISOS

1. Les llicències per a estudi i/o investigació es concedeixen al professorat per realitzar activitats docents 
o investigadores vinculades a una universitat, institució o centre, estatal o estranger, en el marc de les dis-
ponibilitats pressupostàries i d’acord amb els requisits següents:

1.1 Es poden sol·licitar les llicències següents:

Llicències fins a 10 dies: Les concedeixen els departaments corresponents. Trimestralment a) 
es passarà la informació de les llicències concedides al vicerectorat competent en matèria 
de personal docent i investigador, indicant el motiu de cada llicència.

Llicències de més de 10 dies i fins a 3 mesos: Les concedeix el vicerectorat competent en b) 
matèria de personal docent i investigador, per delegació del Consell de Govern. La perso-
na interessada ha de presentar, amb una antelació de 10 dies, una instància de sol·licitud 
al departament afectat, el qual ha d’emetre un informe posant de manifest l'interès de la 
sol·licitud. El personal al qual es concedeixi una llicència d'aquesta mena tindrà plenitud 
de drets econòmics. Una vegada concedida la llicència, s’ha de comunicar al/s centre/s 
afectat/s.

Llicències de més de 3 mesos i fins a 1 any: Les concedeix la Comissió de Recursos Hu-c) 
mans, delegada del Consell de Govern, seguint el procediment de l'epígraf b d’aquest 
apartat, per bé que la sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació de 2 mesos. El perso-
nal al qual es concedeixi un permís d'aquest tipus té dret a percebre el 80% de les seves 
retribucions íntegres.

Excepcionalment, els membres del professorat doctor contractat a temps complet que amb 
motiu de trobar-se en l’etapa inicial de la seva carrera acadèmica no poden sol·licitar un 
període sabàtic, d’acord amb el que estableix l’apartat 2.5, poden gaudir d’aquest permís 
amb plenitud de drets econòmics. En finalitzar el permís, han de lliurar a la Comissió de 
Recursos Humans, delegada del Consell de Govern, un informe de l'activitat realitzada.

Llicències de més d’un any: Les concedeix la Comissió de Recursos Humans, delegada del d) 
Consell de Govern, seguint el procediment de l'epígraf b d’aquest apartat, per bé que la 
sol·licitud s'ha de presentar amb una antelació de 2 mesos. Els beneficiaris d'aquest permís 
no tenen dret a cap retribució econòmica per part de la Universitat Rovira i Virgili.

1.2 En les sol·licituds de llicències per a estudi o investigació hi ha de figurar:

Temps de durada del treball a realitzar, amb indicació de les dates de començament i de a) 
finalització.

Treball que es realitzarà durant el permís.b) 

Si s'escau, retribucions que es percebran per qualsevol concepte i qualsevol institució, c) 
durant el període corresponent.

Condicions de què es gaudirà en el lloc previst per efectuar l'estudi o investigació.d) 

Acceptació de la institució on s'efectuarà l'estudi o investigació.e) 

1.3. Durant el mateix curs acadèmic un professor o professora no podrà gaudir de llicències previs-
tes als apartats a i b que sumades suposin més de tres mesos.

2. El professorat que hagi ocupat el càrrec de rector o rectora més d’un mandat consecutiu pot gaudir 
d’un permís de fins a un any d’acord amb el que estableix  l’epígraf 4 d’aquest apartat, consecutivament a 
l’any sabàtic previst a l’epígraf 10 de l’apartat 2.5 de períodes sabàtics.
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3. El professorat que hagi ocupat el càrrec de vicerector o vicerectora o secretari o secretària general 
més d’un mandat consecutiu pot gaudir d’un permís de fins a 6 mesos d’acord amb el que estableix l’epígraf 
4, consecutivament al semestre sabàtic previst a l’epígraf 11 de l’apartat 2.6 de períodes sabàtics.

4. La concessió d’un permís implica la cobertura per part del departament de la docència assignada a la 
persona afectada sense que això impliqui cap increment de professorat. Per tal de garantir-ho, en l’informe 
del departament s’ha de fer constar el professorat que cobrirà la docència durant el període de permís.

5. El professorat que ocupi càrrecs acadèmics i sol·liciti un permís superior a 10 dies ha d’informar l’òr-
gan corresponent de la concessió. En cap cas pot gaudir de permisos superiors als dos mesos.

6. Un docent no pot gaudir de qualsevol tipus de permís o llicència, excepte els previstos a l’epígraf 
5?????, si sumats els concedits en els últims cinc cursos acadèmics superen els dotze mesos; per a aquest 
còmput no es comptabilitzaran els permisos o llicències inferiors a 10 dies. Qualsevol excepció a aquesta 
limitació implica la no-percepció de retribucions durant el període de permís o llicència.

7. Correspon a la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern, la interpretació 
d’aquest article.


