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Resolució del rector de la Universitat de Girona, per la qual s’obre el termini 
de presentació de sol·licituds de reducció de la dedicació docent per a la 
intensificació de l’activitat de la recerca i transferència del professorat 
finançada a càrrec d’ajuts, projectes, convenis o recursos lliures.  
  
Vist el que disposa l’article 31 del Títol V de la Normativa reguladora de la dedicació docent 
del professorat (eBOU-1962) 
 
De conformitat amb les competències que m’han estat atribuïdes pels articles 93 i 97 dels 
Estatuts de la Universitat de Girona (aprovats per ACORD GOV/94/2011, de 7 de juny, pel 
qual s'aprova la modificació dels Estatuts de la Universitat de Girona i es disposa la 
publicació del seu text íntegre, publicats al DOGC núm. 5897, de 9 de juny de 2011); i en 
virtut del DECRET 401/2021, de 14 de desembre, pel qual es nomena el doctor Joaquim 
Salvi Mas rector de la Universitat de Girona (publicat al DOGC núm. 8564, de 16 de 
desembre de 2021). 
 
RESOLC:  
 
Primer, - Obrir el termini de presentació de sol·licituds de reducció de la dedicació docent 
per a la intensificació de l’activitat de la recerca i transferència del professorat finançada a 
càrrec d’ajuts, projectes, convenis o recursos lliures. 
 
Segon, -  Les persones interessades en presentar sol·licitud hauran de complir el següent 
requisit: 

a) Formar part del professorat a temps complet de la Universitat de Girona amb el 
reconeixement d’investigador actiu de la Universitat de Girona (segons acord pel Consell 
de govern en la sessió ordinària 2/2009, de 2 març, modificada pel Consell de Govern en la 
sessió ordinària 4/2012, de 16 de desembre, publicat el text refós al BOUdG núm. núm. 
7/2019 –eBOU1753–) 

Tercer, - Les persones interessades hauran de presentar a través del registre electrònic de 
la Universitat de Girona (https://aserv2.udg.edu/RegistreElectronic/ValidAPI.aspx ) la 
sol·licitud formalitzada segons model corresponent (annex 1 de la present resolució), 
adreçada al vicerector de Personal de la Universitat de Girona. 
 
Aquesta sol·licitud s’haurà de signar per la persona sol·licitant i per la direcció del 
Departament d’adscripció, indicant el número crèdits, la procedència dels fons per assumir 
costos (unitat de despesa),  el número de TC (transferència de crèdit), i s’haurà d’adjuntar 
un pla de treball i els resultats esperables. 
 
L’import de la transferència s’haurà d’abonar al centre de cost 11.01.201 aplicació 
133.00 
 
Quart, - El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el dia 11 de març de 2022  i 
finalitzarà el 21 de març de 2022 ambdós inclosos. 
 

https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1962?_ga=2.182546786.59599297.1615190206-244882976.1496746986
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1962?_ga=2.182546786.59599297.1615190206-244882976.1496746986
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Cinquè, - L’import en concepte de crèdit de professorat de la reducció de la 
dedicació docent ve regulat per a cada any per les bases d’execució del pressupost i 
per l’any 2022 està fitxat en 1.050 euros crèdit. 
 
Es podrà sol·licitar un rebaix d’un mínim de 3 crèdits i màxim de 9 crèdits per curs 
acadèmic. 
 
Sisé, -  L’exempció docent s’aplicarà en el curs 2022/2023.  
 
Setè, - El professorat beneficiari d’una intensificació d’acord amb aquesta regulació 
haurà d’elaborar un informe de les activitats desenvolupades gràcies a la reducció 
docent, la valoració del qual es tindrà en compte en futures sol·licituds. 
 
Vuitè,- Publicar la present resolució al tauler d’anuncis electrònic de la seu electrònica de la 
Universitat de Girona. 
 
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa i independentment de la seva execució immediata, les 
persones interessades poden interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició davant del/la rector/a de la 
Universitat de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb el que disposen els 
articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o 
bé interposar directament recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Girona, en el 
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la seva publicació, d’acord amb els articles 8.3, 14.1 i 46.1de la L1ei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.  
 
Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa 
dels seus interessos. 
 
Girona, 
 
El vicerector de Personal         
Per resolució de delegació de signatura 
del rector de data 22 de desembre de 2021, 
Joan Andreu Mayugo Majo 
 

https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/tauler-danuncis-electronic
https://seu.udg.edu/serveis-dinformacio/tauler-danuncis-electronic


SR./SRA. VICERECTOR/A DE PERSONAL DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 

ANNEX 1 

SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE LA DEDICACIÓ DOCENT PER A LA 
INTENSIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT DE RECERCA I TRANSFERÈNCIA 

DEL PROFESSORAT FINANÇADA A CÀRREC D’AJUTS, 
PROJECTES, CONVENIS O RECURSOS LLIURES 

Nom, cognoms: 

Categoria: 

Departament:  

Exposo: 

a) Que compleixo amb els requisits establerts al Títol V de la Normativa reguladora de la
dedicació docent del professorat (eBOU-1962)

Per la qual cosa Sol·licito: 

- L’exempció docent per al curs 2022/23 de ____ crèdits per un import total de ____ (a 
raó de 1.050-€/cr.) 

- Marqueu aquesta casella si la reducció de docència està motivada per un ajut ICREA
ACADÈMIA. 

Procedència dels fons per assumir costos (unitat de despesa): 

Número de transferència de crèdit (TC):__________  _ 

Documentació que cal adjuntar: 

- Pla de treball i els resultats esperables

Girona 

Signatura de la persona sol·licitant Vistiplau direcció del Departament 
d’adscripció 

https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1962?_ga=2.17913213.59599297.1615190206-244882976.1496746986
https://seu.udg.edu/ca-es/serveis-dinformacio/boudg/ebou/disposicio/1962?_ga=2.17913213.59599297.1615190206-244882976.1496746986
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