
 
APROVACIÓ DE LA NORMATIVA SOBRE EL  PROGRAMA DE 

SABÀTICS PER AL PROFESSORAT DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
 

 (aprovada en el Consell de Govern núm. 4/10 de 29 d’abril de 2010)  
 
 

Exposició de motius: Donat que és necessari que personal docent i investigador (PDI) 
puguin millorar les seves capacitats al llarg de tota la seva vida acadèmica a la 
universitat de Girona al mateix temps que progressen en la seva carrera acadèmica.  
 
Donat que fa falta definir el programa de sabàtics de la Universitat de Girona d’acord 
amb l’article 8 del RD 898/1985, del 30 d’abril, sobre règim de professorat i l’art 40 de 
la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, que modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre d’Universitats, amb la Llei 1/2003, de 19 de febrer de Catalunya en el seu 
art,56, i amb els Estatuts de la Universitat de Girona en l’article 167 que contemplen 
que el personal acadèmic amb dedicació a temps complet tindrà dret a gaudir 
periòdicament d’un període sabàtic. 
 
Donat el Pla Estratègic de la UdG 2008-2013 en les línies: 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.4, 4.3, 
7.1, 20.7, 21.3, 22.3, 23.1 i 23.3 i tal com estableix el Pla Sectorial “Bases pel 
desenvolupament professional del PDI” i en concret “El marc general de les bases pel 
desenvolupament professional del PDI”.  
 
Presentat i debatut amb els representants dels treballadors i vist que la Comissió de 
Personal Acadèmic de la sessió 4/10, del dia 12 d’abril de 2010, ha informat 
favorablement. 
 
 
S’ACORDA: 
 
Únic.- Aprovar la Normativa sobre el Programa de Sabàtics per al Professorat de la 
Universitat de Girona. 
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NORMATIVA SOBRE EL  PROGRAMA DE SABÀTICS PER AL PROFESSORAT  

DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA 
 
 
Preàmbul 
 
És necessari que les persones puguin millorar les seves capacitats al llarg de tota la seva 
vida docent a la Universitat de Girona, i els darrers anys són especialment importants 
perquè les persones puguin treure major profit del contacte i la relació amb d’altres 
universitats i instituts d’arreu.  
 
Aquestes relacions del personal docent i investigador amb altres universitats, si 
s’intensifiquen, han de portar inevitablement a una millora de la qualitat docent i a un 
increment de la recerca i el coneixement. 
 
És important, a més, crear i enfortir la mobilitat internacional com a mitjà de creació 
de relacions amb d’altres institucions. Això qui millor pot fer-ho és el professorat que 
té més experiència, més reconeixement, i que és qui millor pot representar a la 
Institució. No obstant, el professorat en l’etapa intermèdia de la seva carrera 
professional, amb una trajectòria encara llarga, també necessita d’aquestes estades amb 
les que podrà, amb el treball i de les relacions que si estableixin, avançar en la seva 
carrera professional al mateix temps que contribueix a la millora general de la 
institució. Per últim, les estades i l’establiment d’aquestes relacions també poden 
contribuir a facilitar la reincorporació del professorat a les activitats pròpies del PDI 
després d’un període d’intensa gestió universitària, com una etapa de posta al dia i 
rellançament. 
 
A la Universitat de Girona, com en d’altres universitats, s’ha de disposar dels 
instruments que permetin complir aquests objectius de creixement personal i 
institucional. Un d’aquests, molt utilitzat per les universitats reconegudes per la qualitat 
de la seva docència i per ser capdavanteres en la recerca, és el programa de sabàtics 
per al professorat com a resultat de disposar d’un període sense tenir responsabilitats 
acadèmiques de gestió, docència i recerca habituals. Aquest període podrà ser de un 
semestre o d’un any. 
 
D’acord amb l’article 8 del RD 898/1985, del 30 d’abril, sobre règim de professorat i 
l’art 40 de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, que modifica la Llei Orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre d’Universitats, els Estatuts de la Universitat de Girona en l’article 
167 contemplen que el personal acadèmic amb dedicació a temps complet tindrà dret a 
gaudir periòdicament d’un període sabàtic, d’acord amb el que reglamenti el Consell de 
Govern. Així mateix, la Llei 1/2003, de 19 de febrer de Catalunya en el seu art,56 
estableix que els professors contractats permanents poden gaudir, d’acord amb la 
normativa interna de la universitat, com a màxim, d’un any sabàtic per cada sis anys 
d’activitat acadèmica, sempre que aquest període de temps es dediqui a activitats de 
formació o col·laboració en una universitat o un centre de recerca de fora de 
Catalunya. 
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Per aquestes raons s’ha considerat necessari que la Universitat estableixi aquesta 
normativa de sabàtics i realitzi un esforç econòmic i institucional que ha de revertir en 
la millora de la qualitat docent i de l’activitat investigadora de tot el seu professorat.  
 
El programa de sabàtics complementa el permisos i llicències regulades en el reglament 
de llicències per estudi de la Universitat de Girona aprovat per la Comissió Gestora de 
13 i 20 d’octubre de 1994 (BOU setembre octubre 1994) i modificat pel Consell de 
Govern 5/08, del 5 de juny de 2008. 
 
 
Article 1. Objectius 
1. Aquest reglament regula les llicències per sabàtics de la Universitat de Girona (UdG).  
 
2. Els objectius del Programa de Sabàtics són els següents: 
a) L'actualització dels coneixements científics del professorat. 
b) La millora de la metodologia educativa  
c) La intensificar les activitats de recerca del professorat, o l’obrir i desenvolupar 
noves línies de recerca 
d) Fomentar les relacions de la UdG amb institucions de prestigi reconegut. 
 
 
Article 2. Llicències per sabàtics 
1. Les llicències sabàtiques contemplen un pla d’activitats en un centre universitari, 
d’estudi o de recerca de prestigi reconegut fora de Catalunya.  
 
2. Les llicències seran concedides per un curs acadèmic (sabàtic anual) o per mig curs 
acadèmic (sabàtic semestral). En el primer cas, la llicència començarà normalment el 15 
de setembre d’un any i finalitzarà el 14 de setembre de l’any següent. En el segon cas, 
els períodes habituals aniran des de l’inici i fins al final de cada semestre. De forma 
excepcional aquests períodes podran adaptar-se segons les necessitats de cada 
sol·licitud sempre que el professorat implicat garanteixi que complirà les obligacions 
docents durant el temps en el que no gaudeixi de la llicència sabàtica. En els sabàtics 
anuals es requerirà que el període de temps en què es fan estades fora de la UdG sigui, 
com a mínim, de 6 mesos. Aquest període ha de ser de 3 mesos en el cas del sabàtics 
semestrals. 
 
3. Durant la llicència sabàtica es conservaran tots els drets econòmics, acadèmics i 
administratius del professor amb llicència sabàtica, excepte els corresponents al 
complement per càrrec acadèmic. 
 
4. Per tal de cobrir els objectius fixats i de les necessitats derivades de les diferents 
situacions exposades al preàmbul, es creen 4 modalitats de sabàtics: 
a) Sabàtics de reconeixement 
Amb l’objectiu prioritari d’establir i enfortir relacions amb d’altres institucions de 
prestigi. 
b) Sabàtics de formació 
Amb l’objectiu prioritari de millorar els coneixements i relacions científiques i docents 
que contribueixin a la formació acadèmica del professorat. 
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c) Sabàtics de reincorporació 
Amb l’objectiu prioritari de posta al dia dels coneixements i relacions científiques i 
docents després d’un període intens de gestió universitària. 
d) Sabàtics de reincorporació del Consell de Direcció 
Amb l’objectiu prioritari de posta al dia dels coneixements i relacions científiques i 
docents després d’un període intens de gestió universitària.  
 
 
Article 3. Requisits 
1. Són requisits generals per poder optar a una llicència sabàtica: 
a) Ser membre del professorat funcionari o del professorat contractat amb 
caràcter indefinit. 
b) Tenir dedicació a temps complet durant els cinc cursos immediatament 
anteriors a la data de la convocatòria. 
c) No haver estat sancionat per cap expedient disciplinari. 
d) El professorat amb dedicació assistencial en places vinculades haurà 
d’obtenir un permís de naturalesa anàloga de l’administració o organisme amb el que es 
tingui el concert, i no podrà realitzar cap altre activitat. 
e) No haver gaudit d’una llicència sabàtica avaluada negativament. 
 
2. Són requisits de cada modalitat de sabàtic: 
a) Sabàtics de reconeixement: 
o Haver prestat 25 anys de serveis a la Universitat, 15 dels quals, almenys, 
hauran de ser a la UdG, el Col·legi Universitari, l’Estudi General o l’Escola Universitària 
Politècnica de Girona en el període immediatament anterior a la data de la 
convocatòria. 
o No haver gaudit amb anterioritat d’una llicència sabàtica de 
reconeixement. 
o Haver participat en òrgans de govern unipersonals de la Universitat. 
 
b) Sabàtics de formació: 
o Estar en possessió del títol de doctor 
o Haver prestat 10 anys de serveis a la Universitat, 6 dels quals, almenys, 
hauran de ser a la UdG. 
 
c) Sabàtics de reincorporació: 
o Haver finalitzat dels càrrecs acadèmics de degà, director de centre 
docent, director de departament o director d’institut en els últims 18 mesos, i que 
s’hagi exercit, com a mínim, tres anys en el càrrec. 
 
d) Sabàtics de reincorporació del Consell de Direcció: 
o Haver finalitzat dels càrrecs acadèmics de rector, vicerector, secretari 
general o delegat del rector (en funcions assimilables a vicerector) en els últims 18 
mesos, i que s’hagi exercit, com a mínim, tres anys en el càrrec. 
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Article 4. Incompatibilitats 
1. L’haver gaudit d’un sabàtic en els 6 anys anteriors. El professorat que hagi gaudit 
d’una llicència de sabàtic i vulgui gaudir d’un nou sabàtic ha d’iniciar el còmput del 
període de 6 anys des de la finalització de la llicència prèvia de sabàtic. 
 
2. El gaudir d’un sabàtic és incompatible amb l’exercici d’un càrrec acadèmic. 
 
 
Article 5. La convocatòria 
1. Cada any es realitzarà una convocatòria en el marc del Programa de Sabàtics que 
determinarà la quantitat de permisos sabàtics pels casos previstos en l’art. 2.4 a), b) i c). 
El nombre total de mesos dependrà de la disponibilitat dels recursos necessaris per 
finançar-los. En funció d’aquest paràmetre el Rector o Rectora podrà acordar deixar 
en suspens la convocatòria. 
 
2. Per qüestions d’ordre intern, la convocatòria anual determinarà també el nombre 
màxim de mesos per categories: reconeixement, formació i incorporació, i els criteris 
específics de classificació de les sol·licituds de la convocatòria. 
 
3. Sense perjudici dels criteris esmentats en el paràgraf anterior, i per tal d’evitar 
possibles impactes negatius que sobre la qualitat de la docència podria comportar una 
acumulació de permisos en un mateix departament, el nombre de mesos concedits al 
professorat dels departaments per convocatòria, pels casos previstos en l’art. 2.4 a), b) 
i c), es limitarà en els termes següents: 
 

Professors permanents a temps complet del dep. Màxim de mesos 
Menys de 15 12 
Entre 15 i 35 24 
Més de 35 36 

 
 
Article 6. Presentació de sol·licituds. 
1. Les persones interessades en participar en el Programa de Sabàtics hauran de fer 
arribar la seva sol·licitud al Vicerectorat de Professorat en el termini que s’assenyali a 
la convocatòria corresponent. 
 
2. Amb la sol·licitud caldrà acompanyar la documentació següent: 
a) currículum normalitzat,  
b) memòria de les activitats que durà a terme durant l'any sabàtic, 
c) certificat l’acceptació i període de la visita per la durada sol·licitada emès 
per la universitat o centre d’estudi o de recerca que acollirà al sol·licitant.  
 
 
Article 7. Avaluació de les sol·licituds. 
1. La Comissió de Personal Acadèmic (CPA) avaluarà les sol·licituds atenen als requisits 
i les incompatibilitats dels articles 2 i 4, i en funció dels criteris de l’article 7.2. 
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2. La CPA ordenarà les sol·licituds de permisos sabàtics dels casos previstos en l’art. 
2.4 a), b) i c). per procedir a proposar al Rector o Rectora  el nombre de llicències 
sabàtiques que permetin les disponibilitats pressupostàries, tenint en compte els 
criteris de la convocatòria que com a mínim han de contemplar el següents aspectes: 
a) Activitats realitzada com a personal docent i investigador a la UdG (gestió, 
docència i recerca/transferència). 
b) Valor de la memòria de les activitats. 
c) Prestigi i adequació de la universitat o del centre d’estudi o de recerca on 
proposa de fer l’estada. 
d) El fet d’haver sol·licitat en la convocatòria anterior una llicència sabàtica que 
hagi estat valorada positivament i que, per qüestions de priorització, no hagi estat 
concedida. 
 
3. Quan, un cop aplicats els barems anteriors, dues o més sol·licituds tinguin la mateixa 
puntuació, el sabàtic s’atorgarà tenint en compte l’equilibri de gènere en aplicació dels 
objectius del document del Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de la UdG 
aprovat pel Consell de Govern 1/09 de 29 de gener de 2009. 
 
4. La CPA proposarà al Rector o Rectora les sol·licituds previstes en l’art. 2.4 d) que 
siguin avaluades favorablement. 
 
 
Article 8. Resolució de la convocatòria. 
El Rector o Rectora resoldrà la concessió de sabàtics a proposta de la CPA en un 
termini màxim de dos mesos a comptar de l’endemà de la data en què finalitzi el 
termini per a la presentació de sol·licituds. 
 
 
Article 9. Substitució del professorat amb llicència sabàtica 
En el cas que no existeixi capacitat acadèmica suficient a l’àrea de coneixement per 
cobrir l’encàrrec docent del professor a qui s’hagi concedit el sabàtic, la UdG assignarà 
els recursos econòmics necessaris per tal que es pugui contractar el professorat 
necessari per cobrir aquest encàrrec docent. Aquesta suplència no implicarà un 
increment de plantilla de professorat. 
 
 
Article 10. Seguiment i avaluació 
1. Les persones a qui s’hagi atorgat el permís de llicència sabàtica hauran de fer arribar 
a la direcció del departament i al Vicerectorat competent en matèria de Professorat, 
en el termini màxim d’un mes des de la finalització del permís, un certificat de la 
institució d’acollida i un informe dels resultats de l’activitat duta a terme durant el 
període de sabàtic. La CPA avaluarà anualment els resultats de les llicències sabàtiques.  
 
2. El professorat que ha gaudit d’una llicència sabàtica no se li concedirà cap Comissió 
de Serveis en els 2 anys següents a comptar des de la finalització del període sabàtic. 
 
 
 

6/7 



 
 
 
Disposició addicional primera 
A partir de 65 anys els professors que sol·licitin una llicència sabàtica de 
reconeixement també podran realitzar l’estada en qualsevol centre universitari, 
d’estudi o de recerca de prestigi reconegut de Catalunya. 
 
Disposició addicional segona 
El programa de sabàtics es revisarà un cop acomplerts els cinc anys des de la seva 
entrada en vigor. 
 
Disposició final 
Aquest Programa entrarà en vigor l’endemà de la seva aprovació pel Consell de 
Govern. 
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