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NORMATIVA SOBRE PERMISOS, LLICÈNCIES D’ESTUDI, SEMESTRES 
SABÀTICS I ALTRES SITUACIONS DE CARÀCTER ESPECIAL DEL 
PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR DE LA UNIVERSITAT JAUME I DE 
CASTELLÓ 

(Aprovada de la Junta de Govern núm. 33 del dia 20 de juliol de 2001) 
(Modificada de la Junta de Govern núm. 34 del dia 28 de setembre de 2001, en 

Consell de Govern núm. 15 del dia 1 de juny de 2005 i en Consell de Govern 
núm. 50 del dia 1 d’octubre de 2014) 

 
Article 1. Règim d’aplicació 
El personal docent i investigador de la Universitat Jaume I pot gaudir de permisos, 
llicències d’estudis, períodes sabàtics i d’altres situacions de caràcter especial que es 
contemplen en la normativa vigent aplicable, en els Estatuts de la Universitat, en 
aquesta normativa i en qualsevol altra norma que hi siga d’aplicació.  
 
Article 2. Sol·licitud  
La sol·licitud, juntament amb aquells documents que motiven la petició, s’ha de 
presentar al registre del departament, seguint el procediment establert en els articles 3 a 
5 d’aquesta normativa per a les llicències d’estudi, segons la duració del permís 
sol·licitat.  
 
Article 3. Llicències d’estudi d’una durada inferior a quinze dies 
3.1. El personal docent i investigador interessat ha de sol·licitar la llicència a la direcció 
del departament, qui resoldrà i, en cas de concessió, ho posarà en coneixement del 
deganat o direcció del centre i del vicerectorat amb competències en professorat. La 
resolució es pot recórrer davant el rector.  
3.2. En el model de sol·licitud s’ha de fer constar el motiu de la llicència, el període 
exacte d’absència i la localització del PDI durant el temps de durada de la llicència, així 
com la proposta de cobertura de la docència, les tutories i altres obligacions docents que 
corresponguen al sol·licitant. Aquesta cobertura es realitzarà preferentment mitjançant 
substitució per un altre docent o, excepcionalment, per la recuperació de les esmentades 
activitats en altres dates. Si escau, la sol·licitud ha d’incloure el vistiplau del professorat 
que realitzarà la substitució.  
3.3. La sol·licitud s’ha de presentar, almenys, una setmana abans de l’inici de la 
llicència sol·licitada.  
3.4. L’assistència a centres d’investigació als efectes d’investigació, docents i de gestió, 
per temps igual o inferior a 24 hores, i sempre que l’assistent no tinga classes, tutories, 
ni exàmens, no exigeix la sol·licitud de permís previ de la persona interessada, la qual 
es limitarà a comunicar-ho a la direcció del departament. Si l’assistent és el director del 
departament, ho comunicarà al vicerector amb competències en professorat.  
 
 
 
 



 

Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat 

 
 
 
Article 4. Llicències d’estudi superiors a catorze dies i iguals o inferiors a tres 
mesos 
4.1. El personal docent i investigador interessat ha de sol·licitar la llicència d’estudis al 
vicerector amb competències en professorat amb l’informe previ del deganat/direcció 
del centre implicat en la docència i de la direcció del departament.  
4.2. En el model de sol·licitud s’ha de fer constar el motiu de la llicència, el període 
exacte d’absència i la localització del PDI durant el temps de durada de la llicència, així 
com la proposta de cobertura de la docència, que haurà de ser per substitució per un 
altre docent del departament o, en aquells casos excepcionals i que compten amb 
l’autorització del centre, per cobertura de la docència en altres dates. Si escau, la 
sol·licitud ha d’incloure el vistiplau del professorat que realitzarà la substitució.  
4.3. La petició s’adreçarà al vicerectorat amb competències en professorat, almenys, 1 
mes abans de l’inici de la llicència sol·licitada per tal que es resolga amb suficient 
antelació.  
4.4. La reincorporació del PDI a l’acabament de la llicència d’estudi l’ha de comunicar 
el departament al Servei de Recursos Humans. Amb la comunicació, es presentarà una 
certificació del centre receptor on s’ha desenvolupat la llicència d’estudi en què 
s’especifique el període d’estada, així com justificació del finançament de l’estada, si 
escau, a l’efecte de la seua incorporació a l’expedient del personal docent i investigador 
que ha gaudit de la llicència.  
 
Article 5. Llicències d’estudi superiors a tres mesos 
5.1. El personal docent i investigador interessat ha de sol·licitar la llicència d’estudi al 
vicerector amb competències en professorat amb l’informe previ del deganat/direcció de 
centre implicat en la docència i de la direcció del departament.  
5.2 En el model de sol·licitud s’ha de fer constar el motiu de la llicència, el període 
exacte d’absència i la localització del PDI durant el temps de durada de la llicència, així 
com la proposta de cobertura de la docència, que haurà de ser necessàriament per 
substitució per un altre docent del departament. La sol·licitud ha d’incloure el vistiplau 
del professorat que realitzarà la substitució.  
5.3. La petició de l’interessat s’ha d’adreçar al vicerectorat amb competències en 
professorat dos mesos abans, almenys, de la data d’inici de la llicència sol·licitada. 
5.4. La concessió de llicències superiors a tres mesos requereix l’aprovació del Consell 
de Govern, escoltada la Comissió d’Estudis i Professorat.  
5.5. La reincorporació del PDI a l’acabament de la llicència d’estudi l’ha de comunicar 
el departament al vicerectorat. Juntament amb la comunicació, la persona interessada ha 
de presentar una memòria de l’activitat docent i investigadora realitzada i una 
certificació del centre receptor on ha desenvolupat la seua llicència d’estudi en què 
s’especifique el període d’estada, així com justificació del finançament de l’estada, si 
escau, a l’efecte de la seua incorporació a l’expedient del personal docent i investigador 
que ha gaudit de la llicència.  
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Article 6. Retribucions econòmiques durant les llicències 
6.1. Les llicències d’estudi comporten les següents retribucions econòmiques del 
sol·licitant: 

− El 100% de les retribucions que percebia el professorat quan la duració de la 
llicència siga inferior a tres mesos. 

− El 80% de les retribucions que percebia el professorat a partir del tercer mes, 
quan la duració de la llicència siga superior a tres mesos i fins a un any. 

− Cap retribució a partir de l’any en les llicències superiors a un any, o les 
successives que sumades a les ja obtingudes durant els cinc últims anys superen 
l’esmentat període. Per a realitzar aquest còmput no es tindran en compte les 
llicències que no excedisquen els dos mesos.  

6.2. El mes d’agost no interromp cap tipus de llicència d’estudi i no computa a l’efecte 
de reduccions de retribucions. 
6.3. En el cas de l’ajudant i del professorat ajudant doctor, la concessió de llicències 
d’estudi no comporta cap reducció de la retribució econòmica que corresponga a la seua 
categoria contractual. 
 
Article 7. Semestres sabàtics 
7.1. El Rectorat de la Universitat Jaume I efectuarà una convocatòria anual de semestres 
sabàtics adreçada al seu professorat, pertanyent als cossos docents universitaris i amb 
dedicació a temps complet. Aquests semestres sabàtics s’adjudicaran d’acord amb les 
bases que establisca la convocatòria.  
7.2. Els semestres sabàtics no comporten, en cap cas, reducció de la retribució 
econòmica del professorat.  
 
Article 8. Sobre les modificacions o alteracions de les llicències 
Qualsevol canvi en les dates o en la destinació autoritzada l’ha de comunicar la persona 
interessada al departament i aquest al Rectorat per tal que es modifique, si escau, la 
concessió de la llicència. Caldrà adjuntar la comunicació acreditativa de la conformitat 
amb el canvi de dates per part del centre receptor o la invitació o acceptació del nou 
centre, si es tracta d’un canvi de destinació. A més a més, si es tracta d’un canvi de 
dates que excedisca el període del qual va emetre l’informe el departament, s’haurà 
d’adjuntar un nou informe del departament, amb el vistiplau corresponent del centre, 
que indique com s’atendrà la docència i les tutories.  
 
Article 9. Altres permisos i situacions especials 
9.1. La Universitat Jaume I concedeix comissions de serveis per a assistir a comissions 
que han de jutjar els concursos oposicions de places de professorat, tribunals de tesis 
doctorals i per a altres activitats. En aquests casos, el PDI ho ha de comunicar a la 
direcció de departament amb suficient antelació per tal que es puguen cobrir les 
obligacions docents, ja siga per recuperació de l’activitat docent, o per substitució 
temporal. La secretaria del departament ho comunicarà als centres afectats i al 
vicerector amb competències en professorat. 
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9.2. Les persones que hagen ocupat els càrrecs acadèmics de rector o rectora durant 
almenys quatre anys consecutius podran gaudir d’una situació especial sense 
obligacions docents durant l’any següent al seu cessament. Si la permanència en el 
càrrec de rector o rectora ha sigut superior a dos anys i inferior a quatre podran gaudir 
d’una situació especial sense obligacions docents durant els sis mesos següents al seu 
cessament.  
9.3. Les persones que hagen ocupat els càrrecs acadèmics de membres del Consell de 
Direcció, de degans o deganes i directors i directores de centre i de síndic o síndica de 
Greuges durant almenys quatre anys consecutius podran gaudir d’una situació especial 
amb una reducció docent equivalent a la del càrrec ocupat, durant el semestre següent al 
seu cessament. Si la permanència en els càrrecs acadèmics anteriors ha sigut superior a 
dos anys i inferior a quatre podran gaudir d’una situació especial amb una reducció 
docent equivalent al 50% de la reducció del càrrec que havien ocupat, durant el 
semestre següent al seu cessament.  
9.4. La concessió de les situacions especials dels apartats 9.2 i 9.3 no comportarà en cap 
cas, reducció de la retribució econòmica del professorat implicat.  
9.5. La petició de les situacions especials a què fan referència els apartats 9.2 i 9.3 es 
presentaran i tramitaran des del departament i s’adreçaran al vicerector amb 
competències en professorat. La resolució del vicerector es podrà recórrer davant el 
rector.  
 
Disposició addicional primera 
Excepcionalment, el rectorat pot eximir totalment o parcialment de les seues tasques 
docents, durant un temps igual o inferior a un curs acadèmic, a professorat de la 
Universitat de Jaume I, amb l’informe favorable previ del consell de departament i de la 
Comissió Assessora del Consell de Govern en matèria d’investigació, per consideració a 
tasques d’investigació d’especial rellevància per a la Universitat.  
 
Disposició final 
Aquesta normativa entrarà en vigor l’endemà de l’aprovació en Consell de Govern. 
 


