
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REGULACIÓ DE LES LLICÈNCIES SABÀTIQUES DEL PDI  
 
 
 
 
Acord núm. 198/2007 del Consell de Govern pel qual s’aprova la proposta de normativa per definir 
les característiques de les llicències sabàtiques, el procediment de sol·licitud i els criteris i 
mecanismes de concessió.   
 

• Document aprovat per la Comissió de Personal i Acció Social del Consell de Govern del 29 
de novembre de 2007. 

• Document aprovat pel Consell de Govern del 17 de desembre de 2007 
 

 
 
 
 
 

DOCUMENT CG 7/12 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vicerectorat de personal acadèmic 
17 de desembre de 2007 



  1

 
 

 
Regulació de les llicències sabàtiques del PDI 

 
 
1 Objectiu 
 
És un fet àmpliament experimentat i contrastat en el món universitari que una recerca i una 
docència de qualitat, i permanentment actualitzades, requereixen un perfeccionament continuat 
del professorat. Per a tal fi, sembla convenient eximir-lo periòdicament de la seva tasca docent, 
per tal que pugui centrar la seva activitat en entorns diferents a la nostra universitat, i pugui també 
contrastar la seva tasca acadèmica.  
 
Una part molt considerable d’aquest procés de perfeccionament està recollit al Pla de Mobilitat 
Exterior del PDI, dirigit a augmentar i a generalitzar els nivells de mobilitat externa del personal 
docent i investigador, tant funcionari com contractat, i que s’aplica des del curs 1997-1998.  
 
Per això sembla raonable reservar a la llicència sabàtica un paper de reconeixement de 
l’activitat acadèmica de qualitat i d’excel·lència del professorat.  
 
D’aquesta manera, la llicència sabàtica hauria d’incidir en una millora sensible de la qualitat de la 
recerca i de la docència, a través, entre d’altres exemples, d’estades a universitats i centres 
d’investigació o de desenvolupament, de l’aprenentatge de noves tècniques, de l’estudi, de la 
iniciació de noves línies docents o de recerca, etc.  
 
 
2 Característiques 
 
La llicència sabàtica es podrà demanar per sis mesos o un any, coincidint amb períodes lectius 
d’un o de dos quadrimestres.  
 
El professorat que hagi gaudit d’un any sabàtic podrà sol·licitar un altre període sabàtic al cap de 
cinc anys. El professorat que hagi gaudit d’un semestre sabàtic podrà sol·licitar un altre semestre 
sabàtic al cap de dos anys i mig, o un any sabàtic, al cap de cinc anys.  
 
Durant la llicència sabàtica es conservaran tots els drets econòmics i administratius, excepte els 
corresponents a complements per càrrecs.  
 
El període de llicència es reconeixerà com a dedicació completa a la Universitat. 
 
 
3 Sol·licituds  
 
Podrà sol·licitar gaudir de llicència sabàtica el professorat permanent que en el moment de la 
sol·licitud acrediti estar duent a terme la seva activitat acadèmica a temps complet a la Universitat 
durant un període ininterromput de cinc anys. D’aquests cinc anys, els tres darrers s’hauran 
d’haver complert a la UPC.  
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Els períodes sabàtics es podran demanar un cop l’any, dins el termini establert pel Consell de 
Govern que fixarà, prèviament a la convocatòria anual, el nombre màxim de llicències sabàtiques 
que es concediran.  
 
Les sol·licituds, que s’adreçaran al rector o a la rectora, s’acompanyaran amb els documents 
següents: 

a) Curriculum vitae.  
b) Projecte de l’activitat a realitzar, amb explicació del seu interès per a les unitats  

estructurals d’adscripció/assignació i per a la Universitat.  
c) Per als Titulars d’Escola Universitària, informe de l’estat de la Tesi elaborat per el seu 

Director. La CPiAS podrà sol·licitar informes a la corresponent Comissió de Doctorat.  
 
 
4 Priorització 
 
La priorització de les sol·licituds es realitzarà mitjançant l’avaluació de diversos apartats 
relacionats amb l’activitat del sol·licitant i del projecte presentat. Cada apartat serà puntuat fins a 
una nota màxima i la suma de les notes establirà la priorització dels candidats. 
A continuació es descriuen els apartats que componen l’avaluació. 
 
Sexennis 
 
A cada candidat se li atorgarà 0,5 punts per a cada sexenni, fins a un màxim de 2 punts. 
Addicionalment, s’atorgarà un punt en el cas que el darrer sexenni hagi estat obtingut durant els 
darrers sis anys (sexenni viu) 
 
Valoració màxima: 3 punts (2 punts per sexennis + 1 punt per sexenni en els darrers 6 anys) 
 
 
Activitat acadèmica 
 
Es valorarà la tasca acadèmica, principalment investigadora, del candidat. Aquesta valoració es 
basarà en el currículum presentat pel candidat i els paràmetres següents, avaluats en els darrers 
cinc anys: autoria i edició de llibres de tipus 1, publicacions notables, tesis doctorals dirigides, 
premis, participació en projectes de recerca i transferència de tecnologia. També es podrà valorar 
la qualitat  de l’activitat docent en el mateix període. 
Dins d’aquest apartat es valoraran especialment els aspectes que demostrin que la recerca 
realitzada pel candidat té un impacte rellevant en la comunitat científica internacional:referències 
d’altres autors a articles del candidat, utilització de resultats per la indústria o altres grups de 
recerca, etc. Es demanarà al candidat que justifiqui explícitament aquesta informació. 
 
Valoració màxima: 4 punts 
 
Interès del projecte 
 
El projecte presentat haurà d’incloure almenys informació sobre els objectius i el pla de 
treball,col·laboració amb grups externs a la UPC, impacte potencial del resultats del treball i 
beneficis acadèmics que aportarà el projecte a la UPC. 
 
Valoració màxima: 3 punts 
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Aval extern 
 
Es valorarà el fet que el projecte estigui total o parcialment avalat per alguna institució pública o 
privada (universitat, centre de recerca o de desenvolupament, empresa, etc.). En particular, es 
valorarà el prestigi de la institució i el grau d’implicació en el projecte. Aquesta implicació serà 
especialment valorada quan la institució aculli estades del candidat. 
 
Valoració màxima: 2 punts 
 
 
Càrrecs acadèmics 
 
Es valorarà la implicació del candidat en càrrecs acadèmics dins dels cinc anys previs a la 
sol·licitud de la llicència sabàtica. En concret, es donarà especial prioritat als càrrecs de vicerector 
i director/degà de centre. La valoració serà de 4 punts per als candidats que hagin desenvolupat 
el càrrec durant un mandat complet. 
Es valoraran també els càrrecs de director de departament, director d’institut i 
subdirector/vicedegà de centre, amb una puntuació màxima de 3 punts quan el càrrec hagi estat 
desenvolupat durant un mandat complet. 
Es podran valorar altres implicacions en càrrecs de gestió fins a una puntuació màxima de 2 
punts. 
El rector de la Universitat podrà gaudir d’una llicència sabàtica d’un any després del seu mandat, 
sense haver de ser avaluat pel Consell de Govern. 
 
Valoració màxima: 4 punts per a vicerectors i directors/degans, 3 punts per a directors de 
departament/institut i sotsdirectors/vicedegans, 2 punts per a altres càrrecs. 
 
Priorització de les unitats estructurals 
 
El departament d’adscripció del candidat haurà d’elaborar un informe en el qual es prioritzin 
totesles propostes presentades per candidats del departament. 
Si el projecte té un caire docent i fa referència a matèries impartides en algun centre de la 
UPC,aquest centre també emetrà un informe prioritzant les propostes relacionades amb el mateix 
centre. 
Sobre la base dels informes emesos, s’atorgarà entre 0 i 2 punts a cada candidat en aquest 
apartat. 
 
Valoració màxima: 2 punts  
 
Llicències sabàtiques gaudides 
 
En el cas que el candidat hagi gaudit de llicències sabàtiques, es valorarà l’impacte dels resultats 
obtinguts, atenent a les memòries finals corresponents. La valoració podrà ser entre 0 i 1 punt. En 
el cas que el candidat no hagi gaudit mai d’una llicència sabàtica, se li atorgarà 1 punt. 
 
Valoració màxima: 1 punt 
 
 
Excepcionalitat de la proposta 
 
Es reserva el dret d’atorgar fins a 2 punts addicionals a les propostes que continguin algun 
aspecte excepcional que no pugui ser valorat adequadament amb els apartats anteriors. 
 
Valoració màxima: 2 punts 
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Titular d’Escola Universitària 
 
Per tal d’afavorir que els Professors Titulars d’Escola Universitària de la UPC puguin compaginar 
les seves tasques docents amb la obtenció del títol de Doctor, es prioritzaran les sol·licituds de 
sabàtics d’aquests professors que tinguin com a finalitat l’acabament de la Tesi de Doctorat atesa 
la recent modificació de la LOU. 
 
Valoració: 4 punts 
 
 
 
5 Quadre resum dels criteris de valoració 
 

Criteri Valoració 
Sexennis 
 
Activitat acadèmica 
Interès del projecte 
Aval extern 
Càrrecs acadèmics 
Priorització UE 
Llicències sabàtiques gaudides 
Excepcionalitat de la proposta 
Titular d’Escola Universitària  

0,5 punts per sexenni (màxim 2 punts) 
1 punt per sexenni viu 
màxim 4 punts 
màxim 3 punts 
màxim 2 punts 
màxim 4 punts 
màxim 2 punts 
màxim 1 punt  
màxim 2 punts 
4 punts 

 
 
 
El present acord deroga l’acord número 79/2002, de 29 de novembre, del Consell de Govern  
provisional, pel qual es va aprovar la normativa per definir les característiques de les 
llicències sabàtiques, el procediment de sol·licitud i els criteris i mecanismes de concessió. 
 
 
 


