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València, 2 de desembre de 2022 

Assumpte: Cessament en cas de llicències de càrrecs acadèmics i responsables de gestió acadèmica 

 

El Reglament de càrrecs acadèmics i de responsables de gestió acadèmica de la Universitat de 
València (ACGUV 86/2019) regula les reduccions de la dedicació docent i tutorial per a les 
persones que exerceixen aquests càrrecs i responsabilitats. Als càrrecs acadèmics se’ls aplica 
allò previst en l’article 198 dels Estatuts de la Universitat de València, que indica que “tots els 
càrrecs unipersonals que comporten un complement retributiu exigeixen la dedicació a temps 
complet; ningú no pot tenir alhora dos d’aquests càrrecs”. Segons l’esmentat Reglament, no 
s’aplicarà aquesta previsió als responsables de gestió acadèmica, que podran compatibilitzar 
més d’una d’aquestes responsabilitats entre si o amb un càrrec acadèmic, sempre que la 
retribució siga únicament la del càrrec acadèmic. 

La dedicació completa que es preveu als Estatuts per als càrrecs acadèmics, i per extensió als 
responsables de gestió acadèmica, resulta incompatible de forma general amb el gaudi de 
llicències d’una certa entitat temporal, que impedeixen l’activitat presencial a les instal·lacions 
de la Universitat per banda de les persones implicades. De fet, així es recull en l’article 10 del 
Reglament de permisos, llicències, vacances i situacions administratives del Personal Docent i 
Investigador de la Universitat de València ( ACGUV 21/2003), que indica que “el professorat 
que gaudeix de llicència per període sabàtic conserven els drets derivats de la seua situació de 
servei actiu, encara que han de cessar en l’exercici de càrrecs acadèmics unipersonals i no 
poden exercir cap funció docent”. 

Per tant, resulta coherent amb allò regulat per la normativa de la Universitat de València 
establir una instrucció referida al cessament dels càrrecs acadèmics i responsables de gestió 
acadèmica de la Universitat de València, en els casos en què les persones implicades gaudeixen 
d’algun tipus de llicència que per la seua durada impedeix o dificulta la correcta realització de 
les tasques assignades i retribuïdes, amb les següents previsions: 

 

1. Les persones que ocupen un càrrec acadèmic o una responsabilitat de gestió acadèmica a la 
Universitat de València, quan gaudisquen d’una de les llicències o permisos regulats pels 
capítols 1 i 2 del Reglament de permisos, llicències, vacances i situacions administratives del 
PDI, que siga de durada superior a tres mesos, hauran de cessar en el càrrec acadèmic o la 
responsabilitat de gestió acadèmica. 

2. L’òrgan al qual corresponga el nomenament del càrrec acadèmic o responsable de gestió 
acadèmica podrà proposar una substitució temporal durant el temps de la llicència, o bé el 
cessament definitiu, que es comunicaran al Servei de Recursos Humans-PDI. En cas de 
substitució, la persona que assumisca el càrrec acadèmic gaudirà de les retribucions i 
reduccions de l’activitat docent corresponents, de forma proporcional al temps de la llicència. 
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3. Excepcionalment, pel que fa a les responsabilitats de gestió pròpies de les Facultats i l’Escola 
Tècnica Superior d’Enginyeria (coordinació de titulació de grau, coordinació de pràctiques 
externes del centre, coordinació de mobilitat de titulació, coordinació de curs), els degans/es i 
director/a podran proposar el manteniment de la persona responsable durant el temps de la 
llicència, sempre que justifiquen que l’activitat corresponent pot ser realitzada adequadament 
de forma no presencial. 

 

 

 

 

 

Ernest Cano Cano 

Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat 

 


		2022-12-02T13:44:47+0100
	ERNEST|CANO|CANO




