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CRITERIS PER A LA CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES PER ESTUDIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES AJUDES 
PER A LA REQUALIFICACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI ESPANYOL, DINS DEL MARC DEL QUE 
DISPOSA EL REIAL DECRET 289/2021, DE 20 D'ABRIL 
 
Aprovats pel Consell de Govern de 22 de juliol de 2021 
 
Per Resolució d'1 de juliol d'aquesta Universitat es convoquen ajudes per a la requalificació del 
sistema universitari espanyol, dins del marc del que es disposa en el Reial decret 289/2021, de 
20 d'abril, pel qual es regula la concessió directa de subvencions a universitats públiques per a 
la requalificació professional del sistema universitari espanyol. 
 
En  aquest  s'instrumenta  la  inversió  C21.I4  “Formació  i  capacitació  del  personal  docent  i 
investigador” establint una  línia d'actuació  i, en  conseqüència, d'ajudes per  al  foment de  la 
mobilitat  del  seu  personal  docent  i  investigador  per  a  la  requalificació  del  professorat 
funcionari i contractat.  
 
Tal  com  es  té  en  compte  en  l'annex  II,  l'objecte  d'aquestes  ajudes  és  la  requalificació  del 
professorat  universitari  funcionari  o  contractat  en  les  figures  que  es  detallen,  mitjançant 
estades  de  formació  en  una  universitat  o  centre  investigador  diferent  de  la  Universitat 
Politècnica de València. 
 
En l'apartat novè d'aquest annex II de la convocatòria s'estableix que el professorat seleccionat 
per a les ajudes gaudirà d'una llicència durant el període complet que dure l'estada, que ha de 
ser  acceptada  pel  departament  al  qual  està  adscrit  i  pel  Vicerectorat  de  Professorat  i 
Ordenació Acadèmica de la Universitat Politècnica de València. 
 
L'article 8 del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, sobre el règim del professorat universitari, 
habilita  les  universitats  per  a  la  concessió  de  llicències  per  estudis  per  a  realitzar  activitats 
docents o investigadores vinculades a una universitat, institució o centre, nacional o estranger, 
d'acord amb els requisits i la duració establits en els seus estatuts. 
 
L'article 106 dels Estatuts de la Universitat Politècnica de València determina que es facilitaran 
permisos i llicències per a realitzar estades de curta duració, compatibles amb l'exercici de les 
activitats docents, en centres de reconegut prestigi en l'àmbit de la recerca, dins del marc de la 
legislació  aplicable  i  de  conformitat  amb  els  criteris  que  prèviament  acorde  el  Consell  de 
Govern. 
 
Ateses  les característiques  i condicions a què estan subjectes  les estades que es concedeixen 
en  el marc  d'aquestes  ajudes,  és  necessari  –a  fi  de  possibilitar  les  estades  formatives  del 
professorat universitari en els termes previstos en el programa i la convocatòria d'aquesta línia 
d'ajuda– regular els criteris per a la concessió d'una llicència per estudis en l'àmbit de l'article 8 
del Reial decret 898/1985, de 30 d'abril, que tinga en compte les especialitats necessàries per 
a poder dur a  terme  les accions per a  l'execució de  les ajudes de  requalificació del  sistema 
universitari espanyol, dins del marc del que disposa el Reial decret 289/2021, de 20 d'abril. 
 
A fi de possibilitar les estades formatives del professorat universitari en els termes previstos en 
el  programa  i  la  convocatòria  d'aquesta  línia  d’ajuda,  i  de  conformitat  amb  el  que  disposa 
l'article 106 dels Estatuts de  la Universitat Politècnica de València  i  l'article 8 del Reial decret 
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898/1985, de 30 d'abril, sobre el règim del professorat universitari, s'eleva la següent proposta 
de regulació dels criteris per a  la concessió d'una  llicència per estudis per a  l'execució de  les 
ajudes  de  requalificació  del  sistema  universitari  espanyol,  dins  del marc  del  que  disposa  el 
Reial decret 289/2021, de 20 d'abril. 
 
1. Denominació 
 
Llicencia de mobilitat del professorat universitari, programa de requalificació professional. 
 
2. Objecte 
 
Estada de  formació  en una universitat o  centre de  recerca públic diferent de  la Universitat 
Politècnica  de  València,  dins  del  programa  d'ajudes  per  a  la  requalificació  del  professorat 
universitari dins del marc del que disposa el Reial decret 289/2021, de 20 d'abril, pel qual es 
regula  la  concessió  directa  de  subvencions  a  universitats  publiques  per  a  la  requalificació 
professional del sistema universitari espanyol. 
 
3. Requisits 
 
Pot  sol∙licitar  la  llicència en aquesta modalitat el professorat  titular d'universitat,  contractat 
doctor  o  ajudant  doctor  que  siga  beneficiari  d'una  ajuda  d’estada  de  formació  per  a  la 
requalificació del professorat universitari. 
 
4. Duració 
 
Té  una  duració  d'un  o  dos  anys.  Pot  realitzar‐se  de  forma  continuada,  o mitjançant  dues 
estades  d'un  any  o  de  sis  mesos  (segons  s'opte  per  estada  de  dos  anys  o  d’un  any, 
respectivament), i té com a límit de realització el 31 de desembre del 2024. 
 
5. Efectes 
 
Durant el període de duració de  la  llicència, el professorat universitari manté  la reserva de  la 
plaça a la Universitat sense pèrdua d'antiguitat. 
 
6. Dotació econòmica  
 
El professorat universitari no pateix  variació ni minva dels  seus drets,  i percep en  concepte 
d'ajuda durant l'estada el salari vigent en la data de la resolució de la concessió de l’ajuda –el 
sou base més els complements vigents– més un increment del 20% sobre aquest. 
 
Durant el període de  llicència,  la Universitat  complementa els  increments  retributius anuals 
que puguen aprovar‐se amb caràcter general, així com les promocions o els reconeixements de 
millores retributives o retribucions addicionals que s'assolisquen durant el període de l'estada. 
Això no afecta la prima addicional del 20%, que es manté invariable al llarg de l’ajuda. 
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7. Autoritzacions 
  
Dins del termini de deu dies hàbils a partir de la publicació definitiva de la concessió de l’ajuda, 
el  professorat  universitari  beneficiari  ha  de  presentar  la  sol∙licitud  de  la  llicència,  amb 
l'autorització  de  la  direcció  del  departament  al  qual  està  adscrit  i  del  Vicerectorat  de 
Professorat i Ordenació Acadèmica de la Universitat Politècnica.  
 
8. Documentació que cal presentar  
 
El  professorat  universitari  beneficiari  únicament  ha  d’aportar  a  la  sol∙licitud  de  llicència  les 
autoritzacions  indicades en el punt 7. No ha d'adjuntar documentació addicional, atès que  ja 
s'ha aportat en el moment inicial per a la seua admissió, valoració i selecció.  
 
9. Incompatibilitats 
 
El professorat universitari beneficiari, durant la duració de la llicència, no pot exercir docència 
virtual a la Universitat Politècnica de València. 
   


