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Reglament de règim disciplinari del centre Escola Universitària Mediterrani, adscrit a la 

Universitat de Girona 

 

Article 1. Disposicions generals 

1. El present reglament estableix el règim disciplinari al qual hauran d’atenir-se els 

estudiants de l’Escola Universitària Mediterrani.  

2. Són estudiants de l’Escola Universitària Mediterrani, als efectes d’aquest reglament, les 

persones matriculades en estudis oficials de Grau.  

3. Són drets i deures dels estudiants de l’Escola Universitària Mediterrani, tots aquells que 

s’estableixen en el Reglament de funcionament de centre i aquells previstos a la 

legislació universitària.  

4. El comportament, i la relació de l’estudiant i del personal docent i discent haurà de ser 

sempre educat i respectuós.  

 

Article 2.  De les faltes de disciplina.  

1. Les faltes comeses pels estudiants podran ser considerades lleus, greus o molt greus.  

2. Són faltes molt greus els comportaments que pertorbin de manera molt notable l’ordre 

del centre i específicament les següents.  

2.1. Indisciplina acadèmica:    

 - entregar treballs no produïts per l’estudiant 

 - copiar parts o la totalitat d’un examen o d’un treball de curs 

- falsificar el resultat d’una prova realitzada a l’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 

MEDITERRANI. 

- extreure dels arxius d’ESCOLA UNIVERSITÀRIA MEDITERRANI exàmens sense 

l’autorització necessària 

- falsificar certificats per tal d’obtenir qualificacions en el pràcticum i/p altres 

assignatures.  

2.2. Falsificació: 

- mentir al cos docent i discent per obtenir algun tipus de benefici. 

- inventar una amenaça de foc, bomba, etc. per obligar que s’anul·li un examen.  

2.3. Identitat:  

- la suplantació de personalitat en actes relacionats en l’àmbit acadèmic.  

2.4. Instal·lacions i serveis.  
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- actuar de forma fraudulenta per obtenir bens, diners i serveis de l’ESCOLA 

UNIVERSITÀRIA MEDITERRANI. 

- fer un mal ús de tot l’equipament i de les instal·lacions de l’ESCOLA 

UNIVERSITÀRIA MEDITERRANI. 

-no complir les normes d’ús de l’ascensor, excés de nombre de persones, etc.  

2.5. Conducta indisciplinada a ESCOLA UNIVERSITÀRIA MEDITERRANI. 

-amenaçar, abusar físicament o intimidar a qualsevol membre de la comunitat 

ESCOLA UNIVERSITÀRIA MEDITERRANI. 

-obstruir o impedir el correcte desenvolupament tant dels serveis docents com 

discents.  

- les paraules o fets impropis del caràcter universitari o que resultin indecorós i 

pertorbin greument l’odre del centre.  

-l’ofensa molt greu de paraula o d’obra de qualsevol estudiant, personal docent 

o investigador o personal d’administració i serveis del centre.  

2.6. Robatori.  

- robar a qualsevol membre de la comunitat d’ESCOLA UNIVERSITÀRIA 

MEDITERRANI. 

-fer malbé un objecte d’ESCOLA UNIVERSITÀRIA MEDITERRANI o d’un membre 

de la comunitat d’ESCOLA UNIVERSITÀRIA MEDITERRANI. 

2.7. Normatives universitàries.  

- violar qualsevol tipus de normativa universitària que existeixi a l’ESCOLA 

UNIVERSITÀRIA MEDITERRANI. 

2.8. Sorolls distorsionadors.  

- produir sorolls que no permetin el correcte desenvolupament de les classes, 

reunions o qualsevol altre tipus d’activitat que es produeixi a ESCOLA 

UNIVERSITÀRIA MEDITERRANI.  

2.9. Realitzar qualsevol altre tipus d’acció que es consideri un greuge per 

l’ESCOLA UNIVERSITÀRIA MEDITERRANI 

2.10. La reincidència en faltes greus.  

3. Són faltes greus, els comportaments que pertorbin de manera notable l’odre del centre 

i específicament les següents:  

a. Les paraules o fets impropis del caràcter universitari o que resultin 

indecorosos i pertorbin l’odre dels centre.  

b. L’ofensa greu de paraula o d’obra a qualsevol estudiant, personal docent o 

investigador o personal d’administració i serveis del centre.  

c. L’intent d’obtenir millors resultats acadèmics utilitzant mètodes no lícits.  
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d. La reincidència en faltes lleus.  

4. Són faltes lleus les que no són qualificades com a greus o molt greus i aquelles que així 

puguin ser considerades per la Direcció del centre o , si escau per la Comissió de 

Disciplina que es detalla en l’article 4 d’aquest Reglament.  

 

Article 3. De les sancions.  

1. La Comissió de Disciplina podrà proposar sancions d’acord amb els següents criteris:  

a) Faltes lleus: amonestació privada / obertura d’expedient intern per part de la 

Direcció del centre.  

b) Faltes greus: Obertura d’expedient administratiu: pèrdua dels drets de matrícula en 

totes o en algunes de les assignatures que hagi matriculat l’estudiant aquell curs 

acadèmic.  

c) Faltes molt greus:  Expulsió :pèrdua dels drets de matrícula en totes les assignatures 

que hagi matriculat l’estudiant, amb inclusió expressa en l’expedient acadèmic de la 

falta comesa i de la sanció imposada o, si la gravetat és extrema, expulsió del centre 

i pèrdua de la condició d’estudiant.  

2. La Comissió de Disciplina podrà graduar les sancions en exercici de les seves 

competències.  

Article 4. De la Comissió de Disciplina.  

1. La Comissió de Disciplina estarà presidida pel Director/a del centre i composada pel, un 

representant del professorat, coordinador del Grau i Secretaria Acadèmica sempre que 

cap d’ells no sigui una de les persones afectades.  

2. La Comissió de Disciplina es convocarà en els casos que sigui necessària a criteri de la 

Direcció del centre. Correspon a la Comissió de Disciplina tramitar les propostes 

d’expedients disciplinaris que s’iniciïn als estudiants per a la seva posterior tramitació 

d’acord amb la normativa vigent.  

3. La Comissió de Disciplina serà la responsable d’avaluar l’expedient que presenti la 

persona que l’hagi instruït, determinar la gravetat de la falta comesa i proposar la sanció 

corresponent. En el cas que, a criteri de la Comissió, les dades aportades siguin 

insuficients, la Comissió podrà sol·licitar ampliar el període d’instrucció o bé decidir 

arxivar l’expedient sancionador. Les propostes de sancions que pugui fer la Comissió es 

prendran per consens i en cap cas es faran constar vots particulars en contra de la 

decisió de la majoria.  

 

Article 5. De la instrucció de l’expedient sancionador.  

 

1. El Director de l’Escola Universitària Mediterrani designarà una persona per a instruir 

l’expedient sancionador que tindrà com a missió:  

a. Obtenir tota la informació que pugui sobre els fets.  

b. Fer el plec de càrrecs i valorar les al·legacions de l’estudiant.  

c. Practicar les proves que cregui oportunes per a clarificar els fets que hagin 

motivat l’obertura de l’expedient.  
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d. Proposar a la Comissió de Disciplina que es prenguin mesures de cautela mentre 

duri la instrucció de l’expedient.  

e. Proposar a la Comissió de Disciplina, un cop estudiades les al·legacions i les 

proves, les sancions corresponents o l’arxiu de l’expedient.  

2. En el cas que la persona que instrueixi l’expedient formi part de la Comissió de Disciplina, 

tindrà veu però no vot en la proposta final de la Comissió.  

3. Actuarà de secretari dels expedients , la secretaria acadèmica de l’Escola Universitària 

Mediterrani  

4. Correspon al Director de l’Escola Universitària Mediterrani la notificació de les propostes 

de sancions de la Comissió de Disciplina o l’arxiu de l’expedient.  

Article 6. De les al·legacions.  

1. Un cop comunicat el plec de càrrecs, l’estudiant/s afectat/s disposaran d’un termini de 

5 dies hàbils a comptar des del següent a la notificació, per presentar per escrit a la 

persona que ha instruït l’expedient les al·legacions que creguin oportunes, facilitant o 

proposant les proves que considerin del seu interès.  

2. Si no es presenten al·legacions, l’instructor elevarà la seva proposta de sanció a la 

Comissió de Disciplina.  

3. Si es produeixen al·legacions, l’instructor les valorarà i elevarà a la Comissió de Disciplina 

la seva proposta de sanció conjuntament amb tot l’expedient.  

4. Un cop comunicada la proposta de sanció a l’estudiant/s afectat/s, aquests disposaran 

d’un termini de 5 dies hàbils per a presentar al·legacions.  

Article 7. Del procediment.  

1. Qualsevol estudiant, PDI o PAS de l’Escola Universitària Mediterrani pot presentar una 

denúncia per faltes comeses per estudiants a la Direcció del centre. No s’admetran 

denúncies anònimes.  

2. El Director de l’Escola Universitària Mediterrani avaluarà en primera instància la 

gravetat de la falta denunciada i, en el cas que segons el seu criteri segui considerada 

lleu, amonestarà per escrit amb caràcter d’advertència l’estudiant/s afectat/s.  

3. Si a criteri de la Direcció de l’Escola la falta pot ser qualificada de greu o molt greu, o bé 

es tracti de reincidències de faltes lleus o greus, el Director notificarà per escrit la 

constitució de la Comissió de Disciplina i sol·licitarà la designació d’una persona per a 

instruir l’expedient.  

4. Es comunicarà a l’estudiant l’obertura de l’expedient sancionador i la persona que en fa 

d’instructor i de secretari amb indicació dels fets que provoquen l’obertura de 

l’expedient.  

5. Es comunicarà a l’estudiant el plec de càrrecs de l’instructor, al qual podrà presentar 

al·legacions.  

6. El temps que transcorri entre la presentació de la denúncia per faltes i la resolució 

definitiva de la Comissió de Disciplina no podrà ser superior als 20 dies hàbils. En el cas 

que la Comissió de Disciplina decideixi allargar el període d’instrucció, podran afegir-se 

3 dies hàbils més.  

7. Un cop siguin definitives les propostes de sancions de la Comissió de Disciplina, 

s’aplicaran de manera cautelar l’endemà mateix de la seva promulgació.  
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8. L’estudiant/s sancionats disposaran de 3 dies hàbils per recórrer mitjançant escrit 

davant el Director del centre. De no presentar-se recurs, la proposta de la Comissió de 

Disciplina esdevindrà definitiva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


