REGLAMENT DISCIPLINARI DELS/DE LES ESTUDIANTS DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA HOSPITAL
DE LA SANTA CREU I SANT PAU (EUI-Sant Pau)

El Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, pel qual s'aprova l'Estatut de l'Estudiant
Universitari estableix, en la disposició addicional segona, que el Govern presentarà a les Corts
Generals, en el termini d'un any, un projecte de llei per regular la potestat disciplinària, on es
contindrà la tipificació d'infraccions, sancions i mesures complementàries del règim
sancionador per als estudiants universitaris, d'acord amb el principi de proporcionalitat.
Aquest projecte garantirà els drets de defensa de l'estudiant i l'eficàcia del desenvolupament
del procediment. Sense perjudici de l'anterior, i en tant es produeixi aquesta reforma
legislativa, l’EUI-Sant Pau té plena capacitat normativa com a universitat, i, considera necessari
d'acord al que està previst en l'Estatut de l'Estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona,
dictar normes complementàries per tal que quedin adaptades i harmonitzades amb el
contingut del mateix.
El present Reglament adapta les necessitats de l’EUI- Sant Pau a la normativa actual. S'hi
preveuen els procediments disciplinaris, així com la graduació de sancions i l'establiment de
mesures de caràcter educatiu i recuperador.

CAPÍTUL I: LA POTESTAT DISCIPLINARIA
Art. 1 Àmbit d'aplicació i exercici de la potestat disciplinària
1. El present Reglament serà d'aplicació als estudiants de l’Escola Universitària d’infermeria de
l’hospital de Sant Pau (EUI-Sant Pau) , d'acord amb el previst en l'Estatut de l'Estudiant de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
2. La potestat disciplinària que es deriva d'aquesta normativa s'exercitarà de la següent
manera:
- La iniciació s'acordarà per la Comissió Disciplinària.
- La instrucció dels procediments es realitzarà per les persones designades a aquest
efecte.
Art. 2. La Comissió Disciplinària
1. Als efectes que estableix l'article anterior, es constitueix en l'àmbit de EUI-Sant Pau una
Comissió Disciplinària permanent i l'actuació estarà regida pels principis de legalitat, justícia,
proporcionalitat i equitat. La Comissió estarà integrada pels següents membres:
- Presidència: Director/a de l’EUI-Sant Pau.
- Secretaria: La persona designada pel rector/a a aquest efecte.
- Vocals: Dos professors/es
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2. El/la Director/a nomenarà una persona que instrueixi i un secretari/a dels expedients.
Aquestes seran les persones encarregades de la instrucció del procediment disciplinari i tenen
les següents funcions:
- Recavar tota la informació sobre els fets els sigui possible obtenir.
- Practicar les proves que consideri oportunes per esclarir els fets que hagin motivat l’obertura
del procediment disciplinari.
- Sol·licitar a la Comissió Disciplinària que s'adoptin les mesures cautelars que es creguin
convenients per al correcte desenvolupament de la instrucció.
- Proposar a la Comissió Disciplinària, un cop estudiades les proves obtingudes a l’efecte, la
sanció corresponent o l'arxiu de l'expedient per inexistència de infracció i responsabilitat.
- Emetre als infractors les sancions que s'estableixin per part de la Comissió
Disciplinària,
que es donaran trasllat a través dels òrgans designats a l'efecte.
Art. 3. Compatibilitat amb sancions acadèmiques
L’imposició de sancions en via administrativa o penal no impedirà, en el seu cas, i atenent a
diferent fonament, la depuració de responsabilitats de caire acadèmic mitjançant l’exercici de
la potestat disciplinària regulada en la present normativa.

CAPÍTOL II: INFRACCIONS DISCIPLINÀRIES
Art. 4. Infraccions o faltes disciplinàries
Es consideren infraccions, o faltes disciplinàries, les accions o omissions comeses pels/per les
estudiants de l’EUI-Sant Pau, tipificades com a tals en el present Reglament.
Art. 5. Faltes molt greus
Són faltes molt greus els comportaments que pertorbin molt notablement l'ordre que ha de
prevaler a l’EUI-Sant Pau i, específicament, els següents:
a. La realització d'actes que atemptin contra els valors democràtics o que promoguin la
xenofòbia.
b. L'agressió física o verbal, així com la falta de respecte molt greu a qualsevol membre de
la comunitat universitària (docent o no docent), personal d'empreses subcontractades.
c. La realització de novatades que suposin vulneració de l'honor, la dignitat o la
personalitat de l'agredit.
d. Qualsevol acte o conducta verbal o física, que tingui el propòsit o produeixi l'efecte
d'atemptar contra la dignitat d'una persona com a assetjament sexual i assetjament per
raó de sexe, en la definició de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva entre dones i homes.
e. La possessió, tinença, consum, distribució, o tràfic de drogues, substàncies
estupefaents i psicotròpiques en l'àmbit universitari, dins de l’EUI-Sant Pau o en els seus
voltants.
f. Mostra símptomes d'estar sota els efectes de l'alcohol o de les drogues, substàncies
estupefaents i psicotròpiques al recinte de l’EUI-Sant Pau o en els seus voltants.
g. El plagi, en tot o en part, d'obres intel·lectuals de qualsevol tipus.
h. Prendre imatges o gravacions de les classes sense estar expressament autoritzat.
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i. La suplantació de la personalitat d'un altre en els actes de la vida acadèmica o
beneficiar-se de aquella.
j. Disposar de mòbil o de qualsevol altre dispositiu electrònic durant la realització de les
proves d'avaluació i utilitzar-lo.
k. Apoderar-se per qualsevol mitjà fraudulent o per abús de confiança del contingut d'una
prova, examen o control de coneixement, en benefici propi o aliè, abans de la seva
realització; o un cop realitzada l'avaluació procurar la sostracció, alteració o destrucció de
fórmules, qüestionaris, notes o qualificacions, en benefici propi o aliè.
l. La intercepció en l'àmbit universitari de comunicacions privades.
m. La intercepció de correus electrònics o la seva distribució quan hagi estat prohibit pel
remitent.
n. La imputació en un procés penal per un delicte, de manera que pugui causar un
perjudici per l’EUI-Sant Pau.
o. Ser condemnat per sentència ferma en un procés penal.
p. L'oposició violenta a la celebració d'actes acadèmics o al compliment de les normes de
l’EUI-Sant Pau.
q. L'entrada no autoritzada als sistemes informàtics de l’EUI-Sant Pau i/o a les dades
clíniques dels/de les pacients de la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa
Creu i Sant Pau (FGSHSCSP); la pertorbació del seu funcionament; la modificació o la
utilització fraudulenta d'arxius electrònics.
r. La falsificació, sostracció o destrucció de documents acadèmics o la utilització de
documents falsos davant de l’EUI-Sant Pau.
t. Qualsevol altre acte, conducta o comportament en què l'estudiant hagi incorregut dins
o fora de l’EUI-Sant Pau, que per la seva especial gravetat faci malbé o menyscabi
directament la bona imatge i el prestigi de l’EUI-Sant Pau o d'algun dels seus membres.
u. La comissió de dues faltes greus en el període d'un curs acadèmic o de tres en dos
cursos acadèmics.
v. Incomplir de forma reiterada la prohibició de fumar havent estat sancionat prèviament
com falta greu.
x. Mutilar, deteriorar o sostreure les obres i el patrimoni de la Universitat o Institució.

Art. 6. Són faltes greus
Són faltes greus els comportaments que pertorbin notablement l'ordre que ha de prevaler a
l’EUI-Sant Pau i, específicament, els següents:
a)Incomplir les normes sobre seguretat o de residus tòxics o perillosos a l'hora de
participar en les activitats formatives, especialment aquelles que suposin la manipulació
de substàncies perilloses.
b) Mutilar, deteriorar o sostreure les obres i el patrimoni de l’EUI-Sant Pau.
c) Realitzar conductes vexatòries a l’Escola o als membres que la integren que no siguin
susceptibles de ser considerades com a faltes molt greus.
d) Actuar per pretendre o aconseguir falsejar o defraudar els sistemes de comprovació del
rendiment acadèmic, tant si és beneficiari dels mateixos com a cooperador necessari.
e) Distribuir a través de les xarxes electròniques de l’EUI-Sant Pau o per qualsevol mitjà,
material o manifestacions ofensives per a la imatge d'algun membre de l’EUI-Sant Pau.
f) Falsificar el registre personal o d'un altre company en les eines tecnològiques de l’EUISant Pau per qualsevol mitjà.
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g) La col·laboració, encobriment o afavoriment de conductes o actes constitutius de
conductes de falta greu.
h) Incomplir de manera reiterada la prohibició de fumar havent estat sancionat
prèviament com a falta lleu.
i) La comissió de dues faltes lleus en el període d'un curs acadèmic o de tres en dos cursos
acadèmics.
Art. 7. Faltes lleus
Són faltes lleus els comportaments que no tinguin la consideració de greus o molt greus
d'acord amb el que preveuen els articles anteriors, tot i que atemptin lleument la convivència
a l’EUI-Sant Pau, en concret:
a) La realització d'activitats que pertorbin de forma lleu el funcionament normal de l’EUISant Pau o d'algun dels seus serveis.
b) La realització d'actes que causin deteriorament no greu dels béns del patrimoni de
l’EUI-Sant Pau
c) El consum de tabac al recinte (àrees exteriors o interiors).
d) La negativa a identificar-se a l’EUI-Sant Pau quan així hagués estat requerit per les
persones designades a aquest efecte.
e)Qualsevol altre acte, conducta o comportament en què l'estudiant hagi incorregut dins
o fora del recinte de Sant Pau, que no sigui greu i que sigui susceptible de danyar o
menyscabar, encara sigui indirecta o parcialment, la bona imatge i el prestigi de l’EUI-Sant
Pau o d'algun els seus membres.
CAPÍTULO III: SANCIONS DISCIPLINARIES
Art. 8. Sancions corresponents a faltes molt greus
1. Les faltes molt greus podran ser sancionades, ponderant la gravetat del fet i del mal causat,
de la següent forma:
a)
b)
c)
d)

La inclusió en l'expedient acadèmic de la falta comesa i de la sanció imposada.
La suspensió de la condició d'estudiant per un període de dos a dotze mesos.
La pèrdua de la/es convocatòria/es en el corresponent curs acadèmic.
L'expulsió de l’EUI-Sant Pau.

2. En els supòsits en què s'haguessin ocasionat danys als béns del patrimoni, a més, s'haurà de
reintegrar el seu valor o el de la reparació.
3. Les faltes molt greus relatives a plagis i l'ús de mitjans fraudulents per superar les proves de
avaluació, tindran com a conseqüència la pèrdua de la convocatòria corresponent, així com el
reflex de la falta i el seu motiu, en l'expedient acadèmic.
4. Les sancions corresponents a faltes molt greus previstes en els articles 5.f) i 5.g) podran ser
substituïdes, en funció de les circumstàncies del cas, per l'aplicació de mesures de caràcter
educatiu o recuperador, d'acord amb el que preveu l'article 11.
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Art. 9. Sancions corresponents a faltes greus
1. Les faltes greus podran ser sancionades, ponderant la gravetat del fet i del mal causat amb:
a) La inclusió en l'expedient acadèmic de la falta comesa i de la sanció imposada.
b) La suspensió de la condició d'estudiant per un període d'una setmana a un mes.
c) La pèrdua de la/es convocatòria/s del curs acadèmic.
2. En els supòsits en què s'hagués ocasionat danys al patrimoni, a més, s’ha de reintegrar el
seu valor o el de la reparació.
3. Les sancions corresponents a faltes greus podran ser substituïdes per l'aplicació de mesures
de caràcter educatiu o recuperador, d'acord amb el que preveu l'article 11, a excepció del que
estableix el paràgraf anterior.
Art. 10. Sancions corresponents per a les faltes lleus
1. Les faltes lleus podran ser sancionades en funció de la naturalesa dels fets:
- Amonestació
- La suspensió de la condició d’estudiant per un període inferior a una setmana.
- Constància en l’expedient acadèmic de la sanció.
2. En els supòsits en què s'hagués ocasionat danys al patrimoni, a més, s’ha de reintegrar el
seu valor o el de la reparació.
3. Les sancions corresponents a faltes greus podran ser substituïdes per l'aplicació de mesures
de caràcter educatiu o recuperador, d'acord amb el que preveu l'article 11, a excepció del que
estableix el paràgraf anterior.
Art. 11. Mesures de caràcter educatiu i recuperador
1. La comissió disciplinària pot substituir l'aplicació de les sancions corresponents per
l'aplicació de mesures de caràcter educatiu o recuperador. Aquestes mesures suposaran
l'extinció de la responsabilitat de l'estudiant.
2. Les mesures de caràcter educatiu i recuperador podran consistir en la col·laboració en
activitats de voluntariat, culturals o altres en benefici dels/de les estudiants de l’EUI-Sant Pau.
Art. 12. Graduació de les sancions
La graduació i concreció de la sanció dins de la gravetat serà realitzada pels òrgans competents
ponderant, de forma motivada, els següents elements:
- La intencionalitat.
- El grau de pertorbació de la convivència a l’EUI-Sant Pau.
- El penediment espontani, mitjançant la comunicació del fet infractor a l’EUI-Sant Pau
amb caràcter previ a la iniciació del procediment disciplinari.
- La reincidència.
- Les circumstàncies personals de l'estudiant
Art. 13. Prescripció d'infraccions i sancions
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1. Les infraccions que no hagin estat sancionades prescriuran: les molt greus als dos anys, les
greus a l'any i les lleus als sis mesos, a comptar des que el fet s'hagués comès.

CAPÍTOL IV: PROCEDIMENT DISCIPLINARI ORDINARI
Art. 14. Forma d'iniciació
1. Els procediments disciplinaris s'iniciaran mitjançant acord de la Comissió Disciplinària de
l’EUI-Sant Pau a petició de qualsevol membre de la comunitat universitària o d'ofici quan
l'interès general així ho recomani.
2. La comissió disciplinària, podrà realitzar les actuacions prèvies que consideri oportunes a fi
de determinar amb caràcter preliminar si concorren les circumstàncies precises que justifiquin
la iniciació del procediment sancionador.
3.- Pel cas que es tracti d’un fet dels estipulats a l’apartat q) de l’article 5, en quant a possibles
accessos indeguts a la història clínica de la FGSHSCSP, la Comissió ho comunicarà al/a la
President/a del Patronat, i s’iniciarà el procediment extraordinari que consta al Protocol
aprovat per la FGSHSCSP. En el referit procediment, un cop es disposi de tota la informació
necessària, es retornarà a la Comissió disciplinària de l’EUI-Sant Pau per tal que portin a terme
el procediment sancionador.
Art. 15. Desenvolupament del procediment i resolució
1. Adoptat per la Comissió Disciplinària l'acord d'iniciació del procediment disciplinari, es
comunicarà a l'instructor i al secretari de l'expedient.
2. L'instructor ha de sol·licitar totes les proves i declaracions que consideri oportunes per
esclarir dels fets i formularà a la Comissió Disciplinària una proposta de resolució sancionadora
o la declaració de no existència d'infracció o responsabilitat.
3. En cas de proposta de resolució sancionadora, s'exposaran: els fets imputats a
l'expedientat/da, la/les possible/s infracció/ns, la/les sanció/ns, l'òrgan competent per
resoldre i la normativa d'aplicació.
4. La proposta de resolució sancionadora, un cop aprovada per la comissió disciplinària, serà
comunicada fefaentment a l'expedientat/da, que disposarà d'un termini de cinc dies, a
comptar des del següent a la notificació, per al·legar per escrit el que estimi oportú, facilitant o
proposant les proves que consideri oportunes i al·legant allò que consideri convenient en
defensa dels seus drets o interessos. En cas d'exercitar aquest dret, ha de presentar la escrit a
l'Instructor de l'expedient. En cas de no exercir aquest dret a recórrer, la proposta de resolució
esdevindrà ferma.
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5. Un cop escoltades en el seu cas les al·legacions formulades, la comissió disciplinària de
resoldre definitivament en els següents tres dies hàbils, a comptar des del següent al
lliurament de les al·legacions.
6. La sanció definitiva podrà ser recorreguda davant Director/a del centre en el termini de tres
dies, a comptar des de la notificació, mitjançant escrit motivat. De no presentar el recurs en el
termini assenyalat, la sanció esdevindrà ferma a tots els efectes.
7. La resolució de la comissió disciplinària té efecte des del dia següent en què es comuniqui
als/a les interessats/des en l'expedient.
Article 16. Anotació a l'expedient de l'estudiant
Les sancions s'anotaran en l'expedient de l'estudiant amb expressió de la falta que les va
motivar, i es cancel·laran d'ofici o a petició de l'interessat, transcorreguts un, dos o tres anys
del seu acompliment, segons es tracti de faltes lleus, greus o molt greus.
Disposició final
Aquest Reglament entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Patronat.
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