REGLAMENT DE RÈGIM DISCIPLINARI
LCI BARCELONA

0. PRESENTACIÓ
La Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, reconeix a les universitats
espanyoles de titularitat privada la possibilitat de regir‐se per les seves pròpies normes
d’organització i funcionament les quals, d’acord amb l’art. 46.2 de la Llei esmentada,
inclouran la relació dels drets i deures dels estudiants i desenvoluparan els mecanismes per
a la seva garantia. A Catalunya i en la mateixa línia, la Llei 1/2003, de 19 de febrer,
d’Universitats, estableix al seu art. 102.2, en consonància amb l’art. 38.b) del mateix cos
legal, que les universitats privades es regiran per les seves normes d’organització i
funcionament i per la resta de la normativa interna de què es dotin, essent tant les unes com
les altres d’obligat compliment. En l’àmbit de disciplina universitària, cap normativa recent
ha derogat expressament el Decret de 8 de setembre de 1954, que manté per tant la
vigència en tot el què no resulti incompatible amb disposicions posteriors, entre aquestes el
Reial Decret 1791/2010, de 30 de desembre, que aprovà l’Estatut de l’Estudiant Universitari.
En aquest context, esdevé molt convenient per a les institucions d’ensenyament superior
dotar‐se del seu propi sistema d’infraccions i sancions. Així ho han fet la majoria de les
universitats catalanes i així ho fa LCI BARCELONA amb la aprovació i implementació, com a
règim disciplinari d’obligat compliment per a la seva comunitat, de les següents
estipulacions:

I.

ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1. Àmbit d’aplicació
El present règim disciplinari s’aplicarà a totes les persones matriculades a LCI BARCELONA
en qualsevol dels ensenyaments que s’hi imparteixen, així com a les persones que gaudeixin
de programes de mobilitat o siguin visitants, per fets produïts durant els actes acadèmics
que es desenvolupin, sota la organització de l’Escola, a les instal·lacions de LCI BARCELONA
i a ubicacions i instal·lacions externes, com ara viatges, visites, pràctiques curriculars o extra‐
curriculars, i programes de mobilitat.
II.

DE LES FALTES

Article 2. Classificació de les faltes
La infracció i l’incompliment dels drets i obligacions propis de la condició d’estudiant LCI
BARCELONA serà constitutiu de falta lleu, greu o molt greu.

Article 3. Graduació de la responsabilitat, les faltes i les sancions
La imposició de sancions previstes en el present Reglament prendrà en consideració les
circumstàncies següents:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

El grau de participació en els fets;
La intencionalitat;
La naturalesa dels danys causats;
El grau de pertorbació produït en l’ordre acadèmic;
La reparació del dany causat o la disminució dels seus efectes;
El reconeixement espontani dels fets, amb caràcter previ a l’inici de l’expedient i la
mostra de penediment i petició d’excuses;
La reincidència;
Les de caràcter personal, familiar i social de la persona causant de la conducta
infractora que puguin justificar o atenuar la seva responsabilitat.

Article 4. Faltes molt greus
Seran considerades molt greus les faltes consistents en:
‐
‐

‐

‐

‐

Actes d’indisciplina, injúries i ofenses greus a les autoritats acadèmiques, al personal
docent i administratiu i a la dignitat, el prestigi i l’autoritat moral de LCI BARCELONA.
L’ofensa greu i l’agressió, de paraula o d’obra, i particularment aquelles que tinguin
al·ludeixin a la condició socioeconòmica, idiomàtica o lingüística, afinitat política o
sindical o que comportin implicacions de caràcter racial, sexual, xenòfoba, religiosa,
lingüística o per raó d’edat, d’aparença o de gènere, a qualsevol membre de la
comunitat LCI BARCELONA, entenent com a tal als companys i companyes, el
personal docent, el personal administratiu i de serveis i el personal col·laborador en
activitats que es desenvolupin sota l’organització de l’Escola.
La suplantació de personalitat en actes de la vida acadèmica i la falsificació,
substracció o destrucció de documents acadèmics o la utilització de documents
falsos davant LCI BARCELONA.
Actes constitutius de delictes o faltes penals vinculats a l’àmbit acadèmic per
realitzar‐se a les dependències de LCI BARCELONA o incidir sobre els béns de l’Escola
o els membres de la comunitat LCI BARCELONA.
La reiterada comissió de faltes greus (mínim 3) durant la permanència de l’estudiant
a l’Escola.

Article 5. Faltes greus
Son faltes greus:
‐ Els actes d’indisciplina, les injúries i les ofenses no greus a les autoritats
acadèmiques, al personal docent i administratiu i a la dignitat, el prestigi i l’autoritat
moral de LCI BARCELONA.
‐ Els actes que alterin greument el desenvolupament normal de les activitats
universitàries, dins i fora de les instal·lacions de LCI BARCELONA.
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‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐

Causar danys greus per culpa o negligència a les dependències, els materials i els
documents de l’Escola o als objectes o les pertinences dels altres membres de la
comunitat LCI BARCELONA.
Les accions que tendeixen a falsejar o defraudar els sistemes d’avaluació acadèmica,
inclosa la suplantació de personalitat.
L’accés no autoritzat a espais del campus virtual de LCI BARCELONA mitjançant
qualsevol mitjà il·lícit.
L’actuació de forma conscient o imprudent fent una queixa falsa o donant una
informació falsa en relació a una queixa.
L’embriaguesa, el consum de drogues a les instal·lacions de LCI BARCELONA o
trobar‐ se sota els efectes de narcòtics i, en general, la incitació o realització d’actes
contraris a la salut dels membres de la comunitat LCI BARCELONA.
Els comportaments que perjudiquin greument la imatge i bon nom de LCI
BARCELONA.
La reiterada comissió de faltes lleus (mínim 3) durant la permanència de l’estudiant a
l’Escola.

Article 6. Faltes lleus
Tindran la consideració de falta lleu les conductes següents:
‐

‐

‐

‐
‐
‐

Qualsevol acte injustificat que pertorbi de forma no greu el normal
desenvolupament de les activitats acadèmiques, dins i fora de l’aula i, en general,
qualsevol altre fet no inclòs en el cos d’aquest Reglament que pugui alterar
l’ordre i la disciplina acadèmica.
Causar danys no greus per culpa o negligència en les dependències, els materials o
els documents de l’Escola o bé en els objectes o pertinences dels altres membres de
la comunitat LCI BARCELONA.
De forma sistemàtica i reiterada (tres vegades o més) entrar a l’aula un cop iniciada
la classe, mantenir converses privades a classe o destorbar d’alguna manera el
treball dels estudiants i l’explicació del professor/a.
Fumar a les dependències de LCI BARCELONA i menjar o beure en àrees no
autoritzades
Faltes sistemàtiques de puntualitat o d’assistència injustificades
La utilització a l’aula i altres zones de treball d’aparells electrònics sense una estricta
finalitat acadèmica.
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III.

DE LES SANCIONS

Article 7. Sancions per a les faltes molt greus
Les infraccions considerades molt greus seran sancionades amb:
Pèrdua del dret a ser avaluat de la totalitat o part de les assignatures en què l’estudiant
estigui matriculat, en totes les convocatòries del curs acadèmic, amb la consegüent pèrdua
del dret de matrícula.
Expulsió definitiva de LCI BARCELONA amb prohibició de matrícula en cursos futurs.

Article 8. Sancions per a les faltes greus
A les faltes greus els correspondran les següents sancions:
Pèrdua del dret a ser avaluat en les convocatòries ordinàries d’una o més assignatures en
què ja estigui matriculat, amb la consegüent pèrdua del dret de matrícula.
Amonestació pública i privació temporal o definitiva del dret d’assistència a una o més
classes determinades.

Article 9. Sancions per a les faltes lleus
Les faltes lleus seran sancionades amb:
Amonestació privada i suspensió de la condició d’estudiant de LCI BARCELONA durant un
període d’entre un i quinze dies hàbils
Amonestació privada i privació, durant tot el curs o per un període inferior, del dret
d’assistència a una o més classes determinades.

Art. 10. Sancions accessòries
La imposició de les sancions per faltes molt greus, greus o lleus podrà anar acompanyada,
quan les circumstàncies ho aconsellin, d’alguna de les mesures següents:
. canvi d’aula i/o de grup
. restricció de l’ús de l’adreça de correu electrònic
. suspensió temporal del dret a participar en els espais comunitaris o en activitats
organitzades per LCI BARCELONA de caràcter no estrictament lectiu.
. Pèrdua parcial o total, definitiva o temporal, de beques o altres beneficis concedits per LCI
BARCELONA.
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IV.

PROCEDIMENT SANCIONADOR

Article 11. Instrucció d’expedients disciplinaris
Per a la imposició de qualsevol de les sancions a què es refereix el present Reglament caldrà
la instrucció prèvia del corresponent expedient disciplinari, que es regirà per les normes
contingudes en aquest apartat IV.
Correspondrà a la Secretaria Acadèmica l’inici i l’impuls de la tramitació dels procediments
sancionadors, arran de la petició raonada d’una persona membre de la comunitat LCI
BARCELONA o d’ofici com a conseqüència del coneixement de fets susceptibles de ser
considerats com a infracció.
El/la Cap d’Ordenació Acadèmica exercirà la funció d’òrgan instructor i, com a tal,
s’encarregarà de recopilar tota la informació possible sobre els fets i n’anirà guardant la
constància documental.
Si l’òrgan instructor considerés que els fets examinats podrien ser constitutius d’un il·lícit
civil o penal, els posarà en coneixement de les autoritats competents, sens perjudici de
declarar temporalment, si ho estima escaient, la suspensió de la tramitació.
Art. 12. Procediment
Iniciat el procediment, s’informarà a l’estudiant de l’obertura del procediment sancionador
indicant els fets que se li atribueixen, la seva qualificació com a infracció, les possibles
conseqüències sancionadores, la identitat de l’òrgan instructor i el termini per a presentar
al·legacions, que no podrà ser inferior a tres (3) ni superior a cinc (5) dies naturals.
Rebudes les al·legacions, l’òrgan instructor podrà demanar la informació complementària
i/o la col·laboració de terceres persones per a l’aclariment dels fets, que serà incorporada a
l’expedient i se’n donarà vista a la persona interessada. Es podrà prescindir d’aquest tràmit
d’audiència quan no figurin en el procediment ni s’hagin de tenir en compte en la resolució
altres fets, al·legacions i proves que els adduïts per ella mateixa.
Art. 13. Resolució
En un termini de set (7) dies hàbils naturals des de la recepció de les al·legacions, l’òrgan
instructor elevarà a la Direcció General una proposta de resolució que inclourà de forma
motivada els fets provats i la seva qualificació com a infracció, la persona responsable de la
seva comissió i la sanció molt greu, greu, lleu i accessòria que hi correspongui.
L’òrgan competent per a resoldre el procediment sancionador serà la Direcció General qui
resoldrà motivadament i dins un termini màxim de set (7) dies naturals i imposarà, si s’escau,
les sancions corresponents, posant fi al procediment disciplinari.
Art. 14. Mesures provisionals
Iniciat el procediment, la Direcció General, a proposta de l’òrgan instructor, podrà acordar
de manera motivada i per un període màxim de trenta (30) dies, les mesures provisionals
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que estimi oportunes per a assegurar l’eficàcia de la resolució que pugui recaure, sempre i
quan no causin perjudicis irreparables o impliquin violació de drets emparats per les lleis.
En cas que la mesura provisional consisteixi en la suspensió provisional d’assistència a
determinades classes o del dret a assistir a les instal·lacions de LCI BARCELONA:
‐ l’Escola vetllarà per a què l’estudiant afectat no perdi el dret a l’avaluació contínua; i
‐ els dies de no‐assistència complerts en aplicació de la mesura provisional es
consideraran a compte de la sanció a complir.
Art. 15. Notificació de les sancions
Les notificacions dels actes derivats del procediment sancionador es realitzaran o bé
personalment a la persona interessada o per correu certificat amb avís de recepció o per
burofax, al domicili físic que consti a l’imprès de matrícula.
Art. 16. Consignació de les sancions
Les sancions es consignaran a l’expedient acadèmic i només es cancel·laran d’ofici
transcorreguts cinc (5) anys des de l’acabament dels estudis o des del darrer curs acadèmic
en què l’estudiant hagués estat matriculat. No obstant, també es podran eliminar de
l’expedient, a sol·licitud de la persona interessada, en els terminis següents:
. a partir dels tres (3) mesos de finalització del curs acadèmic en què s’hagi acomplert la
sanció, per a les faltes lleus;
. a partir dels sis (6) mesos de finalització del curs acadèmic en què s’hagi acomplert la sanció,
per a les faltes greus;
. a partir dels tres (24) mesos de finalització del curs acadèmic en què s’hagi acomplert la
sanció, per a les faltes molt greus, sempre que la sanció no hagi estat la d’expulsió de LCI
BARCELONA.
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