
Protocol d'actuació de la FIB en cas de 
realització d'actes fraudulents a les proves 
d'avaluació 

1. Marc jurídic

Aquest protocol d'actuació desenvolupa el que estableixen les 
Normatives Acadèmiques de la UPC ‐que són de rang superior i 
prevalen si hi ha conflicte‐ en cas de realització fraudulenta de proves 
d'avaluació, en particular copiar o facilitar la còpia il·legítima 
d'informació. 

2. Mesures en cas d'accions fraudulentes en proves
d’avaluació. 

2.1 Les Normatives Acadèmiques de la UPC estableixen que les accions 
irregulars que puguin conduir a una variació significativa de la 
qualificació d’un o més estudiants constitueixen una realització 
fraudulenta d’un acte d’avaluació que comporta suspendre 
l'assignatura amb un zero, sense perjudici del procés disciplinari 
que es pugui derivar. 

2.2 Si un estudiant reconeix que ha copiat d’un altre sense el seu 
consentiment, el segon quedarà exculpat, llevat prova en contrari. 

2.3 En el cas de proves, ja siguin finals, parcials o pràctiques, 
amb un pes prou significatiu en la qualificació final de 
l’assignatura (més gran o igual al 10%), o de reincidència en 
més d’una prova, els estudiants que han realitzat un acte fraudulent 
(o l'han facilitat) no podran, si és el cas, ser revaluats de cap 
assignatura on ho hagin fet i tindran la nota de zero a l’assignatura 
com estableix la normativa UPC. A més a més, aquest fet es tindrà en 
compte en la determinació de l’ordre de matrícula del quadrimestre 
següent i en la concessió de beneficis per part de la facultat (programes 
de mobilitat i pràctiques en empresa i centres de recerca, ajuts, ...). 

2.4 En el cas de proves parcials amb pes poc significatiu (inferior 
al 10%) i si no hi ha reincidència, els estudiants que han realitzat 
un acte fraudulent (o l'han facilitat) tindran un zero a la prova i, si 
aquesta està inclosa a una part específica de l’avaluació de 
l’assignatura (per exemple, pràctiques de laboratori), la nota de zero 
es podrà estendre també a la nota parcial corresponent a aquesta part. 



Tanmateix, els estudiants no perdran l'opció, si és el cas, de ser 
reavaluats. 

2.5 En funció de la gravetat dels fets o les circumstàncies concurrents, 
la degana/el degà de la facultat donarà trasllat al rector als efectes de 
la possible exigència de responsabilitat disciplinària. 

3. Comissió disciplinària

La Comissió disciplinària, formada pel degà/la degana de la facultat, 
que la presideix, els vicedegans/les vicedeganes caps d'estudis de 
grau, el vicedegà/la vicedegana de postgrau i el delegat/la delegada 
de centre de l'estudiantat, és la responsable per decidir sobre 
l'aplicació de les mesures anteriors. 

4. Procediment

4.1 Els professors que sospitin que en una prova d'avaluació s'ha 
realitzat un acte fraudulent, parlaran amb els presumptes implicats per 
intentar aclarir‐ho. I, excepte que quedi clar que no s'ha realitzat cap 
acte fraudulent, el responsable de l’assignatura informarà dels fets a 
la Comissió disciplinària a través del vicedegà o vicedegana que 
correspongui. 

4.2 La Comissió disciplinària, escoltats si escau els professors i 
estudiants implicats, decidirà sobre l'aplicació de les mesures previstes 
al punt 2: suspendre l’assignatura als implicats, aplicar altres mesures 
previstes en els punts 2.3 i 2.4 i, en funció dels fets, donar trasllat al 
rector als efectes de la possible exigència de responsabilitat 
disciplinària. 




