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1.
La Facultat d’Humanitats de la UPF manifesta la seva voluntat d’evitar la pràctica de la
còpia i el plagi, en qualsevol de les modalitats possibles, per part dels seus estudiants. Els
estudiants hauran de rebre, quan es matriculin per primer cop i al llarg dels successius cursos
del grau, l’advertiment formal de la necessitat ètica de formar-se dins la institució, amb
l´horitzó del seu futur, d’acord amb una bona pràctica professional, uns referents deontològics
i un respecte constant per la propietat intel·lectual i el concepte jurídic d’autoria.
2. La Facultat d’Humanitats de la UPF vetllarà, a través del seu Deganat i mitjançant el
compromís dels seus docents, per tal d’assegurar que:
2.1. Tots els seus estudiants coneguin i respectin la llei i els codis ètics de bona pràctica
professional esmentats al punt 1.
2.2. Tots els seus estudiants coneguin la normativa oficial de la Facultat en relació amb la
pràctica de qualsevol tipus de còpia i/o plagi, i acceptin les sancions i les responsabilitats
jurídiques que se´n derivin.
2.3. Tots els seus estudiants sàpiguen que qualsevol examen manuscrit i/o treball o
monografia de curs està igualment protegit legalment contra còpia o apropiació indeguda.
3. En funció de la seva pròpia experiència des de la seva fundació al 1992 i dels casos previstos
a les normatives d’altres facultats d’universitats públiques d’arreu de l’Estat, la Facultat
d’Humanitats de la UPF ha establert la següent tipologia de casos de còpia i plagi:
Exàmens
3.1. Irregularitats i manques de reconeixement d’idees i textos aliens quan són citats e n
un examen (errors en l’ús de la normativa ortotipogràfica de citacions, referències i notes al
peu).
3.2. Detecció de la intenció de còpia entre un estudiant i un altre en el transcurs d’un examen
(el professor o vigilant detecta aquesta intenció i la denuncia).
3.3. Còpia manifesta entre dos o més exàmens (el corrector detecta la còpia entre dos exercicis
o la còpia múltiple durant la correcció).
3.4. Còpia manifesta dels continguts d’una web en un examen, a través de consultes no
permeses d’internet via telèfons mòbils, tauletes o ordinadors portàtils.
3.5. Còpia manifesta dels continguts d’una ´xuleta´, un llibre o un altre document amagat i
detectat al llarg de l’examen.
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Treballs i monografies de curs
3.6. Irregularitats i manques de reconeixement d’idees, textos i imatges aliens quan són citats
e n un treball o monografia de curs (errors en l’ús de la normativa ortotipogràfica de
citacions, referències i notes al peu).
3.7. Còpia manifesta, parcial o total, entre dos o més treballs o monografies de curs.
3.8. Còpia manifesta de continguts extrets de webs (informació extreta d’internet que no ha
estat citada degudament o ha estat objecte d’apropiació indeguda).
3.9. Còpia manifesta de continguts extrets de llibres, articles o monografies (informació extreta
de fons alienes que no han estat citades degudament o han estat objecte d’apropiació
indeguda).
3.10. Còpia manifesta, a través de traducció (pròpia o aliena), de llibres o articles o textos
d’internet escrits en altres llengües.
3.11. Autoplagi: presentació d’un mateix treball — previ canvi de títol o prèvies
modificacions parcials— a diferents assignatures.

4. Règim sancionador
4.1. La proposta de sanció, que farà la Facultat, corresponent a la constatació d’irregularitats i
manques de reconeixement d’idees i textos aliens quan són citats, així com a la detecció
d’intenció de còpia en el transcurs d’un examen (punts 3.1., 3.2. i 3.6.), quedarà a criteri del
docent, que decidirà en cada cas, com li sembli més adient en funció de la seva apreciació
(tenint en compte el grau d’intenció de l’engany de l’estudiant), la possibilitat que només
sigui un cas de falta de cura en l’ús de la normativa de citació i referència.
4.2. La proposta de sanció, que farà la Facultat, per a tots els casos 3.3, 3.4, 3.5 i 3.7, 3.8, 3.9 i
3.10 serà l’obtenció automàtica d’un suspens (nota numèrica: 0) a l’examen i a l’assignatura.
4.3. En cas de reincidència en tots els casos 3.3, 3.4, 3.5 i i 3.7, 3.8, 3.9 i 3.10
—detectada i denunciada per un mateix professor (en el cas d’una mateixa assignatura) o
per més d’un professor (en casos d’estudiants que cometen infraccions o delictes contra la
propietat intel·lectual a diverses assignatures al llarg del grau)— la proposta de sanció, que
farà la Facultat, serà la mateixa que s’indica al punt 4.2, però el Deganat podrà sol·licitar la
incoació d’un expedient disciplinari a l’estudiant.
4.4. La proposta de sanció, que farà la Facultat, que s’aplicarà al cas 3.11 la decidirà el
Deganat de la Facultat d’Humanitats tenint present les circumstàncies de cada cas, i només hi
haurà sanció si el professor o professors responsables de l’assignatura consideren il·lícit el
fet que l’estudiant lliuri un mateix treball a diverses assignatures dins el drau.
4.5. Qualsevol decisió displinària en relació amb casos denunciats que no corresponguin a cap
dels tipus esmentats en aquest document serà potestat del degà o degana del centre o
membre de l’equip de deganat en qui delegui.
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