
4.1.6 Estudiantat víctima de violència de gènere 

Les víctimes de violència de gènere, així com els fills dependents, tenen dret a 
l’exempció total dels preus públics fixats pel decret de preus que publica la 
Generalitat. 

Aquesta condició s’acredita mitjançant la presentació d’algun dels documents 
acreditatius següents: la sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, encara que 
no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit alguna de les formes 
d’aquesta violència, l’ordre de protecció vigent, l’informe de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, o qualsevol altre que estableixi l’article 33 de la Llei 
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. En 
el cas de fills dependents també s’ha d’aportar el llibre de família. 

Text aprovat al Consell de Govern del 25/04/19:

Al Consell de Govern del 25/04/19 s'acorda el següent text per regular les exempcions de preus 
publics per les víctimes de violència de gènere en substitució de la regulació anterior. La regulació 
anterior es va establir en aplicació de l'Acord del CIC de 25 de juny de 2013.

S'acorda que si posteriorment el Consell Interuniversitari de Catalunya fa un acord per regular els 
documents per acreditar l'exempció per les víctimes de violència masclista i el termini durant el qual 
es podrà gaudir l'exempció es modificarà la normativa de la UdL per incorporar l'acord corresponent.

Aquest text només fa referència als documents que acrediten la condició de víctima de violència de 
gènere. No es fa esment de que aquests documents tinguin una validesa temporal per acreditar la 
condició ni tampoc es limita temporalment el dret de les víctimes de violència masclista a gaudir 
d'aquesta exempció.
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4.1.6 Estudiantat víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella 

Amb la finalitat de determinar el col·lectiu objecte de protecció mitjançant les 
exempcions dels preus públics i de les taxes universitàries es concreta en les 
víctimes de violència gènere i els seus fills i filles que en depenen, es farà esment 
a la denominació “violència masclista en l’àmbit de la parella”.  

Són documents acreditatius de la condició de víctima de violència masclista en 
l’àmbit de la parella i els seus fills i filles que en depenen: 

a) Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.

b) Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una
mesura cautelar a favor de la víctima. 

c) Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència que la sol·licitant és
víctima de la violència de gènere. 

d) Informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a
víctima de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents: 

• Serveis Socials

• Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista,
de la Direcció General de Famílies del departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies 

• Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)

• Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

• Oficina d’atenció a la Víctima del Delicte

• Recurs públic d’acollida

• Entitat subvencionada per una Administració Pública concreta per a
l’atenció a dones víctimes de la violència de gènere. 

• Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
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Proposta de text a aprovar al Consell de Govern del 26/06/19:

Aquest text plasma de forma literal el contingut de l'acord del Consell Interuniversitari de Catalunya 
de 24/05/19.

Al primer apartat de l'acord s'incorporen i s'amplien els documents que es poden presentar per 
acreditar que tens la condició de víctima. Incorpora els que fixa la regulació actual de l'article 23 de la 
Llei Orgànica 1/2004 i alguns dels de l'article 33 de la Llei 5/2008.

Al segon apartat de l'acord s'estableix una validesa temporal als documents que permeten 
acreditar la condició de víctima de violència masclista. La finalitat d'aquest segon apartat era 
limitar el termini durant el qual les víctimes podien gaudir d'aquesta exempció. Però limitar la 
validesa dels documents per acreditar la condició amb la finalitat descrita entenem que no és legal. 
Ni la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència 
de Gènere (art. 23) ni la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista (art. 33) estableixen que la documentació que acredita la condició tingui cap mena de 
validesa temporal. Per tant, la condició de víctima no està subjecta a termini. Una altra cosa és voler 
sotmetre a termini el dret a gaudir de l'exempció. Determinar que les víctimes no poden acreditar 
que són víctimes per així no poder gaudir-la entenem que és incorrecte.
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Als efectes d’acreditar la relació de dependència dels fills o filles de les 
víctimes, caldrà presentar la documentació següent: 

a) Llibre de família, en el cas de fills/filles fins als 21 anys.

b) Certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills/filles majors
de 21 anys.

Aquest acord del Consell Interuniversitari de Catalunya es pren transitòriament, 
en tant no s’aprovi la normativa que reguli de manera general el títol habilitant 
que acrediti la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la 
parella. 

Els documents que acrediten la condició de víctima de violència masclista en 
l’àmbit de la parella, tenen la validesa següent: 

a) En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.

• Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, es mantindrà la condició
durant 2 anys.

• Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, es mantindrà la condició
durant 4 anys.

• Si la condemna ferma és superior a 4 anys, la condició es mantindrà fins
a la durada de la condemna.

b) En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe del Ministeri
Fiscal, la condició es mantindrà durant un mínim d’un any o el temps de la
durada de les mesures cautelars si és superior.

c) El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes serà vàlid durant
l’any natural d’emissió.
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4.1.6 Estudiantat víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella 

Amb la finalitat de determinar el col·lectiu objecte de protecció mitjançant les exempcions 

dels preus públics i de les taxes universitàries es concreta en previstes per a les víctimes 

de violència gènere i els seus fills i filles que en depenen, es farà esment a la denominació 

“violència masclista en l’àmbit de la parella”. 

Són documents acreditatius de la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit 

de la parella i els seus fills i filles que en depenen: 

a) Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere o de de qualsevol ordre

jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit alguna

de les formes d'aquesta violència.

b) Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura cautelar

a favor de la víctima.

c) Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència que la sol·licitant és víctima de la

violència de gènere.

d) Informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a víctima de

violència de gènere, emès per algun dels serveis següents:

• Serveis Socials

• Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista,

de la Direcció General de Famílies del departament de Treball, Afers

Socials i Famílies

• Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)

• Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

• Oficina d’atenció a la Víctima del Delicte

• Recurs públic d’acollida

• Entitat subvencionada per una Administració Pública concreta per a

l’atenció a dones víctimes de la violència de gènere.

• Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

e) Qualsevol altre mitjà que estableixi l’article 33 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,

del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

3 Text finalment aprovat al Consell de Govern del 26/06/19:

S'acorda incorporar la resta de documents per acreditar la condició de víctima de violència de
masclista que estableix de la Llei 5/2008 i que l'acord del CIC no incorporava. En el transcurs del debat
es va demanar que no s'aprovés la segona part del text relativa a la validesa temporal dels documents
per acreditar la condició perquè assessoria jurídica pogués estudiar el tema, deixant pendent la seva
aprovació pel Consell de Govern del mes de juliol. Aquesta segona petició no es va acceptar.
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Els documents que acrediten la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit 

de la parella, tenen la validesa següent: 

a) En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere.

• Si la condemna ferma és inferior a 2 anys, es mantindrà la condició

durant 2 anys. 

• Si la condemna ferma és entre 2 i 4 anys, es mantindrà la condició

durant 4 anys. 

• Si la condemna ferma és superior a 4 anys, la condició es mantindrà

fins a la durada de la condemna. 

b) En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe del Ministeri Fiscal,

la condició es mantindrà durant un mínim d’un any o el temps de la durada de 

les mesures cautelars si és superior. 

c) El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes serà vàlid durant

l’any natural d’emissió. 

Als efectes d’acreditar la relació de dependència dels fills o filles de les víctimes, caldrà 

presentar la documentació següent: 

a) Llibre de família, en el cas de fills/filles fins als 21 anys.

b) Certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills/filles majors de 21

anys.

Aquest acord del Consell Interuniversitari de Catalunya es pren transitòriament, en tant 

no s’aprovi la normativa que reguli de manera general el títol habilitant que acrediti la 

condició de víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella. 

6



4.1.6 Estudiantat víctima de violència masclista en l’àmbit de la parella 

Amb la finalitat de determinar el col·lectiu objecte de protecció mitjançant les 

exempcions dels preus públics i de les taxes universitàries previstes per a les víctimes 

de violència gènere i els seus fills i filles que en depenen, es farà esment a la 

denominació “violència masclista en l’àmbit de la parella”. 

Són documents acreditatius de la condició de víctima de violència masclista en l’àmbit 

de la parella i els seus fills i filles que en depenen: 

a) Sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere o de de qualsevol

ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona

ha patit alguna de les formes d'aquesta violència.

b) Ordre de protecció o qualsevol altra resolució judicial que acordi una mesura

cautelar a favor de la víctima.

c) Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència que la sol·licitant és víctima

de la violència de gènere.

d) Informe o certificat que acreditin que la sol·licitant està sent atesa com a víctima

de violència de gènere, emès per algun dels serveis següents:

 Serveis Socials

 Unitat d’Actuacions de Lluita contra la Violència Familiar i Masclista, de

la Direcció General de Famílies del departament de Treball, Afers

Socials i Famílies

 Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE)

 Serveis d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD)

 Oficina d’atenció a la Víctima del Delicte

 Recurs públic d’acollida

 Entitat subvencionada per una Administració Pública concreta per a

l’atenció a dones víctimes de la violència de gènere.

 Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

e) Qualsevol altre mitjà que estableixi l’article 33 de la Llei 5/2008, del 24 d’abril,

del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

4 Text adaptant la intencionalitat de l'acord del CIC a la legalitat:

A petició del Vicerectorat d'Estudiant i Ocupabilitat vam fer una proposta de regulació que sí que 
entendríem que s'adapta a la legalitat respectant la intenció de l'acord del CIC (regular la duració 
del dret a gaudir de l'exempció dels preus públics) i els seus terminis. Per seguretat jurídica vam 
fixar i concretar els dies en què es comença a gaudir de l'exempció en cada cas.
Tot i entendre que d'aquesta manera la normativa seria legal, no compartim els terminis que s'hi 
estableixen. L'acord del CIC segueix lligant els terminis del dret a l'exempció a la duració de les 
condemnes imposades als agressors/victimaris i distingeix entre víctimes en funció d'aquesta.
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En funció de la documentació que acredita la condició de víctima de 

violència masclista en l’àmbit de la parella, es podrà gaudir de l’exempció durant 

els cursos acadèmics que englobin els terminis següents: 

a) En el cas de sentència condemnatòria per un delicte de violència de gènere, tot i
que no hagi guanyat fermesa:

 Si la condemna és inferior a 2 anys, es podrà gaudir de

l’exempció durant 2 anys a partir del dia en que es dicta la sentència.

 Si la condemna és entre 2 i 4 anys, es podrà gaudir de

l’exempció durant 4 anys a partir del dia en que es dicta la sentència.

 Si la condemna és superior a 4 anys, es podrà gaudir de

l’exempció fins a la durada de la condemna a partir del dia en que es

dicta la sentència.

b) En el cas de la resta de sentències de qualsevol òrgan jurisdiccional, tot i que no

hagin guanyat fermesa, que declarin que la dona ha patit alguna de les formes

d'aquesta violència, es podrà gaudir de l’exempció durant 2 anys a partir del dia

en que es dicta la sentència.

c) En el cas d’ordre de protecció, mesura cautelar o informe del Ministeri Fiscal,

es podrà gaudir de l’exempció durant un mínim d’un any o el temps de la

durada de les mesures cautelars si és superior.

d) El certificat o l’informe de serveis d’atenció a les víctimes permetrà gaudir de

l’exempció durant l’any natural d’emissió.

Als efectes d’acreditar la relació de dependència dels fills o filles de les víctimes, caldrà 

presentar la documentació següent: 

a) Llibre de família, en el cas de fills/filles fins als 21 anys.

b) Certificat de convivència de la unitat familiar en cas de fills/filles majors de 21

anys.

Aquesta normativa s’estableix en aplicació de l'acord de la Comissió d’accés i afers 

estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya de 24 de maig de 2019. Es va 

prendre transitòriament, en tant no s’aprovi la normativa que reguli de manera 

general el títol habilitant específic que acrediti la condició de víctima de 

violència masclista en l’àmbit de la parella per gaudir d’aquesta exempció. 
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