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DOCUMENTACIÓ DEMANADA PER ACREDITAR LES 

SITUACIONS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE1 

Als Decrets de Preus s’estableixen tot un seguit d’exempcions en els preus 

d'acord amb la legislació sectorial d'aplicació. Aquestes pretenen facilitar els 

estudis universitaris a persones de determinats col·lectius que reuneixen 

condicions subjectives específiques.  

Aquestes són: 

• FAMÍLIES NOMBROSES. 

• MATRÍCULES D'HONOR I PREMI EXTRAORDINARI. 

• PERSONES DISCAPACITADES. Val a dir que no són persones 

discapacitades. El terme per fer referència a les persones que per raó 

d'una deficiència tenen alguna mena de limitació en la capacitat 

funcional és persones AMB discapacitat. No és adequat utilitzar els 

termes persona discapacitada. 

• VÍCTIMES D'ACTES TERRORISTES. 

• VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE. 

Respecte d’aquesta última, s’especifica que les víctimes de violència de 

gènere, així com els seus FILLS I FILLES QUE EN DEPENEN, tenen dret a 

l'exempció total dels preus fixats. 

Ara bé, aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació de qualsevol 

dels documents que preveu la normativa vigent, així com del llibre de 

família en el cas dels fills o filles que en depenen. 

                                                           
1 Document on s’exposa de forma senzilla la problemàtica en relació a l’exempció dels preus públics 
prevista per les víctimes de violència de gènere. Denunciat pel CEUDL a la Comissió d'accés i afers 
estudiantils del Consell Interuniversitari de Catalunya del 28 de març de 2019. 

http://www.estudiantat.udl.cat/ca/
http://www.estudiantat.udl.cat/ca/
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12053
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12053
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12053
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/organisme_fitxa.jsp?codi=12053
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_secretaria_duniversitats_i_recerca/la_secretaria/organismes/consell_interuniversitari_de_catalunya_cic/
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/01_secretaria_duniversitats_i_recerca/la_secretaria/organismes/consell_interuniversitari_de_catalunya_cic/
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Fa referència a la normativa vigent, i al preàmbul ens diu que les exempcions 

es preveuen segons la legislació sectorial d'aplicació. 

Quina és la legislació sectorial d’aplicació i referent en matèria de violència 

de gènere a Catalunya? La Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a 

erradicar la violència masclista. 

En aquesta, en el seu article 48 especifica, en referència als ajuts escolars: 

Article 48. Ajuts escolars 

1. L’administració educativa ha de tenir en compte les identificacions de 

violència masclista efectuades a l’empara d’aquesta llei com a factor 

qualificat per a regular i establir els ajuts destinats a les unitats familiars 

o unitats de convivència amb escassos recursos econòmics. Als efectes de 

determinar els requisits de necessitat econòmica, s’han de tenir en 

compte únicament les rendes o els ingressos personals de què disposi la 

dona sol·licitant. 

2. L’administració educativa ha de preveure l’escolarització immediata dels 

fills i filles en els supòsits de canvi de residència derivat d’actes de violència. 

3. Les situacions de violència que donen lloc al reconeixement d’aquest 

dret s’identifiquen per qualsevol dels mitjans establerts per l’article 33. 

Aquest article 33, en el seu apartat 1, estableix els mitjans de prova qualificats 

per a la identificació de les situacions de violència masclista. Entre ells, 

destacar: 

a) La sentència 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) L'ordre de protecció vigent. 

c) L'informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
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I en el seu altre apartat 2, especifica un llistat de mitjans específics 

d'identificació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin 

l'existència d'indicis que una dona l'ha patida o està en risc versemblant de 

patir-la. 

D’acord, ja tenim d’on surt l’exempció, i també se’ns diu quins són els 

mitjans per identificar aquestes situacions que donen lloc al reconeixement 

d’aquest dret. 

I què fa el Consell Interuniversitari de Catalunya? Saltar-se la llei, requereix 

una documentació amb unes limitacions que no surten enlloc. 

Hem identificat que tot això sorgeix en la Comissió d'accés i afers estudiantils 

del Consell Interuniversitari de Catalunya, en la seva reunió de 25 de juny 

de 2013, a proposta del Sr. Jesús Maria Prujà i Noé, s’aprova demanar la 

següent documentació: 

- Ordre de protecció, mentre sigui vigent. 

- Informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis de 

violència de  gènere, mentre no es dicti ordre de protecció. 

D’acord, fins aquí cap problema, però respecte a les sentències: 

- Sentència judicial condemnatòria definitiva i/o ferma, AMB UNA 

VALIDESA PER TOTA LA DURADA DE LA PENA DE PRESÓ IMPOSADA AL 

MALTRACTADOR O MALTRACTADORA més la durada de les mesures 

accessòries de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima.  

- Sentència absolutòria no ferma, amb una validesa per tota la durada 

de les mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor 

de la víctima, sempre que la sentència faci referència al manteniment 

de les dites mesures fins a assolir fermesa. 

Qui és el CIC per contradir una Llei del Parlament de Catalunya tan clara? 
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Qui és el CIC per limitar els mitjans de prova per identificar aquestes 

situacions? 

No podem acceptar aquesta barbaritat. NO HI HA CAP MENA DE RELACIÓ 

ENTRE LA SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA EN QUÈ ES QUEDA UNA VÍCTIMA de 

violència de gènere i els seus fills/es després d'una situació de violència de 

gènere, AMB LA PENA DE PRESÓ I MESURES ACCESSÒRIES QUE S'HAGUESSIN 

POGUT IMPOSAR. 

Això dóna lloc a situacions absurdes: 

- Com que he aguantat més pallisses sóc més víctima perquè la pena de 

presó imposada al meu agressor serà més llarga. 

- Com que l’agressor s’ha conformat a la pena, una facilitat processal 

en els judicis perquè siguin més ràpids, se li aplica la rebaixa d’un 

terç de la pena. És a dir, com que ell es conforma a la pena jo sóc un 

terç menys víctima. 

Per sentit comú, i per complir amb la llei, s'hauria de demanar la 

documentació que exigeix l’article 33 i 48 de la Llei 5/2008 i, en tot cas, 

eliminar la limitació temporal a la condició de víctima de violència de gènere 

al temps de duració de les penes de presó imposades al victimari (victimari 

= agressor). 

I si es vol seguir fent d’aquesta manera, tinguem la valentia de publicar-ho 

al mateix decret de preus, i no a la documentació annexa que no surt 

publicada enlloc, tot i tenir una incidència molt elevada a les disposicions 

dels decrets de preus. Que a més, després s’exigeix a les universitats que 

ho incorporin com a requisit seu en les seves normatives de matrícula, 

quedant el CIC lliure de responsabilitat. 

Contacte: 

• Josep Maria Giménez Sentís – Membre de l’Equip de coordinació del CEUDL 

• Telèfon: 659 53 41 56 

• Correu electrònic: consell@estudiantat.udl.cat 

http://www.estudiantat.udl.cat/ca/ceudl/CE-UDL/coordinacio/
http://www.estudiantat.udl.cat/ca/ceudl/CE-UDL/coordinacio/
mailto:consell@estudiantat.udl.cat
mailto:consell@estudiantat.udl.cat
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Documents acreditatius a presentar per l'estudiant per 
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A'ITR Generalitat de Catalunya 
tullJ Consell lnterunlversftari de Catalunya 

Oficina d Orientació per a l'Accés a la Univem·1at 

Proposta d'acord sobre els documents acreditatius a presentar per l'estudiant 
per tenir dret a l'exempció de preus públics fixats al decret de preus peral curs 
2013-2014. 

Per als tres col-lectius que tenen dret a exempció de preus, la documentació que es 
dernanará sera la següent: 

Persones discapacitades 

Cal disposar d'algun deis documents següents: 

- Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emes per l'órgan competent - 
certificat de discapacitat-. 

- Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Benestar Social 
i Familia. 

Violencia de genere 

O'acord amb l'article 23 de la llei orqánlca 1/2004, cal disposar d'algun deis documents 
següents: 

Ordre de protecció, mentre sigui vigent. 
Informe del Ministeri Fiscal que indiqui la existencia d'indicis de violencia de 
genere, mentre no es dicti ordre de protecció. 
Sentencia judicial condemnatória definitiva i/o ferma, amb una validesa per tata 
la durada de la pena de presó imposada al maltractador més la durada de les 
mesures accessóríes de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima. 
Sentencia absolutoria no terma, amb una validesa per tota la durada de les 
mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, 
sempre que la sentencia faci referencia al manteniment de les dites mesures 
fins a assolir fermesa. 

Victimes d'actes terroristes 

Resolució administrativa corresponent. 

josepma1994@gmail.com
Resaltar

josepma1994@gmail.com
Resaltar



Disposicions

LLEI

5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Preàmbul

La Llei utilitza l’expressió violència masclista perquè el masclisme és el concepte 
que de forma més general deineix les conductes de domini, control i abús de poder 
dels homes sobre les dones i que, alhora, ha imposat un model de masculinitat que 
encara és valorat per una part de la societat com a superior. La violència contra 
les dones és l’expressió més greu i devastadora d’aquesta cultura, que no només 
destrueix vides, sinó que impedeix el desenvolupament dels drets, la igualtat d’opor-
tunitats i les llibertats de les dones. Per això el dret no pot tractar aquest problema 
social des d’una perspectiva falsament neutral, sinó que els instruments legals han 
de reconèixer aquesta realitat per a eliminar la desigualtat social que genera. Per a 
aconseguir la igualtat material i no provocar una doble discriminació, s’ha de partir 
de les desigualtats socials existents.

Les violències exercides contra les dones han estat anomenades amb diferents 
termes: violència sexista, violència patriarcal, violència viril o violència de gènere, 
entre altres. En tots els casos la terminologia indica que es tracta d’un fenomen amb 
característiques diferents d’altres formes de violència. És una violència que pateixen 
les dones pel sol fet de ser-ho, en el marc d’unes relacions de poder desiguals entre 
dones i homes. Aquesta llei reconeix el caràcter especíic i diferenciat d’aquesta 
violència i també la necessitat d’aprofundir en els drets de les dones per a incloure 
les necessitats que tenen en l’espai social.

Quant als drets de reparació, el dret d’accés a un habitatge es concreta en l’accés 
prioritari als habitatges de promoció pública. Una altra mesura important és el dret 
a l’ocupació i a la formació ocupacional, i en aquest sentit la Llei regula un seguit 
de mesures, com ara l’establiment de subvencions per a la contractació d’aquest col-
lectiu de dones. En l’àmbit econòmic, s’han inclòs en aquest capítol diversos ajuts, 
perquè es considera que són imprescindibles per a les dones amb un desavantatge 
social i econòmic més elevat, per bé que no s’han de concebre com un element 
aïllat, sinó com un instrument més per a desenvolupar els drets de les dones. Les 
prestacions econòmiques han d’ésser suicients per a restablir una vida digna de les 
dones i han de tenir la durada necessària per a afavorir-ne la recuperació i la inserció 
en el món laboral i restituir-los el lloc que els pertoca en la societat. Els processos 
de recuperació –que inclouen les illes i els ills de les dones– són llargs i costosos. 
La recuperació va més enllà de la separació de l’agressor, de la inserció laboral i 
de la restitució de l’autoestima. La recuperació és el procés personal i social que fa 
una dona, inclosa la reparació, per mitjà del qual es produeix el restabliment dels 
àmbits danyats per la situació viscuda, en totes les àrees, per tal de restablir totes 
les capacitats i les potencialitats que aquesta violència li ha sostret.

La Llei també recull el dret a accedir a l’assistència jurídica, a percebre la renda 
mínima d’inserció i els ajuts escolars tenint en compte exclusivament els ingressos 
i les rendes individuals de cada dona, amb els límits establerts per la legislació 
aplicable.

El capítol 3 recull els drets d’atenció i de reparació en diferents àmbits, d’ha-
bitatge, d’ocupació i formació ocupacional, d’assistència jurídica i de prestacions 
econòmiques. Cal ressaltar els mecanismes previstos per a possibilitar l’accés als 
drets de reparació establerts en aquest capítol. Diversos estudis han demostrat que 
moltes dones que pateixen aquesta violència no poden exercir plenament llurs drets 
sense passar per l’acreditació penal de la violència. Per aquesta raó, el text amplia 
el ventall de possibilitats d’identiicació de la violència masclista.

Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5123 – 2.5.2008 34425
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Disposicions

2. La quantia a què fa referència l’apartat 1 és compatible amb les indemnitza-
cions que s’estableixin en sentència judicial o amb altres prestacions econòmiques, 
públiques o privades que legalment els puguin correspondre.

3. Si la víctima és menor d’edat, la indemnització econòmica no pot ésser ad-
ministrada per l’autor o inductor de la violència.

4. Els ills i illes de víctimes mortals a conseqüència de qualsevol de les formes 
de violència masclista especiicades per aquesta llei, que siguin menors de vint-i-
sis anys i que en depenguin econòmicament en el moment de la mort de la mare 
tenen dret a la percepció, en un pagament únic, d’una quantia econòmica, en les 
condicions i amb els requisits que s’estableixin de forma reglamentària.

Article 48
Ajuts escolars

1. L’administració educativa ha de tenir en compte les identiicacions de violència 
masclista efectuades a l’empara d’aquesta llei com a factor qualiicat per a regular 
i establir els ajuts destinats a les unitats familiars o unitats de convivència amb 
escassos recursos econòmics. Als efectes de determinar els requisits de necessitat 
econòmica, s’han de tenir en compte únicament les rendes o els ingressos personals 
de què disposi la dona sol·licitant.

2. L’administració educativa ha de preveure l’escolarització immediata dels ills 
i illes en els supòsits de canvi de residència derivat d’actes de violència.

3. Les situacions de violència que donen lloc al reconeixement d’aquest dret 
s’identiiquen per qualsevol dels mitjans establerts per l’article 33.

Article 47
Indemnitzacions

1. Les dones que, com a conseqüència de les formes de violència masclista es-
peciicades per aquesta llei pateixin seqüeles, lesions corporals o danys en la salut 
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Article 33
Identiicació de les situacions de violència masclista

1. Als efectes de l’accés als drets de reparació establerts en aquest capítol, 
constitueixen mitjans de prova qualiicats per a la identiicació de les situacions de 
violència masclista:

a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fer-
mesa, que declari que la dona ha patit alguna de les formes d’aquesta violència.

b) L’ordre de protecció vigent.
c) L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
2. En absència d’algun dels mitjans establerts per l’apartat 1, són mitjans especíics 

d’identiicació de les situacions de violència masclista, sempre que expressin l’exis-
tència d’indicis que una dona l’ha patida o està en risc versemblant de patir-la:

a) Qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assegurament 
vigent.

b) L’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat di-
rectament alguna manifestació de violència masclista.

c) L’informe del Ministeri Fiscal.
d) L’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada, 

en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de 
maltractament o agressió masclista.

e) L’informe dels serveis públics amb capacitat d’identiicació de les situacions 
de violència masclista. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció 
primària, als serveis d’acolliment i recuperació, als serveis d’intervenció especia-
litzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat.

f) L’informe de l’Institut Català de les Dones.
g) Qualsevol altre mitjà establert per disposició legal.
3. Les disposicions que regulen el reconeixement dels drets i l’accés a les pres-

tacions a què fa referència aquesta llei estableixen en cada supòsit, si escau, les 
formes d’identiicació de la violència masclista.

física o psíquica de caràcter greu tenen dret a percebre del Govern un pagament únic 
d’una quantitat econòmica, en les condicions i amb els requisits que s’estableixin 
per reglament.



DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

DECRET 131/2018, de 26 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats
públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2018-2019.
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L'article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, estableix que correspon al
Govern de la Generalitat aprovar els preus dels ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols universitaris
oficials i la resta de drets legalment establerts.

[...]

Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s'han de complir en la data d'inici de la prestació
de l'activitat acadèmica.

 

 

Capítol 3

Bonificacions i exempcions

Article 9

Abast de les exempcions i bonificacions

9.1 Als preus dels serveis acadèmics que es regulen en aquest Decret els són d'aplicació les exempcions i
bonificacions que estableix la normativa estatal.

1/20 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7652 - 28.6.2018

I d'acord amb la legislació sectorial d'aplicació, s'estableixen exempcions en els preus, les quals pretenen
facilitar els estudis universitaris a persones de determinats col·lectius que reuneixen condicions subjectives
específiques.

[...]

 

Article 14

Víctimes d'actes terroristes

14.1 Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o
filles, tenen dret a l'exempció total dels preus fixats per aquest Decret.

14.2 Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent. En el
cas del/de la cònjuge i els fills o filles, s'ha d'adjuntar també el llibre de família.

 

Article 14

Víctimes d'actes terroristes

14.1 Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o
filles, tenen dret a l'exempció total dels preus fixats per aquest Decret.

14.2 Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent. En el
cas del/de la cònjuge i els fills o filles, s'ha d'adjuntar també el llibre de família. 

Article 15

Víctimes de violència de gènere

15.1 Les víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles que en depenen, tenen dret a l'exempció
total dels preus fixats per aquest Decret.

15.2. Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació de qualsevol dels documents que preveu la
normativa vigent, així com del llibre de família en el cas dels fills o filles que en depenen.

9.2 No es poden aplicar als i les estudiants exempcions o bonificacions al pagament dels preus que es fixen en
aquest Decret, tret de les que s'hi recullen expressament, així com qualsevol altra que pugui establir la
normativa vigent.

[...]

Compensació a les universitats

Els imports corresponents a les exempcions dels preus del curs 2018-2019 que preveu aquest Decret s'han de
compensar a les respectives universitats públiques i a la Universitat Oberta de Catalunya, d'acord amb el que
disposa la disposició addicional dinovena de la Llei orgànica 4/2007, de 12 d'abril, de modificació de la Llei
orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats.

 

Article 16

josepma1994@gmail.com
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Universitat de Barcelona 
Víctimes de violència de gènere i fills dels afectats. 

Exempció: 

- 100%  del preu per crèdit. 

- 100% del preu per la gestió de l’expedient. 

Cal disposar d’alguns dels documents següents: 

o Ordre de protecció a favor de la víctima, mentre estigui en vigor. 

o Informe del Ministeri Fiscal que indiqui que hi ha indicis de violència de 

gènere, mentre no es dicti l’ordre de protecció. 

o Sentència judicial condemnatòria definitiva o ferma, amb una validesa per 

tota la durada de la pena de presó imposada a la persona maltractadora i per 

la durada de les mesures accessòries de protecció i seguretat imposades a 

favor de la víctima. 

o Sentència absolutòria no ferma, amb una validesa per tota la durada de les 

mesures cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, 

sempre que la sentència faci referència al manteniment d’aquestes mesures 

fins que assoleixi la fermesa. 

Aquesta documentació es pot substituir per algún d'aquests documents: 

- Certificat emès per l'Oficina d'atenció a la Víctima del Delicte del departament de 

Justícia, o l’organisme equivalent d’altres comunitats autònomes, que acrediti la 

condició de víctima i que deixi constància de la vigència d’aquesta condició en el 

període de matrícula. 

- Informe dels serveis socials, dels serveis especialitzats, o dels serveis d'acollida 

destintas a les víctimes de violència de gènere de l'Administració Pública competent. 

A més d'algun d'aquests documents, cal aportar una fotocòpia del llibre de família en el cas 

de fills dependents de les víctimes. 

http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/atencio_a_la_victima/oficina_d_atencio_a_la_vi
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/atencio_a_la_victima/oficina_d_atencio_a_la_vi
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Normativa acadèmica i econòmica de matrícula de la Universitat de Barcelona (Curs 

2018-2019) 

Aprovada per Comissió Econòmica de Consell de Govern de 3 de juliol de 2018 

HTTP://WWW.UB.EDU/ACAD/NORACAD/MATRICULA/WELCOME.HTML 

HTTP://WWW.UB.EDU/ACAD/NORACAD/MATRICULA/ANNEX1.PDF 

HTTP://WWW.UB.EDU/ACAD/MATRICULA/INFORMACIO_ECONOMICA.HTML#EXEMPTA 

  

http://www.ub.edu/acad/noracad/matricula/welcome.html
http://www.ub.edu/acad/noracad/matricula/welcome.html
http://www.ub.edu/ACAD/NORACAD/MATRICULA/ANNEX1.PDF
http://www.ub.edu/ACAD/NORACAD/MATRICULA/ANNEX1.PDF
http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html#exempta
http://www.ub.edu/acad/matricula/informacio_economica.html#exempta
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Universitat Autònoma de Barcelona 
BONIFICACIONS I GRATUÏTATS DE MATRÍCULA 

Supòsits vigents durant el curs acadèmic 2017-2018 

Documentació acreditativa 

Per a formalitzar la matrícula i gaudir d’una bonificació cal lliurar, si és el cas, l’original i 

la còpia dels documents següents: 

Víctimes de violència de gènere (i també els seus fills dependents): 

- Llibre de família en el cas dels fills o filles dependents. 

- Un dels següents documents acreditatius: ordre de protecció, sentència judicial o 

sentència absolutòria no ferma, informe del Ministeri Fiscal, procediment de 

diligències prèvies o qualsevol altre que estableixi l’article 33 de la Llei 5/2008. 

(*) La documentació acreditativa de la gratuïtat l’has de presentar en el moment de 

matricular-te o, com a màxim, abans de les vacances de Nadal, o bé fer-la arribar al 

Registre General de la UAB abans del 31 de desembre. 

HTTPS://WWW.UAB.CAT/WEB/ESTUDIAR/GRAU/MATRICULA/DOCUMENTACIO-

1345672090668.HTML#1 

Article 65. Exempcions i bonificacions en el preu de la matrícula (Article modificat per 

Acord de Consell de Govern de 25 d’abril de 2012) 

1. Seran deduccions del preu de la matrícula les que estableixi anualment el Decret de 

preus públics, pel qual es fixen els preus dels serveis acadèmics a les universitats 

públiques de Catalunya. 

2. Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s’hauran de complir en 

la data d’inici de la prestació de l’activitat acadèmica. 

3. Els imports corresponents a les exempcions dels preus que estableix l’esmentat 

decret podran ser compensats per l’Administració autonòmica o per l’Administració 

de l’Estat, segons que correspongui. 

https://www.uab.cat/WEB/ESTUDIAR/GRAU/MATRICULA/DOCUMENTACIO-1345672090668.HTML#1
https://www.uab.cat/WEB/ESTUDIAR/GRAU/MATRICULA/DOCUMENTACIO-1345672090668.HTML#1
https://www.uab.cat/WEB/ESTUDIAR/GRAU/MATRICULA/DOCUMENTACIO-1345672090668.HTML#1
https://www.uab.cat/WEB/ESTUDIAR/GRAU/MATRICULA/DOCUMENTACIO-1345672090668.HTML#1
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4. Així mateix, el Consell Social de la UAB podrà fixar anualment les deduccions que 

escaiguin en els preus de la matrícula. 

5. Els conceptes als quals s’aplicaran les deduccions en el preu de la matrícula es 

recolliran anualment a l’annex VI d’aquest text normatiu, i, entre altres, poden ser 

els següents: becaris/àries de règim general i mobilitat; becaris/àries de les 

convocatòries per al personal investigador en formació matriculats/ades a màsters 

universitaris; becaris/àries d’altres convocatòries d’organismes públics o privats; 

estudiants amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari de batxillerat; 

estudiants amb matrícules d’honor obtingudes durant el període acadèmic a la UAB; 

estudiants amb premi extraordinari de titulació a la UAB; membres de famílies 

nombroses; persones discapacitades; estudiants de 65 anys o més; víctimes d’actes 

terroristes; víctimes de violència de gènere. 

ANNEX VI. ASPECTES ECONÒMICS DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA DE MATRICULACIÓ PER ALS 

GRAUS, MÀSTERS UNIVERSITARIS I DOCTORATS (ANNEX MODIFICAT PER ACORD DE LA 

COMISSIÓ D’AFERS ACADÈMICS D’11 DE FEBRER DE 2013) 

11. Víctimes de violència de gènere (Disposició modificada segons l’Acord de la Comissió 

d’Afers Acadèmics de 26 de juny de 2018) 

a) Les dones que siguin víctimes de violència de gènere, així com els seus fills i filles 

dependents, tindran dret a l’exempció total dels preus públics fixats pel Decret de 

preus públics. Si escau, hauran de fer efectiu l’import corresponent a l’assegurança 

escolar obligatòria, l’assegurança complementària i els serveis extraacadèmics 

sol·licitats. 

b) Aquesta condició s’acreditarà mitjançant la presentació de qualsevol dels documents 

que preveu la normativa vigent, així com del llibre de família en el cas dels fills o 

filles dependents. 

HTTPS://WWW.UAB.CAT/DOC/TR_NORMATIVA_ACADEMICA_PLANS_NOUS 

HTTPS://WWW.UAB.CAT/DOC/NORMATIVA-ACADEMICA-UAB-APLICABLE-ESTUDIS-

UNIVERSITARIS-REGULATS-11052016 

  

https://www.uab.cat/DOC/TR_NORMATIVA_ACADEMICA_PLANS_NOUS
https://www.uab.cat/DOC/TR_NORMATIVA_ACADEMICA_PLANS_NOUS
https://www.uab.cat/DOC/NORMATIVA-ACADEMICA-UAB-APLICABLE-ESTUDIS-UNIVERSITARIS-REGULATS-11052016
https://www.uab.cat/DOC/NORMATIVA-ACADEMICA-UAB-APLICABLE-ESTUDIS-UNIVERSITARIS-REGULATS-11052016
https://www.uab.cat/DOC/NORMATIVA-ACADEMICA-UAB-APLICABLE-ESTUDIS-UNIVERSITARIS-REGULATS-11052016
https://www.uab.cat/DOC/NORMATIVA-ACADEMICA-UAB-APLICABLE-ESTUDIS-UNIVERSITARIS-REGULATS-11052016
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NORMATIVA DE MATRÍCULA EN ESTUDIS DE GRAU, MÀSTERS UNIVERSITARIS I PROGRAMES 

DE DOCTORAT PER AL CURS 2018-19. Aprovada pel Consell de Govern en la sessió núm. 

4/2018, de 31 de maig de 2018. 

E) VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (VÍCTIMES I FILLS/FILLES). DOCUMENTACIÓ QUE 

CAL APORTAR: 

A la data de la formalització de la matrícula cal disposar d’algun dels documents següents: 

- ordre de protecció, mentre sigui vigent;  

- informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis de violència de gènere, 

mentre no es dicti ordre de protecció; 

- sentència judicial condemnatòria definitiva i ferma, amb una validesa per tota la 

durada de la pena de presó imposada al maltractador més la durada de les mesures 

accessòries de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima; 

- sentència absolutòria no ferma, amb una validesa per tota la durada de les mesures 

cautelars de protecció i seguretat imposades a favor de la víctima, sempre que la 

sentència faci referència al manteniment de les dites mesures fins a assolir fermesa. 

En el cas que la bonificació es demani per a un fill caldrà adjuntar al document el llibre de 

família. 

Nota: Si s’ha acreditat la condició en cursos anteriors i es manté la vigència no caldrà 

presentar cap documentació. 

HTTPS://WWW.UDG.EDU/CA/PORTALS/3/NORMATIVA/NORMATIVA_MATRI%CC%81CULA_1

8_19_CG_WEB.PDF?VER=2018-06-06-125403-113 

HTTPS://WWW.UDG.EDU/CA/ESTUDIA/TRAMITS-NORMATIVES-I-

PREUS/NORMATIVES/NORMES-DE-MATRICULA 

  

Universitat de Girona 

https://www.udg.edu/ca/Portals/3/Normativa/Normativa_matri%CC%81cula_18_19_CG_web.pdf?ver=2018-06-06-125403-113
https://www.udg.edu/ca/Portals/3/Normativa/Normativa_matri%CC%81cula_18_19_CG_web.pdf?ver=2018-06-06-125403-113
https://www.udg.edu/ca/Portals/3/Normativa/Normativa_matri%CC%81cula_18_19_CG_web.pdf?ver=2018-06-06-125403-113
https://www.udg.edu/ca/Portals/3/Normativa/Normativa_matri%CC%81cula_18_19_CG_web.pdf?ver=2018-06-06-125403-113
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Normes-de-matricula
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Normes-de-matricula
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Normes-de-matricula
https://www.udg.edu/ca/estudia/Tramits-normatives-i-preus/Normatives/Normes-de-matricula
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NORMATIVA DE MATRÍCULA DE GRAU I MÀSTER 

Aprovada en Consell de Govern de 22 de febrer de 2018 

Modificada al Consell de Govern de 19 de juliol de 2018 

17.6. Víctimes de violència de gènere: 

Les persones que hagin estat víctimes de violència de gènere, així com els fills dependents, 

es poden acollir a l’exempció de preus establerts.  

Aquesta condició s’acredita presentant de l’ordre de protecció a favor de la víctima, quan 

estigui en vigor, o bé per la sentència condemnatòria dels fets que van ocasionar l’ordre 

de protecció (així com del llibre de família en el cas dels fills dependents). 

La data d’expedició dels documents requerits ha de tenir una vigència màxima d’un any.  

En cas contrari, l’estudiant ha de demanar un certificat de l’ordre de protecció. 

Excepcionalment, es pot acreditar mitjançant l’informe del Ministeri Fiscal que indiqui 

l’existència d’indicis que la denunciant és víctima de violència de gènere fins que no es 

dicti l’ordre de protecció. 

HTTP://WWW.URV.CAT/CA/UNIVERSITAT/NORMATIVES/ACTIVITAT/ 

HTTP://WWW.URV.CAT/MEDIA/UPLOAD/ARXIUS/NORMATIVES/PROPIA/ACTIVITAT_UNIVERSITARIA/DOCEN

CIA_ESTUDI/2018-19_NMATRICULA_GRAU_MASTER.PDF 

Universitat Rovira i Virgili 

http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/activitat/
http://www.urv.cat/ca/universitat/normatives/activitat/
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/propia/activitat_universitaria/docencia_estudi/2018-19_nmatricula_grau_master.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/propia/activitat_universitaria/docencia_estudi/2018-19_nmatricula_grau_master.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/propia/activitat_universitaria/docencia_estudi/2018-19_nmatricula_grau_master.pdf
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/propia/activitat_universitaria/docencia_estudi/2018-19_nmatricula_grau_master.pdf



