EXEMPCIONS I BONIFICACIONS
SOBRE ELS PREUS
Situacions personals que permeten gaudir de bonificació o beca sobre els preus
oficials de la matrícula.
- Els estudiants de nou ingrés heu de portar la documentació acreditativa de la
bonificació el dia que teniu assignat per la matrícula.
- Els estudiants de continuació d'estudis que hagueu d’aportar o actualitzar la
documentació acreditativa d’una bonificació, haureu de presentar-la a la secretaria del
vostre centre abans de formalitzar l’automatrícula per poder gaudir de la bonificació
corresponent.
Aquesta normativa econòmica de matrícula serà aplicable sempre que no s’especifiqui
altrament en el decret de preus públics de la Generalitat de Catalunya o en altres
normatives legals.

Títol de família nombrosa general (1a categoria) i especial (2a categoria o d’honor)
Estudiantat becari
Estudiantat amb matrícula d’honor
Estudiantat amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%
Estudiantat víctima d’actes terroristes
Estudiantat víctima de violència de gènere
Ajuts d’empreses o institucions (només aplicable a màsters)

Títol de família nombrosa general (1a categoria) i especial (2a categoria o
d’honor)
Documentació acreditativa:
Família nombrosa general: Original i fotocòpia del títol o certificat de família
nombrosa (per als estudiants que es matriculen per primera vegada). En el supòsit que
no hi figuri el nombre de germans o fills s’haurà d’acreditar amb un certificat del
departament corresponent (famílies nombroses de 3 fills).
Família nombrosa especial: Original i fotocòpia del títol o certificat de família
nombrosa (per als estudiants que es matriculen per primera vegada).
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Què podeu fer si el document acreditatiu està caducat?
Haureu de presentar el resguard de petició d’expedició o de renovació acompanyat de
la declaració jurada de la categoria sol·licitada. Abans del 31 de desembre, haureu de
presentar el carnet renovat i vigent en la data d'inici del curs, tal com estableix la
normativa vigent.
A quin descompte teniu dret?
El carnet de família nombrosa general aplica el 50% de descompte a les
assignatures i a la taxa de gestió d’expedient acadèmic. La taxa de suport a
l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats s’han d’abonar
íntegrament.
El carnet de família nombrosa especial dóna dret a gratuïtat a les assignatures i a
la taxa de gestió d’expedient acadèmic. S’han d’abonar íntegrament la taxa de suport
a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.
Important: per poder gaudir d’aquest descompte, s’ha de tenir la condició a l’inici del
curs acadèmic.
Inici

Estudiantat becari
L’estudiant que rebi una beca del règim general o de mobilitat convocada pel Ministeri
d’Educació, Cultura i Esport no està obligat a pagar els serveis acadèmics contractats.
Aquesta exempció de pagament també s’aplica a l’estudiant que estigui pendent de la
resolució sobre la concessió de la beca en el moment de la matrícula sempre que:
-

Hagi estat becari el curs anterior o
Presenti l’acreditació que facilita l’AGAUR i es compleixin els requisits acadèmics
que estableix la convocatòria corresponent.


Estudiants de nou accés a 1r curs:
- Si vau gaudir de beca (Batxillerat o CFGS) durant el curs anterior, no cal que
presenteu cap document.
- Si no vau tenir beca l’any anterior cal que presenteu el dia de la matrícula
l'acreditació de caràcter econòmic que us expedirà l'AGAUR.



Estudiants d'altres cursos:
-Si vau gaudir de beca general del MEC durant el curs anterior, no cal que
presenteu cap document.
-Si no vau tenir aquesta beca l'any anterior, cal que envieu a la secretaria
abans de matricular-vos l'acreditació de caràcter econòmic que us expedirà
l'AGAUR .
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Heu de tenir en compte que:
No s'ha de confondre l'acreditació econòmica de l'AGAUR ni la matrícula de
becari condicional amb la sol·licitud de beca. Són tràmits diferents.


Recordeu que tot i que us matriculeu com a becari condicional heu de
demanar expressament la beca general i/o la beca d'equitat. Consulteu
l’apartat de beques d’aquesta web.

Tingueu en compte que el termini per obtenir l'acreditació és aproximadament d'uns
10 dies per això és recomanable que la sol·liciteu així que s'obri la convocatòria. Cal
que tingueu present que la sol·licitud d'acreditació de caràcter econòmic no és una
sol·licitud de beca, i l'obtenció de l'acreditació de compliment dels requisits
econòmics no garanteix que obtingueu la condició de becari/becària del Ministeri.
Heu de demanar també la beca de caràcter General i de Mobilitat per a estudiants
universitaris. Trobareu tota la informació en l’ apartat de beques d’aquesta web.
A quin descompte teniu dret?
La deducció només afecta les assignatures; per tant, s’han d’abonar íntegrament la
taxa de gestió d’expedient acadèmic, la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança
obligatòria i els serveis contractats.
Inici

Estudiantat amb matrícula d’honor
Documentació acreditativa:


Estudiantat amb matrícula d’honor global de COU o al batxillerat o amb premi
extraordinari de batxillerat (estudiantat de nou accés a 1r curs de grau):
- Certificat original i nota global, expedit per l’institut corresponent.



Estudiantat d'altres cursos:
- Si vau obtenir crèdits amb matrícula d’honor a la UdL el curs acadèmic
immediatament anterior, no cal que presenteu cap document.

A quin descompte teniu dret?
Si sou estudiant de primer curs de grau tindreu gratuïtat a les assignatures. Haureu
d’abonar íntegrament la taxa de gestió de l’expedient, taxa de suport a l’aprenentatge,
l’assegurança obligatòria i els serveis contractats.
Atenció: Només podreu gaudir d'aquest descompte si accediu per primer cop a la
universitat
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Si heu obtingut matrícules d’honor a la UdL el curs acadèmic immediatament anterior
tindreu dret a l’exempció en l’import de la matrícula de la mateixa titulació d’un nombre
de crèdits equivalent als que heu obtingut amb aquesta qualificació acadèmica.
Si els crèdits amb matrícula d’honor són els últims de la titulació de grau s’aplicarà
l’exempció a la titulació de màster d’acord amb l’equivalència següent: si l’assignatura
té tipologia d’assignatura anual és descomptaran 2 crèdits al màster, i si l’assignatura
té tipologia d’assignatura quadrimestral es descomptarà 1 crèdit.
Inici

Estudiantat amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%
Documentació acreditativa
Aquesta condició s’acredita
documents següents:
-

mitjançant

la

presentació

de

qualsevol

dels

Certificat de reconeixement de grau de discapacitat emès per l’òrgan competent –
certificat de discapacitat–.
Targeta acreditativa de la discapacitat emesa pel Departament de Benestar Social
i Família.
Resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) on es reconeix la
condició de pensionista per incapacitat permanent total, absoluta o gran
invalidesa.
Resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda o del Ministeri de Defensa on es
reconegui una pensió de jubilació per incapacitat permanent per al servei.

A quin descompte teniu dret?
No haureu de pagar els preus públics fixats pel decret de preus. Haureu d’abonar
íntegrament la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis
contractats.
Inici

Estudiantat víctima d’actes terroristes
Documentació acreditativa
Aquesta condició l’heu d’acreditar mitjançant la presentació dels documents previstos
per la normativa vigent, així com el llibre de família en el cas de fills dependents..
A quin descompte teniu dret?
No haureu de pagar els preus públics fixats pel decret de preus. Haureu d’abonar
íntegrament la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis
contractats.
Inici
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Estudiantat víctima de violència de gènere
Documentació acreditativa
Aquesta condició s’acredita
documents següents:
-

mitjançant

la

presentació

de

qualsevol

dels

Ordre de protecció, mentre sigui vigent.
Informe del Ministeri Fiscal que indiqui la existència d’indicis de violència de
gènere, mentre no es dicti ordre de protecció.
Sentència judicial condemnatòria definitiva i/o 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 imposa des 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 de cònjuges i fills s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.
A quin descompte teniu dret?
No haureu de pagar els preus públics fixats pel decret de preus. Haureu d’abonar
íntegrament la taxa de suport a l’aprenentatge, l’assegurança obligatòria i els serveis
contractats.
Inici

Ajuts d’empreses o institucions (només aplicable a màsters)
Documentació acreditativa
Aquesta condició l’heu d’acreditar mitjançant la presentació certificat signat pel
coordinador o coordinadora del màster, d’acord amb l’establert en la circular 3/2017
sobre el procediment per a la gestió de les beques privades, convenis i subvencions a
la matrícula dels màsters.
En l’esmentat escrit s’hi ha d’indicar el percentatge de beca concedit, el qual podrà
aplicar-se sobre els crèdits matriculats, les diferents taxes acadèmiques i
assegurances obligatòries. Aquest percentatge pot ser total o parcial sobre els
esmentats conceptes.
A quin descompte teniu dret?
La deducció només afecta les assignatures; per tant, s’han d’abonar íntegrament la
taxa de gestió d’expedient acadèmic, les assegurances i els serveis contractats.
Inici
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