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1r 
PAGAMENT DE TAXES DE MATRÍCULA DEL DEPARTAMENT D’E  (CURS 20 -20 )

CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR

Pagament 1: Preus Públics
Estudis LOE Pagament 

•Matrícula Curs 
sencer 1r Curs 360€ 

Cada alumne haurà de fer l’ingrés de l’import que s’indica a la taula amb el
codi de barres adjunt i per separat (pagament 1 separat de pagament 2)

Abans s’ha de tenir en compte les Exempcions i Bonificacions. Veure
4 de l’ORDRE ENS/181/2012, de 22 de juny

  de l’import 7 setembre

Aquells alumnes que han justificat exempcions i bonificacions, hauran
de la documentació que ho justifiqui.

 Pagament  1 

IMPORTANT:

Una vegada fet el pagament 
indicant el nom i cognom del 
alumne i el curs, caldrà  lliurar una 
còpia del justificant de pagament en 
secretaria en el moment de 
formalitzar la matrícula.

Per  a banca online podeu utilitzar 
aquest codi i simplement copiar i 
enganxar a l'apartat d'impostos i 
pagaments amb codi de barres.
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Article 4  
Exempcions i bonificacions (Només aplicable a l’apartat Pagament 1 :preus 
públics) 
4.1 Els centres apliquen a les persones que utilitzin aquest servei amb la justificació 
documental prèvia, les bonificacions i exempcions que estableix aquest article. 

4.2 Bonificacions 
Tenen una bonificació del 50 per 100 dels imports dels preus públics, sense que 
ambdues bonificacions siguin acumulables: 
a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general
i les persones membres de famílies monoparentals.
b) Les persones que en el curs acadèmic anterior han obtingut una beca o ajut a
l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

4.3 Exempcions 
Estan exemptes dels preus públics: 
a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria
especial.
b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual
o superior  al 33%.
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.
e) Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció.
f)Les persones víctimes de violència de gènere.

Retorn del 50 per 100 del preu públic 
Els centres han de retornar el 50 per 100 de l’import del preu públic a l’alumnat que 
obtingui, per al mateix curs acadèmic, una beca o ajut a l’estudi del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport. 
Aquest retorn no és acumulable, en el mateix curs acadèmic, a la bonificació prevista a 
l’article 4.2. 
Aquests alumnes que sol·licitin la beca han d’ingressar l’import del preu per matrícula 
que els correspongui, i un cop hagin obtingut la beca o ajut a l’estudi esmentats del 
Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, ho han d’acreditar davant de la direcció del 
centre. 
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CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR
Pagament 2: Aportacions activitats

Un sol pagament pagaments fraccionats 

4 0€ Abans 7  20 250€ Abans 7 de  20

200 Abans 20

 Pagament 2 

IMPORTANT:

             
  resentar a secretaria  moment de formalitzar la matrícula  

   tant del pagament 1 com del pagament 2.

            

Cada alumne haurà de fer l’ingrés de l’import que s’indica a la taula amb el codi
de barres a sota indicat i per separat del pagament 1

Aquest pagament és una quota per l’ús de les instal·lacions del poliesportiu




