
 Taula de preus per matriculació a cicle formatiu de grau superior  2021- 2022

1r ADMINISTRACIÓ I FINANCES
 Concepte de la taxa

Total Simulació Sortides Assegurança
 escolar

Taxa

Taxa ordinària 402€ 0€ 40€ 2€ 360€

Taxa reducció família nombrosa general o monoparental
 Beneficiari de beca 222€ 0€ 40€ 2€ 180€
Taxa exempt família nombrosa especial o altres causes justificades.
 Beneficiari de PIRMI 42€ 0€ 40€ 2€ exempt

2n ADMINISTRACIÓ I FINANCES
 Concepte de la taxa

Total Simulació Sortides Assegurança
 escolar

Taxa

Taxa ordinària 462€ 40€ 60€ 2€ 360€
Taxa reducció família nombrosa general o monoparental
 Beneficiari de Beca 282€ 40€ 60€ 2€ 180€
Taxa exempt família nombrosa especial o altres causes justificades
 Beneficiari de PIRMI 102€ 40€ 60€ 2€ exempt

1r i 2n EDUCACIÓ INFANTIL
 Concepte de la taxa

Total Simulació Sortides Assegurança
 escolar

Taxa

Taxa ordinària 412€ 0€ 50€ 2€ 360€
Taxa reducció família nombrosa general o monoparental
 Beneficiari de beca 232€ 0€ 50€ 2€ 180€
Taxa exempt família nombrosa especial o altres causes justificades
 Beneficiari de PIRMI 52€ 0€ 50€ 2€ exempt

→ Taula de preu públic per matriculació a cicle formatiu de grau superior

Estudis Taxa ordinària Assegurança escolar Bonificació 50% Exempció 100%

Cicle formatiu de grau Superior 360€ 2€ 180€ 0€

Unitat formativa 25€ 2€ 12,50€ 0€

FCT (Formació en centres de treball) 25€ 2€ 12,50€ 0€

Supòsit de bonificació

En el supòsit següent s’aplica una bonificació del 50% de l’import del preu de matriculació:

Causa de bonificació del 50% Document 

a) Les persones membres de famílies nombroses 
classificades en la categoria general i les persones 
membres de famílies monoparentals                                                      
 b) Les persones beneficiàries d’una beca

Títol de família nombrosa o 
monoparental                             
Document acreditatiu de beca

Tenen reconeguda la bonificació del 50% les persones que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport. 
Aquest supòsit s’acreditarà documentalment amb la Resolució individual d’atorgament de la beca o resguard de l’ingrés de la beca.

La bonificació del 50% per l’obtenció d’una beca no és acumulable a la bonificació del 50% per família nombrosa de categoria general o per família monoparental.

Supòsit d’exempció

Les persones incloses en una de les causes següents quedaran exemptes de pagar el preu públic per matriculació, i hauran d’ajuntar en el seu correu de resposta el 
document original justificatiu de la causa d’exempció.

Causa de l’exempció Document 

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades 
en la categoria especial

Títol de família nombrosa

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de 
minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%

Certificat de la minusvalidesa 
amb un grau igual o superior al 
33%

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. Certificat de l’Administració

d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus 
fills i filles

Certificat de l’Administració

e) Les persones membres d’unitats familiars que percebin la 
renda mínima d’inserció, PIRMI.

Certificat de l’Administració


