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MATRÍCULA 
TAXES O PREUS PÚBLICS DE MATRÍCULA  CURS : 2017/201 8 

 
TAXES PER A MATRÍCULA A 3r, 4t i 5è 

 
Matrícula ordinària   286 € 
Matrícula per segona vegada en el mateix cur s 371,80  € 
Matrícula per tercera vegada en el  mateix curs  514,80  € 

Taxes per la prestació dels serveis docents de les Escoles Oficials d’Idiomes de Catalunya d’acord amb el que estableix la 
Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017, i la Llei 5/2017, de 28 de març de 
mesures fiscals, administratives, financeres i de creació de diversos impostos.  (DOGC núm. 7340 de 30.03.2017) 

 
PREUS PÚBLICS PER A MATRÍCULA A 1r, 2n i C1 

 
Matrícula ordinària  275 € 
Matrícula per segona vegada en el mateix cur s      357,50  € 
Matrícula per tercera vegada en el  mateix curs  495  € 

Preus públics d’acord amb el que estableix l’Ordre ENS/161/2015, de 29 de maig, per la qual es creen els preus públics per la 
matrícula en el nivell bàsic dels ensenyaments d’idiomes i en els cursos d’actualització i especialització impartits per les 
escoles oficials d’idiomes. (DOGC núm. 6885 de 04.06.2015).  

Resum de les diferents bonificacions i exempcions: 
 

Situacions que donen lloc a una 
bonificació/exempció  

Percentatge de bonificació/exempció  
Taxa 

(cursos 3r, 4t, 
5è) 

Preu públic  
(cursos 1r, 2n, 

C-1, C-2) 
Membres de família nombrosa de categoria general 50% 50% 
Membres de família monoparental de qualsevol categoria 50% 50% 
Membres de família nombrosa de categoria especial 100% 100% 
Persones que acreditin una discapacitat igual o superior al 33% 100% 100% 
Persones subjectes a mesures privatives de llibertat 100% 100% 
Persones víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus 
fills i filles 

100% 100% 

Membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció 
o la renda activa d’inserció 

100% 100% 

Persones víctimes de violència de gènere 100% 100% 
Becaris per estudis d’idiomes en el curs actual 100% 100% 
Becaris per estudis d’idiomes en el curs immediatament anterior (no 
acumulable en el mateix curs acadèmic amb l’exempció anterior) 

100% 100% 

Alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han 
obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de 
batxillerat (primera matrícula) 

100% 100% només en el 
cas del premi 
extraordinari de 
batxillerat 

Les persones menors tutelades o persones ex-tutelades menors de 
21 anys d’edat 

100% 100% 

 

Quota de material  30 € 
La quota de material i fotocòpies permet desenvolupar serveis complementaris a l’escola així com sufragar les despeses de 
fotocòpies i material lliurat a classe o tenir descomptes a les entitats col·laboradores amb l’escola que podeu consultar al web 
de l’escola.  
L’import per a aquest curs és de 30 € . Si un estudiant canvia d’EOI durant el curs, no li cal tornar a pagar aquest import per 
gaudir del servei a la nova EOI. (Guardeu el resguard ).  
IMPORTANT: 

- La formalització de la matrícula implica l'acceptació de la seva normativa. 
- Els trasllats de matrícula viva dintre de Catalunya no donaran lloc al pagament de taxes, però els alumnes que 

arribin procedents d’una EOI d’una altra Comunitat Autònoma hauran de pagar la totalitat de la taxa per serveis 
acadèmics. (Llei 20/2001 de 28 de desembre de Taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya)  

- Adreça web per sol·licitar una beca: http://www20.gencat.cat/portal/site/ensenyament (Serveis i tràmits: beques) 
 


