
 

 

Exempcions i bonificacions 
 

 

El centre aplicarà a les persones que utilitzin aquest servei, amb la justificació 

documental prèvia, les bonificacions i exempcions que estableix a continuació: 
 

Bonificacions 
Document 
justificatiu 

50 % 
dels 

imports 

 Les persones membres de 

famílies nombroses 

classificades en la categoria 

general i les persones membres 

de famílies monoparentals. 

∗ Títol de família nombrosa  

 

 Les persones que en el curs 

acadèmic anterior han 
obtingut una beca o ajut a 

l’estudi del Ministeri 

d’Educació, Cultura i Esport. 

∗ Resolució individual 

d’atorgament  de la beca. 

 

∗ Tenen una bonificació del 50 per 100 dels imports dels preus públics, sense que 

ambdues bonificacions siguin acumulables 

 

 

Beques  

 
50 % dels imports  El centre retornarà 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.  

 Els 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 secretaria del centre. 

∗ Aquest retorn no és acumulable, en el mateix curs acadèmic, a la bonificació  



 
 

 

Exempcions Document 
justificatiu 

 Les persones membres de famílies nombroses 

classificades en la categoria especial. 
∗ Les persones membres de 

famílies nombroses 

classificades en la categoria 

especial. 

 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%.  

 

 Les persones subjectes a mesures privatives de 

llibertat. 
∗ Certificat de l’Administració  

 

 Les víctimes d’actes terroristes, els seus 

cònjuges i els seus fills i filles. 
∗ Certificat de l’Administració  

 

 Les persones membres d’unitats familiars que 

percebin la renda mínima d’inserció. 
∗ Certificat de l’Administració  

 

 Les persones víctimes de violència de gènere. Un dels documents següents:  

a) Ordre de protecció judicial  

b) Informe del Ministeri Fiscal 

que indiqui l’existència 

d’indicis que està sent objecte 

de violència  

c) Sentència condemnatòria de la 

persona agressora  

d) Certificat del Departament de 

Benestar Social i Família, o de 

l’Ajuntament o del centre 

d’acollida indicant la seva 

situació  

 


