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INFORMACIÓ SOBRE EL PAGAMENT DE PREUS PÚBLICS 

PER ALS ALUMNES DEL 1r NIVEL o CICLE INICIAL DE 

SALVAMENT i SOCORRISME 
 

Segons les Instruccions de 27 de febrer de 2014 per a la gestió dels preus públics 

per la matrícula en el CFGM de  Salvament i Socorrisme, tots els alumnes 

matriculats al cicle hauran d’efectuar aquest pagament. 
 

Tramitació  
 
Per matricular-se, l’alumne ha de justificar el pagament del preu públic corresponent. Cal seguir els 
passos següents:   

1. Identificar el preu que correspon als ensenyaments en què es matricula l’alumne.  

2. Comprovar si li és aplicable algun dels supòsits de bonificació o exempció, i preparar els 
documents justificatius.  

3. Calcular l’import a ingressar, tenint en compte que no es poden acumular dues bonificacions.  

4. Fer l’abonatment en compte del preu de la matrícula a “La Caixa”. Els pagaments s’han de fer a 
través dels caixers automàtics de tota la seva xarxa, de la següent manera: 
 
1.  Introduir al caixer la llibreta de “La Caixa” o la targeta de qualsevol entitat. 
2. Pagaments 
3. Pagaments sense codi de barres 
4. Col.legis 
5. Amb codi d’entitat ..... 

6. Introduir número: 0628148  

7. Introduir import i nom de l’alumne. 
8. Confirmar el pagament 

 

5. Si l’alumne demana el fraccionament del pagament en dos terminis (juliol i novembre), abonarà 

el 50% en el moment de la matrícula (324,75 €). En cas que no es faci el pagament en els terminis 

indicats, es perd  la plaça adjudicada. L’alumne que no ingressi el segon termini serà donat de 

baixa d’ofici i no se li retornarà l’import que hagués ingressat en el primer termini. 

6. Tots els alumnes presentaran el comprovant d’abonament en compte del preu de matrícula, dins 
els terminis establerts. A més, l’alumne que s’acull al pagament fraccionat haurà d’aportar els 
justificants corresponents dins de les dates establertes. En cas de bonificació o exempció, també 
s’hauran de presentar els justificants corresponents. 

7. L’import del preu abonat no es retornarà en cap cas.  

 
Taula de preus 

 

Curs Import 

Cicle inicial de Salvament i socorrisme (curs complet) 

Cicle inicial de Salvament i socorrisme (només bloc comú) 

Cicle inicial de Salvament i socorrisme (només bloc específic) 

----- 
Alumnes que han cursat o estan cursant AAFE  

649,50 €  

136,00 € (*) 

513,50 € 

----- 
283,50 € (1 sol pagament) 

 

(*) En aquest cas NO es pot fer el pagament fraccionat. 
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Supòsits de bonificació 

El supòsit següent té una bonificació del 50% de l’import del preu de matriculació. 

 
Causa de bonificació  Document justificatiu  

a) Les persones membres de famílies nombroses 
classificades en la categoria general i les persones 
membres de famílies monoparentals.  

Títol de família nombrosa  

 
 

Supòsits d’exempció total de preu  

Les persones incloses en una de les causes següents quedaran exemptes de pagar el preu públic 
per matriculació i hauran d’aportar a la secretaria de l’institut el document original justificatiu de la 
causa d’exempció, i el centre se’n quedarà còpia. 

 

Causa  Document justificatiu  

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 víctimes d’actes terroristes, els seus 
cònjuges i els seus fills. 

Certificat de l’Administració 

 
 
 

Caselles/resum a omplir per l’alumne/a: __________________________________________ 

 

DNI: ____________________________ 

 

A1 Tipus de matrícula:  1r curs sencer □   1r curs parcial □ 

A2 Tipus de pagament: Sense bonificacions ni exempcions □ Bonificació del 50% □ Amb exempció □ 

A3 Pagament fraccionat:    NO □        SÍ □ 
 
A4 Import a ingressar:  ___________________ 
 

A5 1r Import ingressat – en el moment de la matrícula:  ___________________ 
 

A6 2n Import ingressat – octubre:  ___________________  (fins el 15 d’octubre) 
 
 
Data i signatura de l’alumne/a: 
 


