
Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
INS El Palau

Quota Preu públic Generalitat curs 2021-2022. Cicles Formatius de Grau Superior

Nom i Cognoms alumne 

Cicle Formatiu matrícula 

FORMA DE PAGAMENT PER CAIXER:
Amb el codi: 145746
FORMA DE PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA:
ES22 0081 1656 22 0001007504

Curs complet 360€

2n curs complet + pendents de 1r 360€

 Unitats formatives x 25,00 € €

Bonificació del 50%

Carnet família nombrosa categoria general / monoparental 180€

Beca concedida per Resolució durant l’any 2021* 180€

* Cal enviar la credencial PDF amb el segell del Departament d’Educació

Exempció total de preu:  

Veure instruccions per al pagament en el full Annex 1 0€

NOTA: No són acumulables les bonificacions 

Pagament fraccionat Import data

1r pagament €

2n pagament € Fins el 30 de setembre

L’import màxim que un alumne ha de pagar corresponent al Preu Públic és 360€. Això implica que 
si es matricula de 2n curs amb alguns MP o UF pendents de 1r, tan sols pagarà el curs complert de 
2n. També implica que si un alumne es matricula de UF soltes i al multiplicar el número de UF x 
25 € resulta un import superior al curs complert, només pagarà 360 €. 

Signatura Alumna/e
 

Sant Andreu de la Barca a     d  de 

Carrer Empordà, 7-13. 08740 Sant Andreu de la Barca. Tel. 93 653 1659. 
a8043671@xtec.cat.    www.institutelpalau.com
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Generalitat de Catalunya
Departament d’Educació
INS El Palau

Supòsits de bonificació Els dos supòsits següents tenen una bonificació del 50% de l’import del
preu públic, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables. Les persones incloses en un dels
supòsits següents hauran d’ajuntar document justificatiu de la causa de la bonificació.
1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones 
membres de famílies monoparentals Títol de família nombrosa (general) o monoparental 
(general/especial).
2. Les persones que en el curs acadèmic 20/21 han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri 
d’Educació, Cultura i Esport i no han demanat bonificació per beca pel curs 20/21. Resolució 
individual d’atorgament de la beca.
Les persones que no hagin gaudit de beca o ajut a l’estudi en el curs anterior 2020/21, però que 
demanin una beca o ajut a l’estudi per al curs acadèmic 2021/22, podran sol·licitar, un cop 
obtinguin l’atorgament de la beca o ajut, el reintegrament del 50% de l’import del preu públic que 
hagin abonat. El reintegrament es farà efectiu al mes de juliol de 2022. 

Supòsits d’exempció total de preu públic Les persones incloses en una de les causes següents 
quedaran exemptes de pagar el preu públic per matriculació; hauran d’adjuntar document 
justificatiu de la causa d’exempció.
1. Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial. Títol de 
família nombrosa especial.
2. 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%.
3. Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat. Certificat de l’Administració.
4. Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills. Certificat de l’Administració.
5. Les persones membres d’unitats familiars que percebin la Renda Mínima d’Inserció. Certificat 
de l’Administració.
6. Les persones víctimes de violència de gènere. Un dels documents següents:  Ordre de protecció  Ordre de protecció 
judicial.  Informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que està sent objecte de  Ordre de protecció 
violència.  Sentència condemnatòria de la persona agressora.  Certificat del Departament de  Ordre de protecció  Ordre de protecció 
Benestar Social i Família, o de l’Ajuntament o del centre d’acollida indicant la seva situació. 
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