
 

 

 

 

CURS 22-23 
 

Preus públics. Nivells: A1, A2 i C1 (segons la 
LLei 2/2014) 
 

 

  1a matrícula 2a vegada  
(coeficient d'1,3 

de la quota prevista) 

3a vegada  
(coeficient d'1,8 

de la quota prevista) 

Matrícula ordinària + 
serveis* 

305,00 €  
(matrícula 275,00 € 
+ serveis 30,00 €) 

396,50 €  
(matrícula 357,50 € 
+ serveis 39,00 €) 

549,00 €  
(matrícula 495,00 € 
+ serveis 54,00 €) 

Matrícula i serveis* 
amb bonificació 50% 

152,50 €  
(matrícula 137,50 € + 
serveis 15,00 €) 

198,25 €  
(matrícula 178,75 € 
+ serveis 19,50 €) 

274,50 €  
(matrícula 247,50 € 
+ serveis 27,00 €) 

Exempció de 
pagament  

00,00 €  00,00 €  00,00 €  

*Preu del servei d'accés a la plataforma i materials didàctics d'ensenyament: 30 € (preu 
públic), regulat per l'ORDRE EDU/155/2020 (modificada per l'ORDRE EDU/114/2021), de 
pagament obligatori  i subjecte a bonificacions i exempcions. Aquesta quota possibilita els 
serveis de biblioteca, grups de conversa, activitats culturals i conferències, missatgeria i altres 
materials pedagògics.   

 

 
Més informació sobre preus públics i taxes (cursos A1, A2 i C1) 
 
 
 

EXEMPCIONS I BONIFICACIONS GENERALS: PREUS PÚBLICS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/preu-public/


 

 
 
 

 

CURS 22-23 

 

Taxes. Nivells: B1, B2.1 i B2.2 (segons les Lleis 
4/2017 i 5/2017) 
 
 
 

 

  1a matrícula 2a vegada  
(coeficient d'1,3 

de la quota prevista) 

3a vegada  
(coeficient d'1,8 

de la quota prevista) 

Matrícula 
ordinària + 
serveis* 

318,90 €  
(matrícula 
288,90 € + 
serveis 30,00 €) 

414,60 €  
(matrícula 375,60€ + 
serveis 39,00 €) 

574,05 €  
(matrícula 520,05 € + 
serveis 54,00 €) 

Matrícula i 
serveis* amb 
bonificació 50% 

159,45 €  
(matrícula 
144,45 € + serveis 
15,00 €) 

207,30 €  
(matrícula 187,80 € + 
serveis 19,50 €) 

287,05 €  
(matrícula 260,05 € + 
serveis 27,00 €) 

Exempció de 
pagament  

00,00 €  00,00 €  00,00 €  

*Preu del servei d'accés a la plataforma i materials didàctics d'ensenyament: 30 € (preu 
públic), regulat per l'ORDRE EDU/155/2020 (modificada per l'ORDRE EDU/114/2021), de 
pagament obligatori  i subjecte a bonificacions i exempcions. Aquesta quota possibilita els 
serveis de biblioteca, grups de conversa, activitats culturals i conferències, missatgeria i altres 
materials pedagògics.   

 

Més informació sobre taxes (cursos B1, B2.1 i B2.2) 
 
EXEMPCIONS I BONIFICACIONS GENERALS. TAXES. 
 

 

 

 

https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/
https://educacio.gencat.cat/ca/departament/normativa/taxes-preus-publics/taxes/

