
Taxes oficials per al curs 2017-18 

Normativa de taxes i preus públics: 

 ORDRE ENS/100/2015, de 20 d’abril, per la qual es dóna publicitat a les taxes 
vigents que gestiona el Departament d’Ensenyament. 

 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. 

 Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2017 

 Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i de 
creació de diversos impostos 

  1a matrícula 2a matrícula en el 
mateix nivell i 

idioma*  

3a matrícula en 
el mateix nivell i 

idioma* 

Matrícula oficial – Nivell 
Intermedi i Avançat (tercer, 
quart i cinquè) 

286 + 30€ 371,80 + 30€ 514,80 + 30€ 

Família nombrosa de categoria 
general i/o família monoparental 

143+ 30€ 185,90 + 30€ 257,40 + 30€ 

Matrícula oficial – Nivell Bàsic i 
C1 (primer, segon i C1) 

275 + 30€ 357,50 + 30€ 495 + 30€ 

Família nombrosa de categoria 
general i/o família monoparental 

137,50 + 30€ 178,75 + 30€ 247,50+30€ 

EXEMPCIONS (TOTS EL CURSOS) 

Família nombrosa de categoria 
especial 

30€ 30€ 30€ 

Discapacitat igual o superior al 
33% 

 

30€ 

30€ 30€ 

Les víctimes del terrorisme, així 
com els seus cònjuges i els seus 
fills 

30€ 30€ 30€ 

*Inclou No Apte, No Presentat i No Qualificat  

 
El preu de la matrícula a un curs inclou les taxes corresponents i la quota 
complementària. La quota complementària de 30 € és aprovada per la Junta de 
Directors de les EOI i autoritzada pel Departament d’Ensenyament. Aquesta quota 
dóna dret a rebre material complementari a classe, a assistir a les activitats culturals 
organitzades per l’escola i al servei d’ús i de préstec de la biblioteca del centre. 


