
 
 

CURS 2019-20 

PREUS DE MATRÍCULA 

(tenint en compte que la impressió del full de matrícula la fa el propi alumne) 

MENORS DE 28 ANYS 

CONCEPTES ORDINÀRIA 

FAMÍLIA 
NOMBROSA 

GRAL., 
MATRÍCULA 
D’HONOR A 

BATXILLERAT 
O RESIDENT A 
MENORCA, 
EIVISSA O 

FORMENTERA 
(50%) 

FAMÍLIA 
NOMBROSA 
ESPECIAL  

(100%) 

Crèdits ECTS 1a matrícula (60) 1.090,80 545,40 0,00 

Assegurança escolar  1,12 1,12 1,12 

Serveis generals 30,00 30,00 30,00 

Obertura d’expedient 35,00 35,00 35,00 

Total a pagar 1.156,92 611,52 66,12 

 Si sol·licitau pagament fraccionat  

1r termini 611,52 338,82  

2n termini 545,40 272,70  

 

AMB 28 ANYS O MÉS 

CONCEPTES ORDINÀRIA 

FAMÍLIA 
NOMBROSA 

GRAL., 
MATRÍCULA 
D’HONOR A 

BATXILLERAT 
O RESIDENT A 
MENORCA, 
EIVISSA O 

FORMENTERA 
(50%) 

FAMÍLIA 
NOMBROSA 
ESPECIAL  

(100%) 

Crèdits ECTS 1a matrícula (60) 1.090,80 545,40 0,00 

Assegurança escolar  25,00 25,00 25,00 

Serveis generals 30,00 30,00 30,00 

Obertura d’expedient 35,00 35,00 35,00 

Total a pagar 1.180,80 635,40 90,00 

 Si sol·licitau pagament fraccionat  

1r termini 635,40 362,70  

2n termini 545,40 272,70 
 

 



ALTRES REDUCCIONS DE PREUS DE SERVEIS ACADÈMICS  
 

En cas de ser beneficiari/ària d’alguna de les reduccions que segueixen a continuació, per favor, consultau-nos 

l’import a pagar. 

 
a) Persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%: 

Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d’acreditar el seu grau de discapacitat 
mitjançant una resolució o un certificat expedit per l’òrgan competent. El descompte, que és aplicable 
als preus per crèdit en primera matrícula, depèn de la renda per càpita familiar de l’alumne/a 
corresponent a l’exercici anterior (s’entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de 
l’alumne/a i els altres fills, més el mateix alumne/a, excepte si acredita una renda pròpia anual 
superior a 9.000 €). El percentatge de bonificació segons la renda és el següent: 

 

Renda per càpita familiar de l’alumne/a Bonificació del preu per crèdit 

Fins a 15.000 € 75% 

De 15.001 a 25.000 € 65% 

De 25.001 a 35.000 € 50% 

A partir de 35.001 € Sense bonificació 

 
Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets. 

 
 

b) Persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes: 
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d’acreditar la seva condició presentant la 
resolució administrativa corresponent. El descompte, que és aplicable als preus per crèdit en primera 
matrícula, depèn de la renda per càpita familiar de l’alumne/a corresponent a l’exercici anterior 
(s’entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de l’alumne/a i els altres fills, més el mateix 
alumne/a, excepte si acredita una renda pròpia anual superior a 9.000 €). El percentatge de 
bonificació segons la renda és el següent: 

 
 

Renda per càpita familiar de l’alumne/a Bonificació del preu per crèdit 

Fins a 15.000 € 70% 

De 15.001 a 25.000 € 50% 

De 25.001 a 35.000 € 30% 

A partir de 35.001 € Sense bonificació 

 
Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets. 
 
 

c) Persones que hagin estat víctimes de violència de gènere: 
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d’acreditar la seva condició presentant 
qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. El descompte, que és aplicable als preus 
per crèdit en primera matrícula, depèn de la renda per càpita familiar de l’alumne/a corresponent a 
l’exercici anterior (s’entenen inclosos en la unitat familiar els progenitors de l’alumne/a i els altres 
fills, més el mateix alumne/a, excepte si acredita una renda pròpia anual superior a 9.000 €). El 
percentatge de bonificació segons la renda és el següent: 

 

Renda per càpita familiar de l’alumne/a Bonificació del preu per crèdit 

Fins a 15.000 € 70% 

De 15.001 a 25.000 € 50% 

De 25.001 a 35.000 € 30% 

A partir de 35.001 € Sense bonificació 

 
Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets. 



 
 

d) Persones que provinguin d’un centre d’acollida, sempre que, en la data de formalització 
de la matrícula del primer curs, faci com a màxim quatre anys que hagin deixat el 
centre: 
Per acollir-se a aquesta reducció, aquestes persones han d’acreditar la seva condició presentant un 
certificat expedit per l’organisme competent. El descompte, que és aplicable als preus per crèdit en 
primera matrícula, depèn de la renda de l’alumne/a corresponent a l’exercici anterior. El percentatge 
de bonificació segons la renda és el següent: 

 

Renda de l’alumne/a Bonificació del preu per crèdit 

Fins a 15.000 € 70% 

De 15.001 a 25.000 € 50% 

De 25.001 a 35.000 € 30% 

A partir de 35.001 € Sense bonificació 

 
Pel que fa a la resta de preus acadèmics, cal que els abonin complets. 

 
 


