
 

SEGONS PROCEDIMENT ADMINISTRATIU DE SOL·LICITUD DE 
TÍTOLS ACADÈMICS NO UNIVERSITARIS PUBLICAT EL 02/06/2020: 

1.- L’alumne/a podrà sol·licitar el seu títol al centre per mitjans 
telemàtics. 
 
2.- El centre, un cop comprovat que l’alumne/a reuneix els requisits 
acadèmics necessaris, li facilitarà un resguard de títol per correu 
electrònic per tal que pugui satisfer l’import de la taxa. 

3.- L’alumne/a haurà d’acreditar el pagament de la taxa al centre 
per tal que des de la secretaria s'iniciï el tràmit administratiu de la 
seva expedició. 

4.- D’acord amb l’article 2.5 de l’ORDRE EDC/216/2005, de 4 de 
maig, per la qual es desenvolupa el procediment d’expedició dels 
títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya, 
l'imprès de resguard, degudament signat i segellat per la persona 
responsable de la Secretaria del centre, té tots els efectes del títol 
respectiu, mentre aquest no s'expedeixi  materialment. 

5.- TAXES EN VIGOR PER AL CURS 19-20 

 Títol de batxillerat: 66,90 

 Títol de tècnic/a (CFPM): 66,90 

 Títol de tècnic/a superior (CFPS):74,95 

6.- EXEMPCIONS I BONIFICACIONS EN LES TAXES 

Bonificació del 50% de l'import per a: 

 Membres de família nombrosa de categoria general 

 Membres de famílies monoparentals. 

Exempció del 100% del pagament per a: 

 Membres de família nombrosa de categoria especial 

 Víctimes del terrorisme (i els seus cònjuges i els seus fills) 

 Persones amb discapacitat igual o superior al 33%  

 Infants o adolescents en acolliment familiar. 

TOTES AQUESTES SITUACIONS S'HAN D'ACREDITAR DOCUMENTALMENT. 

PROCEDIMENT PER A FER LA TRAMITACIÓ DE TÍTOL: 

 La tramitació de títol es farà de l’1 al 10 de juliol. 

 Caldrà trucar al telèfon 650471864 per demanar CITA PRÈVIA els dies 29 i 30 de juny 
de 9 a 13h. 

 Avís: el pagament de taxes caldrà fer-lo al caixer automàtic. Caldrà portar targeta 
bancària per poder realitzar la gestió. 
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