PROGRAMA EXPERIMENTAL DE CERTIFICACIÓ B1-B2

INFORMACIÓ PREUS PÚBLICS
Les taxes són les que estableix el Text Refós de la Llei de taxes i preus públics de la
Generalitat de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny.
 Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell intermedi B1 : 75,35 euros
 Matrícula i drets d'examen del certificat de nivell intermedi B2 : 92,85 euros
Estan exempts de pagament, amb la presentació de la documentació oficial vigent que ho
acrediti, si escau:
a) Els membres de família nombrosa de categoria especial.
b) Les persones que tinguin una discapacitat acreditada igual o superior al 33%.
c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.
d) Les víctimes d'actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills o filles.
e) Els membres d'unitats familiars que perceben la renda garantida de ciutadania .
f) Les víctimes de violència de gènere.
g) Les persones menors tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d'edat.
h) Els infants o adolescents en acolliment familiar.
Tenen dret a una bonificació del 50% sobre l'import ordinari l'alumnat que té un títol vigent
de família nombrosa de categoria general o un títol de família monoparental de categoria
especial o general.

COM EFECTUAR EL PAGAMENT
Els professors del centre fem la reserva de plaça de l’alumne mitjançant un aplicatiu d’ús
exclusiu pel centre. Al fer aquesta reserva es genera una carta de pagament que s’entregarà a
l’alumne.
Un cop obtinguda la carta de pagament, la taxa s'ha de pagar a l'entitat Caixabank SA, “la
Caixa”, per un d'aquests mitjans: per pagament telemàtic des de la pàgina web de l'entitat, o
bé mitjançant ServiCaixa. L'últim dia de pagament de la taxa és l'11 de novembre de 2019,
abans de les 22:00h.
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OBLIGACIÓ DE COMPROVAR SI LA INSCRIPCIÓ ÉS CORRECTA
L'alumnat ha de comprovar l'estat de la seva inscripció, la certesa de les seves dades i l'estat
del pagament de la taxa a les llistes provisional i definitiva de persones inscrites. Aquesta
informació es pot consultar a la pàgina web del Departament d'Educació, utilitzant el número
de document d'identificació personal (DNI, NIE o passaport) i el número o codi de sol·licitud
que consta al resguard de la inscripció.
La llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, amb indicació dels motius
d'exclusió, si s'escau, es pot consultar a partir del 14 de novembre de 2019. Si l'alumnat
detecta alguna errada relativa a les dades personals, ho han de notificar al centre examinador
o a l'Àrea de Gestió de Proves del Departament d'Educació, no més tard del 29 de novembre
de 2019.
La llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses es podrà consultar a la pàgina web
del Departament d'Educació a partir del 3 de desembre de 2019

