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Expedició títol de Batxillerat1: 66,34€  FN   33,17€ (04C) 
 

Expedició títol de CFGM1:     27,02€  FN   13,52€ (04C) 

 

Expedició títol de CFGS1:  66,34€  FN 33,17€ (04C) 
 

Reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial1:                                                      
 

17,05€  FN  8,53€  (04C) 

 
1Exempcions (no han de pagar): les famílies en alguna de les següents situacions: vulnerabilitat econòmica 
especial, risc social, nombroses i monoparentals de categoria especial, víctimes de terrorisme, víctimes de 
violència de gènere i aquelles amb un membre amb grau de discapacitat igual o superior al 33% o grau de 
dependència II o III. Les persones privades de llibertat, tutelades, extutelades i en acolliment familiar. 
Reexpedició per rectificació de la menció del sexe en el registre civil. Bonificació del 50%: Les famílies 
nombroses i monoparentals de categoria general (FN). La condició s’ha d’acreditar documentalment en el 
centre. 
 

Proves d’accés a CFGM2:  23,25€  FM  11,63 € (P40) 
 

Proves d’accés a CFGS2:  34,87€  FM  17,44 € (P40) 
 

Matrícula per a cada mòdul a Proves Lliures de CFGM2:   9,29€    FM 4,65€ (P40) 

 
Matrícula per a cada mòdul a Proves Lliures de CFGS2:  12,78€   FM 6,39€ (P40) 

 
2Exempcions: a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones en situació de dependència en 
grau II o III i els membres de la seva unitat familiar, les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o 
superior i els membres de la seva unitat familiar, els membres de les famílies en situació de vulnerabilitat 
econòmica especial, els membres de les famílies en risc social, les persones subjectes a mesures privatives de 
llibertat, els joves tutelats i extutelats en via d’emancipació i els joves en situació d’acolliment familiar. b)  Les 
persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills o filles, sempre que acreditin 
documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant la 
resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família. 
c) Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen, sempre que acreditin 
documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant 
qualsevol dels documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills o filles dependents, també s’ha de 
presentar el llibre de família. d) Els membres de famílies nombroses, així com els membres de famílies 
monoparentals de categoria especial, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin 

documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d’acord amb els documents que preveu la 
normativa vigent. Bonificació del 50%: Membres de família monoparental de categoria general (FM). La 
condició s'ha d'acreditar documentalment en el centre.  
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