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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT
ORDRE ENS/61/2013, de 10 d’abril, per la qual es fixen els imports de diversos preus públics dels
ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància per l'Institut Obert de Catalunya.
Mitjançant les ordres EDU/348/2008, de 8 de juliol (DOGC núm. 5176, de 18.7.2008); EDU/258/2010, de 20
d'abril (DOGC núm. 5619, de 30.4.2010); EDU/426/2010, de 17 d’agost (DOGC núm. 5705, d’1.9.2010), i
ENS/115/2012, de 26 d’abril (DOGC núm. 6122, de 7.5.2012); es van crear diversos preus públics dels
ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància per l'Institut Obert de Catalunya.
D’altra banda, mitjançant l’Ordre ENS/32/2011, de 23 de febrer, es van modificar els imports de diversos preus
públics dels ensenyaments, les formacions i els cursos impartits a distància per l’Institut Obert de Catalunya i
es va simplificar la denominació d’un preu (DOGC núm. 5832, de 8.3.2011).
Atès que és necessari actualitzar els imports dels preus públics indicats, d'acord amb el capítol III del títol I del
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, i a proposta de la Direcció General de Centres Públics,

Ordeno:

Article 1
Imports
1.1 Els imports dels preus públics creats per l'Ordre EDU/348/2008, de 8 de juliol, es fixen a partir del curs
2013-2014 en els següents:
a) Per la matrícula en una o dues assignatures del batxillerat a distància: 46,30 euros per semestre.
b) Per la matrícula en tres o més assignatures del batxillerat a distància: 81,65 euros per semestre.
c) Per la matrícula en el curs de preparació de la prova d'accés a cicles formatius de grau superior a distància:
81,65 euros per curs.
d) Per la matrícula en la formació per a les proves d'accés a distància: 81,65 euros per curs.
1.2 Els imports dels preus públics creats per l'Ordre EDU/258/2010, de 20 d'abril, es fixen a partir del curs
escolar 2013-2014, en els següents:
a) Per la matriculació en cada crèdit en els ensenyaments de formació professional impartits per l'Institut Obert
de Catalunya en la modalitat a distància: 46,30 euros per semestre.
b) Pel material didàctic i el manteniment del campus virtual, en la matrícula en els ensenyaments de graduat
en educació secundària obligatòria fins a quatre mòduls: 15,10 euros per trimestre.
c) Pel material didàctic i el manteniment del campus virtual, en la matrícula en els ensenyaments de graduat en
educació secundària obligatòria de cinc mòduls o més: 25,00 euros per trimestre.
d) Per la matrícula en assignatures específiques de la formació per a la prova d'accés a cicles formatius de grau
superior a distància: 13,65 euros anuals per assignatura.
1.3 L’import del preu públic per la matriculació en els mòduls dels ensenyaments d’idiomes del nivell bàsic, en
la modalitat a distància, que imparteix l’Institut Obert de Catalunya, creat per l'Ordre EDU/426/2010, de 17
d’agost, es fixa a partir del curs escolar 2013-2014 en 125,35 euros per cada mòdul.
1.4. L’import del preu públic per la inscripció en el curs de preparació de les proves d’obtenció del certificat
oficial d’idiomes de nivell intermedi, en la modalitat a distància, que imparteix l’Institut Obert de Catalunya,
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creat per l'Ordre ENS/115/2012, de 26 d’abril, es fixa a partir del curs escolar 2013-2014 en 125,35 euros per
cada mòdul.

Article 2
Exigibilitat
Els preus públics són exigibles abans de la prestació del servei.

Article 3
Exempcions i bonificacions
A l’alumnat que utilitzi aquest servei li són aplicables les següents:
Bonificacions:
Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general, i les persones membres de
famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% del preu públic.
Exempcions:
Les persones amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%.
Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.
Les persones víctimes d’actes terroristes, així com el seu cònjuge i els seus fills.

Disposició addicional
Les quantitats obtingudes d’acord amb aquesta Ordre s’han ingressar al compte corrent del centre educatiu i
han de ser gestionades en el marc del que preveuen els capítols II i III del títol VII de la Llei 12/2009, del 10
de juliol, d’educació.

Barcelona, 10 d’abril de 2013

Irene Rigau i Oliver
Consellera d'Ensenyament

(13.108.026)
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