
 

 

Orientacions per realitzar el cobrament del preu públic de les activitats d’ensenyament-
aprenentatge a l’alumnat que assisteix a les activitats dels camps d’aprenentatge.  
 

En aplicació del que estableix l’Ordre ENS/163/2016, de 16 de juny, per la qual es crea el preu 
públic pel servei d’activitats d’ensenyament – aprenentatge realitzades pels escolars que 
assisteixen als camps d’aprenentatge del Departament d’Educació i d’acord a les consultes 
realitzades als serveis de Gestió Pressupostaria i al de Gestió Administrativa de Serveis i 
Programes Educatius, es fixa una taxa de 3€ alumne/dia per a l’alumnat usuari d’aquest servei 
educatiu. 

 
Jo _______________________________________________ com a director/a del centre 
educatiu_________________________________________, del municipi 
de__________________________________________, CERTIFICO que la quantitat 
d’alumnes que poden gaudir d’exempcions i bonificacions en les activitats del camp 
d’aprenentatge, segons el què estableix l’Ordre ENS/163/2016, és la següent, i que el 
centre educatiu té en el seu poder els documents acreditatius vigents corresponents.  
 
 

Alumnes amb dret d’exempció del preu públic                                                              

TOTAL D’ALUMNAT EXEMPT DE PAGAMENT  
 
Estan exempts de pagament els alumnes amb un grau de disminució del 33%, els membres de famílies 
nombroses i monoparentals classificades en la categoria especial, els membres de famílies víctimes de 
violència de gènere, les víctimes d’actes terroristes i els alumnes de centres que tinguin la consideració de 
centre de màxima complexitat (d'acord amb la Resolució ENS/906/2014, de 23 d'abril, per la qual es 
determinen els centres educatius i els llocs de treball docents que tenen la consideració de dificultat 
especial).  

 
Alumnes amb dret de bonificació del preu públic                                                              

TOTAL D’ALUMNAT AMB BONIFICACIÓ  
 
Tenen dret a una bonificació del 50% de l'import del preu públic, els membres de família nombrosa i 

monoparental de categoria general.  

 

 

Lloc i data 

Signatura i segell de la direcció del centre (o signatura electrònica) 

 

 

 

 

*Cal acompanyar aquest certificat amb una llista dels alumnes que han assistit a les activitats del 

CdA on consti si tenen dret d’exempció (E) o bonificació (B). 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=743883

