
DISPOSICIONS GENERALS

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

ORDRE EDU/17/2022, de 16 de febrer, per la qual es dona publicitat de les taxes vigents que gestiona el
Departament d'Educació.

L'article 45 de la Llei 1/2021, del 29 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2022
(DOGC núm. 8575, de 31.12.2021) estableix que els tipus de quantia fixa de les taxes vigents de la Generalitat
s'eleven, per a l'any 2022, fins a la quantitat que resulti de l'aplicació del coeficient 1,01 a la quantia de l'any
2021, llevat de les taxes amb quotes que siguin objecte de modificació per la Llei de mesures fiscals,
financeres i administratives que acompanya a la Llei de pressupostos.

D'altra banda, la disposició addicional tercera 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, estableix que en el termini de dos mesos a
comptar de la data d'entrada en vigor de la llei que modifiqui o creï taxes o n'actualitzi els imports, els
departaments de la Generalitat de Catalunya que gestionin les taxes afectades han de publicar en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, mitjançant una ordre del conseller o consellera del departament
competent en la matèria, i amb efectes merament informatius, una relació de les taxes vigents, en què
identifiquin els serveis i les activitats que merita cada taxa i la quota corresponent.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta de la Direcció de Serveis,

Ordeno:

Article 1

Donar publicitat de les taxes vigents que gestiona el Departament d'Educació, que són les que consten a
l'annex d'aquesta Ordre.

Article 2

Aquesta Ordre ha de ser exposada en totes les dependències i oficines del Departament d'Educació, i dels
organismes o les entitats corresponents, i ha d'estar a disposició dels interessats que la sol·licitin.

Barcelona, 16 de febrer de 2022

Josep Gonzàlez Cambray

Conseller d'Educació

Annex

Taxes vigents

-1 Taxa per l'expedició de títols acadèmics i professionals:

1. Batxillerat: títol de batxillerat: 67,60 euros.

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 8614 - 25.2.20221/4 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-22052086-2022



2. Formació professional específica:

2.1 Títol de tècnic o tècnica: 67,60 euros.

2.2 Títol de tècnic o tècnica superior: 75,70 euros.

3. Ensenyaments de règim especial:

3.1 Ensenyaments de música i dansa:

3.1.1 Títol professional: 67,60 euros.

3.1.2 Títol superior: 150,90 euros.

3.2 Ensenyaments d'art dramàtic:

3.2.1 Títol superior d'art dramàtic: 150,90 euros.

3.3 Ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:

3.3.1 Títol de tècnic o tècnica: 67,60 euros.

3.3.2 Títol de tècnic o tècnica superior: 75,70 euros.

3.3.3 Títol de conservació i restauració de béns culturals: 75,70 euros.

3.3.4 Títol de disseny: 75,70 euros.

3.3.5 Títol superior del vidre: 75,70 euros.

3.3.6 Títol superior de ceràmica: 75,70 euros.

3.4 Ensenyaments d'idiomes:

3.4.1 Certificat avançat d'idiomes: 75,70 euros.

3.4.2 Certificat dels cursos d'actualització i especialització referits als nivells C1 i C2 del Consell d'Europa:
75,70 euros.

3.5 Ensenyaments d'esport:

3.5.1 Títol de tècnic o tècnica d'esport: 67,60 euros.

3.5.2 Títol de tècnic o tècnica superior d'esport: 75,70 euros.

3.6 Títol de graduat o graduada, màster en ensenyaments artístics: 198,10 euros.

3.7 Títols dels ensenyaments artístics superiors adaptats a l'Espai Europeu de l'Educació Superior i equivalents
a grau universitari: 150,90 euros.

4. Reexpedició (expedició de duplicats): 16,75 euros.

-2 Taxa per la prestació dels serveis docents de les escoles oficials d'idiomes i per la inscripció a les proves
lliures per a l'obtenció dels certificats oficials:

1. Matrícula i serveis per a alumnat oficial dels nivells intermedi i avançat, per curs: 288,90 euros.

2. Matrícula i serveis per a alumnat oficial dels nivells intermedi i avançat, si el curs s'ofereix en dos blocs
horaris quadrimestrals, per cada bloc: 144,45 euros.

2 bis. Matrícula i serveis per a alumnat oficial dels nivells intermedi i avançat en la modalitat no presencial, per
cada mòdul: 144,45 euros.

3. Matrícula i drets d'examen del certificat del nivell intermedi per a alumnat lliure: 76,10 euros.

4. Matrícula i drets d'examen del certificat del nivell avançat per a alumnat lliure: 93,80 euros.

5. L'import de la matrícula i serveis per a alumnat oficial dels nivells intermedi i avançat, quan es fa la
matrícula per segona vegada en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el
coeficient d' 1,3 a la quota prevista.
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6. L'import de la matrícula i serveis per a alumnat oficial dels nivells intermedi i avançat, quan es fa la
matrícula per tercera vegada en el mateix curs, bloc o mòdul del mateix idioma, és el resultat d'aplicar el
coeficient d' 1,8 a la quota prevista.

-3 Taxa per la inscripció a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i a la prova d'accés als cicles
formatius de grau superior de formació professional específica i dels ensenyaments d'arts plàstiques i de
disseny, per la inscripció a la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o
tècnica d'esport i tècnic o tècnica superior d'esport i a les formacions esportives de nivell 1 i de nivell 3, i la
inscripció a la prova per a alumnat que no té el requisit acadèmic per a accedir als ensenyaments artístics
superiors:

1. Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional específica: 24,10 euros.

2. Prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny: 24,10 euros.

3. Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport i a les
formacions esportives de nivell 1: 24,10 euros.

4. Prova d'accés als cicles formatius de grau superior de formació professional específica: 38,75 euros.

5. Prova d'accés als cicles formatius de grau superior dels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny: 38,75
euros.

6. Prova d'accés de caràcter general als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica superior d'esport i
a les formacions esportives de nivell 3: 38,75 euros.

7. Prova per a alumnat que no té el requisit acadèmic per a accedir als ensenyaments artístics superiors: 37,30
euros.

-4 Taxa per la inscripció a les proves per a l'obtenció de determinats títols:

1. Proves per a l'obtenció del títol de batxiller:

1.1. Inscripció a les proves, de totes les matèries, per a l'obtenció del títol de batxiller: 111,70 euros.

1.2. Inscripció a les proves, per matèries, per a l'obtenció de títol de batxiller per cada matèria: 9,80 euros.

2. Proves per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior dels cicles formatius dels
ensenyaments d'arts plàstiques i disseny:

2.1. Inscripció a les proves, de tots els mòduls, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica: 79,80 euros.

2.2. Inscripció a les proves, per cada mòdul, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica: 11,60 euros.

2.3. Inscripció a les proves, de tots els mòduls, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica superior: 111,70
euros.

2.4. Inscripció a les proves, per cada mòdul, per a l'obtenció del títol de tècnic o tècnica superior: 16,30 euros.

3. Proves per a l'obtenció directa dels títols de tècnic o tècnica i de tècnic o tècnica superior de formació
professional:

3.1. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de formació professional: 99,30
euros.

3.2. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica superior de formació professional:
137,90 euros.

3.3. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de formació professional, per
crèdit: 14,35 euros.

3.4. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica superior de formació professional,
per crèdit: 19,85 euros.

3.5. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica de formació professional, per
unitat formativa: 3,35 euros.
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3.6. Inscripció a la prova per a l'obtenció directa del títol de tècnic o tècnica superior de formació professional,
per unitat formativa: 4,45 euros.

-5 Taxa per l'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris:

1.1. Sol·licitud d'homologació a un títol o certificat espanyol o sol·licitud d'expedició de duplicat de credencial
d'homologació o convalidació: les quotes són les mateixes que per l'expedició del títol o certificat corresponent
o per l'expedició de duplicats de títol, que es detallen a l'apartat 1 (Taxa per l'expedició de títols acadèmics i
professionals).

1.2. Sol·licitud de convalidació per cursos o mòduls d'ensenyaments de nivell no universitari: 33,80 euros.

2. No s'acredita la taxa per la sol·licitud d'homologació al títol de graduat o graduada en educació secundària.

(22.052.086)
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