Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut La Serreta
Carrer Lepant, 1
08191 Rubí
Tel. 936.996.363
Fax 936.995.239
e-mail: iesserreta@xtec.cat
http://www.xtec.cat/iesserreta

CARTA DE PAGAMENT
Cada aspirant haurà de lliurar justificant del pagament de l’assessorament i/o document justificatiu
d’exempcions o bonificacions o informe d’haver fet la fase d’assessorament en convocatòries
anteriors, si s’escau.
La manca de pagament del preu públic comporta la no formalització de la inscripció i, per tant,
l'exclusió de la convocatòria.
El pagament s’ha de fer al número de compte de l’Institut La Serreta.
BANC SABADELL Compte corrent: ES 51 0081 0347 72 0001246134

Inscripció a la fase d’assessorament.
Hi ha tres possibles imports en funció de la situació personal:
a) Import ordinari: 26,00€ per l’assessorament de tot l’àmbit.
b) Import amb bonificació del 50%: 13,00€ per l’assessorament de tot l’àmbit.
S’aplicaran bonificacions a l’import si l’aspirant pot acreditar que es troba en alguna
d’aquestes situacions en el moment de fer el pagament:
a. Les persones membres de famílies nombroses de categoria general, i de famílies
monoparentals, amb la justificació documental prèvia de la seva situació, tenen
una bonificació del 50 per 100 del preu públic.
b. Les persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació tenen una bonificació del
50 per 100 del preu públic.
c) Exempcions: no s’ha d’ingressar cap import.

Inscripció a la fase d’avaluació.
Hi ha tres possibles imports en funció de la situació personal:
a) Import ordinari: 13,00 € per cada unitat de competència que l’aspirant vulgui avaluar.
b) Import amb bonificació del 50%: 6,50 € per cada unitat de competència que l’aspirant
vulgui avaluar.
S’aplicaran bonificacions a l’import, si l’aspirant pot acreditar que es troba en alguna
d’aquestes situacions en el moment de fer el pagament:
· Les persones membres de famílies nombroses de categoria general, i de famílies monoparentals,
amb la justificació documental prèvia de la seva situació, tenen una bonificació del 50 per 100 del
preu públic.
· Les persones que acreditin trobar-se en situació legal de desocupació tenen una bonificació del 50
per 100 del preu públic.
c) Exempcions: no han d’ingressar cap import.
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INSTRUCCIONS PER A PAGAMENTS A CAIXERS DE BANC SABADELL
Compte corrent: ES 51 0081 0347 72 0001246134
1.

Introduir la targeta de crèdit (de qualsevol entitat- no hi ha cap despesa ni comissió sigui quina

sigui la targeta utilitzada) o llibreta (de Banc Sabadell)
2.

A la primera pantalla triar: + operacions

3.

Seleccionar “Pagament a tercers”.

4.

Introduir el PIN ( el seu número personal).

5.

Marcar el codi d’entitat (Institut La Serreta 144315) i premi “Acceptar ”.

6.

La pantalla demana confirmació de l’ Entitat a la qual es vol efectuar el pagament amb la

següent frase : “El pagament es farà a l’entitat “( “IES La Serreta”), premi “Acceptar”.
7.

Triar el tipus de pagament que es vol efectuar entre les opcions possibles (“Material i

assegurança escolar”), i teclejar l’ import (xxxx€) si és necessari; (si no surt l’opció desitjada, triar
“Altres opcions”)
8.

S’habilita la possibilitat d’introduir informació addicional (Ex: pagament material de José

Pérez) (Acceptar) (És important que figuri el NOM I COGNOMS DE L’ALUMNE)
9.

Comprovació que les dades

del pagament són correctes i autoritzar el càrrec en la

targeta/llibreta (Acceptar)
10.

S’imprimiran dos 2 comprovants:

•

Un l’haurà de portar Secretaria amb el nom de l’alumne/a i curs que farà.

•

L’altre serà el comprovant per a vostès.

11.

Treure comprovants i la targeta/llibreta

És molt important que no perdin els justificants de pagament emesos ja que serà l’únic mitjà de
demostrar el pagament en cas de dubte i que figuri el NOM i COGNOMS DE L’ASPIRANT, EL
CONCEPTE: ACREDITA’T

