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EXEMPCIONS I BONIFICACIONS DE LES TAXES DE LES

ESCOLES OFICIALS D’IDIOMES DE LES ILLES BALEARS

La Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

de 7 de gener de 2019 per la qual s’estableix l’actualització de les

bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019 (BOIB Núm.

5, de 10 de gener), estableix les següents exempcions i bonificacions de

les taxes per la prestació de serveis docents de les escoles oficials

d’idiomes de les Illes Balears:

1. Els membres de famílies nombroses i monoparentals tenen dret a

l’exempció o a la bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva

categoria, els pugui correspondre segons les disposicions vigents,

sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de

la sol·licitud.

2. L’alumnat que rebin beques o altres ajudes de caràcter oficial no està

obligat a pagar la taxa per matrícula. L’alumnat que en formalitzar la

matrícula s’aculli a l’exempció per haver sol·licitat la concessió d’una

beca i posteriorment no obtingui la condició de becari o li sigui

revocada la beca concedida, queda obligat a pagar la taxa corresponent

a la matrícula que varen fer. El fet de no pagar-la comporta

l’anul·lació d’aquesta matrícula en el curs.

3. El trasllat d’expedients entre les escoles oficials d’idiomes de les Illes

Balears, o entre aquestes i els centres que tenen adscrits, no ha de

comportar cap despesa per a l’alumnat.

4. Les persones en situació d’atur estan exemptes d’abonar les taxes

educatives a les escoles oficials d’idiomes, sempre que acreditin

aquesta situació en el moment de la sol·licitud.

5. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el

cònjuge i els fills o filles, tenen dret a l’exempció total de taxes,

sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de
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la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant la resolució

administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills o filles,

s’ha d’adjuntar el llibre de família.

6. Les persones amb una discapacitat igual al 33% o superior estan

exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin

documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud.

7. Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en

depenen, tenen dret a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin

documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. 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.

8. Estan exempts de pagar la taxa les famílies en situació de vulnerabilitat

econòmica especial, els joves tutelats i extutelats en via d’emancipació,

els joves en acolliment familiar i les persones subjectes a mesures

privatives de llibertat, sempre que acreditin documentalment, en el

moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes

situacions.

DOCUMENTS A PRESENTAR PER ACREDITAR L’EXEMPCIÓ O

BONIFICACIÓ:

-Família nombrosa (1): Títol de família nombrosa, de categoria general o

especial, vigent.

-Família monoparental (1):

General: 1 fill o filla - Guàrdia i custòdia única

Especial: 1 fill o filla discapacitat, 2 o més fills - Guàrdia i custòdia

única.

Valoració en suspens, pendent de resoldre per l’Institut Mallorquí d’Afers

Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar

Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell

de Formentera.
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-Beca o ajuda oficial (2): Proposta de concessió o resolució definitiva de la

beca, emès per la Secretaría de Estado de Educación, Formación

Profesional y Universidades, del Ministerio de Educación y Formación

Profesional, en la qual es concretin els estudis pels quals ha estat

proposat per a la concessió de la beca.

-Situació d’atur (4): Informe del SOIB de període ininterromput inscrit en

situació de desocupació, on figuri la data d’inscripció i la data

d’emissió (que no ha de superar els 30 dies d’antiguetat).

-Víctimes actes terroristes, cònjuge i fills (5): Aquesta condició s’ha d’acreditar

presentant la resolució administrativa corresponent (Certificat de víctima

de terrorisme emès pel Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya).

En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha d’adjuntar el llibre de

família.

-Persones amb una discapacitat d’un 33% o superior (6): Certificat de la

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Direcció General de

Dependència.

-Víctimes de violència de gènere i fills (7): Documents que preveu la normativa

vigent. En el cas dels fills o filles dependents, també s’ha de presentar

el llibre de família.

a) Sentència condemnatòria, o

b) Ordre de protecció o informe del Ministeri Fiscal que indiqui

l'existència d'indicis que la sol·licitant és víctima de violència

de gènere fins que no es dicti l'ordre de protecció, o

c) Resolució judicial de mesures cautelars penals per a la

protecció de la víctima, o

d) Certificat/informe acreditatiu d'atenció especialitzada, expedit

per un òrgan públic competent en matèria de violència de

gènere.
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-Famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial (8):

*FAMÍLIA RENDA SOCIAL GARANTIDA: Certificat expedit per la

Direcció General de Planificació i Serveis Socials, Servei de

Renda Social Garantida de la Conselleria de Serveis Socials i

Cooperació.

Sol·licitant: Titular de la renda social garantida o fill/a amb la

seva autorització signada.

Certificació de que l’alumne es membre de la unitat familiar.

*FAMÍLIA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ: Certificat expedit per l Institut

Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), Servei Insular de Família del

Departament de Benestar Social i Joventut del Consell de

Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.

Sol·licitant: Titular de la renda mínima d’inserció o fill/a amb la

seva autorització signada.

Certificació de que l’alumne es membre de la unitat familiar.

-Joves tutelats i extutelats (8): Certificat expedit per l’Institut Mallorquí d’Afers

Socials (IMAS), Servei Insular de Família del Departament de Benestar

Social i Joventut del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell

de Formentera.

Sol·licitant: l’alumne si és major d’edat o l’educador del centre si és

menor de 18 anys.

-Acolliment (8): Resolució administrativa de la mesura jurídica o, si no n’hi

ha, certificat emès per l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS),

Servei Insular de Família del Departament de Benestar Social i Joventut

del Consell de Menorca, Consell d’Eivissa o Consell de Formentera.

-Persones privades de llibertat (8): Resolució judicial que determina la seva

situació.
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