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•  TAXES DE MATRÍCULA 2020 [1] 

CURSOS ANUALS NOU ALUMNAT ANTIC ALUMNAT [2] 
 

PER IDIOMA/NIVELL + 

ORDINÀRIA 187,92 € 163,71 € 152,18 € 

FAMÍLIA NOMBROSA I 
MONOPARENTAL GENERAL  

93,96 € 81,85 € 76,09 € 

FAMÍLIA NOBROSA I 
MONOPARENTAL ESPECIAL  

Exempts de pagament 

PERSONES EN SITUACIÓ D'ATUR  Exempts de pagament 

PERSONES AMB DISCAPACITAT ≥ 

33%   
Exempts de pagament 

FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE 
VULNERABILITAT ECONÒMICA 
ESPECIAL 

Exempts de pagament 

ELS JOVES TUTELATS I EXTUTELATS 
EN VIA D’EMANCIPACIÓ i ELS JOVES 
EN ACOLLIMENT FAMILIAR 

Exempts de pagament 

LES PERSONES SUBJECTES A 
MESURES PRIVATIVES DE LLIBERTAT 

Exempts de pagament 

VÍCTIMES D’ACTES TERRORISTES [3] Exempts de pagament 

VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

[4] 
Exempts de pagament 

 

  [1] El pagament de les taxes es farà preferentment en línea. També es pot reali tzar 

presencialment, una vegada generat el model 046 de la pàgina de l’ATIB per a la seva impressió, 

a qualsevol de les entitats col·laboradores amb la Conselleria d’Educació : 

  

 [2] Es considera “ANTIC ALUMNAT” qui ha estudiat en alguna de les EOI dependents 

del Govern Balear.  

  [3] També el cònjuge i els fills tenen dret a l’exempció total de les taxes, sempre que 

acreditin documentalment la seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha 

d’acreditar mitjançant la resolució administrativa corresponent. En el cas de cònjuge i els fills, 

també s’ha de presentar el llibre de família. 

 [4] També els fills que en depenen. Cal acreditar la seva situació en el moment de la 

sol·licitud mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels 

fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.  

 D’acord amb la Resolució de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 7 de gener 

de 2020  (BOIB núm. 3  de 7 de gener de 2020) s’han d’acreditar oficialment les situacions anteriors de 

reducció o exempció de taxes de matrícula: 

Categoria Com s’acredita aquesta situació? 

Família nombrosa/  
Família nombrosa 

especial 

Títol de família nombrosa, de categoria general o especial, vigent. 
Cas especial: Nova interpretació de l’article 6 de la Llei de Famílies 

Nombroses (Sentència del Tribunal Suprem 409/2019, relativa a la renovació 

del títol de família nombrosa y al manteniment de la categoria especial). 

Família monoparental 

especial 

(1 fill o filla discapacitat, 

2 o més fills) 

– Guàrdia i custòdia única. 
Llibre de família en el que consti un sol progenitor, certificat de naixement 

en el que consti un sol progenitor, o sentència judicial on consti que un dels 

progenitors ha perdut la pàtria potestat. 

En situació d’atur S’ha de presentar el document INFORME DE PERIODE ININTERROMPUT 

INSCRIT EN SITUACIÓ DE DESOCUPACIÓ expedit pel SOIB (aquest document 

es pot treure per internet), on hi figuri la data d’inscripció i la data d’emissió. 

La data d’emissió d’aquest document no pot superar els 30 dies d’antiguitat. 

Discapacitat igual o 

superior al 33% 

Certificat de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Direcció General 

de Dependència. 

Víctimes de violència de 

gènere 

(també els fills que en 

depenen) 

Documents que preveu la normativa vigent. 

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. NOTA: En el cas 

dels fills o filles dependents, també s’ha de presentar el llibre de família. 

Víctimes de terrorisme 

(també els cònjuges i els 

fills) 

Resolució administrativa corresponent (Certificat de víctima de terrorisme 
emès pel Ministeri de l’Interior del Govern d’Espanya). 
NOTA: En el cas del cònjuge i dels fills, també s’ha de presentar el llibre de 

família. 

Famílies en situació de 

vulnerabilitat 

econòmica especial 

– 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. 
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– 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. NOTA:  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. 
 
-FAMÍLIA VULNERABLE ECONÒMICAMENT: Certificat o informe social expedit 
pels Serveis Socials municipals corresponents o pels Serveis Socials d’entitats 
privades sense ànim de lucre (Cáritas, Creu Roja, etc.). 
-FAMÍLIA o PERSONA beneficiària de l’INGRÉS MÍNIM VITAL: Documentació 

acreditativa de la percepció. 

Joves tutelats i ex-

tutelats en via 

d’emancipació 

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. 

Joves en acolliment 

familiar 

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 subjectes a 

mesures privatives de 

llibertat 

 
Resolució judicial que determina la seva situació. 

 

• GUIA PAGAMENT 
Accediu a la pàgina de la Agència Tributària de les Illes Balears a través dels l'enllaços “links 

directes a l’ATIB per al pagament de taxes” que es troben al web de l’escola dins de l'article 

de la matrícula de juliol 2020: “serveis generals”, “matrícula a un curs anual”i si no sou antic 

alumnat, també a l’enllaç “obertura d’expedient” (Es considera “ANTIC ALUMNAT” qu i ha 

estudiat en alguna de les EOI dependents del Govern Balear. La taxa “obertura d’expedient” es 

paga només una vegada a la vida). 

Aquí teniu un resum dels diferents pagaments que caldrà fer per separat (recordeu 

que en el cas de família nombrosa, les xifres es reduiran a la meitat): 

TOTAL ANTIC ALUMNAT = 163,71 € 

TOTAL NOU ALUMNAT =187,92 € 
 

OBERTURA D’EXPEDIENT 24,21€ 

SERVEIS GENERALS 11,53 € 

MATRÍCULA EN UN CURS ANUAL 152,18 € 

Els serveis generals només es paguen un cop a l’any, així, si us matriculau a un segon idioma, 

pagaríeu per la matrícula d’aquest, només la taxa corresponent a “matrícula a un curs anual”. 

Una vegada s’ha realitzat el pagament online, surt un comprovant que posa “l’operació s’ha 

realitzat correctament”. En aquesta pàgina feu click a “tornar a l’organisme” i podreu 

imprimir els justificants del model 046 i portar-los posteriorment a secretaria.  

NOTA: Heu de clicar en la icona “imprimir” per poder guardar el document.  

 
 
 
 
 

 

El sistema emetrà un document en PDF que sí podreu guardar.  

Si no voleu fer el pagament online i preferiu realitzar el pagament de manera presencial en 

alguna de les entitats col·laboradores amb la Conselleria d’Educació, cal que prèviament  us 

imprimiu els models de pagament. 

  

IMPORTANT: tant en el resguard de matrícula com en els de pagament hi ha de figurar 

el nom de la persona que es matricula.  

Si teniu qualsevol incidència i no aconseguiu guardar els justificants dels models 046, truqueu 
directament a l’ATIB al número 971 22 85 10 per a què us ho solucionin. És imprescindible 
lliurar els models 046 amb el codi de barres que demostra que el pagament s’ha fet 
correctament, o amb el segell del banc en cas de pagar de manera presencial des d’una 
sucursal bancària 

 


