• 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 MATRÍCULA: “serveis generals”, “matrícula a un curs anual” i si no sou
antic alumnat, també a l’enllaç “obertura d’expedient” (Es considera “ANTIC ALUMNAT” qui ha estudiat en alguna de les EOI
dependents del Govern Balear, és a dir, alumnat que ja ha pagat la taxa “obertura d’expedient” en alguna de les EOI
depenent del Govern de les Illes Balears. 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 = 165,02 €

TOTAL NOU ALUMNAT = 189,42 €

OBERTURA D’EXPEDIENT

24,40€

SERVEIS GENERALS

11,62 €

MATRÍCULA EN UN CURS ANUAL

153,40 €

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 cada pagament online, surt un comprovant que posa “l’operació s’ha realitzat correctament”. Si
l’entitat bancària no us redirigeix automàticament al web de l’ATIB, pitjau el botó “Tornar a l’organisme” que apareix al
web de l’entitat per obtenir el justificant (click a justificant) emès per l’ATIB i guardau-lo en PDFper a enviar-los
posteriorment a secretaria.
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.

• EXEMPCIONS DE PAGAMENT
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[1] 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 corresponen t. En el
cas de cònjuge i els fills, també s’ha de presentar el llibre de famíl ia.
[2] 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.

Consulteu el següent enllaç per saber com acreditar el dret a les bonificacions i exempcions.

