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MATRÍCULA ALUMNES NOUS CURS 2022-2023

1. DOCUMENTACIÓ REQUERIDA

* Important: La documentació requerida s’ha d’enviar a matricula@eoimao.com

1. Fotocòpia del DNI o del NIE.
2. Resguard de la matrícula online.
3. Prova d’anivellació online d’anglès o certificat reconegut del nivell.
4. Resguard del pagament de les taxes (MODEL 046) o documentació que acrediti la

bonificació o exempció del pagament.
5. Imprès dels drets d’imatge i veu.

La matrícula no es considerarà formalitzada si no s’ha enviat tota la documentació en la data establerta. En cas
contrari, la matrícula quedarà anul·lada i no es retornaran les taxes.

2. COM FER EL PAGAMENT

Els alumnes nous han de pagar per tres conceptes diferents. El pagament es fa a través la
pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears:

➔ Accés al pagament de la matrícula (drets d’examen)
➔ Accés al pagament dels serveis generals
➔ Accés al pagament d’obertura d'expedient

TAXES DE MATRÍCULA - ALUMNES NOUS ALUMNES NOUS
(família nombrosa)

Drets d’examen*
Serveis generals
Obertura d’expedient**

153,40 €
11,62 €
24,40 €

76,70 €
5,81€
12,20 €

Total 189,42 € 94,71€

*En cas de voler matricular-se de més d’un idioma, s’han de pagar els drets d’examen de cadascun, però només s’han
d’abonar una única vegada els serveis generals.

** Si s’ha estat matriculat abans a qualsevol EOI de les Illes Balears, no s’ha de tornar a pagar la taxa d’obertura
d’expedient.

En cas de família nombrosa o monoparental, el pagament s’ha d’efectuar a través dels
següents enllaços:

➔ Accés al pagament de la matrícula
➔ Accés al pagament dels serveis generals
➔ Accés al pagament d’obertura d’expedient*

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6142
https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6144
https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6143
https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7454
https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7460
https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=7455
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3. ALUMNES EXEMPTS DE PAGAR TAXES O AMB BONIFICACIONS

➔ Els alumnes en situació d’atur: en el moment de formalitzar la matrícula, s’ha de
presentar “l’informe de període ininterromput inscrit en situació d’atur” del SOIB.

➔ Els membres de famílies nombroses i monoparentals: tenen dret a l’exempció o a la
bonificació de la taxa que, d’acord a la seva categoria, els pugui correspondre segons
les disposicions vigents, (sempre que acreditin documentalment la seva situació).

➔ Les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% estan
exemptes del pagament de la taxa. També n’estan exempts els membres de la
seva unitat familiar, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el
moment de la sol·licitud.

➔ Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i 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 del cònjuge i els fills,
també s’ha de presentar el llibre de família.

➔ Les víctimes de violència de gènere, i també els fills 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 mitjançant qualsevol dels
documents prevists a la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha
de presentar el llibre de família.

➔ Els alumnes amb beques o altres ajudes de caràcter oficial no estan obligats a pagar la
taxa per matrícula. Els alumnes que en formalitzar la matrícula s’acullin a l’exempció
per haver sol·licitat una beca, però que posteriorment no obtinguin la condició de
becaris o se’ls revoqui la beca concedida, queden obligats a pagar la taxa corresponent
de la matrícula que varen fer. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació de la matrícula.


