Taxas na modalidade oficial
As taxas das EOI de Galicia están reguladas polo Decreto 89/2013, do 13 de
xuño (DOG do 17/06).
ALUMNADO QUE XA ESTIVERA
MATRICULADO CON ANTERIORIDADE
NUNHA ESCOLA DE IDIOMAS
Alumnado que xa estivera matriculado nesta
Escola Oficial de Idiomas – ou con traslado de
expediente a esta – deberán aboar :
Matriculación por idioma
Servizos Xerais
Total a ingresar :

92 €
13 €
105 €

SE UN ALUMNO/A SE MATRICULA EN MÁIS DUN
IDIOMA DEBERÁ MULTIPLICAR O IMPORTE DO
APARTADO “MATRICULACIÓN POR IDIOMA “
POLO NÚMERO DE IDIOMAS NOS QUE SE
MATRICULE
Exemplo: 2 idiomas:
Matriculación por idioma
92 x 2
Servizos Xerais
Total a ingresar :

184 €
13 €
197€

ALUMNADO QUE SE
MATRICULA POR PRIMEIRA VEZ
(QUE NON ESTIVERA NUNCA MATRICULADO
NUNHA ESCOLA DE IDIOMAS)
Alumnado que se matricula por primeira vez
nunha Escola de Idiomas deberá aboar:
Servizos Xerais
Apertura de expediente
Matriculación por idioma
Total a ingresar :

13 €
22 €
92 €
127 €

SE UN ALUMNO/A SE MATRICULA EN MÁIS
DUN IDIOMA DEBERÁ MULTIPLICAR O
IMPORTE DO APARTADO “ DEREITOS POR
DISCIPLINAS SOLTAS “ POLO NÚMERO DE
IDIOMAS NOS QUE SE MATRICULE
Exemplo: 2 idiomas.
Servizos Xerais
Apertura de expediente
Matriculación por idioma
92 x 2
Total a ingresar :

13 €
22 €
184 €
219 €

Aplicación de bonificacións e exencións de prezos públicos:
Funcionarios/as docentes.
Os/as funcionarios/as dos corpos docentes establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de educación, estarán exentos/as do aboamento dos prezos públicos establecidos no
presente decreto, agás os correspondentes á apertura de expediente e servizos xerais, e
unicamente nas materias de nova matriculación.
Servizos Xerais
Total a ingresar :

13 €
13 €

Servizos Xerais
Apertura de expediente
Total a ingresar :

13 €
22 €
35 €

1. Familias numerosas.
Terán unha exención do 100 % os/as membros de familias numerosas clasificadas na
categoría especial e unha bonificación do 50 % para os/as de categoría xeral. Esta condición
acreditaraa o/a alumno/a no momento de formalizar a matrícula, mediante exhibición do
libro de familia numerosa ou do documento acreditativo de tal condición de uso individual
legalmente establecido .
FAMILIA NUMEROSA categoría xeral (acreditar
Matriculación por idioma
46 €
Servizos Xerais
6.50 €
Total a ingresar :
52.50€

condición, deberán aboar:
Matriculación por idioma
Servizos Xerais
Apertura de expediente
Total a ingresar :

46 €
6.50 €
11 €
63.50 €

FAMILIA NUMEROSA categoría especial (acreditar condición), matrícula totalmente gratuíta

2. Bolsas.
Quedará exento do pagamento de prezos públicos o alumnado que reciba bolsas ou
axudas ao estudo con cargo a fondos públicos. Esta circunstancia deberá acreditarse coa
correspondente documentación xustificativa de ter solicitado a axuda ou bolsa. Unha vez
resolta a convocatoria de bolsas, o alumnado que resultara beneficiario deberá presentar a
súa credencial de bolseiro na secretaría do centro onde se atope matriculado.
En caso de non resultar beneficiario, o alumnado deberá aboar os prezos correspondentes á
matrícula, á apertura de expedientes, se for o caso, e aos servizos xerais, xunto cos xuros de
demora correspondentes, que efectuará nun único pagamento, no prazo dun mes desde a
publicación ou notificación da resolución pola que se concedan e/ou denegan as bolsas. No
caso de non efectuar o pagamento procederase á anulación da matrícula en todas as
materias, e para todos os efectos.
3. Discapacidade.
As persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33 % están exentas do pagamento dos prezos públicos. A acreditación desta condición realizarase ao formalizar a
matrícula mediante exhibición do certificado ou resolución sobre o recoñecemento do grao de
discapacidade ditada polo órgano competente nesta .
4. Vítimas de actos terroristas.
Están exentas do pagamento dos prezos públicos as vítimas de actos terroristas, así como
os/as seus/súas cónxuxes e fillos/as. A acreditación desta condición deberase realizar
documentalmente ao formalizar a matrícula.
5. Violencia de xénero.
Quedan exentas do pagamento polos servizos académicos regulados neste decreto as
alumnas que sufran violencia de xénero. Tamén quedará exento o alumnado cuxas proxenitoras a sufran. A situación de violencia de xénero acreditarase por calquera das seguintes
formas:
a) Certificación da orde de protección ou da medida preventiva, ou testemuño ou copia autenticada polo/a secretario/a xudicial da propia orde de protección ou da medida preventiva.
b) Sentenza de calquera orde xurisdicional, que declare que a muller sufriu violencia de
xénero.
c) Certificación dos servizos sociais e/ou sanitarios da Administración pública autonómica ou
local.
d) Certificación dos servizos de acollida da Administración pública autonómica ou local.
e) Informe do Ministerio fiscal que indique a existencia de indicios de violencia.
f) Calquera outro que se estableza regulamentariamente.
IMPORTANTE :
1. Fraccionamento dos prezos públicos asociados ás matrículas: O alumnado
poderá aboar a totalidade dos prezos públicos no momento de formalizar a matrícula,
ou ben fraccionar o pagamento en dous prazos: 50 % no momento de formalizar a
matrícula. Só poderán ser fraccionadas as contías referidas ao concepto de
matrícula. (NON Servizos Xerais NIN Apertura de expediente). O resto pagarase
durante o mes de xaneiro do ano seguinte (antes do 28 de novembro no caso dos
cursos intensivos cuadrimestrais). En todo caso, deberá indicarse no impreso
correspondente a opción elixida. A falta de pagamento do segundo prazo dos prezos
públicos, cando se opte por fraccionar este, producirá automaticamente a anulación
da matrícula en todas as disciplinas e suporá a perda das cantidades correspondentes
ao primeiro prazo dos prezos públicos.
O segundo prazo será obrigatoriamente a través de domiciliación bancaria. É
preciso achegar no momento da matrícula, o documento para o pago do 2º prazo,
cos 20 díxitos da conta bancaria para a domiciliación do pagofraccionado, cuberto e
asinado, xunto co certificado da conta bancaria, onde conste o IBAN.
Recoméndase contactar coa EOI a finais de xaneiro por si houbera problemas coa
domiciliación.
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