MATRÍCULA (ABAU)
Xustificante de pagamento de prezos públicos
DATOS DO ALUMNO/A
DNI: _______

1º APELIDO: ____________________
2º APELIDO: ____________________
NOME: _________________________
Para ingresar en calquera das seguintes contas:
Riscar cun “X” o cadro que corresponda
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO - BSCH

- ES67 – 0049 – 2584 – 97 - 1610928810

ABANCA

- APLICACIÓN DE TAXAS – PROBA DE ACCESO

No concepto do ingreso indicarase: NIF. Apelidos, Nome.
A cantidade total indicada no recadro inferior conforme á liquidación que, a seguir, practica:
MATRÍCULA
Riscar cun “X” o cadro que corresponda

1

ORDINARIA (prezo público completo)

6

3

,

6

7

€

2

Fª Nª 1ª – 2ª CATEGORÍA XERAL (50% de exención)

3

1

,

8

4

€

0

,

0

0

€

GRATUÍTA (Exención total): Fª Nª Honra-Especial, persoal universidades

3

do SUG, persoas con discapacidade (≥ 33%), vítimas de terrorismo ou de
violencia de xénero.
ESPAZO RESERVADO PARA QUE O CUBRA A ENTIDADE BANCARIA POR MEDIOS MECANIZADOS OU MECANOGRÁFICOS

Selo da
Entidade
Bancaria
En _______________________, a ___ de _______________ de 202__
INSTRUCIÓNS:
1.- Este formulario deberá cubrirse con letras maiúsculas. Unha vez cuberto, entregar orixinal na Entidade bancaria, unha copia para o Centro e

2.3.4.5.-

outra para o interesado.
AVISO: nos casos de matrícula GRATUITA non é necesario entregar o orixinal na Entidade bancaria. Deberán entregar unha copia, xunto co
xustificante, no centro de secundaria.
Os membros de Familias Numerosas (1ª - 2ª Categoría Xeral e de Honra – Especial) deberán achegar, no momento da matrícula, fotocopia
cotexada do título de Familia Numerosa.
O persoal das universidades do SUG (os seus fillos, cónxuxe ou persoa de análoga relación) beneficiarios de matrícula gratuíta, deberán
acreditar a súa vinculación á universidade mediante certificación dos respectivos Servizos de Persoal e, no seu caso, ademais por medio da
fotocopia do título de Familia.
A condición de persoa con discapacidade(≥ 33%), de vítima de acto terrorista ou de vítimas de violencia de xénero acreditarase coa
correspondente resolución administrativa pola que se recoñecese a condición correspondente que deberá presentarse, necesariamente, no
prazo de matrícula fixado, para que teña eficacia.
O alumnado con dereito a exención debe entregar o xustificante no centro de secundaria que lle fará chegar unha copia ao LERD
correspondente por medios telemáticos, xunto co resto de documentación.
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