
Solicitude do título e matrícula na ABAU     

Matrícula ordinaria, do 19 ao 23 de maio na secretaría do IES 

Matrícula extraordinaria, pendente de publicar datas

Para  matricularse  na  ABAU,  primeiro  precisas  solicitar  o  teu  título  de
Bacharelato.
O  pago  das  tasas  do  título  de  bacharelato  será  DESPOIS  de  ter  as
cualificacións, en todo caso, a partir do LUNS 16 de maio. 

1º Impreso de taxas do título en pdf. Cubrir e imprimir por triplicado,
unha copia para o banco, outra para entregar na secretaría do centro e outra
como resgardo para o interesado/a. Págase no banco (Santander ou Abanca)
Para descargar o modelo de autoliquidación para cumprimentar a man, enlace
á  páxina  da  Axencia  Tributaria  de  Galicia  (https://ovt.atriga.gal).  Este
modelo  de  autoliquidación  tamén  se  pode  cubrir  e  pagar  coa  tarxeta  de
maneira online con ou sen certificado dixital. 

Debes cubrilo coa seguinte información: 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE:  CÓDIGO 07 

DELEGACIÓN DE SERVIZOS CENTRAIS: CÓDIGO 13 

SERVIZO DE: ENSINO MEDIO: CÓDIGO 03 

TAXA DENOMINACIÓN: EXPEDICIÓN TÍTULO ACADÉMICO CÓDIGO: 302003 

No apartado LIQUIDACIÓN:

Base de cálculo ou base impoñible ou unidades: Título bacharelato 

Tipo  ou  tarefa:  escolle  a  tarifa  que  che  corresponda  e  o  importe
correspondente de entre estas tres:

Tarifa ordinaria: 54 € 

Tarifa familia numerosa: 27,03 € 

Tarifa Familia numerosa especial: Gratuíta

https://ovt.atriga.gal/


2º.-  Solicitude  de  matrícula  na  ABAU (para  entregar  cuberta  na
secretaría do centro. Imprimir por duplicado: unha copia para o centro e
outra  para  vós).  Podes  descárgalo  na  páxina  da  CIUG
(https://ciug.gal/PDF/ABAU2022/impreso_prematricula_bach.pdf)

3º.- Impreso de taxas da ABAU. Imprimir por triplicado, unha copia para
o  banco,  outra  para  a  secretaría  do  centro  e  a  terceira  como  resgardo.
Págase no Banco Santander ou en Abanca. Podes descargar este impreso na
páxina da CIUG (https://ciug.gal/PDF/ABAU2022/impreso_taxas.pdf)

Se realiza o  pago     telemático  , coa matrícula no centro xérase unha conta
de usuario Nerta e cada estudiante recibe os datos de acceso no seu correo
electrónico. Con estes datos, e despois de activar a conta , o alumnado pode
acceder a Nerta e realizar o pagamento das taxas empregando unha tarxeta
de crédito. Este pagamento xa se reflicte de forma automática en Nerta,
sen necesidade de enviar xustificante.

Tarifa ordinaria: 63,67 € 

Tarifa familia numerosa: 31, 84 € 

Tarifa Familia numerosa especial: Gratuíta

Persoas con discapacidade (>=33%), vítimas de terrorismo ou de violencia de
xénero: Gratuíta

AXUDAS: Persoal das Universidades do SUG : Gratuíta

Nos casos  nos  que  non  se  pague  a  taxa ordinaria,  terán  que  achegar  no
momento de formalización da matrícula, xunto co xustificante bancario,  a
documentación acreditativa seguinte: 

- Os membros de Familias Numerosas 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.

4º.- Fotocopia do DNI (entregar na secretaría do centro) 

https://ciug.gal/PDF/ABAU2022/impreso_taxas.pdf
https://ciug.gal/PDF/ABAU2022/impreso_prematricula_bach.pdf


   Modelo do impreso das taxas do título de bacharetalo


