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Secció III. Altres disposicions i actes administratius
ADMINISTRACIÓ DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
CONSELLERIA D'HISENDA I RELACIONS EXTERIORS
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Resolució de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 3 de gener de 2022 per la qual
s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022

Fets
1. Es considera convenient publicar les quanties actualitzades de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en vigor per a l'any 2022. Amb això, s'aconsegueix més seguretat jurídica i se'n facilita el
coneixement i el compliment tant de les persones obligades a pagar com dels centres gestors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
encarregats d'exigir-los.
2. D'altra banda, la nova distribució competencial resultant dels Decrets 11/2021, de 15 de febrer, i 25/2021, de 8 de març, que es citen més
endavant, fa necessari o, com a mínim, convenient reubicar totes aquestes taxes en funció de la conselleria que els ha d'exigir.
3. Així mateix, s'inclouen les taxes autonòmiques relatives a serveis ja transferits als consells insulars, susceptibles de ser aplicades per
aquests mentre no aprovin les ordenances fiscals corresponents, d'acord amb la disposició transitòria segona de la Llei 8/2000, de 27
d'octubre, de consells insulars.
Fonaments de dret

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

1. L'article 39 de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2022,
disposa que, per a aquest exercici, les quotes fixes de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears establertes per normes de rang
legal s'han de mantenir en la mateixa quantia vigent l'any 2021.
2. La Llei 5/2021 esmentada modifica en la disposició final primera determinats aspectes de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el
règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria d'indústria i d'energia, de contaminació atmosfèrica, de
ports i d'educació, entre d'altres, i introdueix algunes bonificacions en matèria de serveis docents.
3. El Decret 11/2021, de 15 de febrer, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica
bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pel Decret 25/2021, de 8 de març, de
la presidenta de les Illes Balears, aconsella adaptar l'estructura d'aquesta Resolució a l'estructura orgànica vigent, més enllà de l'estructura
originària establerta en la Llei 11/1998.
Per tot això, dict la següent
Resolució
1. Establir l'actualització de les quanties de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears en vigor, que regeixen des de l'1 de gener de 2022, en els termes que s'estableixen en l'annex que s'adjunta a aquesta
Resolució.
2. Ordenar la publicació d'aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Interposició de recursos
Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs potestatiu de reposició davant la consellera
d'Hisenda i Administracions Públiques en el termini d'un mes comptador des de l'endemà d'haver-se publicat, d'acord amb l'article 123 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i l'article 57 de la Llei 3/2003, de 26 de
març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
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També es pot interposar directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà d'haver-se publicat la Resolució, d'acord amb l'article 46
de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Palma, de 3 de gener de 2022

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors
Rosario Sánchez Grau
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règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, afegits per
l’apartat 27 de la disposició final cinquena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013)
La quantia de la taxa és de 21,56 euros.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

Taxa per actuacions del Registre d’Entitats Esportives de les Illes Balears
(Articles 348 bis a 348 sexies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, afegits per l’apartat 32
de la disposició final quarta de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014)
Conceptes
a) Per la sol·licitud d’inscripció de la constitució de les entitats esportives
b) Per cada sol·licitud d’inscripció de la modificació d’estatuts de les
entitats esportives
c) Per cada sol·licitud d’inscripció del nomenament, la suspensió i el
cessament dels membres de la junta directiva o de l’òrgan de
representació
d) Per la sol·licitud de declaració de la condició d’utilitat pública dels clubs
esportius
e) Per la sol·licitud d’inscripció de l’adaptació dels estatuts de les entitats
esportives a la normativa vigent
f) Per l’expedició de certificats
g) Per la sol·licitud de llistats
— Primer full
— Fulls següents/ per full
h) Per les fotocòpies (en blanc i negre) de mida DIN A4/per full

Euros
52,40
15,71
15,71

20,96
20,96
5,24
3,14
1,57
0,094303

Exempcions
Queden exemptes del pagament d’aquesta taxa les sol·licituds de les administracions
públiques.

CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL
Taxa per la prestació de serveis docents dels conservatoris professionals de música i
dansa de les Illes Balears
(Articles 84 a 88 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 11 de la Llei
16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública;
per l’article 12 de la Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública; per l’article 6 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de
mesures tributàries i administratives; per l’article 4 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre,
de mesures tributàries i administratives; per l’apartat 8 de la disposició final tercera de la
Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2009, per l’apartat 5 de la disposició final segona de la Llei
18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2017, per l’apartat 5 de la disposició final primera de la Llei
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14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per a l’any 2019, per l’apartat 3 de la disposició final primera de la Llei 3/2020,
de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2021, i per l’apartat 1 de la disposició final primera de la Llei 5/2021, de
28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2022)
Conceptes
a) Ensenyaments artístics professionals de dansa
Obertura d’expedient
Certificat acadèmic
Trasllat d’expedient
Serveis generals
Matrícula en primer o en segon curs complet
Matrícula en tercer o en quart curs complet
Matrícula en cinquè o en sisè curs complet
Matrícula per assignatures, per cadascuna
Ampliació de matrícula
Proves d’accés
b) Ensenyaments artístics professionals de música
Obertura d’expedient
Certificat acadèmic
Trasllat d’expedient
Serveis generals
Matrícula en primer o en segon curs complet
Matrícula en tercer o en quart curs complet
Matrícula en cinquè o en sisè curs complet
Matrícula per assignatures, per cadascuna
Ampliació de matrícula
Proves d’accés

Euros
24,40
9,29
9,29
11,62
336,99
348,63
499,70
104,59
127,82
46,49
24,40
9,29
9,29
11,62
336,99
348,63
499,70
104,59
127,82
46,49

Exempcions i bonificacions
1. Els membres de famílies nombroses i monoparentals tenen dret a l’exempció o a la
bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els pugui correspondre segons
les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el
moment de la sol·licitud.
2. L’alumnat que rebi beques o altres ajudes de caràcter oficial no està obligat a pagar la
taxa per matrícula. L’alumnat que en formalitzar la matrícula s’aculli a l’exempció per
haver sol·licitat la concessió d’una beca i posteriorment no obtingui la condició de becari o
li sigui revocada la beca concedida, queda obligat a pagar la taxa corresponent a la
matrícula que va fer. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació d’aquesta matrícula en
totes les assignatures.
3. El trasllat d’expedients entre els conservatoris de les Illes Balears, o entre aquests i els
centres que tenen adscrits, no ha de comportar cap despesa per a l’alumnat.
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4. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el cònjuge i els fills o
filles, 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 presentant la
resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha
d’adjuntar el llibre de família.
5. Les persones en situació de dependència en grau II o III i les persones amb un grau de
discapacitat igual al 33 % o superior queden exemptes del pagament de la taxa. També en
queden exempts els membres de la seva unitat familiar. Els subjectes passius de la taxa
han d’acreditar documentalment, en el moment de la sol·licitud, que es troben en alguna
d’aquestes situacions.
6. Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles 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 presentant qualsevol dels
documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills o filles dependents, també
s’ha de presentar el llibre de família.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

7. Estan exempts de pagar la taxa els membres de les famílies en situació de vulnerabilitat
econòmica especial, els membres de les famílies en situació de risc social, els joves
tutelats i extutelats en via d’emancipació, els joves en acolliment familiar i les persones
subjectes a mesures privatives de llibertat. Els subjectes passius de la taxa han d’acreditar
documentalment, en el moment de la sol·licitud, que es troben en alguna d’aquestes
situacions.
8. L’obtenció de matrícula d’honor d’una assignatura dona dret a una bonificació
corresponent a la taxa de matrícula d’una assignatura sobre la taxa de matrícula d’un curs
complet. Els alumnes que a partir del curs 2019-20 hagin obtingut la qualificació de
Matrícula d’Honor, es podran acollir a aquesta bonificació.

Taxa per l’expedició de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials
(Articles 95 a 99 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificats per l’article 14 de la Llei
16/2000, de 27 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de funció pública;
per l’article 7 de la Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures tributàries i administratives;
per l’apartat 9 de la disposició final tercera de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009; per
l’apartat 13 de la disposició final quarta de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014, per
l’apartat 6 de la disposició final segona de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, pels
apartats 6 i 7 de la disposició final primera de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, i per
l’apartat 2 de la disposició final primera de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022).
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Conceptes
Euros
1. Batxillerat: expedició del títol de batxillerat
66,34
2. Formació professional (sistema educatiu)
— Expedició del títol de tècnic
27,02
— Expedició del títol de tècnic superior
66,34
3. Ensenyaments de règim especial
3.1. Ensenyaments d’idiomes
— Certificat oficial que acredita la superació d’un nivell
9,29
— Certificat oficial del coneixement de les llengües per a l’alumnat que ha
9,29
cursat ensenyaments d’educació secundària o de formació professional
— Certificat d’aptitud d’un idioma (ensenyaments anteriors a la LOE)
31,92
3.2. Ensenyaments artístics
3.2.1. Ensenyaments professionals d’arts plàstiques i de disseny
— Expedició del títol de tècnic
27,02
— Expedició del títol de tècnic superior
66,34
3.2.2. Estudis superiors d’arts plàstiques i de disseny
— Expedició del títol superior de disseny, en l’especialitat que
68,94
correspongui, o expedició del títol de màster en ensenyaments artístics
— Expedició d’un certificat supletori al títol
37,48
— Expedició del suplement europeu al títol(ensenyaments anteriors a la
37,48
LOE)
3.2.3. Ensenyaments de música, dansa i d’art dramàtic
— Expedició del diploma corresponent als ensenyaments elementals de
9,13
música o de dansa
— Expedició del títol corresponent als ensenyaments professionals de
106,51
música o de dansa
— Expedició del títol corresponent als ensenyaments artístics superiors de
176,61
música, de dansa o d’art dramàtic
3.3. Ensenyaments esportius
— Expedició del títol de tècnic esportiu en la modalitat o l’especialitat
27,02
corresponent
— Expedició del títol de tècnic esportiu superior en la modalitat o
66,34
l’especialitat corresponent
4. Reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial
17,05
5. Expedició de títols acadèmics, de diplomes o de certificats oficials que no figuren en els
apartats anteriors, que corresponguin a estudis duits a terme d’acord amb qualsevol
regulació acadèmica anterior a la vigent i que no estiguin gravats per taxes d’una altra
administració pública
— Expedició d’un certificat oficial
9,29
27,02
— Expedició d’un diploma
— Expedició d’un títol acadèmic

66,34

Exempcions i bonificacions
1.Els membres de famílies nombroses i monoparentals tenen dret a l'exempció o a la
bonificació de la taxa que, d'acord amb la seva categoria, els correspongui segons les
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disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment
de la sol·licitud.
2. Les persones que sol·licitin la reexpedició de qualsevol títol, diploma o certificat oficial
amb motiu de la rectificació de la menció del sexe en el registre civil estan exemptes del
pagament de la taxa, sempre que aquesta situació s’acrediti documentalment. Aquesta
exempció també és aplicable respecte de la reexpedició de qualsevol títol, diploma o
certificat oficial prevists en la resta de capítols d’aquest títol V duita a terme per la
conselleria competent en matèria d’educació.
3. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills,
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 la
resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills, també s’ha de
presentar el llibre de família.
4. Les persones en situació de dependència en grau II o III i les persones amb un grau de
discapacitat igual al 33 % o superior queden exemptes del pagament de la taxa. També en
queden exempts els membres de la seva unitat familiar. Els subjectes passius de la taxa
han d’acreditar documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna
d’aquestes situacions.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

5. 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 per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de
presentar el llibre de família.
6. Estan exempts de pagar la taxa els membres de les famílies en situació de vulnerabilitat
econòmica especial, els membres de les famílies en situació de risc social, els joves
tutelats i extutelats en via d’emancipació, els joves en acolliment familiar i les persones
subjectes a mesures privatives de llibertat. Els subjectes passius de la taxa han d’acreditar
documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes
situacions.
Taxa per la inscripció de proves selectives per a l’accés a cossos docents
(Articles 100 a 103 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat pels apartats 7 i 8 de la disposició
final segona de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, per l’apartat 8 de la disposició
final primera de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, i per l’apartat 4 de la disposició
final primera de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020)
Concepte
Inscripció a proves selectives per a l’accés a cossos docents (per prova)
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Exempcions
Queden exemptes del pagament d’aquesta taxa les persones en situació legal de
desocupació, les persones amb una discapacitat igual o superior al 33 %, els membres de
les famílies nombroses i les víctimes de violència de gènere que tenguin reconeguda
aquesta condició, i les famílies en situació de protecció especial previstes en l’article 5 de la
Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies, i també les víctimes de terrorisme i els
seus cònjuges i fills. Per gaudir de l’exempció, les persones interessades han d’acreditar
documentalment, en el moment de la inscripció a les proves, que es troben en alguna
d’aquestes situacions.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

Taxa per la prestació de serveis docents de les escoles oficials d’idiomes de les Illes
Balears
(Articles 103 bis a 103 sexies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, afegits per l’apartat 10
de la disposició final tercera de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009, i modificats pels
apartats 14 i 15 de la disposició final quarta de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014, i pels
apartats 9 i 10 de la disposició final segona de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, per
l’apartat 9 de la disposició final primera de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, per
l’apartat 5 de la disposició final primera de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, i per
l’apartat 3 de la disposició final primera de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022).
Conceptes
1. Alumnes oficials (curs presencial)
— Obertura d’expedient
— Certificat acadèmic
— Trasllat d’expedient
— Serveis generals
—Matrícula en un curs presencial (La tarifa de la matrícula presencial en el
segon curs d’un nivell permet presentar-se a les convocatòries de juny i de
setembre de la prova de certificació del nivell corresponent.)
— Matrícula en un curs especialitzat per al perfeccionament de
competències en idiomes
— Expedició del certificat que acredita el domini de determinades habilitats
corresponents a un nivell
— Matrícula en un curs presencial quadrimestral de català
2. Alumnes d’ensenyament lliure
— Obertura d’expedient
— Certificat acadèmic
— Trasllat d’expedient
— Serveis generals
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Conceptes
— Drets d’examen de la prova de certificació d’un nivell (Els drets d’examen
permeten presentar-se a les convocatòries de juny i de setembre de l’any
en què es paguen aquests drets.)
— Expedició del certificat que acredita el domini de determinades habilitats
corresponents a un nivell
— Drets d’examen de la prova de certificació oficial del coneixement de
les llengües per als alumnes d’ensenyament d’educació secundària
inscrits en el Programa EOIES
—Drets d’examen de la prova de certificació oficial del coneixement de
les llengües per als alumnes del Programa EOI-CEPA

Euros
46,49

9,29
23,25
23,25

Exempcions i bonificacions
1. Els membres de famílies nombroses i monoparentals tenen dret a l’exempció o a la
bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els pugui correspondre segons
les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el
moment de la sol·licitud.
2. L’alumnat que rebi beques o altres ajudes de caràcter oficial no està obligat a pagar la
taxa per matrícula. L’alumnat que en formalitzar la matrícula s’aculli a l’exempció per
haver sol·licitat la concessió d’una beca i posteriorment no obtingui la condició de becari o
li sigui revocada la beca concedida, queda obligat a pagar la taxa corresponent a la
matrícula que va fer. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació d’aquesta matrícula en el
curs.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

3. El trasllat d’expedients entre les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears, o entre
aquestes i els centres que tenen adscrits, no ha de comportar cap despesa per a l’alumnat.
4. Les persones en situació d’atur estan exemptes d’abonar les taxes educatives a les
escoles oficials d’idiomes, sempre que acreditin aquesta situació en el moment de la
sol·licitud.
5. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el cònjuge i els fills o
filles, tenen dret a l’exempció total de taxes, sempre que acreditin documentalment la
seva situació en el moment de la sol·licitud. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant la
resolució administrativa corresponent. En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’ha
d’adjuntar el llibre de família.
6. Les persones en situació de dependència en grau II o III i les persones amb un grau de
discapacitat igual al 33 % o superior queden exemptes del pagament de la taxa. També en
queden exempts els membres de la seva unitat familiar. Els subjectes passius de la taxa
han d’acreditar documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna
d’aquestes situacions.
7. Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles 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 presentant qualsevol dels
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documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills o filles dependents, també
s’ha de presentar el llibre de família.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

8. Estan exempts de pagar la taxa els membres de les famílies en situació de vulnerabilitat
econòmica especial, els membres de les famílies en situació de risc social, els joves
tutelats i extutelats en via d’emancipació, els joves en acolliment familiar i les persones
subjectes a mesures privatives de llibertat. Els subjectes passius de la taxa han d’acreditar
documentalment, en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes
situacions.
Taxa per la prestació de serveis docents dels estudis superiors de disseny de l’Escola
d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears
(Articles 103 septies a 103 undecies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, afegits per l’apartat 11
de la disposició final tercera de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009, i modificats per
l’apartat 16 de la disposició final quarta de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014; per
l’apartat 10 de la disposició final primera de la Llei 12/2015, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2016; per
l’apartat 11 de la disposició final segona de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017; per
l’apartat 1 de la disposició final primera de la Llei 13/2017, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018, per
l’apartat 10 de la disposició final primera de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, i pels
apartats 4 i 5 de la disposició final primera i la lletra b) de la disposició derogatòria única
de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2022).
Conceptes
Euros
a) Taxa per la prestació de serveis acadèmics corresponents als ensenyaments artístics
superiors conduents al títol superior de disseny
1r. Taxa per crèdit de primera matrícula
13,27
2n. Taxa per crèdit de segona matrícula
26,53
3r. Taxa per crèdit de tercera matrícula
57,5
4t. Taxa per crèdit a partir de la quarta matrícula
79,61
b) Taxa per la prestació de serveis acadèmics en els ensenyaments artístics superiors
conduents al títol de màster en ensenyaments artístics
1r. Taxa per crèdit de primera matrícula
28,36
2n. Taxa per crèdit a partir de la segona matrícula
46,09
d) Taxa per la prestació d’altres serveis relatius al tràmit per matricular-se en els
ensenyaments artístics superiors de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes
Balears
1r. Prova d’accés
46,49
2n. Obertura d’expedient
24,39
3r. Certificats acadèmics
9,29
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Conceptes
4t. Trasllat d’expedient
5è. Serveis generals
6è. Sol·licitud de convalidació, adaptació, reconeixement, transferència o
correspondència d’assignatures o crèdits

Euros
9,29
11,62
18,09

Exempcions i bonificacions
1. Els membres de famílies nombroses i monoparentals tenen dret a la bonificació de les
taxes que, d’acord amb la seva categoria, els pugui correspondre segons les disposicions
vigents, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin documentalment
la seva situació en el moment de la inscripció, d’acord amb els documents que preveu la
normativa vigent.
a) Família nombrosa i monoparental de categoria general: bonificació del 50 % de les
taxes.
b) Família nombrosa i monoparental de categoria especial queda exempta del pagament
de la taxa.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

2. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills,
tenen dret a l’exempció total de taxes, sempre que la demanin al centre prestador del
servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta
condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent. En el cas del
cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.
3. Les famílies en risc social i víctimes de violència masclista tenen dret a l’exempció total
de les taxes, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin
documentalment alguna d’aquestes situacions en el moment de la inscripció. En el cas del
cònjuge i els fills, s’ha d’adjuntar el llibre de família.
3 bis. Les persones en situació de dependència en grau II o III, i els membres de la seva
unitat familiar, les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior i els
membres de la seva unitat familiar, els membres de les famílies en situació de
vulnerabilitat econòmica especial, els membres de les famílies en situació de risc social, els
joves tutelats i extutelats en via d’emancipació, els joves en acolliment familiar i les
persones subjectes a mesures privatives de llibertat tenen dret a l’exempció total de taxa.
Els subjectes passius de la taxa han d’acreditar documentalment, en el moment de la
inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.
4. Els alumnes que rebin beques o altres ajuts de caràcter oficial no estan obligats a pagar
la taxa corresponent a la matrícula del curs o del treball final d’estudis. Els alumnes que en
el moment de formalitzar la matrícula s’acullin a aquesta exempció resten obligats a pagar
la taxa si posteriorment no se’ls concedeix la beca o se’ls revoca la beca concedida. El fet
de no pagar-la comporta l’anul·lació de la matrícula.
5. Els alumnes amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari a batxillerat o a un cicle
formatiu de grau superior de formació professional, concedit pel ministeri competent o
per la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears, i els alumnes
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amb premi d’exempció de matrícula obtingut a les olimpíades de dibuix que organitza la
Universitat de les Illes Balears en col·laboració amb la Conselleria d’Educació i Universitat
esmentada, poden acollir-se a l’exempció total dels preus de matrícula dels crèdits del
primer curs dels ensenyaments artístics superiors de disseny de què es matriculin per
primera vegada a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.
6. Els alumnes amb premi final de carrera de cicles formatius d’arts plàstiques i disseny es
poden acollir a l’exempció total dels preus de matrícula dels crèdits del primer curs dels
ensenyaments artístics superiors de disseny de què es matriculin per primera vegada a
l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears el primer any immediatament
posterior a l’obtenció del premi.
7. L’obtenció de la menció de matrícula d’honor en una assignatura o més dels
ensenyaments superiors artístics de disseny permet, en el moment de matricular-se
posteriorment en els ensenyaments superiors artístics de disseny, acollir-se per una sola
vegada a l’exempció de les taxes de matrícula d’un nombre de crèdits equivalent al que
s’hagi superat amb aquesta menció. La bonificació corresponent s’ha d’aplicar un cop
calculat l’import total de la matrícula, i no en pot resultar en cap cas un import final
negatiu.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

8. Per al reconeixement de crèdits per haver participat en activitats comunitàries
(activitats artístiques, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de
cooperació), s’ha d’abonar per cada crèdit el 25 % de la taxa de primera matrícula.
9. En el moment de sol·licitar l’adaptació, la convalidació, la transferència o el
reconeixement de crèdits o assignatures d’altres estudis superiors artístics, d’estudis
universitaris o d’altres estudis equivalents, o per correspondència amb cicles formatius de
grau superior o per l’acreditació d’experiència laboral o professional, s’ha d’abonar la taxa
corresponent. Aquesta taxa no s’ha d’aplicar quan només es tracti d’incorporar al nou
expedient assignatures superades a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears
de les quals es mantenguin la denominació, el nombre de crèdits i el codi.
10. Els alumnes que hagin obtingut l’adaptació, la convalidació, el reconeixement o la
transferència d’assignatures o crèdits d’altres estudis han d’abonar per cada crèdit el 10 %
de la taxa de primera matrícula. Aquesta taxa no s’ha d’aplicar a les assignatures
superades a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears que s’incorporin al nou
expedient mantenint la denominació, el nombre de crèdits i el codi.
11. Les condicions que donen dret a les exempcions i les bonificacions en les taxes de
matrícula s’han de complir en el moment de formalitzar la matrícula i també en la data
d’inici de l’any acadèmic. Pel que fa als preus dels altres serveis, les condicions que donen
dret a les exempcions i les bonificacions s’han de complir en el moment de sol·licitar la
prestació del servei.
Excepcionalment, en el cas d’alumnes que hagin seguit estudis d’acord amb qualsevol
regulació acadèmica anterior a la vigent, les condicions que donen dret a les exempcions i
bonificacions en les taxes de matrícula recollides en els apartats 8 i 10 s’han de complir en
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el moment de sol·licitar la incorporació a l’expedient dels crèdits corresponents a aquests
estudis.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

Taxa per la prestació de serveis docents relatius als ensenyaments esportius de
règim especial del sistema educatiu
(Articles 103 duodecies a 103 sexdecies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el
règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, afegits per
l’apartat 12 de la disposició final tercera de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009, i
modificats pels apartats 17 i 18 de la disposició final quarta de la Llei 8/2013, de 23 de
desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2014, per l’apartat 12 de la disposició final segona de la Llei 18/2016, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2017, pels apartats 11 i 12 de la disposició final primera de la Llei 14/2018, de 28 de
desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2019, i per l’apartat 6 de la disposició final primera de la Llei 5/2021, de 28 de
desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022).
Conceptes
Euros
1. Primer nivell dels ensenyaments que condueixen al títol de tècnic esportiu
— Matrícula en el bloc comú complet
92,96
— Matrícula per mòduls, en primera matrícula (per cada mòdul)
17,45
— Matrícula per mòduls, en segona matrícula o matrícules posteriors (per
23,25
cada mòdul)
— Matrícula en el bloc complementari
23,25
— Matrícula en el bloc de formació pràctica
46,49
— Inscripció per fer la prova d’accés de caràcter general
17,45
— Matrícula per als sol·licitants de convalidacions o de correspondència
8,81
formativa
2. Segon nivell dels ensenyaments que condueixen al títol de tècnic esportiu
— Matrícula en el bloc comú complet
139,45
— Matrícula per mòduls, en primera matrícula (per cada mòdul)
29,04
— Matrícula per mòduls, en segona matrícula o matrícules posteriors (per
34,87
cada mòdul)
— Matrícula en el bloc complementari
34,87
— Matrícula en el bloc de formació pràctica
58,10
— Matrícula per als sol·licitants de convalidacions o de correspondència
8,81
formativa
3. Cicle inicial dels ensenyaments que condueixen al títol de tècnic esportiu (ensenyaments
de la LOE)
— Matrícula en el bloc comú complet
92,96
— Matrícula en el mòdul de formació pràctica
46,49
— Matrícula per mòduls, en primera matrícula (per cada mòdul)
17,45
— Matrícula per mòduls, en segona matrícula o matrícules posteriors (per
23,25
cada mòdul)
— Inscripció per fer la prova d’accés de caràcter general
17,45
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Conceptes
Euros
— Matrícula per als sol·licitants de convalidacions o de correspondència
8,81
formativa
4. Cicle final dels ensenyaments que condueixen al títol de tècnic esportiu (ensenyaments
de la LOE)
— Matrícula en el bloc comú complet
139,45
— Matrícula en el mòdul de formació pràctica
58,10
— Matrícula per mòduls, en primera matrícula (per cada mòdul)
29,04
— Matrícula per mòduls, en segona matrícula o matrícules posteriors (per
34,87
cada mòdul)
— Matrícula per als sol·licitants de convalidacions o de correspondència
8,81
formativa
5. Ensenyaments que condueixen al títol de tècnic esportiu superior
— Matrícula en el bloc comú complet
209,18
— Matrícula per mòduls, en primera convocatòria (per cada mòdul)
34,87
— Matrícula per mòduls, en segona matrícula o matrícules posteriors (per
40,66
cada mòdul)
— Matrícula en el bloc complementari (ensenyaments anteriors a la LOE)
40,66
— Matrícula en el bloc de formació pràctica (ensenyaments anteriors a la
87,15
LOE) o en el mòdul de formació pràctica (ensenyaments de la LOE)
— Matrícula en el mòdul de projecte final
40,66
— Inscripció per fer la prova d’accés de caràcter general
17,45
— Matrícula per als sol·licitants de convalidacions o de correspondència
8,81
formativa
6. Per a qualsevol dels ensenyaments esmentats
— Obertura d’expedient
24,40
— Certificat acadèmic
9,29
— Trasllat d’expedient
9,29
— Serveis generals
11,62
Exempcions i bonificacions
1. Els membres de famílies nombroses i monoparentals tenen dret a l’exempció o a la
bonificació de la taxa que, d’acord amb la seva categoria, els pugui correspondre segons
les disposicions vigents, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el
moment de la inscripció.
2. L’alumnat que rebi beques o altres ajudes de caràcter oficial no està obligat a pagar la
taxa per matrícula. L’alumnat que en formalitzar la matrícula s’aculli a l’exempció per
haver sol·licitat la concessió d’una beca i posteriorment no obtingui la condició de becari o
li sigui revocada la beca concedida, queda obligat a pagar la taxa corresponent a la
matrícula que va fer. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació d’aquesta matrícula en
l’ensenyament o els ensenyaments en què estigui matriculat.
3. Les persones en situació de dependència en grau II ó III i les persones amb un grau de
discapacitat igual al 33 % o superior queden exemptes del pagament de la taxa. També en
queden exempts els membres de la seva unitat familiar, sempre que acreditin
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documentalment en el moment de la inscripció que es troben en alguna d’aquestes
situacions.
4. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills,
estan exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva
situació en el moment de la inscripció. 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.
5. Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen, tenen dret
a l’exempció total de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el
moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant qualsevol dels
documents que preveu la normativa vigent. En el cas dels fills o filles dependents, també
s’ha de presentar el llibre de família.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

6. Estan exempts de pagar la taxa els membres de les famílies en situació de vulnerabilitat
econòmica especial, els membres de les famílies en situació de risc social, els joves
tutelats i extutelats en via d’emancipació, els joves en acolliment familiar i les persones
subjectes a mesures privatives de llibertat, sempre que acreditin documentalment en el
moment de la inscripció que es troben en alguna d’aquestes situacions.
Taxa per la realització de les proves d’accés als cicles formatius de formació
professional i als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny
(Articles 103 septdecies a 103 unvicies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, afegits per l’apartat 13
de la disposició final tercera de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009, i modificats pels
apartats 19 i 20 de la disposició final quarta de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2014, per
l’apartat 13 de la disposició final segona de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, pels
apartats 13 i 14 de la disposició final primera de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, per
l’apartat 6 de la disposició final primera de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, i per
l’apartat 7 de la disposició final primera de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022).
Conceptes
Inscripció per fer les proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà
(inclosa l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat la prova)
Inscripció per fer les proves d’accés als cicles formatius de grau superior
(inclosa l’expedició del certificat que acredita que s’ha superat la prova)

Euros
23,25
34,87

Exempcions i bonificacions
1. Queden exemptes del pagament de la taxa:
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a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones en situació de dependència
en grau II o III i els membres de la seva unitat familiar, les persones amb un grau de
discapacitat igual al 33 % o superior i els membres de la seva unitat familiar, els membres
de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, els membres de les
famílies en risc social, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, els joves
tutelats i extutelats en via d’emancipació i els joves en situació d’acolliment familiar. Els
subjectes passius de la taxa han d’acreditar documentalment, en el moment de la
inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.
b) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills o
filles, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la
inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant la resolució administrativa
corresponent. En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.
c) Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen, sempre
que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta
condició s’ha d’acreditar presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa
vigent. En el cas dels fills o filles dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

d) Els membres de famílies nombroses, així com els membres de famílies monoparentals
de categoria especial, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin
documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d’acord amb els
documents que preveu la normativa vigent.
2. Tenen dret a una bonificació del 50% de la taxa els membres de famílies monoparentals
de categoria general, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin
documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d’acord amb els
documents que preveu la normativa vigent.
Taxa per la realització de les proves per obtenir el títol de tècnic o de tècnic superior
de formació professional
(Articles 103 duovicies a 103 sexvicies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, afegits per l’apartat 14
de la disposició final tercera de la Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2009, modificats per
l’apartat 14 de la disposició final segona de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, pels
apartats 15 i 16 de la disposició final primera de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, i per
l’apartat 8 de la disposició final primera de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022).
Conceptes
Inscripció per fer la prova lliure (per cada mòdul que pertany a cicles de
grau mitjà, inclosa l’expedició del certificat que acredita les qualificacions
obtingudes)
Inscripció per fer la prova lliure (per cada mòdul que pertany a cicles de
grau superior, inclosa l’expedició del certificat que acredita les
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qualificacions obtingudes)
Exempcions
1. Queden exemptes del pagament de la taxa:
a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones en situació de dependència
en grau II o III i els membres de la seva unitat familiar, les persones amb un grau de
discapacitat igual al 33 % o superior i els membres de la seva unitat familiar, els membres
de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, els membres de les
famílies en risc social, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, els joves
tutelats i extutelats en via d’emancipació i els joves en situació d’acolliment familiar. Els
subjectes passius de la taxa han d’acreditar documentalment, en el moment de la
inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

b) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills o
filles, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la
inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar presentant la resolució administrativa
corresponent. En el cas del cònjuge i els fills o filles, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.
c) Les víctimes de violència de gènere, així com els fills o filles que en depenen, sempre
que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta
condició s’ha d’acreditar presentant qualsevol dels documents que preveu la normativa
vigent. En el cas dels o filles dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.
d) Els membres de famílies nombroses, així com els membres de famílies monoparentals
de categoria especial, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin
documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d’acord amb els
documents que preveu la normativa vigent.
2.Tenen dret a una exempció del 50 % de la taxa els membres de famílies monoparentals
de categoria general, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin
documentalment la seva situació en el moment de la inscripció d’acord amb els
documents que preveu la normativa vigent.
Taxa per la implantació dels processos de reconeixement de competències
professionals assolides per experiència laboral a les Illes Balears
(Articles 103 septvicies a 103 untricies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, afegits per l’apartat 4 de
la disposició final quarta de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2010, i modificats per l’apartat 15 de
la disposició final segona de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, pels apartats 17 i 18 de la
disposició final primera de la Llei 14/2018, de 28 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2019, i per l’apartat 9 de la
disposició final primera de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022).
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Conceptes
Euros
1. Inscripció en el procés de reconeixement de competències
5,73
professionals assolides per experiència laboral
2. Inscripció a la fase d’orientació i assessorament
2.1 Per a qualificacions de nivell 1
28,66
2.2 Per a qualificacions de nivell 2
40,11
2.3 Per a qualificacions de nivell 3
45,84
3. Inscripció en la fase d’avaluació i acreditació (inclou les despeses del tribunal i
l’expedició del certificat d’acreditació d’unitats de competència)
3.1 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 1, sigui
11,46
quin sigui el nombre d’unitats de competència de les quals se sol·licita
avaluació
3.2 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 2
— Si se sol·licita l’avaluació d’una unitat de competència
11,46
— Si se sol·licita l’avaluació de dues unitats de competència
17,18
— Si se sol·licita l’avaluació de tres o més unitats de competència
22,92
3.3 Per a unitats de competència de qualificacions de nivell 3
— Si se sol·licita l’avaluació d’una unitat de competència
17,18
— Si se sol·licita l’avaluació de dues unitats de competència
22,92
— Si se sol·licita l’avaluació de tres o més unitats de competència
40,11

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

Exempcions
a) Les persones en situació legal de desocupació, les persones en situació de dependència
en grau II ó III i els membres de la seva unitat familiar, les persones amb un grau de
discapacitat igual al 33 % o superior i els membres de la seva unitat familiar, els membres
de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica especial, els membres de les
famílies en risc social, les persones subjectes a mesures privatives de llibertat, els joves
tutelats i extutelats en via d’emancipació i els joves en situació d’acolliment familiar. Els
subjectes passius de la taxa han d’acreditar documentalment, en el moment de la
inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.
b) Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills,
sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.
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.
c) Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, sempre que
acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta condició
s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels documents prevists per la normativa vigent. En
el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.
d) Els membres de les famílies monoparentals.
Taxa per la inscripció en l’avaluació final de batxillerat
(Articles 103 sextricies a 103 quadragies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el
règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificats per
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l’apartat 16 de la disposició final segona de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2017, i per
l’apartat 11 de la disposició final primera de la Llei 5/2021, de 28 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2022).
Conceptes
Avaluació ordinària final de batxillerat
Segona modalitat d’avaluació final de batxillerat
Matèria solta en l’avaluació final de batxillerat

Euros
71,54
25,04
8,73

Bonificacions i exempcions
1. Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de la taxa
que, d’acord amb la seva categoria, els correspongui segons les disposicions vigents,
sempre que acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.
2. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, i també el cònjuge i els fills,
queden exemptes del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva
situació en el moment de la inscripció. 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.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

3. Les víctimes de violència de gènere, i també els fills que en depenen, queden exemptes
del pagament de la taxa, sempre que acreditin documentalment la seva situació en el
moment de la inscripció. Aquesta condició s’ha d’acreditar mitjançant qualsevol dels
documents prevists per la normativa vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de
presentar el llibre de família.
4. Els joves tutelats i extutelats en vies d’emancipació, i també els joves en procés
d’autonomia personal en el marc de la Llei 7/2015, de 10 d’abril, per la qual s’estableix el
marc regulador dels processos d’autonomia personal de menors que han estat sotmesos
a una mesura de protecció o reforma, tenen dret a l’exempció total de la taxa. Aquesta
condició s’ha d’acreditar mitjançant el certificat acreditatiu corresponent expedit per
l’administració competent en el moment de la inscripció.
5. Queden exemptes del pagament de la taxa els membres de les famílies en situació de
risc social, els membres de les famílies en situació d’especial vulnerabilitat econòmica, les
persones en situació de dependència en grau II ó III i els membres de la seva unitat
familiar i les persones amb un grau de discapacitat igual al 33 % o superior i els membres
de la seva unitat familiar. Els subjectes passius de la taxa han d’acreditar documentalment,
en el moment de la inscripció, que es troben en alguna d’aquestes situacions.
Taxes per al curs 2022-2023 per a la prestació de serveis educatius, complementaris i
de reforç del centre d’educació infantil de primer cicle Can Nebot, de Sant Jordi de
ses Salines, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa)
(Articles 103 unquadragies a 103 sexquadragies de la Llei 11/1998, de 14 de desembre,
sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, afegits
per l’apartat 7 de la disposició final primera de la Llei 19/2019, de 30 de desembre, de
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pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2020, i
modificats per l’apartat 12 de la disposició final primera de la Llei 5/2021, de 28 de
desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2022).
Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels serveis educatius, complementaris
i de reforç inherents al servei públic d’educació que presta l’Escola d’Educació Infantil de
primer cicle Can Nebot, de Sant Jordi de ses Salines, al terme municipal de Sant Josep de
sa Talaia (Eivissa); i això sens perjudici que la prestació d’aquests serveis durant les
vacances escolars només s’ofereixi si hi ha demanda suficient.
Subjecte passiu
Són subjectes passius de la taxa les persones o les entitats a que es refereix l’article 35 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin la prestació dels
serveis que constitueixen el fet imposable de la taxa.
Meritació i pagament
1. La taxa es merita quan es presenta la sol·licitud per a la prestació del servei
corresponent, d’acord amb el que disposa la lletra b) de l’article 10.1 de la Llei 2/1997, de 3
de juny, de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

2. La taxa s’ha de pagar mitjançant el document d’ingrés d’autoliquidació corresponent,
que s’ha de presentar amb la sol·licitud.
Quota tributària
Els serveis educatius, complementaris i de reforç, la prestació dels quals constitueixen el
fet imposable, queden gravats de la manera següent:
Concepte

Quota

1. Taxes per serveis educatius
1.1. Matrícula

105 €/any

1.2. Jornada d’escolarització bàsica de 9.00 h a 13.00 h
(infants d’un a tres anys)

175 €/mes

1.3. Jornada d’escolarització bàsica de 9.00 h a 13.00 h
(lactants)

180 €/mes

2. Taxes per serveis complementaris
2.1. Menjador (de 13.00 h a 14.00 h)

120 €/mes

6 €/dia

2.2. Servei de primera acollida (de 7.30 h a 7.59 h)

30 €/mes

1,50 €/dia

2.3. Servei d’acollida (de 8.00 h a 8.45 h)

21 €/mes

1,05 €/dia
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2.4. Servei de recollida de 13.15 h a 14.00 h (sense menjador)

21 €/mes

1,05 €/dia

2.5. Servei de recollida de 14.15 h a 15.00 h

23 €/mes

1,15 €/dia

2.6. Servei de recollida de 15.15 h a 16.00 h

46 €/mes

2,30 €/dia

3. Taxes per serveis de reforç
3.1. Curs de massatge (6 sessions)

3 €/sessió

3.2. Espais familiars (10 sessions setmanals de 2 hores)

12 €

3.3. Taller de famílies (6 sessions mensuals de 2 hores)

12 €

Bonificacions i exempcions

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

1. Queden exempts del pagament de la taxa:
a) Els alumnes que es troben en situació d’acolliment acreditada mitjançant un certificat
del director o la directora del centre d’acolliment ó de l’òrgan competent.
b) Les famílies víctimes de violència de gènere. Aquesta condició s’ha d’acreditar
mitjançant la presentació d’una còpia compulsada de l’ordre de protecció a favor de la
víctima o, si n’és el cas, de la sentència definitiva condemnatòria per fets constitutius de
violència de gènere. També es pot acreditar mitjançant qualsevol dels mitjans establerts
en l’article 78.2 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes.
c) Els alumnes que tenen la condició de refugiat, siguin aquests o siguin els seus pares o
tutors els que reuneixen aquesta condició.
2. Tenen dret a una bonificació del 20 % de la taxa pel servei educatiu:
a) Les famílies que tenguin dos o més fills matriculats al centre.
b) Les famílies que tenguin un fill o filla matriculat amb necessitats educatives especials.
3. Per als alumnes en els quals concorren condicions econòmiques o sociofamiliars
desfavorables, la bonificació de les taxes pels serveis educatius s’ha de fer d’acord amb la
taula següent:

Puntuació
20 punts o més

Bonificació
100 %

De 15 a 19 punts

75 %

De 10 a 14 punts

50 %

De 5 a 9 punts

25 %
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Menys de 5 punts

0%

Per obtenir aquesta puntuació s’ha de tenir en compte:
a) Les condicions econòmiques: es computen com a ingressos familiars la totalitat dels
ingressos de la unitat familiar durant l’any fiscal2021. Al quocient resultant de dividir tots
els ingressos entre el nombre d’unitats de consum s’ha d’adjudicar la puntuació següent:

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

Ingressos

Puntuació

Fins a 5.084,10 euros

20 punts

De 5.084,11 euros fins a 6.100,92 euros

17 punts

De 6.100,93 euros fins a 7.117,74 euros

14 punts

De 7.117,75 euros fins a 8.134,56 euros

11 punts

De 8.134,57 euros fins a 9.151,38 euros

8 punts

De 9.151,39 euros fins a 10.168,20 euros

5 punts

Més de 10.168,20 euros

0 punts

Per calcular les unitats de consum del nucli familiar s’han de tenir en compte tots els
membres de la unitat familiar, d’acord amb els criteris següents:
a.1) Són membres de la unitat familiar:
1r. L’alumne per al qual se sol·licita l’ajut.
2n. Els pares, tutors o persones encarregades de la guarda del menor.
3r. Els germans menors d’edat.
4t. Els germans menors de 25 anys que conviuen al domicili familiar.
5è. Els germans, independentment de la seva edat, quan es tracta de persones amb
discapacitat física o psíquica en un grau igual al 33 % o superior, que conviuen al domicili
familiar.
6è. Els ascendents familiars que conviuen al domicili familiar.
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a.2) En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considera membre computable
aquell que no convisqui amb la persona beneficiària de l’ajut. En els casos de custòdia
compartida, són computables els dos.
a.3) Es considera membre computable la persona que mantengui una relació afectiva amb
el progenitor o el tutor legal del beneficiari que presenta la sol·licitud en condició de
cònjuge, de parella de fet (acreditada d’acord amb la Llei 18/2001, de 19 de desembre, de
parelles estables) o de situació de fet estable.
a.4) El primer adult de la unitat familiar suposa una unitat de consum i la resta d’adults
majors de catorze anys suposen 0,5 unitats de consum. Els menors de catorze anys
suposen 0,3 unitats de consum.
b) Les circumstàncies familiars:
Circumstàncies
Per cada infant en acolliment

https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2022/4/1103528

Per cada persona de la unitat familiar amb discapacitat
física o psíquica (més d’un 33 %)

Puntuació
1 punt
2 punts

Per família nombrosa general

1 punt

Per família nombrosa especial

2 punts

Per família monoparental

2 punts

Per tenir dos o més infants escolaritzats en un mateix
centre

1 punt

c) Les condicions sociofamiliars desfavorables que s’han de tenir en compte són:
c.1) Desatenció/maltractament (màxim atorgat en aquest apartat, 1 punt):
1r. Maltractament físic, psíquic o emocional.
2n. Violència domèstica.
3r. Negligència física (en alimentació, higiene, organització familiar, etc.) i psíquica
(ignorància, rebuig, etc.).
4t. Abús o explotació sexual o laboral.
5è. Model de vida inadequat a la llar (conductes delictives, etc.).
6è. Problemes de salut provocats.
7è. Impossibilitat de compliment de les obligacions dels pares o tutors (per causa de mort,
presó o incapacitat).
c.2) Risc (màxim atorgat en aquest apartat, 1 punt):
1r Característiques familiars: estructura familiar, relacions familiars, context socioeducatiu
(aïllament, dèficits, etc.), competència per a l’educació i criança dels fills, salut física o
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psíquica dels pares.
2n Salut física i psicosocial dels infants.
c.3) Dificultats en l’atenció per motius de disponibilitat del pare, la mare o els tutors
(màxim atorgat en aquest apartat, 2 punts):
1r. Incompatibilitat amb l’horari laboral o formatiu.
2n. Problemes de salut que impedeixin l’atenció dels fills (per problemes crònics, físics o
psíquics del pare, la mare o els tutors o altres membres de la unitat familiar que puguin
ser causa d’indisponibilitat).
c.4) Situació laboral transitòria (la puntuació no és acumulable; s’ha de triar un dels
supòsits):
1r. Situació de desocupació d’un membre de la unitat familiar (4 punts).
2n. Situació de desocupació de dos o més membres de la unitat familiar (10 punts)
3r. Beneficiaris de prestacions extraordinàries per COVID-19 o subsidi; beneficiaris de
rendes mínimes d’inserció, renda social garantida o altres similars existents en el moment
de la valoració; perceptors d’una quantia igual o inferior al salari mínim interprofessional.
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Nombre de menors al seu
càrrec (menors de catorze
anys)

Durada de la situació
Menys de sis mesos

Sis mesos o més

1

5 punts

10 punts

2

7 punts

12 punts

3 o més

9 punts

14 punts

4t. Sense prestació econòmica per part de cap dels membres de la unitat familiar (14
punts).
c.5) Disposar d’un informe emès pels serveis socials corresponents que aconselli facilitar
l’ajut d’escolarització arran de les circumstàncies socioeconòmiques desfavorables (5
punts).
El Consell Escolar ha d’aprovar la valoració de les condicions sociofamiliars desfavorables
a partir de la proposta de valoració feta per l’equip directiu, amb l’ajuda de l’equip de
suport, d’acord amb la informació i els documents que hagin pogut obtenir.
4. Les bonificacions establertes en el present article no són acumulables.
Normes de gestió i pagament
1. La formalització de la matrícula implica el bloqueig de la plaça, que no pot ser ocupada
per cap altre infant. El subjecte passiu té dret a la devolució de les taxes indegudament
satisfetes per les causes generals admeses en dret i, també, quan el servei, la funció o
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l’activitat constitutiva del fet imposable corresponent no s’hagués prestat, desenvolupat o
realitzat per causes no imputables a aquest. Només en casos de malaltia o absència
justificada pot no ocupar-se la plaça per un període limitat. En aquest cas el subjecte
passiu ha de fer-se càrrec del 100 % de l’import del servei educatiu.
En el supòsit que la matrícula es formalitzi durant la segona quinzena del mes, i sempre
que ja hagi començat el curs escolar, aquest mes tan sols s’ha de d’abonar el 50 % de la
taxa que correspongui.
La manca d’assistència d’un infant per un període superior a quinze dies sense justificació
pot implicar la baixa definitiva.
2. La taxa mensual del servei educatiu i dels serveis complementaris contractats s’ha de
recaptar dins els primers cinc dies del mes, mitjançant el document d’ingrés
d’autoliquidació corresponent. El mes de juliol té la consideració de lectiu i s’ha d’abonar.
Dins els primers cinc dies de cada mes, les famílies han d’aportar al centre el resguard de
l’ingrés realitzat per satisfer les taxes del mes corresponent.
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Un retard en el pagament de més d’una mensualitat sense un motiu que ho justifiqui
obliga a demanar un informe a la regidoria competent en matèria d’afers socials, la qual
ha de proposar les mesures pertinents. Si suposa donar de baixa l’infant del centre, la
direcció del centre ha de comunicar la baixa per escrit a la família amb quinze dies
d’antelació.
3. Els alumnes que utilitzin els serveis complementaris de manera esporàdica han de
pagar la part proporcional del cost, tenint en compte que es considera esporàdic un
màxim de deu dies hàbils mensuals. Aquesta quantia s’ha de recaptar dins els primers cinc
dies del mes següent d’acord amb l’ús que s’hagi fet dels serveis.
Els canvis en els règims d’utilització dels serveis han de ser mensuals i s’han de comunicar
a la direcció del centre amb una setmana d’antelació i per escrit.
CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM

Taxes pels serveis prestats per la direcció general competent en matèria de sanitat
mortuòria
(Articles 349 a 352 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de
taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificats per l’apartat 10 de la
disposició final quarta de la Llei 9/2009, de 21 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al 2010; per l’apartat 9 de la disposició final
primera de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, per l’apartat 21 de la disposició final
primera de la Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, i pels apartats 29, 30 i 31 de la disposició
final primera i la lletra e) de la disposició derogatòria única de la Llei 14/2018, de 28 de
desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2019)
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