
 IES XARC
INFORMACIÓ PER ALS ALUMNES QUE HAN SUPERAT EL BATXILLERAT

TÍTOL DE BATXILLER

► Heu de sol·licitar el TÍTOL DE BATXILLER i pagar la taxa corresponent.

El pagament de la taxa s'ha de fer a través de la pàgina web de l’Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB),  
descarregant els impresos o efectuant pagament telemàtic:

http://www.atib.es/TA/Modelos/Tasas046.aspx     Conselleria d’Educació i Formació Professional --> taxa per expedició 

de títols acadèmics, diplomes i certificats oficials ---> Exempcions, Bonificacions i Taxa ordinària --> Expedició del títol de batxiller.

Podeu  emplenar  i  imprimir  el  model  046  i  després  efectuar  el  pagament  en  les  entitats  bancàries  
col·laboradores,  o  realitzar  el  pagament  telemàtic  i  imprimir  el  model  046  (format  pdf) que  incorpora  el 
justificant acreditatiu del pagament. 
Per favor, anoteu el número de localitzador o la referència de recuperació per si es produeix algun error.

Les tarifes són les següents:      Tarifa ordinària = 66,34 €
     Tarifa família nombrosa / monoparental general=   33,17 €

Bonificacions del 50%: Si la taxa que pagueu correspon a la de família nombrosa/monoparental, cal presentar, a la  
Secretaria, l’original i una fotocòpia de la documentació acreditativa.

Exempcions (No han de pagar): Membres de família en situació de vulnerabilitat econòmica, família nombrosa i  
monoparental de categoria especial. Persones amb una discapacitat igual o superior al 33%. Víctimes de terrorisme,  
cònjuge i fills. Víctimes de violència de gènere i fills que en depenen. Joves tutelats, extutelats en vies d'emancipació i  
en acolliment familiar. Persones privades de llibertat. Reexpedició per rectificació de la menció del sexe en el registre  
civil. La condició s'ha d'acreditar documentalment al centre. 

El justificant acreditatiu de la taxa és el model 046.  NO ÉS VÀLID el justificant del vostre banc. 

Feu servir  preferentment  un ordinador per  realitzar  el  tràmit  telemàtic  ja  que amb els  mòbils  es  
produeixen molts d'errors ¡¡¡

 ► Heu de demanar cita prèvia ( 971 33 95 00 ) per a presentar la sol·licitud d’expedició del títol emplenada, una 
fotocòpia del DNI / NIE / Passaport  i els justificants acreditatius del pagament de la taxa a la Secretaria del centre 
del 26 al 31 de maig  (Per favor, portau la mascareta i un bolígraf).

És  requisit  imprescindible  per  realitzar  la  PBAU  haver  sol·licitat  el  títol  de  batxiller  i  abonat  la  taxa 
corresponent.
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