AUTOLIQUIDACIÓN PAGO TELEMÁTICO
Axencia Tributaria de Galicia
Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa
(Modelo 731)

ENTRAR NO ENDEREZO:
http://www.conselleriadefacenda.es/servizos-e-tramites
-

Ir a: Pago telemático de Taxas e Prezos.

(o grao elemental está exento do pago de taxas)

- Iniciar taxa (elixir cadeado pechado se dispoñen de
certificado dixital ou cadeado aberto para acceso libre).

Na seguinte pantalla podedes seleccionar dúas opcións:
- Se eliximos “Descargar modelo”, hai que encher as tres páxinas do
modelo, imprimilo e levalo a unha entidade bancaria para aboar a
taxa.
- Se eliximos “Iniciar taxa” (recomendado) deberedes seleccionar na
seguinte pantalla os seguintes campos:

SELECCIONAR:
Consellería: 07 Educación, Universidade e Formación Profesional
Delegación: 10 A Coruña
Servizo: 03 Ensino Medio
Taxa: 350700 Conservatorios de Música e Danza

No OBXECTO DE PAGO especificar o seguinte:

(o grao elemental está exento do pago de taxas)

1. “Matricula na proba de acceso a 1º de Grao Profesional”
2. Especialidade (instrumento) a que se presenta

3. Tipo de taxa (só se é diferente de 34€)
- As taxas para a inscrición a probas de acceso non se poden fraccionar

Exemplo:
Matrícula na proba de acceso a 1º de Grao Profesional, Piano. Familia Numerosa.
No último campo de Datos de pago especificar a cantidade que indica o formulario de
34€ (se non corresponde unha tarifa bonificada). Non marcar importe fraccionado.
Na seguinte pantalla encher o apartado de SUXEITO PASIVO cos datos persoais
do/da alumno/a, e o do/da REPRESENTANTE cos datos do pai ou nai (no casos dos
menores de idade).
BONIFICACIÓNS E EXENCIÓNS DE PREZOS PÚBLICOS
•
•

Exención do 100% para familias númerosas clasificadas na categoría especial
Bonificación do 50% para familias númerosas clasificadas na categoría xeral. (17€)
INSCRICIÓN GRATUITA:

•
•
•
•

•

Discapacidade, o grado de discapacidade será igual o maior ao 33%.
Vítimas de actos terroristas, así como os/as seus/súas cónxuxes e fillos/as.
Violencia de xénero Alumnado que sufran violencia de xénero e o alumnado cuxas
proxenitoras tamen o sufran.
Os/as funcionarios/as dos corpos docentes establecidos na Lei orgánica 2/2006, do 3 de
maio, de educación.

Facer chegar ó centro por correo electrónico cmus.profesional.coruna@edu.xunta.es
antes do 10/06/2020 ás 14 horas o xustificante de pago xerado co pago
telemático ou ben o recibo obtido na entidade bancaria.

