
PAGAMENTO DE PREZOS PÚBLICOS MATRÍCULA EEAASSD 2020-2021

Formularios. 

Hai tres opcións dispoñibles:

• Modelo E autocopiativo -  Recóllese na escola e págase presencialmente no banco.

• Modelo A – Descárgase da Oficina Virtual da Atriga e págase presencialmente no 
banco.

• Modelos 730 ou 731 – Cúbrense e págase telemáticamente a través da Oficina 
Virtual da Atriga.

Hai que indicar o código de consellería 07, código provincial 30 e código de servizo 03.  
En calquera caso debes conservar o comprobante do pagamento para adxuntar á  
documentación da matrícula. A secretaría da escola proporcionarache un resgardoo da  
matrícula co importe a ingresar. Pola saúde de todos/as, recomendamos, con carácter  
xeral, o proceso telemático parcial (A) ou total (730 / 731), premendo nesta ligazón:

ACCESO Á ATRIGA

En Pago de Taxas e Prezo premes no candado aberto de Iniciar Taxa e chegarás a 
unha páxina con dúas posibilidades como se indica na imaxe seguinte: 

Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde
Avda. da Universidade, nº 18
32005-  A Cuña – OURENSE (España)
Tels.: (+34) 988 238 365 – (+34) 988 220 000 
escola.arte.antonio.failde@edu.xunta.es Páxina 1 de 3

https://ovt.atriga.gal/#!/categoria/?Cidad%C3%A1ns/11609730/4127328
mailto:escola.arte.antonio.failde@edu.xunta.es


A flecha superior corresponde ao proceso telemático completo (Modelos 730  e 731) que  
deberás ir cubrindo segundo o descrito na seguinte imaxe:

Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde
Avda. da Universidade, nº 18
32005-  A Cuña – OURENSE (España)
Tels.: (+34) 988 238 365 – (+34) 988 220 000 
escola.arte.antonio.failde@edu.xunta.es Páxina 2 de 3
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A flecha inferior permite descargar o impreso AI para pagar no banco. Lembrate de cubrir  
os códigos segundo se indicou anteriormente.

Máis información das distintas modalidades de pago nesta ligazón da  
Consellería .http://www.edu.xunta.gal/portal/node/29388
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