
TAXES 2020
LOE

LEGISLACIÓ
- Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de
Taxes de la Generalitat (DOGV núm. 4.971, de 22.03.05) 
-  Capítol  I  de la Llei  14/2005,  de 23 de desembre,  de la Generalitat,  de Mesures Fiscals de Gestió Financera i
Administrativa, i d'Organització de la Generalitat (DOGV núm. 5.166, de 30/12/2005) 
-  Llei 16/2008, de 22 de desembre, de la Generalitat,  de Mesures Fiscals de Gestió Financera i  Administrativa, i
d'Organització de la Generalitat (DOCV núm. 5.922, de 29/12/2008) 
-  Llei 12/2009, de 23 de desembre, de la Generalitat,  de Mesures Fiscals de Gestió Financera i  Administrativa, i
d'Organització de la Generalitat (DOCV núm. 6.175, de 30/12/2009) 
-  Llei 16/2010, de 27 de desembre, de la Generalitat,  de Mesures Fiscals de Gestió Financera i  Administrativa, i
d'Organització de la Generalitat (DOCV núm. 6.429, de 31/12/2010) 
- Llei 9/2011, de 26 de desembre, de la Generalitat , de Mesures Fiscals de Gestió Financera i Administrativa, i 
d'Organització de la Generalitat (DOCV núm. 6.680, de 28/12/2011) 
- Llei 10/2012, de 21 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals de Gestió Financera i Administrativa, i
d'Organització de la Generalitat (DOCV núm. 6.931, de 27/12/2012) 
- Actualització segons Llei de Pressupostos per a 2014, del quadre de tarifes de l'article 139 del Text Refós de la Llei
de Taxes de la Generalitat. Coeficient d'actualització: 1,01 (art. 42.1 Llei Pptos 2014) 

       
- TÍTOL OFICIAL DE GRAU + *SUPLEM. EUROPEU 173,45 €
- EXPEDICIÓ SUPLEM. EUROPEU Al TÍTOL   32,72€
- DUPLICAT DELS ANTERIORS PER EXTRAVIAMENT  
 O MODIFICACIÓ  173,45€

ENSENYAMENTS D'ART DRAMÀTIC 

1. Ensenyaments
1.1 Grau en Art Dramàtico, per crèdit      9,24 €

1.2 Probesa d'Accés    52,52€

1.3 Prova majors 18 anys (Sense requisits acadèmics)    21,95 €

2. Serveis Generals 
2.1 Expedició de certificats oficials (per cadascun)            25,46 €

2.2 Obertura d'Expedients (per cadascun)      25,46 €

2.3 Expedició o renovació de la targeta d'identitat        2,22 €  

3. Matrícules posteriors 
Quan un alumne es matricule d'una assignatura per segona vegada, l'import 

d'aquesta matrícula s'incrementarà en un 25%. Si es matricula per tercera vegada o 
posteriors, l'increment serà del 70%.

4. Matrícules d'honor 
En una o diverses assignatures corresponents a uns mateixos estudis, donarà lloc, en

el curs immediat posterior, a una bonificació en la matrícula d'aquest any, equivalent al
mateix nombre de crèdits  de l'assignatura en què s'haja obtingut la  matrícula  d'honor.
L'alumne amb matrícula d'honor en l'avaluació global del segon curs de batxillerat o amb
premi extraordinari gaudirà, durant el primer any, i per una sola vegada, d'exempció total
del pagament de les taxes per matrícula. 


