
 
TAXES DE LES ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES CURS 2022-2023 

 

TAXES EDUCATIVES NO UNIVERSITÀRIES 2022 sense i amb reducció del 10% (Idiomes 9667) 

• Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes. (DOGV núm. 8202 de 30/12/2017). 

• Llei 27/2018, de 27 de desembre de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d'organització de la 
Generalitat. 

• Llei 28/2018, de 28 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2019 

• Llei 10/2019, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020 (Art. 53 estableix 
que són igual al 2019). 

• Llei 9/2019, de 23 de desembre de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d'organització de la 
Generalitat. 

• Llei 4/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2021 (ART. 54 estableix 
que són igual al 2020). 

• Llei 3/2020, de 30 de desembre de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d'organització de la 
Generalitat (modifica art. 1.4-5; 14.3-5 i 14.4-5). 

• Llei 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022. 

• Llei 7/2021,de 27 de desembre, de mesures fiscals i administratives per a l'any 2022. 

• Decret Llei 2/2022, de 22 d’abril, del Consell, per a la reducció temporal de l’import de les taxes pròpies i 
preus públics de la Generalitat per a fer front a l’impacte de la inflació. 

III. Ensenyaments d'idiomes 

1.  Pla d'Estudis Reial Decret 1041/2017, de 22 de desembre. 

1.1 Alumnat oficial 

Taxa 

Taxa amb 
reducció 

provisional 

(10%) 
 

Es considera alumnat oficial tot aquell que es matricula per a assistir a 
classes en una escola oficial d'idiomes. La taxa de matrícula de nivell 
inclou la prova de certificació en els cursos conduents a prova. 

1.1.1 Matrícula dels nivells A2, B1, B2 i C1 (per idioma i curs) 91,71 € 82,54 € 

1.1.2 Matrícula del nivell C2 (per idioma i curs) 107,00 € 96,30 € 

1.1.3 Repetició de curs dels nivells A2, B1, B2 i C1 (per idioma i curs) 107,00 € 96,30 € 

1.1.4 
Prova de nivell (ensenyament presencial) o valoració inicial de 
l’alumne (ensenyament a distància) 

12,23 € 11,01 € 

1.1.5 
Matrícula d’un curs intensiu dels nivells A2, B1 i B2 i C1 (per idioma 
i curs) 

66,24 € 59,61 € 

1.2 Matrícula per a la prova de certificació 

 

L’alumnat que es presente de manera independent (alumnat lliure) ha de 
pagar la taxa de matrícula per a la prova de certificació. També ha de 
pagar aquesta taxa l’alumnat oficial d’un nivell no conduent a prova però 
que s’hi vol presentar. 

 

1.2.1 
Matrícula per a la prova de certificació dels nivells B1, B2 i C1 (tots 
els idiomes excepte valencià) 

68,56 € 61,70 € 

1.2.2 
Matrícula per a la prova de certificació del nivell C2 (tots els 
idiomes excepte valencià) 

95,97 € 86,37 € 

1.2.4 
Matrícula per a la prova de certificació de valencià dels nivells B1 i 
B2 

20,79 € 18,71 € 

1.2.5 
Matrícula per a la prova de certificació de valencià dels nivells C1 i 
C2 

25,98 € 23,38 € 

1.3 Curs formatiu o d’actualització de 120 hores 91,71 € 82,54 € 

1.4 Curs formatiu o d’actualització de 60 hores 45,86 € 41,27 € 

1.5 Curs formatiu o d’actualització de 30 hores 22,93 € 20,63 € 

2. Certificacions acadèmiques referides a Ensenyaments d'Idiomes 

2.1 

Certificat (o un duplicat) de superació del Nivell A2 del Marc 
Europeu Comú de Referència a través de prova de certificació o 
prova homologada en centres d’educació secundària i formació 
professional 

14 € 12,60 € 

2.2 
Certificat (o un duplicat) de superació del Nivell B1 del Marc 
Europeu Comú de Referència 

18,46 € 16,62 € 

2.3 
Certificat (o un duplicat) de superació del Nivell B2 del Marc 
Europeu Comú de Referència 

23,29 € 20,96 € 



2.4 
Certificat (o un duplicat) de superació dels nivells C1 i C2 del Marc 
Europeu Comú de Referència 

23,29 € 20,96 € 

2.5 
Certificats acadèmics i trasllat d’expedient d’ensenyaments 
d’idiomes 

2,50 € 2,25 € 

2.6 Certificat d’Aptitud del Cicle Superior d’Idiomes (B2) 24,54 € 22,08 € 

2.7 Certificat del Cicle Elemental (B1) 18,46 € 16,62 € 

2.8 Certificat supletori provisional del títol 2,21 € 1,99 € 

3. Taxes per serveis administratius 

3.1 
Expedició o renovació de targetes d'identitat d'alumnes (excepte 
per a cursar ensenyaments obligatoris) 

2,26 € 2,04 € 

3.2 
Obertura d'expedients corresponents als ensenyaments 
professionals de Música i de Dansa, Ensenyaments professionals 
d'Arts Plàstiques i Disseny, Idiomes i Ensenyaments Esportius 

25,98 € 23,39 € 

3.3 Expedició del carnet de mediateca lingüística 26,49 € 23,84 € 

 


