TAXES ACADÈMIQUES

Taxes acadèmiques dels Estudis Superiors de Disseny per a l’any 2017
(BOIB Núm. 3 de 7 de gener de 2017)

Crèdit europeu en primera matrícula

12,66 €

Crèdit europeu en segona matrícula

25,32 €

Crèdit europeu en tercera matrícula

54,87 €

Crèdit europeu a partir de la quarta matrícula

75,97 €

Crèdit europeu reconegut

1,26 €

Prova d’accés

44,36 €

Obertura d’expedient

23,28 €

Expedició Títol Superior de Disseny

65,79 €

Certificats acadèmics

8,87 €

Trasllat d’expedient

8,87 €

Serveis generals

11,09 €

Sol·licitud reconeixement de crèdits

17,27 €

Aportació per a activitats acadèmiques (CE 15-11-2013)

70 €

Exempcions i bonificacions
1. Els membres de famílies nombroses tenen dret a l’exempció o a la bonificació de les
tarifes que, d’acord amb la seva categoria, els pugui correspondre segons les
disposicions vigents, sempre que la demanin al centre prestador del servei i acreditin
documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.



Família nombrosa de categoria general: exempció del 50 % de les taxes.
Família nombrosa de categoria especial: exempció del 100 % de les taxes.

2. Les persones que hagin estat víctimes d’actes terroristes, així com el cònjuge i els
fills, tenen dret a l’exempció total de taxes, sempre que la demanin al centre prestador
del servei i acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció.
Aquesta condició s’acredita presentant la resolució administrativa corresponent. En el
cas del cònjuge i els fills, s’hi ha d’adjuntar el llibre de família.
3. Les víctimes de violència de gènere, així com els fills que en depenen, tenen dret a
l’exempció total de taxes, sempre que la demanin al centre prestador del servei i
acreditin documentalment la seva situació en el moment de la inscripció. Aquesta
condició s’acredita presentant qualsevol dels documents prevists per la normativa
vigent. En el cas dels fills dependents, també s’ha de presentar el llibre de família.

4. Els alumnes que rebin beques o altres ajudes de caràcter oficial no estan obligats a
pagar la taxa corresponent a la matrícula del curs o del projecte final de carrera. Els
alumnes que en el moment de formalitzar la matrícula s’acullin a aquesta exempció
resten obligats a pagar la taxa si posteriorment no se’ls concedeix la beca o se’ls
revoca la beca concedida. El fet de no pagar-la comporta l’anul·lació de la matrícula.
5. Els alumnes amb matrícula d’honor o amb premi extraordinari a batxillerat o a un
cicle formatiu de grau superior de formació professional, concedit pel ministeri
competent o per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les
Illes Balears, poden acollir-se a l’exempció total dels preus de matrícula dels crèdits
del primer curs dels ensenyaments artístics superiors de disseny de què es matriculin
per primera vegada a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears.
6. Els alumnes amb premi final de carrera de cicles formatius d’arts plàstiques i
disseny poden acollir-se a l’exempció total dels preus de matrícula dels crèdits del
primer curs dels ensenyaments artístics superiors de disseny de què es matriculin per
primera vegada a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears el primer any
immediatament posterior a l’obtenció del premi.
7. L’obtenció de la menció de matrícula d’honor en una assignatura o més dels
ensenyaments artístics superiors de disseny permet, en el moment de matricular-se
posteriorment als ensenyaments superiors artístics de disseny, acollir-se per una sola
vegada a l’exempció de les taxes de matrícula d’un nombre de crèdits equivalent al
que s’hagi superat amb aquesta menció. La bonificació corresponent s’ha d’aplicar un
cop calculat l’import total de la matrícula, i no en pot resultar en cap cas un import final
negatiu.
8. Per al reconeixement de crèdits per haver participat en activitats comunitàries
(activitats artístiques, culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de
cooperació), s’ha d’abonar per cada crèdit el 25 % de la taxa de primera matrícula.
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