
AGÈNCIA VALENCIANA D’AVALUACIÓ I PROSPECTIVA 

Plaça del Carme, núm. 4, 3a planta. 46003 VALÈNCIA 

 

TAXA PER AVALUACIÓ I EMISSIÓ D’INFORME DE 
RENOVACIÓ D´ACREDITACIÓ DE TITOLS UNIVERISTARIS 

OFICIALS / 
TASA POR EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE INFORME DE 

RENOVACIÓN DE ACREDITACIÓN DE TITULOS 
UNIVERSITARIOS OFICIALES 

 

 
ÒRGAN GESTOR / ÓRGANO GESTOR:     
Agència Valenciana d´Avaluació i Prospectiva (AVAP) 
 

A DECLARANT O SUBJECTE PASSIU / DECLARANTE O SUJETO PASIVO 

UNIVERSITAT / UNIVERSIDAD : 

TIPO TÍTOL / TIPO DE TÍTULO  

DENOMINACIÓ DEL TÍTOL / DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
 

B AUTOLIQUIDACIÓ / AUTOLIQUIDACIÓN 

SOL·LICITUD D’AVALUACIÓ I EMISSIÓ D’INFORME DE RENOVACIÓ D´ACREDITACIÓ DELS TITOLS 
UNIVERSITARIS OFICIALS / SOLICITUD DE EVALUACIÓN Y EMISIÓN DE INFORME DE RENOVACIÓN DE 
ACREDITACIÓN DE TITULOS UNIVERSITARIOS OFICIALES 

IMPORT / IMPORTE 

 
□ Grau / Grado 
 

1.616,16 euros 

 
□ Máster / Màster 
 
 

1.414,14 euros 

* ASSENYALEU L'OPCIÓ TRIADA AMB UNA CREU / SEÑALAR LA OPCIÓN ELEGIDA CON UNA CRUZ 

  

C DATA I FIRMA / FECHA Y FIRMA  

 
 
                   En              ,               de                      de 2016 
 

IMPORT A INGRESSAR / IMPORTE A INGRESAR: 
 
□ 1.414,14 € Avaluació i emissió d’informe de renovació d´acreditació de 
Màster/Evaluación y emisión de informe de renovación de acreditación  
Máster/Doctorado 
 
□1. 616,16 € Avaluació i emissió d’informe de renovació d´acreditació de 
Grau/ Evaluación y emisión de informe de renovación de acreditación  de 
Grado 

 
 
 
 
 
FIRMAT / FIRMADO 
 

D INGRÉS / INGRESO 

OMPLIR PER L'ENTITAT BANCÀRIA / A RELLENAR POR LA ENTIDAD BANCARIA 
 
 
Banc-sucursal / Banco-sucursal                           Data d’ingrés / Fecha de ingreso                             Import ingressat / Importe ingresado 
 
 
 
 
 
* En el cas de realitzar el pagament per mitjà de transferència bancària en el compte que s'especifica, a este document s'haurà d'acompanyar el  justificant, en el qual haurà 
de figurar la identificació de la persona que ordena el pagament. / En el caso de realizar el pago por transferencia bancaria en la cuenta que se especifica, deberá de 
acompañar al presente documento el justificante del mismo en el que tendrá que figurar la identificación del ordenante del pago. 

 

ENTITAT BANKIA; NÚM. COMPTE / ENTIDAD BANKIA; NÚM. CUENTA I.B.A.N. ES27 2038 6231 1160 0002 0666 
 

 
Este document no serà vàlid sense el justificant de pagament: segell de l'entitat o comprovant de la transferència efectuada / Este documento no será válido sin el 
justificante del pago: sello de la entidad o comprobante de la transferencia efectuada. 

 

 
Les dades personals que conté l’imprés podran ser incloses en un fitxer per al tractament per part de l’AVAP, fent ús de les funciones pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de 
les seues competències, i podrà adreçar-se a qualsevol òrgan d'esta per a exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, segons el que disposa la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre del 1999). 
 
Los datos personales contenidos en este impreso podrán ser incluidos en un fichero para al tratamiento per la AVAP, en uso de las funciones propias que tiene atribuidas en 
el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de ésta para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, según lo que 
dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº. 298, de 14 de diciembre de 1999). 
 

 
 

 


