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AULARI: 
 

Telèfon: 966806795 
correu electrònic: conservatorio@benidorm.org 
Adreça: Av/ de l'Aigüera, 10   edifici multiusos c/escoles s/n 

SECRETARIA: 
ADMINISTRACIÓ: 

Telèfon: 965853728 
Correu electrònic: 03011434@gva.es 
Adreça: Ajuntament de Benidorm, 3a planta, Educació, box13 

 

SOL·LICITUDS D’EXPEDICIÓ DE TITOLS 
 

Per als alumnes amb tot aprovat en la convocatòria ordinària (24 de maig):  
del 25 al 31 de maig 

 
Per als alumnes amb assignatures pendents per a la convocatòria extraordinària (20 de juny):  
Del 22 al 27 de juny 

 

PAGAMENT DE LA TAXA: 
Autoliquidació:  
Model 046 en el següent enllaç: https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9665 

Centre gestor: CONSERVATORI DE MÚSICA GUITARRISTA J. TOMÁS (Alacant) 

Denominació: TÍTOL DE TÈCNIC EN ENSENYAMENTS PROFESSIONALS DE MÚSICA 

Taxa: TAXA PER ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL MÚSICA 19,63 € 

Una vegada pagada la taxa cal enviar la carta de pagament (046) i el justificant de pagament al 
següent correu electrònic 03011434@gva.es per a iniciar el tràmit de la sol·licitud i per a l'expedició 
dels certificats corresponents. 

Es remetrà a cada interessat dos certificats, un amb la nota mitjana de les E. Professionals i un altre 
amb tots els estudis de E. Professionals 

SOLICITUDES DE EXPEDICION DE TITULOS 

Para los alumnos con todo aprobado en la convocatoria ordinaria (24 de mayo):  
del 25 al 31 de mayo 
 
Para los alumnos con asignaturas pendientes para la convocatoria extraordinaria (20 de junio):  
Del 22 al 27 de junio 
 

PAGO DE LA TASA: 

Autoliquidación:  
Modelo 046 en el siguiente enlace: https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9665 

Centro gestor: CONSERVATORI DE MUSICA GUITARRISTA J. TOMÁS (Alacant) 

Denominación: TÍTULO DE TÉCNICO EN ENSEÑANZAS PROFESIONALES DE MÚSICA 

Tasa: TASA POR ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL MÚSICA 19,63 € 

Una vez pagada la tasa hay que enviar la carta de pago (046) y el justificante de pago al siguiente 
correo electrónico 03011434@gva.es para iniciar el trámite de la solicitud y para la expedición de los 
certificados correspondientes. 

Se remitirá a cada interesado dos certificados, uno con la nota media de las E. Profesionales y otro 
con todos los estudios de E. Profesionales 


