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PAGAMENT DE TAXES 

1) La Generalitat Valenciana fixa anualment les taxes de matrícula. 

2) Els/les estudiants que es matriculen per segona o més vegades d'una mateixa assignatura, se li 

aplicaran els increments que fixa la normativa actual.  

 

FORMES DE PAGAMENT 

1. PAGAMENT MITJANÇANT DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 

La modalitat de pagament domiciliat es podrà fer en el compte de qualsevol entitat bancària de 

la zona única de pagament en euros amb les següents opcions: 

(1) Pagament en un únic termini per l'import total de la matrícula. Es girarà un únic rebut per 

l'import total de la matrícula que es carregarà per l'entitat bancària la primera setmana del mes 

d'octubre de 2021. 

(2) Pagament fraccionat en dos terminis. El primer rebut es carregarà la primera setmana del mes 

d'octubre de 2021 i el segon rebut la primera setmana de gener de 2022. 

(3) Pagament fraccionat en huit mensualitats. En aquest cas els rebuts es carregaran entre els 

mesos de setembre de 2021 i abril de 2022. 

(4) Per a les matrícules que es realitzen després de setembre de 2021, el primer rebut es girarà 

quan es tramite la matrícula. En cas de sol·licitar-se el pagament en huit mensualitats, l'import 

total de la matrícula es repartirà proporcionalment en els rebuts que resten fins al mes d'abril de 

2022. 

La generació de rebuts es farà de manera automàtica al venciment de cada termini o mensualitat. 

 

2.  PAGAMENT MITJANÇANT TARGETA DE CRÈDIT 

La modalitat de pagament amb targeta de crèdit funcionarà de la forma següent: 

(1) L'alumnat indicarà en la seua matrícula l'opció per a fer el pagament amb targeta, no sent 

necessari registrar cap informació sobre aquesta. 



(2) Així mateix, marcarà si vol pagar en un, dos o huit terminis. En aquest sentit, els rebuts 

s'emetran en les mateixes dates que els rebuts domiciliats. 

(3) L'alumnat podrà consultar els rebuts emesos i fer els pagaments en la plataforma de pagament 

en línia de la Seu Electrònica de la UV, en el termini de set dies des de l'emissió. S'enviarà a 

l'alumnat avisos de l'emissió dels rebuts per tots els mitjans electrònics disponibles: secretaria 

virtual, adreces de correu i aplicacions mòbils. 

 

EXEMPCIONS  

 

Les exempcions i bonificacions són les següents: 

1. Beques 

No s'efectua el pagament de la matrícula (taxes acadèmiques per activitat docent) fins que no siga 

denegada, només s'emet un rebut de becari que inclou les taxes administratives, i en el seu cas, 

l'import de segones i posteriors matrícules que no estiga cobert per la beca. En el moment de 

matrícula es triarà la forma i terminis de pagament, per al cas que la beca no siga concedida. No 

obstant això, recorda que pot cobrar-se la matrícula si es comprova l'incompliment dels requisits 

acadèmics.  

2. Matrícula d'honor en crèdits 

L'obtenció de matrícula 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 a l'import del número d'aquestes assignatures. En el cas d'ensenyaments estructurats 

en crèdits, la bonificació s'efectuarà sobre el mateix nombre de crèdits que componen la matèria 

en què s'haja obtingut la matrícula d'honor. 

Matrícula d'honor en batxillerat / premi extraordinari de batxillerat 

Els alumnes amb matrícula d'honor en l'avaluació global de l'etapa educativa de Batxillerat o amb 

premi extraordinari en el Batxillerat gaudiran, durant el primer any i per una sola vegada, 

d'exempció total del pagament de les taxes de matrícula. 

3. Família Nombrosa i monoparental 

Els alumnes membres de famílies nombroses gaudiran dels beneficis fiscals: 

a. De categoria especial: Exempció total del pagament de les taxes. 

b. De categoria general: Bonificació del 50% 

 

4. Víctimes de bandes armades i elements terroristes.  

Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes els estudiants que hagen sigut víctimes, així 

com els seus cònjuges, no separats legalment, i fills. 

5. Víctimes d'actes de violència de gènere.  

Gaudiran d'exempció total del pagament de les taxes les estudiants que hagen sigut víctimes, així 

com els fills i filles a càrrec seu menors de 25 anys. 



6. Estudiants amb discapacitat 

Exempció total del pagament de les taxes regulades en el present capítol els subjectes passius 

afectats per una discapacitat igual o superior al 33% i equiparats. 

7. Estudiants que hagen estat subjectes al sistema de protecció de menors o al sistema judicial 

de reeducació en algun període dels tres anys anteriors a la majoria d'edat. 

 

8. Estudiants que estiguen en situació d’exclusió social. 

 

Ací pots consultar el calendari de cobraments: 

https://www.uv.es/graus/matricula/pagament_rebuts.pdf 

 

https://www.uv.es/graus/matricula/pagament_rebuts.pdf

