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NORMATIVA REGULADORA DE LA MATRÍCULA

PREÀMBUL

Els actuals plans d'estudi exigeixen una normativa de matrícula acord a les seues
característiques, particularment l'organització per cursos i el reagrupament de docència de
diferents tipus en una mateixa assignatura que suposa l'existència de subgrups. Aquesta nova
normativa es presenta amb la intenció d'incorporar tota l'experiència positiva adquirida en la
gestió i corregir els problemes detectats en l'aplicació de normatives anteriors.

CARÀCTER I ÀMBIT D'APLICACIÓ

La matrícula en els estudis oficials impartits als centres de la Universitat de València es podrà
fer de dues formes distintes i complementàries:
1. Durant el període de matrícula ordinària es pot incorporar a l'expedient acadèmic dels

estudiants totes les assignatures de l'oferta de curs acadèmic corresponent, la matrícula en
les quals regula aquesta normativa.

2. Es pot incorporar a l'expedient acadèmic dels estudiants, en els termes i les formes que
s'establiran, totes les assignatures de lliure elecció ja cursades i que no aparegueren
explícitament en la corresponent oferta de curs acadèmic.

Aquesta normativa de matrícula és aplicable als plans d'estudi reformats.

Primer. La unitat administrativa de matrícula en la Universitat de València és l'assignatura,
que comprèn, si escau, docència teòrica i pràctica.

Segon. El nombre de crèdits de què es matricule un estudiant de la Universitat de València en
el període de matrícula ordinària no podrà excedir un 20% del nombre de crèdits del curs més
alt en que es matricule, per tal d’intentar garantir una adequada distribució de les places
disponibles entre el conjunt d’estudiants. Amb independència d'aquest límit, l'estudiant
obligatòriament haurà de matricular-se de totes les assignatures troncals i obligatòries de
cursos inferiors que no tinga superades, de la qual cosa serà degudament advertit. En cas de
no matricular-se en el moment de formalitzar la matrícula d’alguna de les assignatures de les
que està obligat a fer-ho, per estar pendent de la resolució de processos com ara avaluacions o
convalidacions, si la resolució no resulta positiva l’estudiant estarà obligat a matricular-se en
els quinze dies següents a l’acabament dels processos esmentats.

Una vegada finalitzat el període ordinari de matrícula es podrà obrir amb les places vacants
que queden en cada grup de les distintes assignatures un període per a l'ampliació de
matrícula en el qual els estudiants es podran matricular de totes les assignatures incloses en
aquesta segona fase de l'oferta.

Per als estudiants que cursen simultàniament més d'una carrera, aquesta norma els serà
aplicable per a cadascuna de les carreres en què es matricule.

Tercer. En cada fase de matrícula (ordinària i d'ampliació) s'emetran rebuts i domiciliacions
de pagament de les taxes.

La matrícula en fase ordinària es podrà pagar d’una sola vegada o de forma fraccionada; en
cas de fraccionament l’estudiant estarà obligat a domiciliar-ne el pagament.
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Quart.- L'accés dels estudiants de la Universitat de València a la matrícula s'ordenarà segons
el rendiment acadèmic dels estudiants com a suma ponderada de tres termes, amb el 25, 25 i
50 % de pes respectivament:

1.- El nombre de crèdits que li resten per a obtenir la titulació.
2.- La nota mitjana de l'expedient en aqueix moment.
3.- La proporció de crèdits aprovats respecte dels matriculats en l'any en curs.

El valor d'ordenació es calcularà amb les dades fermes que consten en la base de dades
d'expedients 15 dies després de l'últim dia del període d'exàmens de juny-juliol segons el
calendari acadèmic de la Universitat.

Cinquè. En el moment de la matrícula ordinària es matricularà cada estudiant de les
assignatures que corresponguen al seu curs i se li adjudicarà un grup de cada assignatura. Es
promourà l'organització de l'oferta i la matrícula per agrupacions de grups d'assignatures d'un
mateix curs que hauran de garantir horaris compatibles amb dedicacions setmanals raonables.

Quan existeixen raons acadèmiques que ho justifiquen, relacionades amb dificultats
objectives per a la superació de les assignatures, els centres podran decidir la creació de grups
específics de determinades assignatures. En aquest cas els centres establiran els criteris en
virtut dels quals els estudiants seran ubicats en aquests grups.
En el cas d'assignatures amb subgrups més reduïts per a la docència pràctica, els subgrups
s'adjudicaran tenint en compte l’opció lingüística de l’estudiant i intentant tenir en compte la
compatibilitat horària amb la resta de les assignatures del curs que corresponga a cada
estudiant. Les places dels distints subgrups s'assignaran preferentment de forma que, en el cas
d'un excés d'oferta, es puguen suprimir finalitzada la matrícula els subgrups innecessaris i així
aprofitar millor els recursos docents dels departaments.
Si els centres ho consideren oportú, podran obrir un termini per sol·licitar canvis de subgrups
i/o canvis de grups.

Sisè. Només serà procedent anul·lar la matrícula en els casos de falta de pagament de les taxes
de matrícula, en els d’incompliment voluntari per part de l’estudiant de l’obligatorietat de
matrícula a què fa referència l’article segon o en els que, per causa de força major, siga
impossible la continuació dels estudis en el curs acadèmic de què es tracte. En tot cas,
l’anul·lació serà de la totalitat de la matrícula i no seran possibles les anul·lacions parcials.

L’anul·lació de la matrícula implicarà la revocació de les qualificacions que eventualment
s’hagen inclòs en l’expedient durant el curs del qual s’anul·la la matrícula (mitjançant
diligència de l’acta corresponent pel secretari/a del centre), així com la no inclusió en les actes
que encara no s’hagen creat.

Es consideraran causes de força major les següents, que hauran de tenir entitat suficient per
justificar l’anul·lació, sobre la qual prendrà resolució el degà/na o director/a del centre per
delegació del rector.

a) Malaltia.
b) Treball o causes d’índole professional.
c) Pèrdua econòmica de la unitat familiar.
d) Qualsevol altra causa que es considere equiparable a les anteriors.
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En el cas d’anul·lació de matrícula per causes de força major sol·licitada abans del 31 de
desembre de l’any en què comença el curs acadèmic, procedirà la devolució de les taxes de
matrícula, a sol·licitud de l’interessat.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera. Per al procés d'adaptació de l'expedient acadèmic dels estudiants que formalitzen un
canvi de pla d'estudis se seguirà allò que disposa el document Principis que cal seguir per al
procés d'adaptació (annex 1).

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Primera.- Els centres podran establir, mitjançant acord de la Junta de Centre, límits més
restrictius a l'establert al primer paràgraf de l'article segon, aplicables només al període de
matrícula ordinària, i sempre que estiguen justificats per raó d'un excés de demanda i la
necessitat d’una millor distribució de les places ofertades entre els estudiants.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Queda derogada l'anterior normativa reguladora de la matrícula de plans de estudi.
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ANNEX 1

PRINCIPIS QUE CAL SEGUIR PER AL PROCÉS
D’ADAPTACIÓ

1.- L’adaptació es realitzará per cicles/cursos amb les següents precisions:

a) Si l’estudiant disposa del seu primer cicle complet, se li adaptarà el cicle tal
com disposa el Reial Decret 1497/87 de Directrius generals comunes, i  si
el nombre de crèdits d’aquest cicle és menor al del nou, l’estudiant haurà de
completar amb més crèdits optatius per a arribar al mínim de tres-cents del
títol. Per al càlcul dels crèdits de què ja dispose l’estudiant a l’objecte de
determinar-ne quants són necessaris per arribar al mínim de tres-cents, es
realitzarà l’adaptació d’acord amb els principis d’aquest document.

b) L’estudiant es matricularà del pla nou i adaptarà matèries completes o
mòduls en els quals haja completat equivalència, tant si es corresponen un a
un com si ho fan diversos a un, sempre que els tinga aprovats, tret d’allò ja
adaptat segons l’apartat a).

c) L’estudiant disposarà de la possibilitat de mantenir l’expedient del pla
anterior obert per a anar completant matèries o mòduls no adaptades (de
troncalitat o obligatorietat) que li resulten necessaris per tal que
l’equivalència amb les noves assignatures siga completa (les normes de
permanència respecte de l’estudiant només s’aplicaran a la matrícula del
nou pla; independentment de la seua situació anterior, tot estudiant tindrà a
la seua disposició les convocatòries que s’estipulen en raó de l’extinció del
pla anterior).

d) A mesura que vaja completant les matèries susceptibles d’adaptació,
l’estudiant haurà de sol·licitar la seua incorporació a l’expedient del pla
nou.

2.- Per a l’obligatorietat i la troncalitat es pot plantejar excepcionalment l’oferta de grups de
docència de mòduls del pla en extinció sempre que aquesta mesura afavoresca el procés
d’adaptació al nou pla d’un conjunt d’estudiants que compartesquen la mateixa situació de
no haver aprovat una matèria completa per no haver cursat encara algun del seus mòduls.
En aquests casos, o bé l’oferta de curs acadèmic inclourà el mòdul del pla en extinció amb
docència o bé es determinarà per part de cada centre quina porció de la nova assignatura és
equivalent a efectes de rebre docència del pla en extinció i incorporar-la a l’expedient del
nou pla. En aquests supòsits s’abonarà el 100% del preu públic del mòdul del pla anterior.

3.- El curs assignat a priori a l’estudiant adaptat al nou pla serà l’inferior en el qual l’estudiant
no tinga aprovat per adaptació més enllà del 50% de la troncalitat del curs.

4.- Les optatives cursades en l’antic pla d’estudis quedaran integrades en l’expedient del nou
com una matèria genèrica denominada optativa cursada en anterior pla d’estudis, en la
qual constarà el detall dels mòduls, tret que algun se n’haja convertit en matèria obligatòria
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del nou pla, en el qual cas s’adaptaria com a tal i no com a optativa. Si l’optativa estiguera
adscrita simultàniament a primer i segon cicle en el pla antic, per defecte s’atribuirà al
primer cicle. L’excés de crèdits que poguera generar aquesta adaptació d’optativitat de
primer cicle es podrà adscriure al segon cicle a petició de l’estudiant.

5.- En els casos en què una matèria troncal del pla antic presente major nombre de crèdits que
la corresponent d’adaptació de pla nou o bé si la reforma del pla ha fet desaparèixer
matèries obligatòries, aquest excés de crèdits s’adaptarà al nou expedient com a crèdits
d’optativitat i s’hi conservarà la qualificació original de l’expedient de l’anterior pla.

6.- La qualificació de la matèria adaptada en el nou expedient serà la mitjana ponderada de la
qualificació de l’antiga matèria.

7.- L’expedient adaptat començarà amb còmput de convocatòria des de 0 per a totes les
assignatures del nou pla d’estudis.

8.- Caldrà facilitar la finalització del primer cicle en el pla anterior a tots els estudiants que
estiguen pròxims a aconseguir-ho i per als quals siga una adaptació més beneficiosa que la
que resulte dels mòduls cursats.

9.- No incloure en l’oferta del curs acadèmic corresponent d’un mòdul significa l’extinció del
mòdul i, per tant, a partir d’aquest moment es disposarà per a aprovar-lo  exclusivament de
les convocatòries estipulades pel Reial Decret anteriorment esmentat, dues en cadascun
dels dos cursos següents al moment de l’extinció.

10.- Supòsit especial per als títols que van incloure optativitat de tipus B i C.
Per a l’optativitat de tipus B i C en conjunt, s’incorporaran en l’expedient nou com a
optativa cursada en anterior pla d’estudis els crèdits d’aquestes optatives fins al límit
màxim que s’especifica en el pla d’estudis anterior corresponent. En el cas que el total de
crèdits cursats excedesca aquest límit màxim, s’adaptaran com a optatives els mòduls de
qualificació més alta i la resta se n’hi incorporarà com a crèdits de lliure elecció.

APROVAT EN JUNTA DE GOVERN DE 25 DE JUNY DE 2002.
MODIFICAT EN CONSELL DE GOVERN DE 30 DE JUNY DE 2004.
MODIFICAT EN CONSELL DE GOVERN DE 14 DE JUNY DE 2005


