
 

 

El Reglament de Matrícula de la Universitat de València per als títols de Grau i 
Màster aprovat per acord del Consell de Govern de 30 de maig de 2017 (ACGUV 
107/2017) estableix en el seu article 16 que, dins dels terminis fixats a aquest 
efecte per cada centre, els estudiants poden sol·licitar al degà o director del centre 
la modificació de la matrícula en els supòsits disposats en l'apartat primer del 
referit article, supòsits que inclouen aquells altres que el centre considere. 

L'article 16.3 del citat Reglament de Matrícula disposa que, concedida la 
modificació de la matrícula per resolució del degà del centre, serà aplicada 
immediatament en l'expedient de l'estudiant sense que puga posteriorment 
renunciar a la modificació concedida. 

L'organització acadèmica del curs 2022-2023 fa obligatori que la capacitat 
màxima dels grups teoricopràctics no puga sobrepassar en cap cas els 50 
estudiants matriculats. 

Per consegüent, s'han reduït els supòsits de canvi de grup a aquells en els quals 
existeix una causa real de força major que impedisca assistir a les classes en 
l'horari matriculat.. 

 

Primera. Requisits 

Poden sol·licitar canvi de grup els estudiants matriculats en el curs 2022-2023 en 
les titulacions de grau i doble grau que s'imparteixen en la Facultat de Dret. 

Segona. Modalitats de canvi de grup 

1) Canvis de grup per causa justificada acreditada: Per motius laborals 
(únicament treballadors i treballadores amb contracte de duració 
indefinida), discapacitat, estudis en conservatori, esportistes d’elit o alt 
nivell i per motius lingüístics (aquets últim motiu no és aplicable en el caso 
del doble grau ADE-Dret), circumstàncies que hauran de quedar 
acreditades documentalment. 

2) Canvis de grup per solapament de horari entre assignatures. 

Tercera. Canvis de grup por causa justificada acreditada 

Per justificar el canvi cal presentar documentació acreditativa de la causa al·legada: 

1) Por motius laborals: 

a) Contracte de treball de durada indefinida i amb un horari de treball 
coincident, almenys, en un 50% amb l’horari de classes. Se exclouen 
expressament els contractes temporals como causa justificada pel 
canvi de grup. 

b) Justificant d’alta en la Seguretat Social. 

Supòsits Facultat de Dret 



 

 

c) Informe de vida laboral de la Seguretat Social. 

d) Certificat de l’empresa en el que conste l’horari laboral. 

2) Por motius lingüístics (valencià a castellà): cal acreditar no haver cursat 
valencià als estudis de batxillerat i procedir d’una comunitat autònoma amb 
llengua (co)oficial diferent al valencià. Motiu no aplicable en el cas del doble 
grau ADE-Dret. 

3) Esportistes d’elit, alt nivell i alt rendiment: segons pertoque haurà 
d’acreditar-se la condició d’esportista d’elit, alt nivell o alt rendiment 
aportant còpia de la publicació en el DOCV o en el BOE i certificació del club 
on conste l’horari esportiu. 

4) Discapacitat: cal aportar certificació de la Generalitat Valenciana e 
informes de caràcter de salut que justifiquen el canvio de grup. En aquest 
cas, la Facultat, de ofici, recavarà informe favorable de la Unitat per la 
Integració de Persones amb  Discapacitat de la Universitat de València. 

5) Per estudis de conservatori: s’haurà d’acreditar la matrícula en els citats 
estudis en el curs 2022/2023 i aportar certificat dels horaris. 

A la sol·licitud de Secretaria Virtual s’haurà de indicar un màxim de tres 
agrupacions alternatives per ordre de preferència (indicar totes les assignatures 
matriculades en l’agrupació) senyalant en el camp observacions el torn 
(matí/vesprada) i el idioma de docència (castellà/valencià) així com el motiu per 
el que es sol·licita el canvi de grup (Laboral, esportista alt nivell, etc.) la 
documentació justificativa haurà de presentar-se en el registre electrònic de la 
Universitat d’acord amb les instruccions que consten a l’annex d’aquesta 
convocatòria. 

Quarta. Canvis de grup per solapament de horaris d’assignatures 

Abans de realitzar la matrícula, els i les estudiants han de preparar-la comprovant 
que els horaris confeccionats no presenten incompatibilitats horària. 

Únicament s’atendran les sol·licituds de canvi de grup per solapament de horaris 
en el supòsit que durant l’automatrícula l’aplicació informàtica només dóne opció 
de matricular una assignatura en grups que presenten el mateix horari que les 
assignatures de l’agrupació principal. En qualsevol cas, la concessió del canvi 
estarà supeditada a l’existència de places disponibles. 

La sol·licitud únicament haurà de formular-se especificant un màxim de tres grups 
alternatius por ordre de preferència i el motiu pel que es sol·licita el canvi de grup 
en aquest cas “Solapament de horari” en el camp Observacions. 

Solament es concediran aquells canvis que no generen un nou conflicte de horari 
en l’expedient del o de l’estudiant, i hi hagen places disponibles. 

 



 

 

Quinta. Terminis i lloc de presentació de sol·licituds 

S’estableixen dues terminis de presentació de sol·licituds, un primer termini per 
als estudiants de nou ingrés en la Facultat de Dret pel procediment de 
preinscripció en el curs 2022/2023 i un segon termini per als i les estudiants de 
segones i següents matrícules en la Facultat de Dret (estudiants ja matriculats en 
el curs 2021/2022). 

Estudiantat de nou ingrés: 

• La sol·licitud de canvi de grup per causa justificada es presenta, una vegada 
matriculat/da, en el Portal de Serveis de l’Estudiant, fins el 26 de juliol de 
2022, tots seguit haurà de presentar-se la justificació documental de la 
causa al·legada en el registre electrònic de la Universitat de València enllaç 
fins el 26 de juliol de 2022.  

Estudiantat de segona o posterior matrícula: 

• La sol·licitud de canvi de grup per causa justificada, es presenta, una vegada  
matriculat/da en el Portal de Serveis de l’Estudiante fins el 2 de setembre de 
2022, tot seguit haurà de presentar-se la justificació documental de la 
causa al·legada en el registre electrònic de la Universitat de València enllaç 
fins el 2 de setembre de 2022. 

• Les sol·licituds de canvi de grup per solapament de horari cal presentar-
les, una vegada matriculat/da en el Portal de Serveis de l’Estudiant fins el 
2 de setembre de 2022. 

Sexta. Resolució 

El fet de sol·licitar el canvi NO IMPLICA que aquest siga concedit, únicament es 
concedirà el canvi en el que cas de que concórrega alguna de les modalitats de 
canvi de grup i els grups triats tinguen places disponibles. 

Les sol·licituds de canvi de grup es resoldran seguint el ordre de cita de matrícula, 
prioritzant en primer lloc les sol·licituds de canvi de grup per causa justificada. 

Una vegada finalitzat el procediment els i les estudiants podran consultar el 
resultat de la sol·licitud en el portal de serveis a l’estudiant, també en la consulta 
resum de matrícula de la secretaria virtual (www.uv.es/portalumne -,  
https://secvirtual.uv.es ) 

Els canvis concedits són irrenunciables no sent admissibles noves sol·licituds de 
canvi de grup amb posterioritat. 

Les sol·licituds presentades fora del termini previst seran 
desestimades de manera automàtica. 

Les sol·licituds per motius justificats sobrevinguts posteriors a la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds podran 

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://www.uv.es/eregistre
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
https://www.uv.es/eregistre
https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
http://www.uv.es/portalumne
https://secvirtual.uv.es/


 

 

presentar-se mitjançant el registre electrònic aportant 
justificació documental de la causa al·legada d'entre les previstes 
en l'apartat tercer.  

 

València, a 1 de juliol de 2022 

 

 

  



 

 

INSTRUCCIONS PRESENTACIÓ DOCUMENTACIÓ PER  

REGISTRE ELECTRÒNIC 

https://www.uv.es/eregistre 

 

 

  

Usuari i contraseny 
de la Universitat 

https://www.uv.es/eregistre


 

 

 

 

 

 

En els apartats exposició i sol·licitud 
pot indicar-se els textos següents 
que concreten la sol·licitud  

La sol·licitud ha de dirigir-se al centre 
Facultat de Dret, gestions específiques 
de la unitat:  

“Canvis de grupo per causes 
justificades curs 2022-2023” 



 

 

 

 

 

  

Adjuntar els documents 
justificatius de la causa 
al·legada 

Assenyalar “Sí” i indicar l'email 
d'estudiant de la Universitat de València 



 

 

ENLLAÇ AL PORTAL DE SERVEIS A L’ESTUDIANT 

Portal de Servicios del Estudiante    https://www.uv.es/portalumne 

 

Les sol·licituds presentades fora del termini previst seran 
desestimades de manera automàtica. 

Les sol·licituds per motius justificats sobrevinguts posteriors a la 
finalització del termini de presentació de sol·licituds podran 
presentar-se mitjançant el registre electrònic aportant 
justificació documental de la causa al·legada d'entre les previstes 
en l'apartat tercer.  

https://webges.uv.es/uvPortalUVWeb/
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