NORMES DE MATRÍCULA PAU
CURS 2020-2021
Aquest Rectorat comunica que les normes que han d’aplicar els diferents serveis
administratius desls centres per formalitzar la matrícula en les proves d’accés a la
universitat són les que segueixen.

1. INSCRIPCIÓ EN LES PROVES
A. MATRÍCULA PAU
CONVOCATÒRIA DE JUNY
- Matrícula de les proves: del 24 de maig a l’1 de juny fins a les 14 hores.
- Data dels exàmens: 8, 9 y 10 de juny
- Lliurament dels resultats: 18 de juny
- Termini de presentació de reclamacions: 21, 22 y 23 de juny.
CONVOCATÒRIA EXTRAORDINARIA DE JULIOL
- Matrícula de les proves: del 21 al 30 de juny fins a les 14 hores.
- Data dels exàmens: 6, 7, i 8 de juliol
- Lliurament dels resultats: 14 de juliol
- Termini de presentació de reclamacions: 16, 19 i 20 de juliol.

B. La matrícula es durà a terme mitjançant l’aplicació informàtica, proporcionada per la
Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. La utilització d’aquesta aplicació és
imprescindible i, per tant, no es disposarà de cap aplicació alternativa.
Us demane, doncs, la vostra col·laboració respecte a l’escrupolós compliment dels terminis
establerts, a causa de la complexitat del procés.

C. ALUMNES AMB ESTUDIS CURSATS A L’ESTRANGER I CONVALIDATS
En el cas d’aquells alumnes que hagen cursat estudis parcials a l’estranger, posteriorment
convalidats, i que hagen obtingut l’oportuna equivalència de qualificacions, aquestes
hauran de ser computades en la nota mitjana de l’expedient en la relació corresponent.
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D.- MILLORA DE LES P.A.U.
Els estudiants que vulguen matricular-se de millora de la nota de les P.A.U., haurien de
matricular-se en el seu Centre corresponent. L'alumne podrà optar per matricular-se de la
prova completa, de la fase obligatòria o només de la fase voluntària .
E.- INSCRIPCIÓ EN LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT (SOLS FASE
VOLUNTÀRIA) DELS ALUMNES QUE HAN CURSAT CICLES FORMATIUS DE
GRAU SUPERIOR.
Els estudiants de cicles formatius de Grau superior que es matriculen en la Fase voluntària
de la PAU, ho faràn en el centre on estudien, excepte quan aquest centre educatiu no siga
públic i sols tinga estudis de cicles formatius. En aquest cas, la matrícula es formalitzarà en
el centre públic del qual depèn el centre on s’han cursat els estudis.
F.- No s’haurà de fer arribar a la Universitat l’Historial Acadèmic de Batxillerat ni
del Cicle Formatiu dels estudiants que es presenten a les PAU.

2. TAXES
Els imports vigents, d’acord amb el Decret 140/2018 de 14 de setembre de 2018 (DOCV
núm. 8387 de 20.09.2018), són:
Taxa per prova d’accés ordinària

78,20 euros

Família nombrosa categoria general

39,10 euros

Família nombrosa categoria especial

Exempts

Víctimes de violència de gènere

Exempts

Família monoparental categoria general

39,10 euros

Família monoparental categoria especial

Exempts

Alumnes amb discapacitat igual o superior al 33%

Exempts

Alumnes amb matrícula d’honor o premi extraordinari en 2n de
batxillerat (segons l’acord de la Comissió Gestora del dia 28 de febrer
de 2007)

Exempts

Les exempcions per al pagament de les taxes són les que estableix l’article 148 del Decret
Legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei de taxes de la
Generalitat Valenciana.
Aquestes exempcions són aplicables com assenyala aquest Decret:
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«D’acord amb allò que disposa el Reial Decret 1721/2007, de 21 de decembre, pel
qual es regula el sistema de beques i altres ajudes a l’estudi, els alumnes que reben una
beca a càrrec dels pressupostos generals de l’estat estan exempts del pagament de la
taxa establerta en la tarifa I de l’article 150 d’aquesta Lley (DOGV nº 4.971)».
La matrícula de proves d’accés es troba inclosa en l’esmentada Llei, en la tarifa II. Així,
doncs, ELS BECARIS DE SEGON DE BATXILLERAT, NO ESTAN EXEMPTS DEL PAGAMENT DE
LES TAXES.
Aqueix centre ha de verificar la inscripció i el pagament dels preus públics corresponents i
formalitzar l’imprès d’autorització adjunt.

3. ALTRES OBSERVACIONS
Per evitar errors que puguen repercutir en l’organització de les proves i, en conseqüència,
en l’alumne, us demane que el personal d’aqueix centre comprove les dades personals dels
alumnes, especialment les corresponents als cognoms, NIF, matèries obligatòries i
voluntàries i la seua codificació.
És absolutament imprescindible que, en cadascun dels exercicis, l’estudiant acredite
la seua identitat davant el tribunal presentant el DNI.
De conformitat amb l’article 6 de l’Ordre de 29.04.2010 (DOCV de 30.04.2010), en la
relació de matrícula caldrà indicar l’exempció del valencià, si és el cas.

4. DOCUMENTACIÓ A APORTAR A la UNIVERSITAT
La documentació a aportar a la Universitat es realitzarà per correu electrònic
(matriculap@uv.es), els documents a aportar seran:
- Resum de la matrícula dels alumnes, haurà de coincidir amb els alumnes matriculats en
ITACA.
- Autorització de cobrament degudament signada pel director o secretari del centre.
- Representants del Centre que acompanyaran als alumnes.
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En/Na ............................................................................................................................ Director/a o
Secretari/Secretària del Col·legi/IES……………….............................................................................,
AUTORITZE a la Universitat de València (Estudi General), al cobrament de ......................
euros (1) en concepte de preus públics corresponents a la matrícula de juny/juliol, de les Proves
d’Accés a la Universitat curs 2020-2021.

IBAN

ENTITAT

SUCURSAL

DC

NÚMERO DE COMPTE

.........................., a ............ de ....................... de 2021

El Director/a o Secretari/Secretària, (2)

Signat:............................................................

(1) La xifra ha de coincidir amb la que resulta de la matrícula global dels estudiants del Centre.
(2) O persona autoritzada en el compte.
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