
Reserva del 5% de places: en graus i màsters oficials (primera fase).

Possibilitat de matrícula a temps parcial, des del primer curs.

Canvi de grup: Si sol·licita canvi de grup, s’ha de valorar si està justificat per motiu de 
discapacitat. Cal contactar amb UVdiscapacitat per obtenir informació al respecte. Només per a 
assignatures de FB, OB i FBB.

Prioritat en pràctiques: No donar prioritat pel sol fet de tenir certificat de discapacitat. Es 
recomana contactar amb UVdiscapacitat per obtenir informació de les necessitats concretes.

Reglament de permanència: Si no supera 12 ECTS durant el primer any de grau o postgrau i 
sol·licita adequació de normativa per motius de discapacitat, recomanem consultar 
UVdiscapacitat per si ens consta situació de força major, com requereix el reglament.

Reglament de matrícula: Si no supera més de 36 ECTS en dos anys consecutius, cal tenir en 
compte la instrucció adjunta en els casos en què la causa de força major estiga vinculada a 
aspectes d’igualtat, diversitat o discapacitat. Les sol·licituds de l’estudiantat s’han de remetre 
al Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat perquè la unitat corresponent n’emeta un 
informe tècnic. 

Cens: En la mesura que es puga, cal gestionar l’alta del col·lectiu amb discapacitat abans 
d’octubre, perquè es puguen beneficiar de l’exempció del pagament dels preus públics de 
matrícula i per poder oferir-los des d’UVdiscapacitat l’atenció que puguen necessitar. 

Altres: Convé recordar que si compleixen els criteris de discapacitat, cal marcar la casella 
“discapacitat” en la matrícula perquè arribe la informació a UVdiscapacitat i informar dels 
serveis al seu abast.

Si teniu cap dubte, contacteu a través de: uvdiscapacitat@uv.eso  96 398 34 26.

http://www.uv.es/uvdiscapacitat 

Certificat de discapacitat de l’estudiantat beneficiari de l’exempció del pagament dels preus 
públics de matrícula (cada any s’ha de revisar la documentació aportada):

 IMSERSO, òrgan competent de la CV o qualsevol altre de les CA de l’estat: grau de 
discapacitat  igual o superior al 33%.  

 INSS: Incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa.
 Comprovar titularitat del certificat.

 Comprovar data de caducitat (definitiu) o amb caducitat tècnica. 

 Comprovar percentatge de discapacitat igual o superior al 33%.

INFORMACIÓ SOBRE DISCAPACITAT 
PER ALS CENTRES DE LA UV DURANT EL PERÍODE DE MATRÍCULA
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