DOCUMENTACIÓ DE MATRÍCULA - ALUMNAT DE NOU INGRÉS (Graus)
Després de l'Automatrícula, cal pujar la documentació en format PDF a la Intranet/Secretaria Virtual. Al començament del curs i al llarg del mateix, es
podrà requerir a l'alumnat que aporte originals en Secretaria per a la validació.
DOCUMENTACIÓ PERSONAL
I BANCARIA

DNI (Alumnat estranger: NIE i passaport).
AUTORITZACIÓ DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: l'alumnat ha de pujar, a través de la seua Intranet/Secretaria
virtual/Documentació autorització, el model emplenat autoritzant la UPV per al càrrec bancari de les taxes acadèmiques,
amb les dades i signatura del titular del compte bancari, juntament amb la documentació acreditativa d'aquesta titularitat
(còpia de la primera fulla de la llibreta bancària o justificant de titularitat expedit pel Banc)
FOTOGRAFIA DE CARNET: l'alumnat haurà de pujar, a través del menú de la Intranet/Secretaria virtual/Fotografia, una
foto de carnet per a l'elaboració del carnet universitari.

PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT
(PAU-EVAU)

Comunitat Valenciana
Resta de Comunitats

SEGONS LA FORMA D'ACCÉS

Targeta de notes de les PAU.
Taxa d'expedició C.A.O. (Certificat acadèmic Oficial) de trasllat d'expedient.

NO realitza Fase Específica PAU

Titul o justificant taxes del Títol

SI realitza la Fase especifica PAU

Títul o justificant taxes Títol.
Targeta de notes de les PAU.

CICLES FORMATIUS -FP

TITULATS UNIVERSITARIS

Targeta de notes de las PAU.

Taxa expedició C.A.O. (Certificació Académica Oficial) del trasllat de les PAU.

Títol o certificació supletòria del títol.

PROVA ACCÉS + 25 ANYS

Certificat de superació de les proves.
Justificant de sol·licitud de la C.A.O (Certificació Acadèmica Oficial) en la Universitat de realització de la prova.

ACCÉS DE +40 ANYS AMB EXP. LABORAL

Certificat dels resultats de la prova.

ACCESO DE +45 AÑOS SIN TIT. NI EXPERIENCIA

Certificat dels resultats de la prova.
Justificant de sol·licitud de la C.A.O. (Certificació Acadèmica Oficial) en la Universitat de realizació de la prova.

UNED

Acreditació provisional de la UNED.
L'alumnat haurà de disposar de l'acreditació definitiva en el termini màxim d'un mes des de l'emissió d'aquesta. Si no es
disposa de l'acreditació definitiva abans del 15 d'octubre, se li donarà de baixa en la seua matrícula per falta de
documentació (excepte alumnes pendents d'homologació del batxillerat, que es prolongarà fins a final de curs) Una
vegada obtinguda l'acreditació definitiva, si la nota d'admissió resultara inferior a la que constava en l'acreditació
provisional i, al seu torn, siga inferior a la de l'últim estudiant admès en el corresponent Grau, es procedirà a donar de
baixa en la matrícula.

ESPORTISTES D'ELIT

EXEMPCIÓ O REDUCCIÓ DE TAXES

FAMÍLIA NOMBROSA
s

Justificant que acredite tal condició adjuntant acreditació expedida pel Consell Superior d'Esports o òrgan competent de la
Comunitat Autònoma.
Còpia del llibre o targeta de Família Nombrosa en vigor (des del 22 de juliol fins al 31 de desembre de l'any en curs)

FAMÍLIA MONOPARENTAL
(Només Comunitat Valenciana)
DISCAPACITAT

Títol col·lectiu familiar o carnet individual de l'estudiant en vigor (des del 22 de juliol fins al 31 de desembre de l'any en
curs)
Còpia del certificat de minusvalidesa (grau igual o superior al 33%)

MATRICULA D'HONOR EN
BATXILLERAT
PREMI EXTRAORDINARI EN
BATXILLERAT

Certificat expedit pel centre d'estudis competent que acredite l'obtenció.

ALUMNAT SELECCIONAT PELS
COMITÈS LOCALS en les olimpíades de
Matemàtiques, Física, Química i Economia

Credencial o certificat atorgat a l'alumne.

VÍCTIMES DEL TERRORISME

Document acreditatiu de la condició de víctima.

VÍCTIMES D'ACTES DE VIOLÈNCIA DE
Resolució judicial o informe del Ministeri Fiscal.
GÈNERE, AIXÍ COM FILLS I FILLES MENORS Acreditació de la dependència dels fills a càrrec: llibre de família, certificat d'empadronament i Declaració de renda (rendes
DE 25 ANYS
no superiors a 8.000 €)
(Només Comunitat Valenciana)
ALUMNAT SUBJECTE AL SISTEMA
Certificat de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives.
DE PROTECCIÓ DE MENORS O AL SISTEMA
JUDICIAL DE REEDUCACIÓ, EN ALGUN
PERÍODE DELS TRES ANYS ANTERIORS A
LA MAJORIA D'EDAT
ALUMNAT EN SITUACIÓ D'EXCLUSIÓ
Certificat de l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
SOCIAL/PERCEPTORS DE RENDA
VALENCIANA D’INCLUSIÓ
ALUMNAT BENEFICIARI DE LA PRESTACIÓ Certificat de l'òrgan competent.
DE L'INGRÉS MÍNIM VITAL

