
 

 
Normativa Facultat de Turisme per la resolució de les sol·licituds de canvi de grup 

 
1. De forma general s'estableix que: 

a. L'alumnat podran sol·licitar canvi de grup a través d'UIB digital durant el 
període que s'indica al calendari vigent d’actuacions administratives de grau del 
curs acadèmic. 

b. Les sol·licituds de canvi de grup es resoldran per ordre d'arribada. 
c. Si el grup o l'aula es troben al màxim de la seva capacitat legal establerta 

(d’acord amb la normativa vigent), no s'admetran canvis de grup, encara que la 
causa estigui justificada. 

 
2. Sols s'atendran sol·licituds de canvi de grup en causes justificades, i sempre que la 
capacitat legal de l'aula, la capacitat legal del grup, i la normativa vigent així ho 
permetin. Les causes que es poden al·legar per a la sol·licitud de canvi de grup són:  
 

a. Estar treballant amb una mitjana de dedicació equivalent, com a mínim, a la 
meitat de la durada màxima de la jornada ordinària de treball, en el mateix 
horari del grup en el qual està matriculat. Documentació que s'ha d'aportar: 
» certificat de vida laboral, contracte de treball en vigor, nomenament 

administratiu per als funcionaris públics o altres documents que provin 
l’activitat actual, com per exemple: alta al règim d’autònoms de la 
Seguretat Social, alta al cens d’empresaris i/o professionals, certificat de 
retencions emès per l’Agència Tributària. 

» Certificat emès per l’empresa on consti l’horari laboral.  
b. Estar afectat per una discapacitat física, sensorial o psíquica en un grau 

superior al 33%. Documentació que s'ha d'aportar: 
» certificat emès per l’organisme competent per al seu reconeixement o 

certificat mèdic.  
c. Ser estudiant a temps parcial. Documentació que s'ha d'aportar: 

» en el cas de nous estudiants a temps parcial, còpia de la sol·licitud 
» en el cas d’antics estudiants a temps parcial, no s’haurà d’aportar 

 
d. Tenir cinquanta-cinc anys o més en la data d’inici del curs acadèmic  
e. Estar en situació de protecció a la família o d’haver de tenir cura de persones 

dependents. Documentació que s'ha d'aportar: 
» certificat emès per l’organisme competent per al seu reconeixement.  

f. Trobar-se en altres situacions extraordinàries no contemplades als punts 
anteriors a valorar per l’òrgan competent 
» S'ha d'adjuntar tota la documentació justificativa corresponent. 
» Si la sol·licitud es presenta per compartir mitjà de transport, s’haurà 

d’aportar certificat d’empadronament i declaració jurada de tots els que el 
comparteixen.  

 
3. En el moment de presentar la sol·licitud l'alumne haurà d'ajuntar telemàticament 
tota la documentació requerida. 
 



 

4. Si la capacitat legal de l'aula i la capacitat legal del grup ho permeten, s'atendran 
peticions de canvi de grup per altres motius distints als assenyalats a l'apartat 2. 
 
5. No s’aprovarà el canvi de grup en els següents supòsits:  

» Haver presentat la sol·licitud fora de termini.  
» No haver presentat la deguda justificació de les causes al·legades.  

 
 


