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UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

REGLAMENT SOBRE L’ATENCIÓ ACADÈMICA ALS ESTUDIANTS I LES
ESTUDIANTES AMB DISCAPACITAT
Exposició de motius
La Llei Orgànica d’Universitats, en la seua darrera reforma realitzada mitjançant la Llei
4/2007, de 12 d’abril, ha impulsat l’establiment de polítiques actives a la universitat per
tal de garantir la igualtat d’oportunitats de les persones amb discapacitat i el suport
permanent a les persones amb necessitats especials.
En aquesta mateixa línia, els Estatuts de la nostra Universitat estableixen en l’art. 10 la
promoció i la disposició de mesures d’acció positiva perquè els membres de la
comunitat universitària amb discapacitat puguen desenvolupar de manera plena i
efectiva la seua activitat universitària.
La nostra Universitat porta més de 20 anys atenent les necessitats especials de les
persones amb discapacitat a través de diferents serveis, cosa que va menar a l’aprovació
de les normes d’integració i a la creació d’un Servei denominat Assessoria Universitària
d’Estudiants amb Discapacitat per acord de Junta de Govern de 30 d’abril de 1998; l’1
de juliol de 2003 es va crear la figura de la Delegació del Rector per a la Integració de
Persones amb Discapacitat, que assumia i coordinava les funcions de l’Assessoria
Universitària d’Estudiants amb Discapacitat.
L’art. 14 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació
dels ensenyaments universitaris oficials, disposa, al seu torn, en l’apartat 2, la creació de
serveis de suport encarregats específicament d’acollir i orientar els estudiants/tes de nou
ingrés, d’assessorar-los i d’avaluar-los davant les possibles adaptacions curriculars.
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És per aquesta raó que s’ha considerat necessari establir una regulació de les funcions i
de l’àmbit d’actuació d’aquest servei, de manera coordinada amb altres universitats a
través de la RUNAE d’acord amb el document directiu aprovat per la CRUE.
Art. 1. Objecte
1. L’objecte d’aquesta normativa és regular les accions d’atenció acadèmica dirigides a
l’estudiant/ta amb discapacitat a fi de facilitar la seua presència a la Universitat de
València i garantir-li el corresponent suport durant els estudis.
Art. 2. Àmbit d’aplicació
1. A l’efecte d’aquesta normativa, tenen la consideració d’estudiants/tes amb
discapacitat aquells/es que estan matriculats a la nostra Universitat i tenen reconeguda
aquella situació mitjançant un certificat legal expedit pels òrgans públics competents
d’acord amb l’art. 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’igualtat d’oportunitats,
no-discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.
2. També poden ser atesos/es estudiants/tes amb un grau de discapacitat inferior al 33%,
sempre que es constate que tenen unes necessitats educatives especials derivades de la
condició de discapacitat.
La valoració d’aquestes necessitats, la farà el servei competent.
Art. 3. Drets dels estudiants/tes amb discapacitat
1. Els estudiants i les estudiantes amb discapacitat tenen dret a una avaluació de les
necessitats específiques derivades de la seua condició de discapacitat, i en conseqüència
si és necessària l’adaptació curricular d’accés, avaluació, itineraris formatius,
permanència o qualsevol altra mesura que es puga establir per garantir la igualtat
d’oportunitats amb la resta d’estudiants/tes.
2. Els estudiants/tes amb discapacitat poden seguir un ritme diferent al de l’estudiant/a
mitjà/na. Tanmateix, com que estan exempts de taxes, s’ha de mantenir la garantia
d’aprofitament de manera que la permanència es lligue a un èxit acadèmic mínim.
Art. 4. Procediment d’actuació
1. Els estudiants/tes que es matriculen a la Universitat de València poden fer constar en
el document habilitat a aquest efecte dins del sobre de matrícula o en l’aplicació
informàtica la seua condició de persona amb discapacitat i el seu desig de ser assessorat
i orientat pel servei competent. En el cas de situacions sobrevingudes o referides a
l’article. 2 d’aquest reglament, els estudiants/tes poden adreçar-se directament al servei
competent en matèria d’atenció a la discapacitat (en endavant, el servei competent) per
sol·licitar l’avaluació corresponent. Aquesta sol·licitud és independent de la que
requereix l’Administració per ser beneficiari de l’exempció de taxes a què es refereix
l’apartat 6 de la disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica 4/2007, de 12
d’abril.
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2. El servei competent pot sol·licitar a uns altres òrgans de la Universitat la llista de tots
els estudiants/tes beneficiaris/ies de l’exempció de taxes per discapacitat, amb finalitats
estadístiques o informatives.
3. En el cas d’estudiants/tes de nou ingrés, el servei competent pot contactar amb el
centre de procedència per informar-se sobre les adaptacions que li van ser aplicades per
cursar els estudis previs.
4. Els estudiants/tes que sol·liciten l’actuació del servei competent seran citats per
aquest per tal d’avaluar-ne les necessitats i facilitar-li els recursos i les mesures
necessàries per cobrir-les, sempre que estiguen disponibles. Si no es disposa d’aquests
recursos, s’haurà d’emetre un informe preceptiu al centre o servei corresponent perquè
esmene la deficiència.
5. Si és necessari establir adaptacions curriculars, d’avaluació, d’itinerari o d’estudis
alternatius, o de permanència, el servei competent, després d’avaluar les necessitats de
l’estudiant, n’ha d’emetre un informe i trametre’l a la comissió competent en matèria
d’estudis. Aquesta comissió, en reunió ordinària, ha d’emetre un informe favorable o
desfavorable sobre l’adaptació sol·licitada, per a la qual cosa pot demanar al seu torn
informes dels departaments responsables en l’àrea de coneixement de la matèria. En cas
de conflicte o de no haver-hi acord sobre l’adaptació sol·licitada, l’òrgan competent en
matèria d’estudis de la Universitat hi té caràcter dirimidor. Qualsevol sol·licitud
d’aquestes característiques s’ha de presentar a principi del quadrimestre en què
s’imparteix la docència.
Art. 5 Mesures d’acció positiva
El servei competent ha de promoure les mesures següents respecte dels subjectes que
esmenta l’article 1.:
1. La reserva del nombre necessari de places d’aparcament per a les persones amb
discapacitat.
2. L’exempció de taxes de les accions formatives tendents a l’obtenció d’un títol
acadèmic que ofereixen els diferents serveis de la nostra Universitat, inclosos els títols
propis.
3. L’adaptació dels horaris acadèmics en funció de la naturalesa de les necessitats
educatives específiques, previ informe justificatiu en cada cas.
4. La possibilitat que es puguen matricular d’un nombre de crèdits inferior al que hi ha
establert amb caràcter general, sempre que això estiga justificat per les seues necessitats
específiques derivades d’una condició de discapacitat.
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Disposició transitòria. Fins que no es cree un servei específic per donar suport a les
persones amb discapacitat correspondran a l’Assesoria Universitària d’Estudiants amb
Discapacitat les funcions derivades d’aquest reglament.
Disposició derogatòria. Queden derogades totes les normes reglamentàries de la
Universitat de València que s’oposen o que siguen incompatibles amb el que disposa el
present reglament.
Disposició final. Aquesta normativa entrarà en vigor a partir del dia de la seua
aprovació en el Consell de Govern de la Universitat de València.

València, 31 de maig de 2010

