
 

INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A L’ESTUDIANT 

 Reserva del 5% de places en qualsevol títol oficial per a persones que 

tinguen reconeguda la condició de discapacitat amb un grau igual o superior al 

33%. 

 

 Exempció del pagament de taxes de matrícula, certificat de qualificacions, 

expedició de títols, doctorat i màster o postgraus oficials... El règim aplicable a les 

taxes per la prestació de serveis acadèmics, l’estableix la Llei orgànica 4/2007, de 

12 d’abril, que modifica la Llei orgànica d’universitats, en l’apartat 6: “D’acord 

amb el que estableixen l’article 30 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, 

d’integració social dels minusvàlids, i les seues normes de desplegament, 

els estudiants amb discapacitat, considerant-se com a tals els compresos 

en l’article 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, tenen dret a l’exempció total de taxes i preus públics en 

els estudis conduents a l’obtenció d’un títol universitari”. En conseqüència, 

tenen dret a l’exempció del pagament de qualsevol tipus de taxes acadèmiques 

tots els estudiants amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 33%, 

sense cap exigència de renda o d’ingressos familiars. Respecte als estudis que 

comporten l’obtenció d’un títol propi, l’esmentada exempció exigeix un acord del 

Consell Social que puga preveure-la expressament.  

  

 Prioritat de matrícula: La sol·licitud d’adaptació dels horaris acadèmics pel 

que fa a les peticions de canvi de grup. l’ha de realitzar l’estudiant a la secretaria 

de la facultat dins dels terminis establerts a aquest efecte, de caràcter general, 

per a tot l’estudiantat. De conformitat amb les necessitats específiques de cada 

cas i després de la valoració de la UPD (que n’emetrà l’informe convenient), és la 

facultat corresponent la que ha de resoldre la petició tenint en compte, a més, 

altres requisits, com és ara la capacitat màxima de l’aula. 

 

 Adequació del reglament de permanència a les necessitats de la comunitat 

estudiantil amb discapacitat, mitjançant la valoració de cada cas concret. 

 

Les demandes realitzades només seran ateses si s’utilitza el formulari 

pertinent (incloses també les enviades des de l’entorn correu UV) dins del 

termini establert. Tots els suports es faran després de la valoració prèvia 

de les necessitats per part dels tècnics de Programa d’Assessorament 

Psicoeducatiu.  

És convenient consultar a l’inici de cada curs acadèmic les variacions i les 

normes que hi ha establertes a aquest efecte.  
 

Adreça: Av. Blasco Ibáñez, 21, València 46010.   
Tel. (96) 3983426    Fax. (96) 3864758.      

Pàgina web: http://upd.uv.es/ 
 

 

http://upd.uv.es/


 

PROGRAMES DE LA UPD 

Assessorament psicoeducatiu: 
 

 Informació general i/o específica sobre els estudis universitaris.                     

 Assessorament educatiu i/o vocacional. 

 Valoració de les necessitats prèvies a l’establiment dels suports. 

 Informació al professorat davant la necessitat de qualsevol adaptació deguda a 

necessitats específiques. Implica el consentiment signat de l’estudiant. Termini 

màxim per a assignatures anuals i de primer quadrimestre: 30 de novembre; 

per al segon quadrimestre: 30 d’abril. Excepte condicions especials que es 

puguen justificar. 

 Al Servei de Biblioteques de la UV, sempre que s’acredite la condició de 

discapacitat, el període de préstec de material s’amplia, i hi ha amés l’opció de 

préstec interbibliotecari. 

Informació i sol·licituds: updestudiantes@uv.es 

Equiparació d’oportunitats: 

Suport personal: Intèrpret de llengua de signes (LS) i auxiliar de suport (lavabo, 

àpats...). 

Suport tècnic: Segons que siga la discapacitat:   

 Tramitació de l’accés als aparcaments dels campus, cas de tenir mobilitat 

reduïda i disposar de la targeta d’aparcament del municipi de residència. 

 Lliurament d’adhesius de reserva d’espai en primeres files de l’aula i llibretes 

autocopiatives, si l’estudiant té gran dificultat a l’hora de prendre apunts per si 

mateix. 

 Préstec de productes de suport: emissores de FM, gravadores... 

 Adaptacions d’aula: taules, cadires, ascensors... 

 Adaptació d’exàmens: Braille, LS, ús de productes de suport... 

Sol·licituds: Raquel.Rodrigo@uv.es 

Sensibilització, formació i voluntariat: 
 

 Fomenta accions de sensibilització sobre continguts relacionats amb la 

discapacitat, dirigides tant a la comunitat universitària com a institucions externes 

a la UV. 

 Dinamitza el voluntariat de la UPD: proporciona informació sobre les accions 

dutes a terme en la UPD i en altres entitats de discapacitat; forma perquè puguen 

desenvolupar les activitats on participen; en fa el seguiment a través de reunions 

periòdiques i certifica la col·laboració en acabar el curs acadèmic. 

Accessibilitat universal: 

 Du a terme accions adreçades a facilitar l’eliminació de les barreres 

d’accessibilitat física, electrònica i de comunicació que hi ha a la UV. 
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