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1. Justificació 

 

En els darrers anys, s’han donat grans passes en la participació social de les 

persones amb discapacitat i s’ha experimentat un gran avenç en el 

reconeixement dels drets d’aquest col·lectiu. Principis com el de no 

discriminació, igualtat d’oportunitats, inclusió i normalització han estat assumits 

per la majoria de normatives, tant a nivell internacional, europeu, nacional com 

autonòmic (la Llei d’Igualtat d’oportunitats i la no discriminació de les persones 

amb discapacitat LIONDAU (2003), la Llei Orgànica d’Universitats (2001; 2007) 

Convenvió sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006) i el Real 

Decret d’Ordenació dels ensenyaments Universitaris (2007) o la Llei 26/2011, 

d’adaptació normativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les 

Persones amb Discapacitat) en son un exemple. 

 

Des del 2006, la URV, conjuntament amb altres universitats catalanes, participa 

en el projecte UNIDISCAT, impulsat per la Comissió d’Accés i Afers Estudiantils 

(CAAE) del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), amb la creació d’una 

Comissió Tècnica que treballa en la implantació d’un Pla d’acció per a la 

inclusió de les persones amb discapacitat a la universitat1. 

 

D’una manera gradual s’han anat obrint els diferents àmbits de la societat a la 

participació de les persones amb discapacitat, adaptant els contextos i 

proporcionant recursos per a una progressiva convivència en igualtat de 

condicions. I això també ha succeït a l’àmbit universitari. La Universitat, com a 

institució acadèmica ha d’assumir, també, el seu paper en el procés general de 

desenvolupament humà i social. En base a aquesta meta ha de formar 

professionals competents i compromesos per assolir una societat més justa, 

més humana i solidària. 

 

Si observem el cens d’estudiants amb discapacitat matriculats a la URV, es pot 

comprovar el gran augment d’estudiants amb diversitat funcional en els darrers 

anys; així doncs, dels 15 estudiants que s’havien matriculat el curs 2005-06 ha 

                                                            
1 Soro, E.; Vilà, A. (2005): Projecte Universitat i Discapacitat a Catalunya UNI.DIS.CAT. Barcelona 
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passat a convertir-se a 152 aquest curs 2014-15. 

És en aquest context que la nostra Universitat segueix compromesa en 

aconseguir que els principis de no discriminació, igualtat d’oportunitats, 

integració i normalització siguin contemplats i presents en les seves actuacions.  

És per tot això que la URV renova el seu Pla d’Atenció a la discapacitat, amb la 

finalitat de seguir afavorint la participació i la inclusió acadèmica, laboral i social 

de les persones amb discapacitat a la Universitat, i promoure les actuacions 

necessàries perquè puguin participar, de ple dret, com a membres de la 

comunitat universitària. 

 

 

2. Principis 

 

El Pla que presentem a continuació és regeix pels següents principis: 

 

• Normalització: 

Principi en virtut del qual les persones amb discapacitat han de poder portar 

una vida normal, accedint als mateixos llocs, àmbits, béns i serveis que estan a 

disposició de qualsevol persona (LIONDAU). 

 

• No Discriminació: 

Establir les mesures necessàries per evitar la discriminació tan directa com 

indirecta, en tots els àmbits de la vida universitària. Es considera discriminació 

quan una persona és tractada de manera desigual i desfavorable per la seva 

pertinença a un grup concret, i no sobre la base de les seves capacitats 

individuals (LIONDAU). 

 

• Inclusió: 

Vetllar per la igualtat efectiva en l’accés i permanència en el sistema 

universitari, podent-hi introduir determinades mesures de flexibilització quan es 

consideri necessari (LOE). 

 

• Transversalitat: 

Aplicació d’aquest principi en totes les polítiques, plans, programes i accions 
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que es portin a terme des de la universitat, per tal de contribuir a l’efectiva 

participació de tots els membres de la comunitat en tots els àmbits de la vida 

universitària. 

 

• Accessibilitat Universal i Disseny per a Tots: 

Condició que han de complir els entorns, béns, processos, productes i serveis, 

així com els objectes o instruments, utensilis i dispositius, per a què siguin 

comprensibles, utilitzables i practicables per totes les persones amb condicions 

de seguretat i comoditat i de la forma més autònoma i natural possible. 

Pressuposa l’estratègia de Disseny per a Tots i s’entén sense prejudici 

d’aquells ajustaments raonables que s’hagin de realizar (LIONDAU). S’haurà de 

vetllar perquè l’entorn universitari es vagi adequant al màxim a aquest principis. 

 

 

3. Missió 

 

Contribuir a la construcció d’una universitat accessible per a tots que garanteixi 

el principi d’igualtat d’oportunitats entre totes les persones de la URV, enfortint 

el seu compromís social i el respecte per la diversitat. 

 

 

4. Durada 

 

Atenent a les recomanacions de la Comissió Tècnica UNIDISCAT, es planteja 

que aquest document tingui una vigència de 4 anys (2015-2018) per tal de 

permetre la seva execució amb prou amplitud i alhora permetre la seva revisió 

per analitzar el seu grau d’acompliment, així com l’adaptació a noves 

circumstàncies. 
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5. Estructura del Pla 

 

5.1. Objectius generals 

 

1. Garantir el dret a la igualtat d’oportunitats a totes les persones que 

pertanyen a la comunitat universitària (estudiantat, professorat i PAS) de 

la URV. 

2. Facilitar l’acollida i l’assessorament als estudiants amb discapacitat a la 

seva incorporació a la Universitat. 

3. Assegurar l’accessibilitat per a tots els membres de la comunitat. 

4. Promoure la sensibilització i la solidaritat a l’àmbit universitari vers les 

persones amb discapacitat. 

5. Fomentar la formació sobre discapacitat i accessibilitat a tota la 

comunitat universitària. 

6. Desenvolupar accions adequades per aconseguir que els estudiants 

amb discapacitat tinguin les oportunitats necessàries per assolir els 

objectius acadèmics. 

7. Desenvolupar accions adequades per aconseguir que les persones de la 

comunitat universitària amb discapacitat tinguin les oportunitats 

necessàries per assolir la participació social. 

8. Desenvolupar accions adequades per aconseguir que les persones de la 

comunitat universitària amb discapacitat tinguin les oportunitats 

necessàries per assolir els objectius laborals. 

9. Desenvolupar la investigació per millorar la intervenció vers les persones 

amb discapacitat. 

 

 

5.2.  Objectius específics 

 

1. Garantir el dret a la igualtat d’oportunitats a totes les persones que 

pertanyen a la comunitat universitària (estudiantat, professorat i 

PAS) de la URV 
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1.1. Elaborar normatives específiques que desenvolupin i garanteixin el 

compliment de la igualtat d’oportunitats de les persones amb 

discapacitat. 

1.2. Fer difusió dels compromisos del Pla a nivell intern 

1.3. Fer difusió del Pla d’Atenció a la discapacitat a la URV a nivell extern.  

1.4. Coordinar els recursos necessaris per donar una atenció integral a 

les persones que presentin necessitats específiques derivades de la 

seva discapacitat. 

1.5. Establir contactes i convenis amb entitats i organismes relacionades 

amb l’àmbit de la discapacitat 

 

2. Facilitar l’acollida i l’assessorament als estudiants amb discapacitat 

a la seva incorporació a la Universitat 

 

2.1. Millorar el sistema d’acollida dels estudiants amb discapacitat a la 

URV. 

2.2. Millorar el sistema d’identificació dels estudiants amb discapacitat. 

 

3. Assegurar l’accessibilitat per a tots els membres de la comunitat 

 

3.1. Facilitar l’accés a la universitat mitjançant el transport públic o privat. 

3.2. Detecció de necessitats de supressió de barreres. 

3.3. Millorar l’accessibilitat. 

3.4. Aplicar els principis d’igualtat, accessibilitat i disseny per a tots. 

3.5. Aplicar els principis d’igualtat, accessibilitat tecnològica i de 

comunicació. 

 

4. Promoure la sensibilització i la solidaritat a l’àmbit universitari vers 

les persones amb discapacitat 

 

4.1. Afavorir una millor coneixença de la realitat de les persones amb 

discapacitat. 

4.2. Promoure la col·laboració activa dels mateixos estudiants amb 

discapacitat en les diferents accions de sensibilització. 
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4.3. Afavorir la implicació del voluntariat de la URV. 

 

5. Fomentar la formació sobre discapacitat i accessibilitat a tota la 

comunitat universitària 

 

5.1. Proporcionar al professorat formació en matèria d’atenció educativa a 

les necessitats associades amb la discapacitat. 

5.2. Proporcionar al PAS formació en matèria de discapacitat. 

5.3. Formació de l’estudiantat en matèria de discapacitat. 

5.4. Fomentar la formació sobre discapacitat i accessibilitat. 

 

6. Desenvolupar accions adequades per aconseguir que els 

estudiants amb discapacitat tinguin les oportunitats necessàries 

per assolir els objectius acadèmics 

 

6.1. Proporcionar els ajuts i recursos necessaris als estudiants amb 

discapacitat per tal que assoleixin els seus objectius acadèmics. 

6.2. Garantir el suport a l’estudi dels estudiants amb discapacitat  

 

7. Desenvolupar accions adequades per aconseguir que les persones 

de la comunitat universitària amb discapacitat tinguin les 

oportunitats necessàries per assolir la participació social 

 

7.1. Promoció social de l’estudiant amb discapacitat. 

7.2. Revisió i adequació de activitats extracurriculars/ extraacadèmiques 

que s’ofereixen des de la URV. 

7.3. Potenciar la mobilitat de les persones amb discapacitat. 

 

8. Desenvolupar accions adequades per aconseguir que les persones 

de la comunitat universitària amb discapacitat tinguin les 

oportunitats necessàries per assolir els objectius laborals 

 

8.1. Contribuir a la integració laboral dels titulats universitaris amb 

discapacitat de la URV. 
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8.2. Procurar que la URV sigui un àmbit laboral obert a les persones amb 

discapacitat. 

 

9. Desenvolupar la investigació per millorar la intervenció vers les 

persones amb discapacitat 

 

9.1. Promoure la investigació en temes relacionats amb la discapacitat i 

l’accessibilitat. 
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1. Garantir el dret a la igualtat d’oportunitats a totes les persones 

que pertanyen a la comunitat universitària (estudiantat, professorat i 

PAS) de la URV 

 
 

 

 
 

Actuació 1.1.1. Revisar, ampliar, i/o elaborar normatives específiques sobre 

igualtat d’oportunitats 

Calendari: permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Secretaria General, Coordinació del Programa d’Atenció a la 

Discapacitat 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 

Actuació 1.1.2. Elaboració, conjuntament amb la Unitat d’Atenció Psicològica de 

la URV, d’un protocol d’actuació davant persones amb malalties de tipus mental i 

psíquiques 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’atenció a la discapacitat, Càtedra 

d’Inclusió social, Centre d’Atenció als Estudiants 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 

 
6. ACTUACIONS 

Objectiu específic 1.1. 

Elaborar normatives i documents específics que desenvolupin i 

garanteixin el compliment de la igualtat d’oportunitats de les persones 

amb discapacitat 



11 
 

 

 

 
 
 

Actuació 1.2.2. Mantenir l’actual espai web sobre temes de discapacitat, per tal 

que esdevingui un espai d’informació per a tota la comunitat   universitària 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Programa d’Atenció a la Discapacitat 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
 

Actuació 1.2.3. Elaborar la memòria anual de les activitats portades a terme 

des del Pla d’Atenció a la discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Programa d’Atenció a la Discapacitat 

Indicadors: Elaboració de la memòria anual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuació 1.2.1. Difondre el Pla d’atenció a la discapacitat, les normatives 

específiques i els protocols d’actuació que se’n derivin als representants dels 

diferents ensenyaments de la URV 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Programa d’Atenció a la     Discapacitat 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 

Objectiu específic 1.2. 

Fer Difusió del Pla d’Atenció a la Discapacitat i els seus compromisos a 

nivell intern 
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Actuació 1.3.1. Participar en diferents jornades, conferències i seminaris, 

organitzades per diferents organismos i institucions per tal de donar a conèixer 

les línies d’actuació de la URV en matèria d’atenció a la discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docencia, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Programa d’Atenció a la Discapacitat 

Indicadors: Nombre  d’actes als quals es participa 
 
 

Actuació 1.3.2. Difondre el Pla d’atenció a la discapacitat en diferents actes de 

promoció de la URV 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Programa d’Atenció a la Discapacitat, Centre 

d’Atenció a l’Estudiant 

Indicadors: Nombre  d’actes als quals s’inclou aquesta informació 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuació 1.3.3. S e g u i r  p resentant el Pla d’Atenció a la Discapacitat a 

institucions, organismes i centres directament implicats amb les persones amb 

discapacitat (organitzacions, fundacions, IES, etcètera) 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Programa d’Atenció a la Discapacitat 

Indicadors: Nombre  d’institucions, organismes, centres visitats 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectiu específic 1.3. 

Fer Difusió del Pla d’atenció a la Discapacitat de la URV a nivell extern 
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Actuació 1.4.1. Continuar participant de forma activa en la Comissió Tècnica 

UNIDISCAT (Universitat i Discapacitat a Catalunya) formada per totes les 

universitats catalanes per tal d’establir línies d’actuació coherents  i coordinades 

en matèria de discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Coordinació del Programa d’Atenció a la Discapacitat 

Indicadors: Participació a les diferents reunions i grups de treball de la 

comissió. 

 
 

Actuació 1.4.2. Continuar participant de forma activa en la “Red de Servicios 

de atención a personas con discapacidad en la universidad, (SAPDU) 

conformada per la gran majoria d’universitats espanyoles, per tal d’establir 

línies d’actuació coherents i coordinades en matèria de discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Coordinació del Programa d’Atenció a la Discapacitat 

Indicadors: Participació a les diferents reunions i/o grups de treball de la 

comissió.  

 
 

Actuació 1.4.3. Col·laborar amb la Càtedra d’Inclusió Social de la URV 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Vicerectorat d’Universitat i Societat, Coordinació del 

Programa d’Atenció a la Discapacitat, Direcció de la Càtedra d’Inclusió 

Social 

Indicadors: Participació a les diferents reunions de treball, Nombre de 

programes conjunts 

 
 
 
 

Objectiu específic 1.4.  

Coordinar recursos per donar una atenció integral a les persones que 

presentin necessitats específiques derivades de la seva discapacitat 
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Actuació 1.4.4. Intercanviar experiències amb professionals d’altres universitats 

i/o serveis 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Programa d’Atenció a la Discapacitat 

Indicadors: Participació a les diferents reunions de treball de diferents 

universitats 

 
 
 
 
 
 

 

 

Actuació 1.5.1. Signar convenis amb associacions, fundacions i organismes 

relacionats amb l’àmbit de la discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat 

Indicadors: Nombre de convenis signats 

 
Actuació 1.5.2. Elaborar un inventari dels convenis amb associacions, 

fundacions i organismes relacionats amb l’àmbit de la discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat 

Indicadors: Elaboració de l’inventari 

 
  

Objectiu específic 1.5. 

Establir contactes i convenis amb entitats i organismes relacionats amb 

l’àmbit de la discapacitat 
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Actuació 1.5.3. Sol·licitar subvencions i ajuts econòmics a entitats destinades  a 

la millora dels entorns universitaris i al suport dels estudiants amb discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat d’Estudiants i Comunitat Universitària, Delegat 

del rector d’Organització i Recursos, Gerència 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
 

Actuació 1.5.4. Demanar suport tècnic a entitats i/o organismes especialitzats 

en temes de discapacitat amb la finalitat de rebre el seu assessorament en 

matèria d’adaptacions i accessibilitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Delegat del rector d’Organització i Recursos, Gerència 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
 

Actuació 1.5.5. Contactar amb els equips d’assessorament psicopedagògic 

(EAP) de secundària per rebre el seu assessorament a l’hora de realitzar 

adaptacions curriculars 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Programa d’Atenció a la Discapacitat 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
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2. Facilitar l’acollida i l’assessorament als estudiants amb discapacitat a 

la seva incorporació a la Universitat 

 

 

 
 

Actuació 2.1.1. Detectar els estudiants amb discapacitat a secundària.  Difondre 

el Pla d’atenció a la discapacitat als centres de secundària. 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, Centre 

d’Atenció als Estudiants 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
 

Actuació 2.1.2. Contactar amb els departaments d’orientació dels instituts i 

EAP. Actuar conjuntament per orientar i assessorar aquest estudiantat.  

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, Centre 

d’Atenció als Estudiants 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
 

Actuació 2.1.3. Establir canals de coordinació amb els centres de secundària en 

el procés d’inclusió dels estudiants amb discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, Centre 

d’Atenció als Estudiants 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
  

Objectiu específic 2.1. 

Millorar el sistema d’acollida dels estudiants amb discapacitat a la URV 



17 
 

 
 
 

 

Actuació 2.1.4. Incloure informació sobre atenció a la discapacitat en les 

jornades d’acollida que realitzen els centres de la URV 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Vicerectorat d’universitat i societat, Coordinació del Pla 

d’Atenció a la Discapacitat, Centres de la URV, Centre d’Atenció als 

Estudiants 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Actuació 2.2.1. Millorar el sistema d’identificació dels estudiants amb 

discapacitat per tal d’obtenir la màxima informació el més aviat possible 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Centre d’Atenció als Estudiants, Servei de  Gestió  

Acadèmica 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
 

Actuació 2.2.2. Elaborar un cens dels estudiants amb discapacitat posant en 

marxa el programa de Base de Dades que s’està creant entre les universitats 

catalanes UNIDISCAT; així com fer el seguiment del seu procés acadèmic 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Centre d’Atenció als Estudiants, Servei de Gestió Acadèmica 

Indicadors: Elaboració del cens anual 
 
 

Objectiu específic 2.2. 

Millorar el sistema d’identificació I les actuacions a seguir en relació als 
estudiants amb discapacitat 
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Actuació 2.2.3. Promoure l’atenció personalitzada, l’assessorament i l’orientació 

de les persones amb discapacitat a la URV a través de la Coordinació del Pla 

d’atenció a la discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, Centre 

d’Atenció als Estudiants 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
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3. Assegurar l’accessibilitat per a tots els membres de la comunitat 
 

 

 

 
 

Actuació 3.1.1. Procurar que els mitjans de transport que realitzen trajectes 

d’aproximació a les facultats i entre les mateixes siguin accessibles 

Calendari: Permanent 

Responsable: Delegat del rector d’Organització i Recursos, Vicerectorat 

de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària 

Indicadors: Realització de l’estudi 
 
 

Actuació 3.1.2. Fer difusió del programa “Fes Edit” entre l’estudiantat amb 

discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Centre d’Atenció als Estudiants 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
 

Actuació 3.1.3. Continuar garantint places d’aparcament a aquelles persones 

que ho necessitin per la seva discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Delegat del rector d’Organització i Recursos, Vicerectorat 

de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
  
  

Objectiu específic 3.1. 

Facilitar l’accés a la universitat mitjançant el transport públic o privat 
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Actuació 3.2.1. Instal·lar senyalitzacions en diferents suports que permetin que 

qualsevol persona sàpiga on es troba i com pot arribar a qualsevol espai de la 

URV (alarmes visuals, indicadors en Braille, etcètera) 

Calendari: Permanent 

Responsable: Delegat del rector d’Organització i Recursos, Vicerectorat 

de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
 

Actuació 3.2.2. Realitzar mapes en diferents suports dels diferents campus 

que indiquin els recorreguts adaptats, accessos, localització de les aules, ... 

Calendari: Permanent 

Responsable: Delegat del rector d’Organització i Recursos, Vicerectorat 

de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària, Gabinet de 

Comunicació 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
 

Actuació 3.2.3. Fer difusió dels mapes amb els recorreguts adaptats a la pàgina 

web d’Atenció a la Discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Delegat del rector d’Organització i Recursos, Vicerectorat 

de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
 
 
 
 

 

 
 

Actuació 3.3.1.  Adaptar  les  places  o  llocs  d’estudi  dels  estudiants amb 

discapacitat per tal d’adequar-les a les seves necessitats específiques 

Calendari: Permanent 

Objectiu específic 3.2.   
 
Millorar l’Accessibilitat dels diferents Campus 

Objectiu específic 3.3. 

Detectar necessitats de supressió de barreres 
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Responsable: Delegat del rector d’Organització i Recursos, Vicerectorat de 

Docència, Estudiants i Comunitat Universitària 

Indicadors: Nombre de llocs adaptats en els diferents campus 
 
 

Actuació 3.3.2.  Prevenir riscos laborals adaptant els espais de teball de les 

persones amb discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Delegat del rector d’Organització i Recursos, Vicerectorat  

de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària, Oficina de Prevenció

de Riscos Laborals 
Indicadors: : Nombre d’accions específiques dutes a terme 

 
 

Actuació 3.3.3.  Prevenir riscos dels estudiants amb discapacitat, adaptant els 

espais a les seves característiques 

Calendari: Permanent 

Responsable: Delegat del rector d’Organització i Recursos, Vicerectorat  

de Docència, Estudiants i Comunitat Universitària, Oficina de Prevenció 

de Riscos Laborals 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 

 
 

Actuació 3.3.4. Substituir progressivament portes d’ingrès als edificis que no 

siguin accessibles 

Calendari: Permanent 

Responsable: Delegat del rector d’Organització i Recursos, Secretaria 

General, Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat  Universitària 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
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Objectiu específic 3.4. 

Aplicar els principis d’igualtat, accessibilitat tecnológica i de comunicación 

 

Actuació 3.4.1. Assegurar que la informació de la URV compleixi les normes 

d’accessibilitat dels espais virtuals 

Calendari: Permanent 

Responsable: Secretaria General, Servei de Recursos Informàtics i TIC, 

Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat  Universitària 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
 

Actuació 3.4.2. Consensuar la creació d’un lloc de pràctiques (beca 

col·laboració) per a un/una estudiant del grau d’enginyeria informàtica o 

comunicació audiovisual que permeti revisar les eines informàtiques  

Calendari: Permanent 

Responsable: Delegat del rector d’Organització i Recursos, Secretaria 

General, Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat  Universitària 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 

 
 

Actuació 3.4.3. Adaptar paulatinament biblioteques, laboratoris, aules, etcètera 

per tal que s’adaptin a criteris d’accessibilitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Delegat del rector d’Organització i Recursos, Secretaria 

General, Vicerectorat de Docència Estudiants i Comunitat  Universitària 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
 

Actuació 3.4.4. Adaptar paulatinament sales d’actes (accés a les tarimes, 

tecnologia, etcètera) 

Calendari: Permanent 

Responsable: Delegat del rector d’Organització i Recursos, Secretaria 

General, Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat  Universitària 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
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4. Promoure la sensibilització i la solidaritat a l’àmbit universitari vers les 

persones amb discapacitat 

 
 

 

 
 

Actuació 4.1.1. Editar un fulletó informatiu sobre la URV i l’atenció a la 

discapacitat, organitzant un concurs obert a tota la comunitat universitària en el 

qual s’aportin idees sobre el disseny d’aquest díptic o tríptic informatiu 

Calendari: Curs 2015-16 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, Centre 

d’Atenció als Estudiants, Delegada del rector de Comunicació 

Indicadors: Realització del fulletó informatiu i del concurs 
 
 

Actuació 4.1.2. Importar exposicions i accions organitzades per associacions i/o 

institucions externes sobre discapacitat i exposar-les en diferents espais i 

seus de la URV 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
 
 
 
 

 

 
 

Actuació 4.2.1. Implicar els estudiants en la sensibilització i informació a la 

comunitat universitària sobre temes d’interès relacionats amb la discapacitat 

Calendari: Permanent 

Objectiu específic 4.1. 

Afavorir una millor coneixença de la realitat de les persones amb 

discapacitat. 

Objectiu específic 4.2. 

Promoure la col·laboració activa dels mateixos estudiants amb 

discapacitat en les diferents accions de sensibilització 
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Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat,  Consell  

d’Estudiants URV 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
 
 
 

 

 
 

Actuació 4.3.1. Implicar els estudiants voluntaris de la URV en el suport 

d’estudiants amb discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat dee Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Vicerectorat d’Universitat i Societat,  Coordinació del Pla 

d’Atenció a la Discapacitat, Oficina del Voluntariat 

Indicadors: Nombre d’estudiants voluntaris per a aquesta tasca 
 
 
 

Actuació 4.3.1. Implicar els estudiants amb discapacitat com a voluntaris de la 

URV  

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Vicerectorat d’Universitat i Societat, Coordinació del Pla 

d’Atenció a la Discapacitat, Oficina del Voluntariat 

Indicadors: Nombre d’estudiants amb discapacitat implicats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectiu específic 4.3.  

Implicar el voluntariat de la URV 
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5. Fomentar la formació sobre discapacitat i accessibilitat universal a tota 

la comunitat universitària 

 
 

 

 
 

Actuació 5.1.1. Formar el PDI en temes de discapacitat, introduint aquesta 

temàtica al programa dels cursos que ja estan establerts 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Política Acadèmica i del PDI, Vicerectorat de 

Docència, Estudiants i Comunitat Universitària, Vicerectorat d’Universitat 

i Societat, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat 

Indicadors: Nombre de sessions realitzades 
 
 

Actuació 5.1.2. Formar sobre aspectes importants relacionats amb la 

discapacitat per als tutors d’estudiants amb discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Vicerectorat d’Universitat i Societat, Coordinació del Pla 

d’Atenció a la Discapacitat, Servei de Recursos Educatius, Centres de la 

URV 

Indicadors: Nombre de sessions realitzades 
 
 
 

Actuació 5.1.3. Fer difusió entre el PDI de diferents ofertes formatives al voltant 

de la temàtica de docència universitària i discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat 

Indicadors: Nombre d’accions informatives dutes a terme 
 
 

 
 
 
 
 
 

Objectiu específic 5.1. 

Proporcionar al professorat formació en matèria d’atenció educativa a les 

necessitats associades amb la discapacitat 
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Actuació 5.2.1 Formar el PAS en temes de discapacitat, introduint aquesta 

temàtica en el programa dels cursos que ja estan establerts 

Calendari: Permanent 

Responsable: Gerència, Vicerectorat de Docència, Estudiants i 

Comunitat Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, 

Servei de Recursos Humans 

Indicadors: Nombre de sessions realitzades 
 
 
 
 

 

 

Actuació 5.3.1. Oferir algun curs relacionat amb temes de discapacitat destinat 

a l’estudiantat (curs de llengua de signes i altres) 

Calendari: Curs 2015-16 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, Centre 

d’Atenció als Estudiants. 

Indicadors: Nombre de cursos realitzats 
 
 
 
 
 

 

 

Actuació 5.4.1. Potenciar la incorporació de continguts sobre discapacitat en les 

assignatures dels plans d’estudi que s’imparteixen a la URV 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Política Acadèmica i del PDI, Vicerectorat 

d’Universitat i Societat, Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària 

Indicadors: Nombre d’assignatures que incorporen continguts sobre 

discapacitat 

Objectiu específic 5.2. 

Proporcionar al PAS formació en matèria de discapacitat 

Objectiu específic 5.3. 

Formar als estudiants en matèria de discapacitat 

Objectiu específic 5.4. 

Fomentar la formació sobre discapacitat i accessibilitat. 
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Actuació 5.4.2. Promoure, dins del Programa Aprenentage Servei, treballs de fi 

de grau sobre discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Centres URV 
Indicadors: Nombre de treballs de fi de grau presentats sobre aquesta 

temàtica 
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6. Desenvolupar accions adequades per aconseguir que els estudiants 

amb discapacitat tinguin les oportunitats necessàries per assolir els 

objectius acadèmics 

 
 

 

 
 

Actuació 6.1.1. Continuar informant puntualment els estudiants amb 

discapacitat sobre beques i ajuts a l’estudi a les quals poden tenir accés 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, Centre 

d’Atenció als Estudiants 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 

 
 

Actuació 6.1.2. Potenciar la figura del professor tutor com a suport al procés 

formatiu de l’estudiantat amb discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coodinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, Centre 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
 
 

Actuació 6.1.3. Facilitar al professorat assistència tècnica (orientacions 

metodològiques, d’avaluació, possibles adaptacions) per atendre millor 

l’estudiantat amb discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, Servei de 

Recursos Educatius 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 

 
 

Objectiu específic 6.1. 

Proporcionar els ajuts i recursos necessaris als estudiants amb 

discapacitat per tal de garantir el suport a l’estudi 
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Actuació 6.1.4. Promoure a cada centre la designació d’una persona 

(responsable d’ensenyament) responsable del seguiment de la inclusió i 

desenvolupament acadèmic dels estudiants amb necessitats especials 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, Servei de 

Recursos Educatius 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 

 
 

Actuació 6.1.5. Aconseguir la participació activa dels estudiants amb 

discapacitat en la definició de les accions que afavoreixen la inclusió  i la igualtat 

d'oportunitats a la URV 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, Centre 

d’Atenció als Estudiants 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 
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7. Desenvolupar accions per aconseguir que les persones amb 

discapacitat tinguin les oportunitats necessàries per assolir  la 

participació social 

 

 

 
 

Actuació 7.1.1. Continuar establint contactes i col·laboració amb entitats i 

institucions de persones amb discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat 

Indicadors: Nombre d’institucions amb les quals s’ha establert  contacte 

 
 

Actuació 7.1.2. Fomentar la participació d’estudiants amb discapacitat en 

projectes de cooperació al desenvolupament i participació social a través de 

l’oficina del voluntariat i/o a través de la Càtedra d’Inclusió de la URV 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat d’Universitat i Societat, Càtedra d’Inclusió 

Social, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, Oficina del 

Voluntariat, Centre de Cooperació al Desenvolupament 

Indicadors: Nombre d’estudiants que hi participen 

 
 

Actuació 7.1.3. Fomentar l’intercanvi d’experiències amb estudiants amb 

discapacitat d’altres universitats 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, Centre 

d’Atenció als Estudiants, Consell d’Estudiants URV. 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 

 
 
 

Objectiu específic 7.1. 

Promoure la integració social de l’estudiant amb discapacitat 
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Actuació 7.2.1. Vetllar perquè les activitats esportives, de cultura i lleure que 

ofereix la URV siguin accessibles i possibilitin la participació sense impediments 

a les persones amb discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Centre d’Atenció als Estudiants, Servei de Gestió de 

l’Extensió Universitària 

Indicadors: Nombre d’activitats accessibles. Nombre d’estudiants amb 

discapacitat que participen en aquestes activitats 

 
 
 
 
 

 

 
 

Actuació 7.3.1. Promoure la participació dels estudiants, professorat i PAS 

amb discapacitat en els programes de mobilitat de la URV a nivell nacional i 

internacional 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat d’Internacionalització, Vicerectorat de 

Docència, Estudiants i Comunitat Universitària, Gerència, I-Centre 

Indicadors: Nombre d’estudiants, professors i PAS que hi participen 

 
 

Actuació 7.3.2. Establir protocols d’acollida d’estudiants, professorat i PAS 

amb discapacitat de programes de mobilitat d’altres universitats (nacionals i 

internacionals) que hagin escollit la URV per a la seva estada 

Calendari: Curs 2015-16 

Responsable: Vicerectorat d’Internacionalització, Vicerectorat de 

Docència, Estudiants i Comunitat Universitària, Gerència, I-Centre 

Indicadors: Elaboració del protocol 

Objectiu específic 7.2. 

Revisar i adequar les activitats extracurriculars/extraacadèmiques que 

s’ofereixen des de la URV 

Objectiu específic 7.3. 

Potenciar la mobilitat de les persones amb discapacitat 
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8. Desenvolupar accions adequades per aconseguir que les persones 

amb discapacitat tinguin les oportunitats necessàries per assolir els 

objectius laborals 

 
 

 

 
 

Actuació 8.1.1. Proporcionat formació/orientació a estudiants d’últims cursos 

amb discapacitat per tal d’enfortir les competències per al seu desenvolupament 

professional 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, Centre 

d’Atenció als Estudiants, Servei de Recursos Educatius, Centres URV 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 

 
 

Actuació 8.1.2. Informar des de la borsa de treball de la URV sobre els beneficis 

de la contractació de persones titulades amb discapacitat com a element 

motivador per a les empreses que hi contactin 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat 

Universitària, Vicerectorat d’Universitats i Societat, Coordinació del Pla 

d’Atenció a la Discapacitat, Centre d’Atenció als Estudiants 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 

 
 

Actuació 8.1.3. Mantenir relacions amb diferents organismes, empreses, 

federacions, fundacions, etcétera, relacionades amb la inserció laboral de les 

persones amb discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Docència, Estudiants i Comunitat

Objectiu específic 8.1. 

Contribuir a la integració laboral dels titulats universitaris de la URV amb 

discapacitat facilitant canals d’orientació laboral, ofertes de treball i 

serveis d’orientació laboral 
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Actuació 8.2.1. Continuar treballant per afavorir l’increment de treballadors amb 

discapacitat a la URV 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Política acadèmica i del PDI, Gerència, Servei 

de Recursos Humans 
Indicadors: Nombre de treballadors amb discapacitat 

 
 

Actuació 8.2.2. Vetllar per l‘accessibilitat dels llocs de treballs dels treballadors 

amb discapacitat de la URV 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat del Política Acadèmica i del PDI, Gerència, 

Servei de Recursos Humans 
Indicadors: Nombre de treballadors amb discapacitat 

 
  

Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, Centre d’Atenció als 

Estudiants 

Indicadors: Nombre d’entitats contactades 

Objectiu específic 8.2. 

Procurar que la URV sigui un àmbit laboral obert a les persones amb 

discapacitat 
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9. Potenciar i difondre la recerca relacionada amb l’àmbit de la 

discapacitat 

 

  

 

 
 

Actuació 9.1.1. Potenciar l’elaboració de recerques, tesis doctorals, etc 

relacionats amb la temàtica de la discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Política Científica i de Recerca, Servei de 

Gestió de la Recerca, Departaments URV 

Indicadors: Nombre d’estudis realitzats sobre el tema 
 
 

Actuació 9.1.2. Establir col·laboracions amb administracions, entitats, etcètera 

per tal d’engegar recerques relacionades amb la discapacitat dins del marc dels 

Projectes d’Aprenentatge-Servei (APS) 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Política Científica i de Recerca, Servei de 

Gestió de la Recerca, Departaments URV 

Indicadors: Nombre de col·laboracions realitzades 

 
 

Actuació 9.1.3. Promoure recerques sobre temes relacionats amb la discapacitat 

als TFG 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Política Científica i de Recerca, Servei de 

Gestió de la Recerca, Departaments URV 

Indicadors: Nombre de projectes realitzats 

 
 

Actuació 9.1.4. Promoure projectes d’investigació interuniversitaris sobre temes 

de discapacitat 

Calendari: Permanent 

Objectiu específic 9.1. 
Promoure la investigació en temes relacionats amb la discapacitat i 
l’accessibilitat 



35 
 

Responsable: Vicerectorat de Política Acadèmica i de Recerca, Servei de 

Gestió de la Recerca, Departaments URV 

Indicadors: Nombre de projectes realitzats 

 
 
 
 
 

 

 
  

Actuació 9.2.1. Fer difusió dels resultats de les recerques relacionades amb 

temes de discapacitat a diferents fòrums i/o als mitjans de comunicació 

Calendari: Permanent 

Responsable: Vicerectorat de Política Acadèmica i de Recerca, Servei de 

Gestió de la Recerca, Departaments URV, Gabinet de Comunicació 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 

 
 

Actuació 9.2.2. Donar informació i fer difusió de les recerques relacionades 

amb temes de discapacitat que es portin a terme a la URV a la pàgina web 

destinada al Pla d’atenció a la Discapacitat 

Calendari: Permanent 

Responsable: Coordinació del Pla d’Atenció a la Discapacitat, Centre 

d’Atenció als Estudiants 

Indicadors: Nombre d’accions específiques dutes a terme 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectiu específic 9.2.  

Afavorir la difusió de la recerca en temes relacionats amb la discapacitat 

i l’accessibilitat 
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7. Seguiment i avaluació 
 

Anualment es durà a terme, per part de la Coordinació del Pla, una avaluació del 

grau d’assoliment de les accions previstes a curt, mig i llarg termini. 

En acabar els quatre anys de vigència, el Pla serà objecte d’una revisió complerta I 

es decidiran les modificacions que s’hauran de dur a terme per tal d’actualitzar-lo. 

Aquesta revisió la durà a terme el grup de treball sota la presidència del vicerector 

o vicerectora responsable del Pla d’Atenció a la Discapacitat amb participació de 

representants dels diferents òrgans de la comunitat universitària implicats en el Pla. 

 

 

 

8. ANNEX. Normativa aplicable a l'elaboració del Pla  
 

   
Disposició addicional setena de la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d'abril, que modifica 

la Llei Orgànica d'Universitats 6/2001, de 21 de desembre. (LOMLOU) 

 

"Elaboració de plans destinats a persones amb necessitats especials. 

Les universitats, en el termini d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i amb la 

consulta prèvia de les organitzacions representatives dels respectius sectors socials 

concernits, han d'elaborar els plans que donin compliment al mandat que preveu la 

disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 

d'universitats, en la redacció que en fa aquesta Llei". 

  

Disposició addicional vint-i-quatrena de la Llei Orgànica d'Universitats 6/2001, de 21 

de desembre (LOU), d'acord amb la redacció donada per la Llei Orgànica 4/2007, de 

12 d'abril (LOMLOU). 

 

"De la inclusió de les persones amb discapacitat a les universitats. 

1. Les universitats han de garantir la igualtat d'oportunitats dels estudiants i altres 

membres de la comunitat universitària amb discapacitat, proscriure qualsevol forma de 

discriminació i establir mesures d'acció positiva tendents a assegurar la seva participació 

plena i efectiva en l'àmbit universitari. 

2. Els estudiants i els altres membres amb discapacitat de la comunitat universitària no 

poden ser discriminats per raó de la seva discapacitat ni directament ni indirectament en 
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l'accés, l'ingrés, la permanència i l'exercici dels títols acadèmics i d'una altra classe que 

tinguin reconeguts. 

3. Les universitats han de promoure accions per afavorir que tots els membres de la 

comunitat universitària que tinguin necessitats especials o particulars associades a la 

discapacitat disposin dels mitjans, els suports i els recursos que assegurin la igualtat real i 

efectiva d'oportunitats en relació amb els altres components de la comunitat universitària. 

4. Els edificis, instal·lacions i dependències de les universitats, inclosos també els espais 

virtuals, així com els serveis, procediments i el subministrament d'informació, han de ser 

accessibles a totes les persones, de manera que no s'impedeixi a cap membre de la 

comunitat universitària, per raó de discapacitat, l'exercici del seu dret a ingressar, 

desplaçar-se, romandre, comunicar-se, obtenir informació o altres d'anàloga significació en 

condicions reals i efectives d'igualtat. 

Els entorns universitaris han de ser accessibles d'acord amb les condicions i en els 

terminis establerts a la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no-

discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i en les seves 

disposicions de desplegament. 

5. Tots els plans d'estudis proposats per les universitats han de tenir en compte que la 

formació en qualsevol activitat professional s'ha de fer des del respecte i la promoció dels 

drets humans i els principis d'accessibilitat universal i disseny per a tothom. 

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 seves normes de desplegament, els estudiants amb 

discapacitat, considerantse com a tals els compresos a 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". 
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