
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    044/2021 
Expedient   016/2021 
 

 
 
           Hble. Senyor: 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 27 de gener de 2021, sota la Presidència de 

la Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent: 

 
 
 
 
 
 
 

 
De conformitat amb la comunicació de V. H., de 14 de gener de 2021 

(registre d’entrada del dia 18 de gener de 2021), el Ple del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït 
per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, relatiu al Projecte d’ordre per 
la qual es modifica l’Ordre 3/2020, de 6 de febrer, per la qual es determina la 
competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent 
en el sistema educatiu valencià. 
 
 
 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nat 
Molt Hble. Sr. 
Francisco Camps Ortíz  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
 
De l’examen de l’expedient administratiu es desprén que: 
 
 
 
Primer.- Sol·licitud de dictamen. 
 
Amb data 18 de gener, remés pel conseller d’Educació, Cultura i Esport, 

va tindre entrada en aquest Consell Jurídic el Projecte d’ordre d’aquesta 
Conselleria per la qual es modifica l’Ordre 3/2020, de 6 de febrer, per la qual 
es determina la competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de 
la funció docent en el sistema educatiu valencià, de conformitat amb el que 
disposa l’article 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de creació del 
Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 

Segon. Documentació remesa. 
 
L’expedient està integrat, entre altres, pels documents següents: 
 
 
1. Informe sobre el compliment de la consulta pública prèvia realitzada 

emés pel director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, 
el dia 21 de setembre de 2020. 
 

2. Informe per a justificar la declaració de la urgència en la tramitació 
emés pel director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, 
el dia 21 de setembre de 2020. 

 
3. Resolució de 29 de setembre de 2020, del conseller consultant, per 

la qual es va iniciar el procediment d’elaboració del projecte normatiu. 
 
4. Primer esborrany del Projecte d’ordre. 
 
5. Informe sobre la necessitat i oportunitat d’aprovar el Projecte de 

decret i una memòria econòmica, emesos pel director general de Política 
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, el dia 5 d’octubre de 2020. 
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6. Informe sobre l’impacte de gènere, sobre l’impacte en la infància i 

l’adolescència i sobre l’impacte en la família, i Informe sobre l’impacte en la 
competitivitat, emesos pel director general de Política Lingüística i Gestió del 
Multilingüisme, el dia 5 d’octubre de 2020. 

 
7. Informe sobre la no afectació del Projecte d’ordre a les competències 

de la Comissió delegada del Consell d’Inclusió i Drets socials emés pel director 
general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme, el dia 5 d’octubre 
de 2020. 

 
8. Informe de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les 

Comunicacions, de coordinació informàtica del projecte normatiu, de data 19 
d’octubre de 2020. 

 
9. Informe sobre la no afectació a Presidència i a la resta de conselleries 

del projecte normatiu, emés pel director general de Política Lingüística i Gestió 
del Multilingüisme, el dia 5 d’octubre de 2020. 

 
10. Resolució de concessió de tràmit d’audiència i publicació d’aquest 

tràmit en el DOGV 8924, de 6 d’octubre de 2020. 
 
11. Escrit d’al·legacions presentat pel representant dels serveis 

lingüístics de les universitats de València, Alacant, Jaume I, Miguel 
Hernández i Cardenal Herrera-CEU. 

 
12. Informe del director general de Política Lingüística i Gestió del 

Multilingüisme sobre les al·legacions realitzades, de data 5 de novembre de 
2020. 

 
13. Segon esborrany del Projecte d’ordre. 
 
14. Informe emés per l’Advocacia General de la Generalitat, el dia 30 de 

desembre de 2020. 
 
15. Informe d’adequació del text del projecte normatiu a les 

observacions realitzades per l’Advocacia General de la Generalitat. 
 
16. Text definitiu del Projecte d’ordre. 

 
 

I en aquest estat el procediment, es va remetre l’expedient a aquest 
Consell per al seu dictamen. 
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II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 
Primera.- Naturalesa del dictamen. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 10.4 de la Llei 10/1994, de 

19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, és preceptiva la consulta a aquest Òrgan dels projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de 
lleis i les seues modificacions. 

 
El projecte normatiu sotmés a consulta té per objecte, segons el seu 

article únic, modificar la disposició transitòria primera de l’Ordre 3/2020, 
citada. 

 
Malgrat que el director general de Política Lingüística i Gestió del 

Multilingüisme va emetre un informe el dia 21 de setembre de 2020 per a 
justificar la declaració de la urgència en la tramitació, la sol·licitud d’emissió 
de dictamen no ha sigut amb caràcter urgent.  

 
 
Segona.- Procediment d’elaboració del Projecte. 
 
En la tramitació del procediment s’han complit els tràmits essencials 

exigits per l’article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, per 
a l’elaboració dels reglaments. 

 
El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme va 

emetre un informe el dia 21 de setembre de 2020 sobre el compliment del 
tràmit de consulta pública prèvia. 

 
I mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Esport de 

29 de setembre de 2020 es va iniciar el procediment d’elaboració del projecte 
normatiu. 

 
El director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme va 

emetre un informe sobre la necessitat i oportunitat d’aprovar el projecte 
normatiu (transcrit en la consideració següent) i la memòria econòmica 
positiva en la qual s’indica expressament que «La disposició addicional única, 
Incidència econòmica en la dotació de despeses, recull que l’aplicació i el 
desplegament del que disposa aquesta ordre no tindran cap incidència en la 
dotació dels capítols de despesa assignats a la Generalitat i, en tot cas, hauran 
de ser atesos amb els mitjans personals i materials d’aquesta». 
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S’han emés Informe d’impacte de gènere, d’acord amb el que disposa 
l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 
de Dones i Homes i en l’article 4 bis de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la 
Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes; Informe sobre l’impacte de 
la citada norma en la infància i en l’adolescència (article 22 quinquies de la 
Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, 
introduïda per mitjà de la Llei 26/2015, de 28 de juliol), i sobre la família 
(disposició addicional desena de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de 
protecció a les famílies nombroses). 
 

Concedit tràmit d’audiència i publicat aquest anunci en el DOGV núm. 
8924, de 6 d’octubre de 2020 el representant dels serveis lingüístics de les 
universitats de València, Alacant, Jaume I, Miguel Hernández i Cardenal 
Herrera-CEU va formular al·legacions que van ser tingudes en compte per la 
Direcció General encarregada de la tramitació del projecte normatiu, i s’han 
incorporat a aquest. 

 
S’han incorporat a més a l’expedient l’Informe sobre la no afectació del 

Projecte d’ordre a les competències de la Comissió delegada del Consell 
d’Inclusió i Drets socials i Informe de la Direcció General de Tecnologies de la 
Informació i les Comunicacions, de coordinació informàtica del projecte 
normatiu. 

 
En relació amb els informes, ha d’advertir-se que, malgrat que en la 

part expositiva de l’Ordre projectada s’indica «una vegada emesos tots els 
informes preceptius; amb l’informe del Consell Escolar de la Comunitat 
Valenciana, i conforme/oït el Consell Jurídic…», no figura incorporat a 
l’expedient l’informe del Consell Escolar, com així adverteix també l’Advocacia 
General de la Generalitat en el seu informe. 
 

Això no obstant, tenint en compte que el Consell Escolar sí que va 
emetre un informe durant la tramitació del projecte de la vigent Ordre 3/2020 
i que la modificació projectada únicament afecta el termini ressenyat, 
ampliant-lo, aquest Consell emet dictamen, sense perjudici que si l’informe sí 
que s’ha emés, haurà d’incorporar-se a l’expedient. 
 

L’Advocacia General de la Generalitat va informar la norma projectada 
i el director general de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme va 
emetre l’informe d’adequació del projecte normatiu a les observacions 
realitzades. 
 

Finalment, figura en l’expedient el text definitiu del Projecte d’ordre . 
 
 
Tercera.- Finalitat del Projecte d’ordre. 
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Com indica el director general de Política Lingüística i Gestió del 
Multilingüisme en l’informe sobre la necessitat i oportunitat d’aprovar el 
projecte normatiu 

 
«(…) La situació d’emergència de salut pública provocada per la COVID-

19, la declaració de pandèmia internacional per part de l’Organització Mundial 
de la Salut el passat 11 de març de 2020 i les mesures de confinament i de 
limitació d’assistència als centres educatius van obligar les universitats 
valencianes a ajornar els cursos per a obtindre els certificats de Capacitació 
per a l’Ensenyament en Valencià, el diploma de Mestre o el Certificat de 
Capacitació per a l’Ensenyament en Llengua Estrangera. 
 

Es fa necessari tramitar aquesta ordre amb l’objectiu de poder minimitzar 
l’impacte que la situació provocada per la COVID19 va tindre en les universitats 
valencianes i en la ciutadania que estava preparant-se per a obtindre els 
certificats en el moment de la declaració de l’estat d'emergència de salut 
pública. 

 
Cal tramitar aquesta norma en aquest moment quan encara queden 

mesos perquè arribe la data límit marcada per l’Ordre 3/2020 i que finalitza 
l’11 de febrer de 2021». 

 
 
Quarta.- Estructura i contingut del Projecte. 
 
El text del Projecte consta d’una part expositiva, una dispositiva 

integrada per un article únic i una final amb una disposició addicional i final 
úniques. Incorpora, a més, un annex amb la modificació projectada. 

 
El contingut de la norma és el següent: 
 
Article únic. Objecte. 
 
Disposició addicional única. Incidència econòmica en la dotació de 

despesa. 
 
Disposició final primera. Entrada en vigor. 
 
Annex únic. Modificació de l’Ordre 3/2020, de 6 de febrer, de la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per la qual es determina la 
competència lingüística necessària per a l’accés i l’exercici de la funció docent 
en el sistema educatiu valencià. 

 
 

Cinquena.- Observacions al Projecte d’ordre . 
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El projecte normatiu que es dictamina únicament modifica la disposició 
transitòria primera de l’Ordre 3/2020 citada, que establia un termini de dotze 
mesos, des de l’entrada en vigor d’aquesta norma, perquè les persones que 
estigueren en procés de formació per a l’obtenció del Certificat de Capacitació 
per a l’Ensenyament en Valencià o el Diploma de Mestre de Valencià pogueren 
registrar el certificat corresponent. 

 
L’Ordre 3/2020 va entrar en vigor el dia 11 de febrer de 2020, per la 

qual cosa el termini per a registrar el certificat havia de finalitzar el pròxim 
dia 11 de febrer de 2021. 

 
En conseqüència, amb aquesta modificació normativa es pretén ampliar 

aquest termini fins al dia 29 d’octubre de 2021. 
 
Establit l’anterior, ha d’assenyalar-se que aquest Consell Jurídic 

Consultiu va emetre el Dictamen núm. 28/2020, sobre el projecte normatiu 
de l’Ordre 3/2020, per la qual cosa el present dictamen únicament versarà 
sobre la modificació projectada. 

 
Dit l’anterior, aquest Consell formula les observacions següents: 
 
 
Observacions de caràcter general 
 
Com ja s’ha indicat en la consideració segona del dictamen, no figura 

incorporat a l’expedient l’informe del Consell Escolar, malgrat que en la part 
expositiva de l’Ordre projectada s’indica que sí que ha sigut emés. 

 
Com també s’ha assenyalat, tenint en compte que el Consell Escolar sí 

que va emetre informe durant la tramitació del projecte de la vigent Ordre 
3/2020, i que la modificació projectada únicament amplia el termini de la 
disposició transitòria primera, aquest Consell emet dictamen, sense perjudici 
que, si l’informe sí que s’ha emés, haurà d’incorporar-se a l’expedient. 

 
 
Observacions de caràcter gramatical 
 
Les referències que es fan al terme «ordre» han de presentar la inicial en 

majúscula. 
 
 
En conseqüència, i sense perjudici de les observacions efectuades, 

s’estima que el Projecte d’ordre remés, és conforme amb l’ordenament jurídic. 
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III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 
Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte d’ordre per la qual es modifica l’Ordre 3/2020, de 6 de 

febrer, per la qual es determina la competència lingüística necessària per a 
l’accés i l’exercici de la funció docent en el sistema educatiu valencià, és 
conforme a l’ordenament jurídic. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 27 de gener de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SR. CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT. 


