
 

 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    108/2021 
Expedient   013/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 24 de febrer 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 majoria, el 

dictamen següent, el qual duu el vot particular 

corresponent: 

 
 
 

 
 

 
De conformitat amb la comunicació de V. H., d’11 de gener de 2021 

(Registre d’entrada de 14 de gener ), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de 
la Comunitat Valenciana ha examinat l’expedient instruït per la Conselleria 
d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital relatiu al Projecte d’ordre 
per la qual es modifica l’article 6 de l’Ordre 29/2010, de 20 d’abril, de la 
Conselleria d’Educació, per la qual es regula a la Comunitat Valenciana, la 
prova d’accés a estudis universitaris oficials de grau i els procediments 
d’admissió a les universitats públiques espanyoles. 

 
 

 
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 

 
 
 

Únic.- Mitjançant escrit de data 11 de gener de 2021 (R.E. de data 14 
de gener) es va remetre a aquest Òrgan consultiu el Projecte d’ordre per la 
qual es modifica l’article 6 de l’Ordre 29/2010, de 20 d’abril, de la Conselleria 
d’Educació, per la qual es regula a la Comunitat Valenciana, la prova d’accés 
a estudis universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les 
universitats públiques espanyoles. Tot això 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, a fi que aquest Òrgan consultiu emeta el preceptiu 
dictamen. 

 
L’expedient està integrat pels informes i tràmits exigits per la normativa 

aplicable a l’elaboració de les disposicions administratives de caràcter 
general. 

 
 
I, en tal estat el procediment, l’autoritat consultant remet l’expedient 

per a dictamen d’aquest Consell. 
 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 
Primera. Sobre el caràcter de l’emissió del dictamen. 
 
Aquest Òrgan consultiu emet el present dictamen en virtut del que 

disposa l’article 10.4 de la Llei de la Generalitat Valenciana, 10/1994, de 19 
de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, que estableix la consulta preceptiva en «els projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de les 
lleis i de les seues modificacions». 

 
La norma que es projecta és una Ordre que té per objecte modificar 

l’article 6 de l’Ordre 29/2010, de 20 d’abril, de la Conselleria d’Educació, que 
regula a la Comunitat Valenciana la prova d’accés a estudis universitaris 
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oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques 
espanyoles. 

 
L’Ordre projectada s’assenta en la normativa superior a la qual es fa 

puntual referència en la consideració segona del present Dictamen i es 
conclou, per tant, en la preceptivitat de la consulta a aquest Suprem Òrgan 
Consultiu. 

 
 
 
Segona.- El marc general normatiu. 

 
 La Constitució estableix entre els drets especialment protegits de la 
secció segona del capítol I del títol I el dret a l’educació (article 27), i reserva 
a l’Estat la competència exclusiva per a la regulació de les condicions 
d’obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals i 
normes bàsiques per al desenvolupament de l’article 27 de la Constitució, a fi 
de garantir el compliment de les obligacions dels poders públics en aquesta 
matèria (article 149 1.30). 
 
 A l’empara d’aquest títol competencial, així com dels continguts en les 
clàusules 1a i 18a de l’apartat 1 de l’article 149 de la Carta Magna es va 
aprovar la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (disposició final 
cinquena d’aquesta Llei orgànica ). 
 
 En l’article 53.1 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana 
s’estableix que «és de competència exclusiva de la Generalitat la regulació i 
administració de l’ensenyament en tota la seua extensió, nivells i graus, 
modalitats i especialitats, sense perjudici del que disposa l’article 27 de la 
Constitució Espanyola i les lleis orgàniques que, d’acord amb l’apartat 1 de 
l’article 81 d’aquella, el desenvolupen, de les facultats que atribueix a l’Estat el 
número 30 de l’apartat 1 de l’article 149 de la Constitució Espanyola, i de l’alta 
inspecció necessària per al seu compliment i garantia». 
 
 De manera concordant al repartiment competencial exposat, la matèria 
d’Educació és compartida entre l’Estat i la Comunitat Valenciana, 
corresponent a aquell la funció d’establir la legislació bàsica i l’Alta Inspecció 
i a la Comunitat Valenciana la funció de desenvolupament normatiu (de 
legislació i de desenvolupament reglamentari) i d’execució. 
 
 Així mateix, cal recordar que la Constitució proclama, en l’article 3.1, 
que el castellà és la llengua espanyola oficial de l’Estat i que tots els espanyols 
tenen el deure de conéixer-la i el dret d’usar-la. A més, determina en el punt 
3.2 que les altres llengües espanyoles han de ser també oficials en les 
comunitats autònomes respectives, d’acord amb els seus estatuts. I en el punt 
3.3 estableix que la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques 
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d’Espanya és un patrimoni cultural que ha de ser objecte d’especial respecte 
i protecció. 
 
 La STC 337/1994, de 23 de desembre, ha interpretat que: «el dret de 
tots a l’educació, no cal oblidar-lo, s’exerceix en el marc d’un sistema educatiu 
en el qual els poders públics (…) determinen els currículums dels diferents 
nivells, etapes, cicles i graus d’ensenyament, els ensenyaments mínims i les 
concretes àrees o matèries objecte d’aprenentatge, organitzant així mateix el 
seu desenvolupament en els diferents centres docents; pel que l’educació 
constitueix, en termes generals, una activitat reglada. D’aquesta manera, el 
dret a l’educació que la Constitució garanteix no comporta que l’activitat 
prestacional dels poders públics en aquesta matèria puga estar condicionada 
per la lliure opció dels interessats de la llengua docent…». 
 
 Ulteriorment, la doctrina constitucional s’orienta a considerar en la STC 
31/2010, de 28 de juny, que «els poders públics –l’Estat i la Comunitat 
Autònoma– estan facultats per a determinar l’ús de les dues llengües que són 
cooficials en una Comunitat Autònoma com a llengües de comunicació en 
l’ensenyament, de conformitat amb el repartiment competencial en matèria 
d’educació» (FJ 9.B); amb l’excepció que «els qui s’incorporen al sistema 
educatiu en una Comunitat Autònoma on existeix un règim de cooficialitat 
lingüística han de rebre l’educació en una llengua en la qual puguen 
comprendre i assumir els continguts dels ensenyaments que s’imparteixen» (FJ 
11). 
 
 I es reafirma que en el model educatiu dissenyat pels poders públics ha 
d’incloure també el castellà com a llengua vehicular: «és constitucionalment 
obligat que les dues llengües cooficials siguen reconegudes pels poders públics 
competents com vehiculars, sent en tals termes els particulars titulars del dret 
a rebre l’ensenyament en qualsevol d’elles» (FJ 24).  
 
 L’article 6 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana declara 
que la llengua pròpia és el valencià. I en el punt 6.2 precisa que el valencià és 
oficial en la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, que és l’idioma 
oficial en tot l’Estat. Tots tenen dret a conéixer-los i a usar-los i a rebre 
l’ensenyament del valencià i en valencià. A més, el punt 6.5 prescriu que s’ha 
d’atorgar especial protecció i respecte a la recuperació del valencià. 
 
 La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, preveu en l’article 2 
que el sistema educatiu espanyol s’orientarà a la consecució, entre altres, dels 
fins següents: la capacitació per a la comunicació en la llengua oficial i 
cooficial, si n’hi ha, i en una o més llengües estrangeres. 
 
 La Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià 
(d’ara en avant LUEV) introdueix exempcions personals i territorials a 
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l’obligatorietat de l’ensenyament en valencià en l’article 24, ordenant sobre 
aquest tema que: 
 

 

«Art. 24 
 
1. L’obligatorietat d’aplicar el valencià en l’ensenyament en els territoris 

assenyalats com de predomini valencianoparlant en el títol cinqué, quedarà 
sense efecte de manera individual quan els pares o tutors que ho sol·liciten 
acrediten fefaentment la seua residència temporal en aquests territoris i 
expressen, en formalitzar la inscripció, el desig que als seus fills o tutelats se’ls 
eximisca de l’ensenyament del valencià. 

 
2. El Consell de la Generalitat Valenciana introduirà progressivament 

l’ensenyament del valencià en els territoris de predomini lingüístic castellà 
relacionats en el títol cinqué, i afavorirà les iniciatives públiques i privades que 
contribuïsquen a aquest fi. Tot això sense perjudici que els pares o tutors 
residents en aquestes zones puguen obtindre l’exempció de l’ensenyament del 
valencià per als seus fills o tutelats, quan així ho sol·liciten en formalitzar la 
seua inscripció». 

 
D’aquesta manera, els pares o tutors poden sol·licitar l’exempció de 

l’ensenyament en valencià en territoris de predomini lingüístic valencià si 
acrediten fefaentment que resideixen en aquests territoris de manera 
temporal (art. 24.1 LUEV). Aquest dret pot exercir-se sense necessitat de 
justificació en els territoris de predomini lingüístic castellà, però el Consell 
haurà d’introduir progressivament l’ensenyament del valencià en aquests 
territoris i donar suport a les iniciatives públiques i privades que 
contribuïsquen a tal fi (art. 24.2 LUEV).  
 
 El Projecte d’ordre examinat pretén modificar parcialment l’Ordre 
29/2010, de 20 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula a 
la Comunitat Valenciana la prova d’accés a estudis universitaris per als 
alumnes que estiguen en possessió del títol de Batxiller, establida en el Reial 
decret 1892/2008, de 14 de novembre, per la qual es regulen les condicions 
per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments 
d’admissió a les universitats públiques espanyoles. 
 
 L’Ordre esmentada basa el seu fonament en l’article 17.2 del Reial 
decret 806/2006, de 30 de juny, regulador del calendari d’aplicació de la nova 
ordenació del sistema educatiu, en concordança amb la Llei orgànica 2/2006, 
de 3 de maig, d’educació, atribuint-se a les administracions públiques la 
missió d’organitzar la prova d’accés a la universitat per a l’alumnat que haja 
cursat els ensenyaments de Batxillerat regulats per la citada Llei orgànica . 
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 Mitjançant l’Ordre 39/2011, de la mateixa Conselleria, es modifica el 
títol i l’article 1 i s’afig un article 9 a l’Ordre de referència i per Resolució de 
26 de maig de 2010, de la Direcció General d’Universitat i Estudis Superiors, 
de la Conselleria d’Educació, es fa públic l’Acord de la Comissió Gestora dels 
Processos d’Accés i Preinscripció en les universitats públiques del sistema 
universitari valencià, sobre l’establiment de prova de competència lingüística 
per a l’accés a les universitats públiques de la Comunitat Valenciana dels 
estudiants de sistemes educatius als quals és aplicable l’article 38.5 de la Llei 
orgànica 2/2006, de 3 de maig. 
 
 El Projecte és de naturalesa modificativa, d’un sol article, figurant en 
l’annex la modificació, en concret, la proposta respecte al número 6, de la 
disposició general a la qual s’ha fet referència, que atés l’informe justificatiu 
de la Direcció General competent, la proposta es motiva en raó de: 
 

«(…) D’acord amb l’article 6, els centres educatius són els encarregats de 
matricular l’alumnat en les proves EVAU i marquen la condició d’exempció de 
la prova de valencià. Això ha produït interpretacions diverses respecte a 
algunes de les condicions per a obtindre l’exempció de la prova i, per tant, 
decisions diferents segons el centre, en especial quant a l’alumnat que havia 
repetit algun curs entre 4t d’ESO i 2n de batxillerat o l’alumnat que havia 
realitzat estudis d’algun dels nivells en un centre fora de la Comunitat 
Valenciana. 

 
El curs 2018-2019 es va detectar la situació d’alguns centres que feien 

una interpretació errònia de la normativa i es va posar en coneixement de la 
Comissió Gestora de les proves EVAU en reunions celebrades a l’octubre del 
2018 i a l’octubre del 2019 i, seguint les seues indicacions, es va decidir 
mantindre aquestes condicions durant el curs 2018-2019 i el 2019-20 amb la 
intenció de no perjudicar l’alumnat que havia pres decisions seguint una 
informació del seu centre educatiu. Així mateix es va establir que es redactaria 
una modificació de l’article 6 que no deixara lloc a les interpretacions abans 
esmentades, que seria vigent a partir de les proves d’accés a la Universitat 
corresponents al curs 2020-2021. 

 
D’altra banda, la normativa sobre l’exempció en els nivells no 

universitaris, una vegada derogats els decrets, ordres i resolucions que la 
desenvolupaven, queda limitada a la Llei 4/1983, de 23 de novembre, del 
Consell, d’ús i ensenyament del valencià. En aquest sentit, en territoris de 
predomini lingüístic valencià, des del curs 2019-2020, l’exempció s’atorga 
només a les persones que puguen demostrar residència temporal (segons la 
LUEV) o a l’alumnat nouvingut que s’escolaritza per primera vegada en un 
centre ubicat a la Comunitat Valenciana en 1r o 2n de Batxillerat. L’alumnat 
nouvingut que es matricula en ESO no pot tindre l’exempció de valencià sinó 
que se li aplica una adaptació d’accés al currículum, d’acord amb l’article 17 
de l’Ordre 20/2019, de 30 d’abril, de la Conselleria d’Educació, Investigació, 
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Cultura i Esport, per la qual es regula l’organització de la resposta educativa 
per a la inclusió de l’alumnat en els centres docents sostinguts amb fons públics 
del sistema educatiu valencià. 

 
 
A més, l’aplicació del Programa d’Educació Plurilingüe i Intercultural 

(PEPLI) en les etapes educatives no universitàries, regulat per la Llei 4/2018, 
de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el 
plurilingüisme en el sistema educatiu valencià, estableix un nou marc normatiu 
per a l’aprenentatge de llengües, que estableix l’objectiu d’assolir una 
competència comunicativa plurilingüe, la qual cosa converteix l’exempció en una 
anomalia que cal evitar al màxim; per això, a l’alumnat nouvingut se li realitza 
una adaptació d’accés perquè assolisca a poc a poc els objectius 
d’aprenentatge del valencià. 

 
En els territoris de predomini lingüístic castellà la Llei 4/1983 permet 

sol·licitar l’exempció en els nivells no universitaris; d’altra banda, en la mateixa 
llei (en el preàmbul i en els articles 18 i 24) s’estableix que el valencià s’ha 
d’incorporar progressivament en l’ensenyament. La Llei 4/2018, de 
plurilingüisme, determina que tots els centres han d’aplicar el Programa 
d’Educació Plurilingüe i Intercultural a partir del curs 2020-2021 (encara que 
aquest calendari s’ha modificat arran de l’establiment de l’estat d’alarma 
provocat per la crisi sanitària del COVID-19). L’alumnat que comence en 1r 
d’ESO ha cursat matèries en valencià en primària i cursarà matèries 
vehiculades en valencià en tots els nivells d’ESO i batxillerat des del curs 2020-
2021. L’aplicació del PEPLI serà progressiva en molts centres: cada curs 
s’aplicarà en un nivell superior. Per això, convé establir una transitorietat de 6 
anys en l’exempció de les EVAU amb les condicions anteriors a la modificació 
que proposem, que serà quan l’alumnat que el curs pròxim estiga matriculat en 
1r d’ESO arribarà a 2n de batxillerat i haurà de realitzar l’exercici de valencià 
en les EVAU. 

 
També cal destacar que no existeix la possibilitat de l’exempció en altres 

proves convocades per la Conselleria d’Educació o les universitats: prova per a 
l’obtenció del títol de batxiller, prova per a l’accés a la universitat per a majors 
de 25 anys... Només, per altres motius, existeix l’exempció en les proves lliures 
per a l’obtenció del graduat escolar, especialment per a les persones nascudes 
abans de 1973. 

 
Per últim, és important eliminar la relació entre l’exempció de la matèria 

de Valencià en els nivells no universitaris, que és un procediment regulat per la 
Llei 4/1983, i l’exempció en la realització d’una prova que organitza i regula la 
Universitat, que no està contemplada en cap normativa de rang superior, i que 
ha de guiar-se pels principis generals que regeixen les proves EVAU en conjunt, 
és a dir, la demostració per part de l’alumnat que ha adquirit les competències 
necessàries per a iniciar estudis universitaris, de manera que l’exempció de 
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Valencià s’ha de tindré en compte només en els casos en què es considera que 
l’alumnat nouvingut ha tingut poc de temps per a realitzar l’aprenentatge d’una 
nova llengua. 

 
 
Per tot això, és necessari realitzar una modificació de la normativa sobre 

l’exempció de la prova de Valencià en les proves EVAU de les universitats 
valencianes, que s’adeqüe als criteris de promoció de la llengua, a la regulació 
sobre l’adquisició de la competència comunicativa en els nivells no universitaris 
i als criteris generals de la mateixa prova d’accés a la Universitat». 

 
La modificació, doncs, es proposa respecte al tenor de l’article 6 de la 

citada Ordre, que es pretén substituir, el qual porta per rúbrica: «Exempció 
de l’exercici de Valencià» en les citades proves. 

 
L’article 6, en la seua redacció vigent fins a la data d’aprovació de la 

modificació de l’Ordre 29/2010, de 20 d’abril, és del tenor següent: 
 
«Exempció de l’exercici de valencià.  
 
1. Quedaran exempts de realitzar l’exercici d’anàlisi i comprensió d’un 

text en valencià de la prova d’accés a la universitat, els alumnes que no hagen 
cursat íntegrament els dos cursos del Batxillerat en centres docents de la 
Comunitat Valenciana. (El subratllat és del dictamen). 

 
2. Així mateix, els alumnes que, malgrat haver cursat íntegrament els dos 

cursos del Batxillerat en centres docents de la Comunitat Valenciana, hagen 
obtingut en algun d’aquests resolució positiva d’exempció de la matèria de 
valencià, tant en 1r com en 2n de Batxillerat, quedaran exempts de realitzar 
l’exercici d’anàlisi i comprensió d’un text en valencià de la prova d’accés a la 
universitat. 

 
3. Correspon al centre d’ensenyament secundari, en procedir a la 

matriculació dels estudiants en la prova d’accés a la universitat, certificar que 
concorre alguna de les causes dels dos apartats anteriors que donen lloc a 
l’exempció».  
 

La nova redacció que es proposa de l’article 6, és del contingut següent: 
 
«1. Pot quedar exempt de realitzar l’exercici de valencià: Llengua i 

Literatura II de la prova d’accés a la universitat si així ho manifesta, l’alumnat 
nouvingut que haja començat l’escolarització en un centre situat a la Comunitat 
Valenciana en 4t d’ESO, 1r o 2n de Batxillerat. (El subratllat és del dictamen) 

L’alumnat nouvingut és aquell que no ha sigut mai escolaritzat en un 
centre situat a la Comunitat Valenciana.  
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2. L’alumnat nouvingut indicat en l’apartat anterior que estiga 
escolaritzat més de tres cursos acadèmics a partir de 4t d’ESO en centres 
situats en la Comunitat Valenciana no estarà exempt de l’exercici de valencià: 
Llengua i Literatura II. 

 
3. De manera transitòria, l’alumnat dels centres situats en municipis 

inclosos en l’article 36 de la Llei 4/1983, d’ús i ensenyament del valencià, que 
haja obtingut resolució per la qual s’atorga l’exempció de la matèria de valencià, 
dictada per l’òrgan competent, pot quedar exempt de realitzar l’exercici del 
valencià: Llengua i Literatura II de la prova d’accés a la universitat, si així ho 
manifesta, fins a la convocatòria de 2026 inclusivament». 

 
Les diferenciacions principals entre totes dues formulacions, atenen: 
 
- Enfront de l’actual dicció que empra el temps del verb que comporta 

ordre o mandat «quedaran exempts», la proposta la substitueix i en canvi 
empra la frase: «pot quedar exempt».  

 
- Condiciona l’exempció descrita al fet que se sol·licite expressament per 

l’interessat, disposant que: «Si així ho manifesta, l’alumnat…». 
 
- L’exempció es contrau a l’«alumnat nouvingut» que «haja començat 

l’escolarització en un centre situat a la Comunitat Valenciana». 
 
I defineix, a aquest efecte, l’alumnat «nouvingut» com: «…aquell que no 

ha sigut mai escolaritzat en un centre situat a la Comunitat Valenciana». 
 
De tal manera que cal interpretar que no resultaria inclòs l’alumnat que 

haja cursat discontínuament els estudis en un centre situat a la Comunitat 
Valenciana, tenint en compte que fins la data es preveu l’exempció dels qui 
«no hagen cursat íntegrament els dos cursos del Batxillerat en centres docents 
de la Comunitat Valenciana».  

 
No obstant això, en l’apartat 2 de la modificació projectada de l’article 

6 es recull que: l’«alumnat nouvingut indicat en l’apartat anterior que estiga 
escolaritzat més de tres cursos acadèmics a partir de 4t d’ESO en centres 
situats a la Comunitat Valenciana no estarà exempt de l’exercici del valencià: 
Llengua i Literatura II». (El subratllat és del dictamen). 

 
Finalment, en l’apartat 3 es disposa un règim transitori, previst per al 

supòsit de l’«alumnat dels centres situats en municipis inclosos en l’article 36 
de la Llei 4/1983, d’ús i ensenyament del valencià, que haja obtingut resolució 
per la qual s’atorga l’exempció de la matèria de valencià, dictada per lòrgan 
competent, pot quedar exempt de realitzar l’exercici de de el valencià: Llengua 
i Literatura II de la prova d’accés a la universitat, si així ho manifesta, fins a la 
convocatòria de 2026 inclusivament». 
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Des de les anteriors premisses, s’elabora el present projecte de 

disposició general, fent ús de les atribucions conferides al Consell per a 
regular la matèria substantiva de la qual és objecte i en desenvolupament de 
la normativa citada. 

 
 
 
Tercera.- Procediment d’elaboració. 
 
En el procediment d’elaboració del Projecte d’ordre que es dictamina 

s’ha seguit el que disposa l’article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, 
del Consell, que conté el procediment per a l’elaboració de les disposicions 
administratives. 

 
Per part seua, el Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, atén, 

entre altres extrems, el procediment d’elaboració dels projectes normatius en 
la Generalitat. 

 
 En el present cas, la iniciativa en l’elaboració de l’Ordre projectada va 
partir de la Resolució de la titular de la Conselleria consultant, de data 30 
d’octubre de 2020. 

 
En el procediment d’elaboració de la disposició general projectada 

consta el tràmit d’informació pública, de conformitat amb el que disposa 
l’article 133.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques i l’article 47 de la Llei 
2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de 
la Comunitat Valenciana i normativa concordant. 

 
S’ha emés l’informe sobre la necessitat i oportunitat d’elaborar el 

Projecte d’ordre que ens ocupa, en data 13 d’octubre de 2020, a càrrec de la 
directora general d’Innovació Educativa i Ordenació de la Conselleria 
competent. 

 
Així mateix, consta el corresponent informe sobre la no afectació a la 

competitivitat, d’igual data i procedència. 
 

 S’ha incorporat la Memòria Econòmica favorable, de data 4 de 
novembre de 2020, estant subscrita per la directora general d’Universitats, 
indicant sobre aquest tema que el Projecte d’ordre no afecta el funcionament 
dels serveis de l’administració ni suposa cap despesa econòmica, incorporant-
se una disposició addicional en la part final del Projecte normatiu, sobre 
limitació de la despesa. 
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També es van unir a l’expedient remés els informes d’impacte per raó 
del gènere; infància i adolescència; família i coordinació informàtica, tots ells 
emesos a càrrec de la directora general d’Universitats i en data 4 de novembre 
de 2020. 

 
En relació amb els referits informes hem de recordar el que ja hem 

reiterat en nombrosos dictàmens sobre la necessitat que siguen emesos pels 
òrgans de l'Administració especialitzats i competents en la matèria, així com 
que no siguen unes meres declaracions rituals, sense aportació de cap dada, 
ni anàlisi de la situació sobre la qual tindrà incidència la norma. 
 

S’ha emés un informe de la mateixa data i procedència sobre la 
inaplicabilitat del tràmit d’audiència per a al·legacions dels ciutadans, 
justificant-se en què el projecte normatiu no afecta l’esfera de drets i 
interessos legítims d’aquests . 

 
S’ha incorporat, així mateix, l’Informe justificant la no remissió del 

Projecte a la Comissió Delegada del Consell sobre Inclusió i Drets Socials, per 
no tindre repercussions en matèries pròpies de la citada Comissió, creada pel 
Decret 38/2015, de 29 de desembre, del Consell de la Generalitat.  

 
No obstant això, no s’ha sol·licitat informe, ni s’ha exceptuat del tràmit 

de consulta les conselleries amb competències que incidisquen sobre la 
matèria objecte de regulació, que no van al·legar sobre el contingut del 
Projecte. Això a pesar que en l’informe de 4 de novembre de 2020, mencionat 
anteriorment, se cite l’article 42.1.b) de la Llei 5/1083, es feia referència 
específicament al tràmit d’audiència dels interessats prevista en l’article 
43.1.c) de la meritada Llei i no al contingut del tràmit de consulta a les 
conselleries. 

 
Consta informe de l’Advocacia General de la Generalitat, de data 11 de 

desembre de 2020, en el qual es formulen observacions, que han donat lloc a 
emetre un informe sobre aquestes al·legacions en data 17 de desembre per 
part de la directora general d’Innovació Educativa i Ordenació de la 
Conselleria consultant, justificant-se els motius pels quals no es van acollir 
la totalitat de les objeccions plantejades per l’Advocacia de la Generalitat en 
relació al projecte normatiu modificatiu de l’Ordre de referència. 

 
S’ha incorporat Informe de data 30 de desembre de 2020, de la directora 

general d’Universitats, de no inclusió en el Pla normatiu de la Generalitat per 
a 2020, de la Conselleria consultant.  
 

Consta la comunicació del coordinador de les Proves d’Accés a la 
Universitat (PAU), de data 6 d’octubre de 2020, mitjançant la qual s’acredita 
la posada en coneixement i conformitat de la Comissió Gestora de les citades 
proves. 
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Ha de significar-se que els informes esmentats són, en general, de 

contingut favorable a la disposició general projectada. 
 
No obstant això, no consta que el Projecte d’ordre haja sigut posat en 

coneixement del Consell Valencià d’Universitats, de conformitat amb el que 
preveu l’article 27.2 h) de la Llei 4/2007, de 9 de febrer de la Generalitat, de 
coordinació del Sistema Universitari Valencià. 

 
Amb l’excepció de les omissions descrites, d’altra banda, s’han seguit 

les normes precitades per a l’elaboració del Projecte d’ordre que es consulta. 
 
 
 
Quarta. Estructura. 
 
La disposició proposada revist la forma d’Ordre i es compon d’un 

preàmbul, un article únic i una part final integrada d’una disposició 
addicional, una disposició derogatòria i una disposició final, totes elles 
úniques i intitulades. 

 
S’incorpora un annex, comprensiu de la modificació que es pretén 

aprovar. 
 
 
 
Cinquena.- Observacions al Projecte d’ordre. 

 
 

Al preàmbul. 
 
Hauria de fer-se esment a les competències en l’exercici de les quals es 

dicta, destacant al costat de la ja citada en el preàmbul i l’habilitació 
normativa, l’assenyalada en l’article 49.1.3a de l’Estatut, que configura la 
competència de la Generalitat en la matèria procedimental. 

 
En el paràgraf segon és convenient suprimir la cita de l’última disposició 

general modificativa, romanent l’esment de l’Ordre 29/2012, de 20 d’abril, de 
la Conselleria d’Educació, per la qual es regula a la Comunitat Valenciana la 
prova d’accés a estudis universitaris oficials de grau i els procediments 
d’admissió a les universitats públiques espanyoles.  

 
En el paràgraf quart, hauria de citar-se l’article concret, sota el número 

«24», de la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, 
que regula l’exempció del valencià en els ensenyaments a la Comunitat 
Valenciana, en els casos que procedisca. 
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A més, les referències a la «Comunidad Valenciana» hauran d’adequar-

se a la denominació oficial de «Comunitat Valenciana». 
 
 
En relació amb el procediment d’elaboració del projecte de disposició 

general modificativa, en la fórmula aprovatòria, de conformitat al que disposa 
l’article 13.1 in fine del Decret 24/2009, de 12 de febrer, abans mencionat, 
haurà de citar-se els principals tràmits i informes emesos, deixant constància 
en el preàmbul de l’Ordre projectada completant la referència efectuada 
immediatament abans de la fórmula aprovatòria, a la concreta proposta de 
«…la directora general…». 

 
Finalment, en el contingut del paràgraf final, la fórmula «conforme amb» 

s’emprarà en funció que s’assumisquen les observacions essencials, com es 
determina en l’article 2.5 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
desembre, ja citada, per la qual cosa en el present cas, no fa més que anticipar 
el resultat de la resolució a adoptar. 
 

 
A l’article 1. Modificació de l’article 6 de l’Ordre 29/2010, de 20 

d’abril, de la Conselleria d’Educació. 
 
Hauria d’eliminar-se l’al·lusió a la modificació de la disposició general, 

ja que s’entén que la versió serà la consolidada de l’Ordre de referència que 
es pretén modificar. 
 
 

A la disposició derogatòria única. Derogació de l’Ordre 43/2012. 
 
La derogació singular de l’Ordre 43/2012, de 5 de juliol ha d’anar 

concretada per una «clàusula de salvaguarda», prevista en l’article 32 per a 
les disposicions derogatòries úniques, en relació a «les disposicions d’igual o 
inferior rang que s’oposen a aquesta». 
 
 

A l’Annex . 
 
L’Annex conté el nou text que es projecta per a l’article 6 de l’Ordre 

29/2010, de 20 d’abril, de la Conselleria d’Educació, que regula, a la 
Comunitat Valenciana, la prova d’accés a estudis universitaris oficials de grau 
i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles. 
 

Conforme al marc normatiu descrit en la Consideració segona, 
considerem que caldrà modificar la redacció que es proposa dels apartats 1 i 
3, ja que l'expressió “Pot quedar exempt” resulta una tant ambigua, perquè 
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podria interpretar-se tant en el sentit que l'exempció és un dret per a 
l'alumnat nouvingut, com que la seua concessió resulta discrecional per a 
l'administració; quan resulta evident, i així ho ha explicitat la pròpia 
Conselleria consultant, en respondre a les objeccions de l'Informe emés per 
l'Advocacia General, que la concessió de l'exempció no pot quedar en mans 
de l'administració, sinó que és un dret de l'alumnat nouvingut que 
l'administració ha de reconéixer en el cas que així se li sol·licite i que s'acredite 
la concurrència de les circumstàncies previstes en el referit apartat (haver 
començat l'escolarització en un centre situat en la Comunitat Valenciana en 
4t d'ESO, 1r o 2n de batxillerat, i no haver sigut escolaritzat mai en un centre 
situat en la Comunitat Valenciana). 
 

Per això, i amb la finalitat d'evitar qualsevol tipus d'ambigüitat o 
equívoc, es proposa la següent redacció per a aquests apartats: 
 

“1. Quedarà exempt de realitzar l'exercici de Valencià… si així ho 
manifesta, l'alumnat nouvingut… 
 

3. De manera transitòria, l'alumnat dels centres situats en municipis 
inclosos en l'article 36 de la Llei 4/1983… quedarà exempt de realitzar l'exercici 
del valencià … si així ho manifesta …”. 
 

Amb aquesta redacció no hi haurà cap dubte que, d'una banda, el 
reconeixement de l'exempció no queda a criteri discrecional de l'administració 
i, d'altra banda, que es concedirà tal exempció a l'alumnat que hi té dret, en 
els termes que determina el propi precepte, únicament en el cas que sol·licite 
expressament que li siga reconeguda. 
 

Aquesta observació, per raons de seguretat jurídica, és essencial a 
l'efecte de l'article 77.3 del Reglament d'aquest Consell Jurídic Consultiu. 
 
 

Aspectes de tècnica normativa i de redacció. 
 
 L’Annex hauria de titular-se com a «únic», de conformitat a les 
previsions generals de l’article 35, en relació a l’article 25.1 del Decret 
24/2009, de 12 de febrer. I  en l’enunciat de la modificació caldria eliminar la 
referència a les modificacions que se citen de l’Ordre 29/2010, de 20 d’abril, 
que es pretén modificar, tenint en compte que en qualsevol cas es tractarà del 
text consolidat. 
 
 

Finalment, els termes com ara «ordre», «annex» o «conselleries» haurien 
de presentar la inicial en majúscula. 
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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’article 6 de l’Ordre 

29/2010, de 20 d’abril, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula a 
la Comunitat Valenciana, la prova d’accés a estudis universitaris oficials de 
grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles, és 
conforme a l’ordenament jurídic, sempre que es respecte l’observació 
essencial formulada. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 24 de febrer de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SRA. CONSELLERA D’INNOVACIÓ, UNIVERSITATS, CIÈNCIA 
I SOCIETAT DIGITAL. 
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VOT PARTICULAR QUE PRESENTA EL CONSELLER JOAN CARLES 
CARBONELL MATEU AL DICTAMEN 108/2021, EXPTE. 013/2021, 
APROVAT PEL PLE DEL CJCCV CELEBRAT EL 24 DE FEBRER DE 2021 
RELATIU AL PROJECTE D’ORDRE PER LA QUAL ES MODIFICA 
L’ARTICLE 6 DE L’ORDRE 29/2010, DE 20 D’ABRIL, DE LA 
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, PER LA QUAL ES REGULA EN LA 
COMUNITAT VALENCIANA LA PROVA D’ACCÉS A ESTUDIS 
UNIVERSITARIS OFICIALS DE GRAU I ELS PROCEDIMENTS D’ADMISSIÓ 
EN LES UNIVERSITATS PÚBLIQUES ESPANYOLES 

 
 
El Dictamen aprovat per la majoria, del qual discrepe respectuosament 

formula una observació essencial a la única modificació del texte articulat de 
l’Ordre de 2010 que formula el present projecte normatiu considerant que 
l’expressió “Pot quedar exempt” de l’exercici de valencià”  resulta un tant 
ambigua ja que podria interpretar-se que la exempció seria potestativa per a 
l’Administració en el cas de que fora sol:licitada pel alumne en que es donaran 
les circumstàncies previstes en el mateix article 6. Aquest Conseller no 
participa de tal opinió, sinó que considera meridianament clar que l’expressió 
“podrà quedar exempte” està lligada al fet que és  l’alumne qui ha de sol·licitar-
ho i que “podrà” significa, al meu parer de manera inequívoca, que se li 
autoritza a no realitzar la prova. 

 
Tot i això, aquest Conseller no formularia Vot particular si l’observació 

feta en el Dictamen tinguera la condició de recomanació de millora estilística 
per tal d’evitar qualsevol interpretació contrària. Ben al contrari, la majoria 
qualifica l’observació com a essencial als efectes de l’article 77 del Reglament 
tot i que la redacció proposada no és contrària a cap norma de rang superior 
i s’ajusta perfectament a l’Ordenament jurídic vigent sense produir cap tipus 
d’inseguretat jurídica 

 
Discrepe, per tant, del caràcter essencial de l’observació general i 

formule el present VOT PARTICULAR en el sentit que el Dictamen hauria 
d’haver segut favorable, sense cap observació essencial 

 
 
València, 25 de febrer de 2021 
 
 
 
 
Joan Carles Carbonell Mateu.  
Conseller 


