
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen    125/2021 
Expedient   067/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 3 de març 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 8 de febrer de 2021 

(Registre d’entrada de 10 de febrer), 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 de decret del Consell, pel qual 
es modifica el Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula 
la formació professional dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana. 

 
 
 
 

 
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 
 



 2

 
I 

ANTECEDENTS 
 

Primer.- Sol·licitud de dictamen. 
 
Mitjançant un escrit de data 8 de febrer de 2021, remés pel conseller 

d’Educació, Cultura i Esport, va tindre entrada en aquest Consell Jurídic 
Consultiu el Projecte de decret, del Consell, pel qual es modifica el Decret 
74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la formació 
professional dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, de 
conformitat amb el que disposen els articles 10.4 i 14.1 de la Llei 10/1994, 
de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana. 

 
L’expedient està integrat amb els informes i tràmits exigits per la 

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

Segon.- Documentació remesa. 
 
En el procediment tramitat per a l’elaboració del Projecte de decret, del 

Consell, pel qual es modifica el Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, 
pel qual es regula la formació professional dual del sistema educatiu a la 
Comunitat Valenciana, consten els documents, tràmits i informes següents: 
 

1. Esborrany de Projecte de decret, primera versió. 
 
2. Resolució d’inici del procediment d’elaboració del Projecte de decret 

del conseller d’Educació, Cultura i Esport, de data 26 d’octubre de 2020. 
 
3. Informe de la Direcció General de Formació Professional i 

Ensenyament de Règim Especial, de data 5 de novembre de 2020, sobre el 
resultat del tràmit de consulta pública prèvia sobre el Projecte de decret, de 
conformitat amb el que disposa l’article 133 de la Llei 39/2015, 1 d’octubre. 

 
4. Informe de necessitat i oportunitat del Projecte de decret, emés per 

la Direcció General de Formació Professional i Ensenyament de Règim 
Especial, de data 3 d’abril de 2020. 

 
5. Certificat emés per la cap de Relacions Institucionals de la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport sobre l’acord que va ser tractat en la 
reunió de data 9 de juliol de 2020 de la mesa sectorial d’educació, i en la 
Comissió de seguiment de reforma educativa de centres concertats de data 24 
de juliol de 2020. 
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6. Informe 5/2020 de la Comissió de Projectes Legislatius i Planificació 
General de l’Ensenyament del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, 
de data 17 de setembre de 2020. 

 
7. Certificat de la secretària del Consell Valencià de Formació 

professional sobre l’acord del Ple del Consell Valencià de Formació 
Professional, de data 20 de juliol de 2020, on es va tractar l’assumpte del 
Projecte de decret. 

 
8. Memòria Econòmica subscrita per la Direcció General de Formació 

Professional i Ensenyament de Règim Especial, de data 10 de novembre de 
2020, en la qual es manifesta que la present modificació del Decret 74/2013, 
de 14 de juny, no suposa un increment de les despeses ni del personal 
necessari per a la seua gestió per part de l’Administració. 

 
9. Informe d’impacte de gènere, emés el 22 de setembre de 2020 per la 

Direcció General de Formació Professional i Ensenyament de Règim Especial, 
en compliment del que disposa l’article 19 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 
10. Informe sobre l’anàlisi d’incidència del projecte normatiu en la 

família, i en la infància i l’adolescència, emés per la Direcció General de 
Formació Professional i Ensenyament de Règim Especial, de data 22 de 
setembre de 2020, en compliment del que disposa la disposició addicional 
desena de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, i l’article 22 de la Llei orgànica 
1/1996, de 15 de gener, de protecció Jurídica del menor.  

 
11. Informe de la Direcció General de Formació Professional i 

Ensenyament de Règim Especial, de data 22 de setembre de 2020, sobre la 
no afectació a les competències de Presidència i altres conselleries. 

 
12. Informe de la Direcció General de Formació Professional i 

Ensenyament de Règim Especial, de data 22 de setembre de 2020, sobre no 
afectació a les funcions de la Comissió Delegada d’Inclusió i Drets socials, en 
compliment de l’article 2 del Decret 238/2015, de 29 de setembre. 

 
13. Informe de la Direcció General de Formació Professional i 

Ensenyament de Règim Especial, de data 22 de setembre de 2020, sobre la 
no incidència sobre la competitivitat.  

 
14. Informe de la Direcció General de Formació Professional i 

Ensenyament de Règim Especial, de data 2 de novembre de 2020, sobre la no 
incidència en les condicions de treball de l’empleat públic . 
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15. Informe de la Direcció General de Formació Professional i 
Ensenyament de Règim Especial, de data 22 de setembre de 2020, sobre 
l’absència de despesa. 

 
16. Informe de coordinació informàtica de la Direcció General de 

Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, de data 7 d’octubre de 
2020, conforme al que estableix l’article 94 del Decret 220/2014 de 
l’Administració electrònica de la Comunitat Valenciana i la Instrucció 4/2012, 
de coordinació informàtica. 

 
17. Informe favorable de la Direcció General de Pressupostos, de data 

20 de novembre de 2020, conforme a l’article 26 de la Llei 1/2015, de 6 de 
febrer. 

 
18. Informe de l’Advocacia General de la Generalitat Valenciana de data 

18 gener de 2021. 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
Primera.- Sobre el caràcter de la consulta. 
 
Aquest Òrgan consultiu emet el present dictamen en virtut del que 

disposa l’article 10.4 de la Llei 10/1994, que estableix que el Consell Jurídic 
Consultiu haurà de ser consultat preceptivament en els supòsits de «projectes 
de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de 
lleis i les seues modificacions». 
 

El Projecte de decret a què es refereix el present Dictamen té per 
finalitat modificar el Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es 
regula la formació professional dual del sistema educatiu a la Comunitat 
Valenciana. 

 
Sobre el Decret que es projecta modificar, aquest Consell va emetre el 

seu Dictamen número 294/2013, per la qual cosa en el present ens limitarem 
únicament a realitzar observacions en relació amb les modificacions que es 
pretenen introduir a aquesta norma. 
 

Segona.- Objecte del Decret i marc normatiu. 
 
L’objecte de la modificació del Decret consisteix a agilitar el 

funcionament de la Formació Professional Dual i flexibilitzar la seua 
organització, i és necessària la modificació del Decret 74/2013, de 14 de juny 
per a aconseguir un model de Formació Professional Dual que millore la 
productivitat dels sectors empresarials i l’ús per l’alumnat a la Comunitat 
Valenciana. 
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Pel que fa a aquella faceta educativa de la norma estatal referida (la 

«Formació Professional del sistema educatiu»), la competència de la nostra 
comunitat autònoma en la matèria ve determinada pel que disposen els 
articles 27 i 149.1.30a de la Constitució espanyola i l’article 53 de l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. De conformitat amb aquests 
preceptes, la normativa bàsica en matèria d’educació (en la qual s’inclou la 
Formació Professional del sistema educatiu) correspon dictar-la a l’Estat i el 
seu desenvolupament a la Comunitat Valenciana. 

 
La normativa bàsica estatal de rang legal que resulta d’aplicació en 

l’àmbit de la norma projectada és la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de 
les qualificacions i de la Formació Professional i el Reial decret 1529/2012, 
de 8 de novembre pel qual es desenvolupa el contracte per a la formació i 
l’aprenentatge i s’estableixen les bases de la formació professional dual. 

 
En desenvolupament de l’esmentat Reial decret, es va dictar el Decret 

74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació 
Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, que ara es 
pretén modificar parcialment. 
 

Tercera.- Procediment d’elaboració del Projecte de decret. 
 
El projecte de reglament proposat és una disposició de caràcter general 

que ha d’emanar del Consell i adoptarà la forma de Decret del Consell, 
conforme l’article 18. f), 32 i 33.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del 
Consell de la Generalitat, modificada per la Llei 12/2007, de 20 de març (d’ara 
en avant Llei del Consell). 

 
Les regles adjectives que resulten d’aplicació a un projecte normatiu 

com el que ara s’analitza tenen el règim general que resulta d’aplicació per 
tindre la consideració de disposició de caràcter general. 

 
Ha sigut informat per l’Advocacia de la Generalitat, conforme es preveu 

en l’article 165. 1) de la Llei 1/2015, i també en l’article 5 de la Llei 10/2005, 
de 9 de desembre, d’assistència jurídica a la Generalitat, així com per la 
Direcció general de Pressupostos, de conformitat amb el que disposa l’article 
26 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer. 

 
L’elaboració del Projecte de decret i la seua tramitació es va ajustar al 

procediment i als tràmits regulats en l’article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de 
desembre, del Consell, que contempla el procediment d’elaboració de les 
disposicions reglamentàries autonòmiques, que va ser desenvolupat pels 
articles 52 i següents del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre 
la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius 
de la Generalitat. 
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En aquest sentit, el procediment es va iniciar mitjançant la Resolució 

del conseller d’Educació, Cultura i Esport, de data 26 d’octubre de 2020, 
mitjançant la qual es va disposar donar inici a l’expedient relatiu al 
procediment d’elaboració del Projecte de decret. 

 
S’ha incorporat l’informe sobre l’impacte de gènere, sobre l’impacte en 

les famílies i sobre l’impacte en la infància i l’adolescència, on es conclou que 
el Projecte de decret s’ha ajustat als principis essencials i que no posa en risc 
les matèries afectades. 

 
En relació amb els referits informes cal 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. 

 
En compliment del que disposa l’article 131 de la Llei 39/2015 s’ha 

sotmés a consulta pública el Projecte de decret que es pretén aprovar. Així 
mateix, s’ha donat audiència a través de la Mesa Sectorial d’Educació i de la 
Comissió permanent del Consell Valencià de Formació Professional. 
 

Quarta.- Estructura del Projecte de decret. 
 
El projecte normatiu, tramitat com a Projecte de decret del Consell, 

presenta l’estructura i sistemàtica següent: 
 
- El títol de la disposició. 
 
- Article Únic: Modificació dels articles 4, 5.1, 10, 11.2, 12, 17 i 29. 
 
- Disposició Addicional Única (Signatura dels convenis). 
 
- Disposició Derogatòria Única. (Derogació normativa) 
 
- Disposició Final Única (Entrada en vigor ). 

 
Cinquena.- Observacions al text del Projecte de decret. 

 
I. Amb caràcter general. 

 
Al preàmbul. 
 
Conforme al que disposa l’article 10.2 del Decret 24/2009, 13 de febrer, 

procedeix titular la part expositiva de la norma projectada com a «preàmbul». 
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D’altra banda, ha d’advertir-se que l’article 129.1 de la Llei 39/2015, 
de procediment administratiu disposa que «En l’exercici de la iniciativa 
legislativa i la potestat reglamentària, les administracions públiques actuaran 
d’acord amb els principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat 
jurídica, transparència, i eficiència. En l’exposició de motius o en el preàmbul, 
segons es tracte, respectivament, d’avantprojectes de llei o de projectes de 
reglament, quedarà prou justificada la seua adequació a aquests principis». 

 
Aquest paràgraf recull els denominats «principis de bona regulació», que 

són aplicables a la potestat reglamentària de les comunitats autònomes (STC 
de 24 de maig de 2018), encara que no a la iniciativa legislativa dels governs 
autonòmics. 

 
Per tant, trobant-nos davant una disposició reglamentària ha de 

procedir-se a justificar els principis de bona regulació, de manera que en la 
norma projectada s’explique i justifique que l’esmentada norma s’adequa als 
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, 
transparència i eficiència.  

 
En el text remés s’omet tota referència al citat article, encara que se cite 

algun dels seus principis, però, conformement a l’exposat, haurà de ser no 
sols invocat, sinó que, a més, haurà de justificar-se l’adequació de la norma 
projectada als citats principis de bona regulació. 

 
Aquesta observació té caràcter essencial a l’efecte de l’article 77 del 

Reglament d’aquest Consell Jurídic Consultiu. 
 

II. Amb caràcter particular a l’articulat. 
 

A l’article 17.2. Autorització del projecte de Formació Professional 
Dual. 

 
Conté la possibilitat de fixar «diferents procediments d’autorització en 

funció de la varietat del projecte a desenvolupar». S’estima que l’expressió 
utilitzada és molt indeterminada, i és aconsellable per a una major 
comprensió que es fixe un únic procediment, independentment de la 
possibilitat d’introduir diferents tràmits o fases dins del mateix procediment. 
 

Sisena.- Qüestions de tècnica normativa i aspectes de redacció. 
 

Recomanem, per a major claredat de la norma i conforme al que disposa 
l'article 38 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, 
l'estructura i el procediment d'elaboració dels projectes normatius de la 
Generalitat, que el decret projectat incloga en el seu articulat únicament 
l'aprovació de la modificació indicant els preceptes afectats i en un annex la 
relació completa d'aquells en la nova redacció. 
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L’esborrany de la norma s’ha ajustat en l’ús de la llengua a paràmetres 

no sexistes, segons estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat efectiva de dones i homes, i la Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la 
Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. En tal sentit, s’han utilitzat 
expressions com ara «director o directora, coordinador o coordinadora, tutor o 
tutora…», si bé seria recomanable emprar expressions o termes neutres que 
comprenguen la referència als dos sexes. 
 

Respecte a l’estructura de la norma es podrien haver distribuït millor 
els paràgrafs i els espais per a una millor comprensió, i s’utilitza en excés del 
punt i seguit. 
 

III 
CONCLUSIÓ 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
 
Que el Projecte de decret, del Consell, pel qual es modifica el Decret 

74/2013, de 14 de juny, del Consell, que regula la formació professional dual 
del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana, és conforme amb 
l’ordenament jurídic, sempre que s’atenga l’observació essencial formulada. 
 

V.H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 
 
 
 València, 3 de març de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


