
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen 228/2021 
Expedient 218 /2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 21 d’abril de 2021, sota la Presidència de 

l’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 d'abril de 2021 

(Registre d'entrada de 9 d'abril), 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 fixa la jornada lectiva del personal docent en els nivells no universitaris 
regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els centres 
docents públics no universitaris de la Comunitat Valenciana i el número 
màxim d'alumnat per unitat en centres docents públics i centres privats 
concertats no universitaris de la Comunitat Valenciana. 
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Secretari General 
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I 

ANTECEDENTS 
 

 
De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
Únic. El 8 d'abril de 2021 el conseller d'Educació, Cultura i Esport va 

remetre el Projecte de decret del Consell pel qual es fixa la jornada lectiva del 
personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els centres docents públics no 
universitaris de la Comunitat Valenciana i el número màxim d'alumnat per 
unitat en centres docents públics i centres privats concertats no universitaris 
de la Comunitat Valenciana. 

 
L'expedient administratiu remés s'integra, fonamentalment, de 

l'informe de necessitat i oportunitat, Resolució d'inici del procediment, 
informes sobre repercussió econòmica i altres informes i tràmits 
procedimentals requerits per la normativa d'aplicació. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Naturalesa del dictamen. 
 
L'autoritat consultant ha instat el dictamen amb caràcter preceptiu, a 

l'empara del que disposen els articles 10.4 de la Llei de la Generalitat 
10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, en relació amb el Projecte de Decret del Consell pel 
qual es fixa la jornada lectiva del personal docent en els nivells no 
universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, 
en els centres docents públics no universitaris de la Comunitat Valenciana i 
el número màxim d'alumnat per unitat en centres docents públics i centres 
privats concertats no universitaris de la Comunitat Valenciana. 
 
 

Segona. Procediment d'elaboració del Projecte de decret. 
 
L'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, regula 

el procediment per a l'elaboració dels reglaments, i s’han complit en general 
els tràmits essencials que s’hi exigeixen. 
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El procediment es va iniciar per Resolució del conseller d'Educació, 
Cultura i Esport de 10 de juliol de 2019. 

 
Consta que s'ha celebrat consulta prèvia. 

 
S'han emés informes d'impacte de gènere, d'impacte en la família i 

adolescència i d'impacte en la família, del director general de Centres Docents, 
tots ells de 18 de març de 2021, en els quals s'indica que la norma projectada 
manca d'impacte sobre aquests col·lectius. 

 
Com ja hem dit en dictàmens anteriors de projectes normatius, els 

informes sobre l'impacte de gènere, sobre l'impacte en la infància i en 
l'adolescència i sobre l'impacte en la família haurien d'haver sigut emesos pels 
òrgans de l'Administració especialitzats i competents en la matèria. A més, per 
a que resulten efectius no han de consistir en meres declaracions rituals, sinó 
que han de contindre una sèrie de dades que permeten l'anàlisi pel que fa a la 
situació de partida en l'àmbit on la norma desplegarà els seus efectes. Una 
vegada reunida aquesta informació es podria determinar si la norma de 
referència té impacte positiu o negatiu i, en cas d'impacte negatiu, poder 
adoptar mesures per a afavorir la igualtat de dones i homes en l'àmbit de la 
norma projectada. 
 

El cap de Servei d'Informàtica per a la Gestió Educativa va emetre 
Informe de coordinació informàtica el 15 de gener de 2021. 

 
La memòria econòmica de la norma, elaborada pel cap de Servei de 

Gestió i Determinació de Plantilles de Personal, conclou que la norma 
projectada genera cost addicional. 

 
La directora general de Pressupostos va emetre informe favorable l'1 

d'abril de 2021. 
 
L'Informe de necessitat i oportunitat de la norma va ser emés pel director 

general de Centres Docents el 18 de desembre de 2020. 
 
La Direcció General de Centres Docents va emetre un informe el 18 de 

desembre de 2020 concloent que el projecte normatiu no afecta els drets dels 
ciutadans. 

 
El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana va emetre un dictamen el 

14 de juny de 2019. 
 

L'Advocacia de la Generalitat va emetre un informe favorable el 10 de 
març de 2021. 
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El director general de Centres Docents va emetre un informe el 30 de 
març de 2021 en relació a l'informe de l'Advocacia de la Generalitat. 

 
 
Tercera. Estructura i contingut del Projecte. 
 
El text del Projecte consta d'un índex, un preàmbul, tres articles, tres 

disposicions transitòries, una disposició derogatòria única i tres disposicions 
finals. 
 
 

Quarta. Observacions al text del Projecte. 
 
Al preàmbul. 

 
En la disposició final primera de la norma projectada es modifiquen els 

articles 27 i 29 del Decret 40/2016, de 15 d’abril, del Consell, per la qual 
cosa, en la part expositiva, s’hauria de fer referència que el Decret projectat 
també té per objecte l’esmentada modificació. 

 
A l'article 3. Alumnat per unitat. 
 
El número 1 d'aquest precepte és del següent tenor: 
 
«El nombre màxim d’alumnes per unitat o grup en els centres que 

impartisquen el primer cicle d’Educació Infantil serà el determinat en el Decret 
2/2009, de 9 de gener, del Consell (…)». 

 
En ser la primera vegada que se cita el Decret 2/2009, s'haurà d'afegir 

el seu títol complet d'acord amb l'article de 3.7 del Decret del Consell 
24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment 
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 

 
La remissió que fa el Decret projectat al Decret 2/2009, de 9 de gener, 

pel qual s'estableixen els requisits mínims que han de complir els centres 
que impartisquen el Primer Cicle de l'Educació Infantil en la Comunitat 
Valenciana, per a delimitar el nombre màxim d'alumnes per unitat o grup en 
els centres de primer cicle d'educació infantil, fa necessari haver d'acudir a 
dos textos legals per a determinar el seu número, per la qual cosa s'aconsella 
que es determine el número en el Decret directament sense utilitzar 
remissions a altres textos normatius. 

 
 
Observacions de caràcter gramatical 
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En el paràgraf primer del preàmbul «Reial decret llei» haurà d'escriure's 
amb totes les paraules en majúscula inicial tal com es fa en la resta del 
projecte normatiu estudiat. 

 
 

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 fixa la jornada lectiva 

del personal docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d'educació, en els centres docents públics no 
universitaris de la Comunitat Valenciana i el número màxim d'alumnat per 
unitat en centres docents públics i centres privats concertats no universitaris 
de la Comunitat Valenciana és conforme amb l'ordenament jurídic. 

 
V. H., no obstant això, resoldrà allò que considere més encertat. 

 
 
 València, 21 d’abril de 2021 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HONORABLE SENYOR CONSELLER D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 


