
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen 293/2021 
Expedient 291/2021 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 19 de maig 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 7 de maig de 2021 

(Registre d'entrada de 10 de maig), el 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 
d'organització de l'orientació educativa i professional 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 Ortiz  
 
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: 
 
 

Únic.- El 7 de maig de 2021 el conseller d'Educació, Cultura i Esport 
va remetre el Projecte de Decret del Consell d'organització de l'orientació 
educativa i professional en el sistema educatiu valencià. 

 
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 disposa l'article 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, d'organització 
de l'orientació educativa i professional en el sistema educatiu valencià. 
 
 

Segona.- Procediment d'elaboració del Projecte. 
 
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. 

 
El procediment es va iniciar per Resolució del conseller d'Educació, 

Cultura i Esport, de 19 de febrer de 2019. 
 
Consta que s'ha celebrat consulta prèvia. 
 
La memòria econòmica es va emetre per la directora general de 

Personal Docent i la directora general d'Inclusió Educativa de 27 d'abril de 
2021. 
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L'informe de necessitat de la norma va ser elaborat per la directora 

general d'Inclusió Educativa el 23 de febrer de 2021. 
 
S'han emés informes d'impacte de gènere de 23 de febrer de 2021, 

d'impacte en la infància i l’adolescència i d'impacte en la família, de la  directora 
general d'Inclusió Educativa de 12 de març de 2021, en els quals s'indica que 
la norma projectada manca d'impacte sobre aquests col·lectius. 

 
El cap de Servei d'Informàtica per a la Gestió Educativa va emetre un 

Informe de coordinació informàtica el 16 de març de 2021. 
 
S'ha concedit audiència, s’han formulat al·legacions i s'han emés els 

informes corresponents sobre les al·legacions efectuades. 
 
L'Advocacia de la Generalitat va emetre un informe el dia 27 d'abril de 

2021. 
 
La directora general d'Educació Inclusiva va emetre n informe el 3 de 

maig de 2021 sobre les al·legacions efectuades per l'Advocacia de la 
Generalitat. 

 
Consta l’informe de la Secretària Autonòmica de Justícia i Administració 

Pública de 23 d'abril de 2021. 
 
La directora general d'Inclusió Educativa va emetre un informe el 3 de 

maig de 2021 sobre les al·legacions realitzades en l'informe de23 d'abril de 
2021. 

 
Ha emés dictamen el Consell Escolar, de conformitat amb l'article 5 del 

Decret Legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat 
Valenciana, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Consells Escolars de la 
Comunitat Valenciana. 
 
 

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

nou disposicions addicionals, dues disposicions transitòries, una disposició 
derogatòria i quatre disposicions finals. 
 
 

Quarta.- Observacions al text del projecte. 
 
Observacions a l'articulat. 
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A l'article 5. Equips d'orientació educativa. 
 
El número 6 d'aquest precepte afirma que el professorat de 

l'especialitat d'orientació educativa formarà part del claustre de professors 
del centre en que està adscrit. 

 
El Decret 253/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació de 

l'organització i el funcionament dels centres públics que imparteixen 
ensenyaments d'Educació Infantil o d'Educació Primària, regula el claustre 
en l'article 31, assenyalant en relació amb el professorat de l'especialitat 
d'orientació que «El personal dels equips d'orientació educativa i 
psicopedagògics de zona podran participar en els claustres dels centres on 
exerceixen la seua funció a instàncies de la direcció del centre.» 

 
D'acord amb el tenor literal d'aquest article el personal d'orientació 

podrà formar part del claustre a instàncies de la direcció del centre. El 
precepte possibilita que aquest personal forme part del claustre, però el 
limita al fet que siga a instàncies de la direcció del centre. Tanmateix, l'article 
5.6 de la norma estudiada expressa que aquest personal «formarà» part del 
claustre, la qual cosa suposa que forme part del claustre en tot cas, sense 
que siga a instàncies de la direcció del centre. 

 
Per això, en la mesura en què modifica l'article 31 del Decret 253/2019 

citat, pel principi de seguretat jurídica seria convenient que s'indicara 
aquesta circumstància. 

 
A l'article 8. Competències del departament d'orientació educativa 

i professional. A l'article 9. Direcció del departament d'orientació 
educativa i professional. 

 
En l'apartat 1 de l'article 8 es relacionen les competències del 

departament d'orientació educativa i professional, indicant que les 
competències enumerades “substitueixen a les competències determinades en 
l'article 45 del Decret 252/2019, de 29 de novembre, del Consell, de regulació 
de l'organització i funcionament dels centres públics que imparteixen 
ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació 
Professional”. 

 
 En l'apartat 3 de l'article 9 s'empra la mateixa expressió per a 

relacionar les funcions del departament d'orientació educativa i professional 
que allí s'estableixen, indicant que “substitueixen a les funcions determinades 
en l'article 46” del mateix Decret. 
 

Tals expressions resulten innecessàries, ja que els preceptes del Decret 
252/2019, de 29 de novembre, a què es refereixen les mateixes, són objecte 
de derogació per la Disposició Derogatòria Única del Decret projectat al 
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derogar expressament el Capítol V del Decret 252/2019, cosa que implica 
que es produeixen les substitucions de competències i funcions que 
s'assenyalen en els referits preceptes, per la qual cosa no és necessari dir-
ho. 

 
Així, l'apartat 1 de l'article 8 hauria d'indicar únicament que “El 

departament d'orientació educativa i professional tindrà les competències 
següents …”. I en l'apartat 3 de l'article 9 hauria de fer-se el mateix. 
 
 

A l'article 14. Personal de les unitats especialitzades d'orientació. 
 
Aquest precepte regula el personal de les unitats especialitzades 

d'orientació. 
 
I en el número 2 expressa que els llocs de treball de personal docent 

de l'especialitat d'orientació seran coberts mitjançant comissions de servei o 
per adscripció provisional entre personal funcionari d'acord amb el 
procediment que es determine. 
 

Aquest Consell entén que el procediment no haurà de ser el que «es 
determine», tal com afirma el precepte, sinó el que procedisca segons la 
legislació aplicable, per la qual cosa haurà de modificar-se el precepte 
estudiat afegint que el procediment serà l'establit en la legislació aplicable 
vigent. 
 

 
A la Disposició addicional segona. Gabinets psicopedagògics 

municipals. 
 
La primera línia del precepte haurà d'escriure's tota en plural. 

 
 

A la Disposició addicional huitena. Canvis de denominació. 
 
 En l'apartat 2 de la Disposició Addicional Huitena s'expressa que “Els 
departaments d'orientació acadèmica i professional, regulats en el Decret 
252/2019 … passen a denominar-se departaments d'orientació educativa i 
professional”. 
 
 I en l'apartat 3 d'aquesta Disposició Addicional es diu que “Les 
referències a l'orientació acadèmica, tant en el Decret 252/2019 … com en les 
normes anteriors passen a referir-se a l'orientació educativa i professional”. 
 
 Reiterem el que hem exposat en relació amb els articles 8 i 9 i, 
conseqüentment, considerem que els apartats 2 i 3 d'aquesta Disposició 
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Addicional haurien de suprimir-se, atés que únicament estan explicitant un 
canvi de denominació que és efecte directe de l'aprovació del Decret projectat 
i de la derogació operada per aquest. 
 

Observacions de caràcter gramatical. 
 
En el preàmbul, en el primer paràgraf, última línia, existeix una errata, 

«e tapes», que haurà de corregir-se («etapes»). 
 
 

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 d'organització de l'orientació 

educativa i professional en el sistema educatiu valencià és, en general, 
conforme amb l'ordenament jurídic. 

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

  
 València, 19 de maig de 2021 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


