
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen 294/2021 
Expedient 292/2021 
 

 
 
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 data  7 de maig de 2021 
(Registre de 10 de maig), el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana ha examinat l'expedient instruït per la Conselleria d'Educació, 
Investigació, Cultura i Esport relatiu al Projecte d'ordre per la qual es fixa el 
nombre màxim d'alumnes per unitat en el procediment d'admissió del primer 
nivell del segon cicle d'Educació Infantil (3 anys), a partir del curs 2021-2022 
en determinades localitats de la Comunitat Valenciana. 
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Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Conseller nat 
Molt Hble. Sr. 
Francisco Camps Ortiz  
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
 



 2

 
 
 
I 

ANTECEDENTS 
 
 
 
De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
 
Primer.- Sol·licitud de dictamen. 
 
Amb data 10 de maig de 2021, remés pel conseller d'Educació, Cultura 

i Esport, va tindre entrada en aquest Consell el Projecte d'ordre per la qual es 
fixa el nombre màxim d'alumnes per unitat en el procediment d'admissió del 
primer nivell del segon cicle d'Educació Infantil (3 anys), a partir del curs 
2021-2022 en determinades localitats de la Comunitat Valenciana. 

 
L'emissió de dictamen ha sigut sol·licitada amb caràcter urgent. 
 
 
Segon.- Documentació remesa. 
 
L'expedient està integrat entre altres, pels documents següents: 
 
1.- Text del Projecte d'ordre en valencià. 
 
2.- Informe sobre la necessitat i oportunitat d'aprovar el Projecte 

d'ordre, la Memòria econòmica, l’Informe sobre l'impacte de gènere, l’Informe 
sobre l'impacte de la normativa en la infància, en l'adolescència i en la família 
emés pel director general de Centres Docents el dia 15 d'abril de 2011. 

 
3.- Informe de no afectació del contingut a les competències d'altres 

conselleries, i de no afectació a la Comissió d'inclusió i drets socials emesos 
pel director general de Centres Docents. 

 
4.- Informe sobre l'impacte informàtic. 
 
5.- Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Esport, de 8 de març 

de 2021, d'inici del procediment d'elaboració del projecte normatiu. 
 
6.- Document de consulta prèvia del director general de Política 

Educativa d'1 d'abril de 2021 del director general de Centres Docents. 
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7.- Certificat de la cap de servei de relacions institucionals, de la 
Conselleria consultant, com a secretària de la Mesa de Negociació en el qual 
s'indica que en la reunió de la Mesa Sectorial d'Educació i de la Comissió de 
Seguiment de la Reforma Educativa en Centres Concertats celebrades, 
respectivament, els dies 11 i 12 de març de 2020, es va tractar el projecte 
normatiu. 

 
8.- Informe sobre el resultat de la consulta pública. 
 
9.- Dictamen núm. 4/2021, de 24 de març 12 de setembre, del Consell 

Escolar de la Comunitat Valenciana. 
 

10.- Informe emés per l'Advocacia General de la Generalitat en data 5 
de maig de 2021. 

 
11.- Informe d'adaptació del text del Projecte d'ordre a les observacions 

realitzades per l'Advocacia General de la Generalitat, de 6 de maig de 2021. 
 
12.- Informe de la Direcció General de Centres Docents sobre l'anàlisi 

de les dades per a la confecció del Projecte d'ordre. 
 
 

I trobant-se el procediment en l'estat descrit, es va remetre l'expedient 
a aquest Consell per al seu dictamen. 

 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
 

Primera.- Sobre el caràcter de la consulta i abast 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 1, regular el nombre màxim d'alumnes per aula, unitat o docent, en el 
primer nivell del segon cicle d'Educació Infantil (3 anys) en els centres públics 
i privats concertats que imparteixen ensenyaments en aquesta etapa, en 
determinats municipis de la Comunitat Valenciana, a partir del  curs escolar 
2021-2022. 
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L'emissió de dictamen ha sigut sol·licitada amb caràcter urgent. 
 
 
Segona.- Objecte i marc normatiu del Projecte d'ordre. 
 
L'Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana reconeix la 

competència exclusiva de la Generalitat en la regulació i l'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. 

 
Al seu torn, l'article 157 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 

d'educació, estableix que correspon a les administracions educatives proveir 
els recursos necessaris per a garantir el procés d'aplicació de l'esmentada Llei, 
i entre aquests recursos assenyala un nombre màxim d'alumnat per aula, que 
en l'ensenyament obligatori serà de 25 per a l'Educació Primària i de 30 per a 
l'Educació Secundària Obligatòria. 

 
En desplegament de tal previsió, el Reial decret 132/2010, de 12 de 

febrer, pel qual s'estableixen els requisits mínims dels centres que 
impartisquen els ensenyaments del segon cicle de l'Educació Infantil, 
l'Educació Primària i l'Educació Secundària, estableix la relació numèrica 
alumne-professor en les etapes esmentades. Concretament, assenyala en el 
seu article 4, que el nombre de places escolars dels centres es fixarà en les 
corresponents disposicions per les quals s'autoritze la seua obertura i 
funcionament, tenint en compte el nombre màxim d'alumnat per unitat 
escolar i el nombre total d'unitats autoritzades en funció de les instal·lacions 
i condicions materials establides en aquesta norma. 

 
I el seu article 7 preveu que els centres docents que ofereixen el segon 

cicle de l'Educació Infantil tindran, com a màxim, 25 alumnes per unitat 
escolar. 

 
De conformitat amb la citada normativa, el Decret 58/2021, de 30 

d'abril, del Consell, fixa el número màxim d'alumnat i 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 no universitaris de 
la Comunitat Valenciana. Aquest Decret va ser estudiat per aquest Consell 
Jurídic Consultiu  en el Dictamen núm. 228/2021, de 21 d'abril. 

 
La disposició final segona, apartat 2, d'aquest Decret, faculta la persona 

titular de la Conselleria competent en matèria d'educació perquè, en aquelles 
localitats en què per les seues característiques socioeducatives i 
demogràfiques siga aconsellable, puga fixar per als centres públics i privats 
concertats una ràtio màxima d'alumnes per unitat o grup inferior al que 
estableix aquest Decret. 
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Mitjançant Ordre 22/2019, de 6 de maig, de la Conselleria d'Educació, 

Cultura i Esport, es va fixar el nombre màxim d'alumnes per unitat en 
l'escolarització de l'alumnat d'Educació Infantil (3 anys), per al procediment 
d'admissió durant el curs 2019-2020, en determinades localitats de la 
Comunitat Valenciana. El projecte normatiu d'aquesta norma va ser informat 
per aquest Consell en el seu Dictamen núm. 262/2019. 

 
Finalment, des de la Direcció General de Centres Docents es va emetre 

informe sobre l'anàlisi de les dades realitzades pel Servei de planificació 
educativa per a la confecció del Projecte d'ordre. 

 
 
En conseqüència, en el marc normatiu referit s'ha elaborat el Projecte 

d'ordre que ara es dictamina. 
 
 
Tercera.- Procediment d'elaboració del Projecte d'ordre. 
 
El procediment d'elaboració de les disposicions de caràcter general es 

troba establit en l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern 
Valencià. I de conformitat amb el que disposa l'article 37 d'aquesta Llei el 
projecte normatiu objecte d'estudi adopta la forma d'Ordre de la Conselleria. 

 
De conformitat amb el que estableix l'article 39.1 del Decret 24/2009, 

de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat, per Resolució del conseller d'Educació, 
Cultura i Esport de 8 de març de 2021 es va iniciar el procediment 
d'elaboració del Projecte d'ordre i es va encomanar la tramitació a la Direcció 
General de Centres Docents. 

 
Figura en l'expedient un document de consulta prèvia conforme amb el 

que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, que estableix, amb 
caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o avantprojecte de llei o de 
reglament, la necessitat de substanciar una consulta pública, i un Informe 
sobre el resultat de la consulta pública emés pel director general de Centres 
Docents. 

 
A més, el director general de Centres Docents va emetre informe sobre 

la necessitat i oportunitat d'aprovar el Projecte d'ordre i memòria econòmica 
en la qual s'indica que la norma projectada «no suposa cap repercussió 
econòmica sobre els pressupostos de la Generalitat, atés que, com ja ha estat 
assenyalat, no comporta l'augment d'unitats escolars ni, en conseqüència, 
l'augment de la plantilla docent o altres despeses». 
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Va emetre, així mateix, informe sobre la no afectació del projecte 
normatiu a l'àmbit competencial d'altres conselleries, informe relatiu a 
l'impacte de gènere de Projecte d'ordre, complint així el que  disposa l'article 
19 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes 
i dones, en el qual s'indica expressament que «no té impacte per raó de gènere, 
segons el que estableix l'article 4 bis de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, per a la 
igualtat entre dones i homes». 
 

Així com l'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, el 
contingut de les quals, és el següent: 

 
«1.- IMPACTE DE LA NORMATIVA EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA. 
 
La norma objecte d’aquest informe, té impacte en les condicions 

educatives de la infància i l’adolescència. 
 
2.- ANÀLISI DE L'IMPACTE EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA. 
 
L’impacte de la norma proposada en la infància i l’adolescència 

consisteix en la baixada de ràtio alumnes/professor o alumnes /unitat, 
prevista de manera progressiva, fins arribar a tots els nivells dels 
ensenyaments no universitaris. 

 
3.- VALORACIÓ DE L'IMPACTE EN LA INFÀNCIA I L'ADOLESCÈNCIA. 

 
L’impacte en la infància i l’adolescència de la norma proposada es 

considera positiu». 
 
Figura, a més, l'informe  exigit per la Instrucció de Servei núm. 4/2012, 

de 29 de març de 2012, sobre coordinació informàtica de projectes normatius 
i actes administratius i informe sobre la no necessitat de sol·licitar informe 
sobre el projecte normatiu a la Comissió delegada del Consell d’Inclusió. 

 
D'altra banda, consta en l'expedient remés un certificat de la cap de 

Servei de Relacions Institucionals, de la Conselleria consultant, com a 
secretària de la Mesa de Negociació en el qual s'indica que en la reunió de la 
Mesa Sectorial d'Educació i de la Comissió de Seguiment de la Reforma 
Educativa en Centres Concertats celebrades, respectivament, els dies 11 i 12 
de març de 2020, es va tractar el projecte normatiu. 
 

L'Advocacia de la Generalitat va informar el text normatiu, conforme 
disposa l'article 5.2 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'assistència 
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jurídica a la Generalitat i el director general de Centres docents va emetre un 
informe d'adaptació del text del Projecte d'ordre a les observacions realitzades. 
 

I el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana va emetre el Dictamen 
núm. 4/2021, de 12 de setembre 24 de març. 
 

En definitiva, en el procediment d'elaboració del Projecte d'ordre objecte 
del present Dictamen s'han verificat les regles que resulten d'aplicació en 
l'elaboració de les disposicions administratives generals contingudes en 
l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en el títol III 
del Decret 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el 
procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. Així com 
les altres que són aplicables al present cas i que anteriorment s'han ressenyat. 

 
 
Quarta.- Estructura. 
 
La norma sotmesa a consulta s'estructura en una part expositiva; una 

part dispositiva, integrada per tres articles; i una part final, constituïda per 
dues disposicions addicionals, una disposició derogatòria única i dues 
disposicions finals. A més, incorpora un annex. 

 
El contingut de l'articulat és el següent: 
 
Article un.- Objecte. 
Article dos.- Nombre màxim d'alumnes. 
Article tres.- Determinació de vacants. 
 
Disposició addicional primera.- Reducció de la ràtio en cursos anteriors. 
Disposició addicional segona.- No increment de la despesa pública. 
Disposició derogatòria única.- Derogació normativa. 
Disposició final primera.- Aplicació i execució. 
Disposició final segona. Entrada en vigor. 
 
Annex únic.- Nombre màxim d'alumnes per unitat en el procediment 

d'admissió del primer nivell del segon cicle d'Educació Infantil (3 anys) a partir 
del curs 2021-2022.  

 
 
Cinquena.- Anàlisi jurídica de l'Ordre projectada. 
 
 
Observacions de caràcter general a l'articulat. 
 
Com ja s'ha indicat anteriorment, l'objecte de l'Ordre projectada és fixar 

el nombre màxim d'alumnes per unitat en l'escolarització des del nivell 
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d'Educació Infantil (3 anys), per al procediment d'admissió del curs 2021-
2022, en determinades localitats de la Comunitat Valenciana, i això, fent ús 
de la facultat que la disposició final segona del Decret 58/2021 atribueix al 
titular de la Conselleria competent en matèria d'educació, en aquelles 
localitats en què, per les seues característiques socioeducatives i 
demogràfiques, així s'aconselle. 

 
Respecte de    les característiques socioeducatives i demogràfiques, en 

l'informe de necessitat s'assenyala que: 
 
«(…) Tercer.- Els estudis estadístics mostren que en determinades 

localitats s'està produint una davallada en l'índex de natalitat, la qual cosa té 
una incidència directa en el volum d'alumnat escolaritzat. Aquesta tendència 
es pot aprofitar per a, mantenint les unitats actuals i sense incrementar la 
despesa, baixar la ràtio en aquestes localitats en Educació Infantil (3 anys), 
amb l'objectiu que el nombre d'alumnes siga el més equilibrat possible”. 

 
En dictàmens anteriors, que versaven sobre els projectes d'ordres 

d'anys passats (299/2018 i 262/2019), s'observava que haguera sigut 
desitjable que la referida justificació que permet la reducció de la ràtio de 25 
a 23 alumnes, a l'empara de la disposició final segona del Decret 59/2016, en 
determinades localitats, s'haguera acompanyat de la documentació tècnica 
acreditativa d'aquesta asseveració. 

 
No obstant això, tal justificació en el present cas s'aporta amb l'Informe 

de la Direcció General de Centres Docents sobre l'anàlisi de les dades per a la 
confecció del Projecte d'ordre, en el qual es plasma l'estudi de dades per 
municipis i províncies realitzat pel Servei de Planificació Educativa. 

 
 
En conseqüència, s'estima que el Projecte d'ordre remés és conforme 

amb l'ordenament jurídic. 
 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

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

Comunitat Valenciana és del parer: 
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Que el Projecte d'ordre per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnes 
per unitat en el procediment d'admissió del primer nivell del segon cicle 
d'Educació Infantil (3 anys), a partir del curs 2021-2022 en determinades 
localitats de la Comunitat Valenciana, és 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 


