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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 28 de juliol 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 juny de 2021 

(Registre d’entrada, 10 de juny), el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana ha examinat el procediment instruït per la Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, per a elaborar el Projecte de decret, del Consell, 
de regulació de l’organització i el funcionament dels centres integrats públics 
de Formació Professional de la Comunitat Valenciana (Expedient ref. 02-
4317-SCA, de la Conselleria consultant). 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 
 De l’examen de l’expedient administratiu que s’ha remés es desprén 
que: 
 
 

Primera.- La Consulta tramitada. 
 
 La persona titular de la Conselleria competent en matèria d’educació, 
per ofici de 7 de juny de 2021, que es va registrar d’entrada per aquest Òrgan 
consultiu el dia 10 del mateix mes i any, va remetre l’expedient amb les 
actuacions i encapçalat per un índex dels documents, en format de document 
portàtil i mitjançant l’Oficina de Registre Virtual de les Entitats Locals (ORVE) 
i el Sistema d’Interconnexió de Registres (SIR), per a Dictamen per aquesta 
Institució consultiva, segons el que es contempla en l’apartat 4t de l’article 10 
de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 L’expedient es refereix al procediment d’elaboració d’una disposició 
reglamentària concreta: el Projecte de decret, del Consell, de regulació de 
l’organització i el funcionament dels centres integrats públics de Formació 
Professional de la Comunitat Valenciana. 
 
 

Segona.- Documentació remesa. 
 
 El text del present Projecte de decret, del Consell, de regulació de 
l’organització i el funcionament dels centres integrats de Formació 
Professional, ha estat elaborat per la Direcció General de Formació 
Professional i Ensenyaments de Règim Especial, com va disposar el titular del 
departament en matèria d’educació i el titular del departament en matèria 
d’economia sostenible, en la seua resolució conjunta de 10 d’octubre de 2017, 
ja que aquella Direcció General és el Centre directiu que exerceix les funcions 
establertes en l’article 70 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i 
aquelles altres previstes en l’ordenament jurídic, en matèria de formació 
professional en tots els seus àmbits, així com els ensenyaments de règim 
especial, a excepció dels ensenyaments artístics superiors. 
 
 Consta en la documentació remesa l’informe sobre la consulta pública 
prèvia, l’informe sobre la seua necessitat i oportunitat, l’informe sobre la 
manca d’afectació dels programes informàtics de la Conselleria, l’informe 
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sobre la incidència en les matèries de la competència de la Comissió Delegada 
del Consell per a la inclusió i els drets socials, sobre la manca de repercussió 
en els objectius de competitivitat empresarial, sobre l’afectació en les 
condicions de treball dels empleats públics, sobre la manca d’afectació en 
l’esfera de drets i interessos legítims dels ciutadans, sobre l’absència 
d’impacte per raó de gènere, sobre el règim jurídic de les famílies nombroses, 
la infància i l’adolescència, així com l’informe i la memòria econòmica que 
afirmen que el projecte normatiu, si s’aprova, no comportarà cap augment de 
la despesa pública dins dels pressupostos de la Generalitat. 
 
 Quan ja s’havia redactat el text del primer esborrany del Projecte de 
decret, del Consell, ha de subratllar-se l’emissió de l’informe que va emetre la 
Direcció General de la Funció Pública, el dia 27 de juny de 2018; l’informe 
favorable de la Direcció General de Pressupostos de la Conselleria competent 
en matèria d’hisenda pública, de 20 de nombre de 2020; l’informe conjunt de 
la Direcció General competent en matèria de formació professional i de la 
Direcció General competent en matèria d’ocupació i formació, de 7 de 
setembre de 2017, sobre la manca d’incidència en les competències de la 
Presidència i de les altres conselleries, i, finalment, l’informe favorable de la 
Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, de data 
16 de novembre de 2017. 
 

A més, dins del sector educatiu, els continguts del projecte normatiu 
van ser analitzats per la Mesa Sectorial d’Educació, en les reunions que va 
celebrar els dies 14 i 23 de gener de 2020, pel Consell Escolar de la Comunitat 
Valenciana, ja que la seua Comissió Permanent va aprovar les recomanacions 
que consten en el dictamen 4/2020, de 2 d’abril, com també per la Comissió 
Permanent del Consell Valencià de Formació Professional, que va examinar el 
text del Projecte de decret, del Consell, en la reunió del dia 19 de maig de 
2020. 
 
 L’Advocacia General de la Generalitat va subscriure el seu informe 
preceptiu, de data 24 de novembre de 2017, amb diverses observacions i 
suggeriments respecte del procediment d’elaboració que s’havia tramitat i en 
relació als continguts dels articles 17 i 39 i següents del projecte normatiu. 
 
 La Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim 
Especial, com també la Direcció General d’Ocupació i Formació, en el seu 
informe conjunt datat els dies 4 i 5 de desembre de 2020, van analitzar les 
observacions i les recomanacions que havia exposat i justificat l’Advocacia 
General de la Generalitat. 
 
 Per això, el Centre directiu encarregat de la tramitació del procediment 
va demanar una altra vegada el parer de l’Advocacia General de la Generalitat, 
que va emetre el seu informe complementari amb data 5 de febrer de 2021, 
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en el qual va analitzar alguns aspectes i va realitzar diverses recomanacions 
als seus preceptes. 
 
 La persona titular de la Direcció General de Formació Professional i 
Ensenyaments de Règim Especial, i la persona titular de la Direcció General 
d’Ocupació i Formació van posar de relleu, en el seu informe conjunt subscrit 
els dies 25 i 26 de febrer de 2021, que les recomanacions de l’Advocacia 
General no són substancials ni afecten les característiques essencials del 
Projecte de decret del Consell. 
 
 A sol·licitud de la Sotssecretaria de la Conselleria competent en les 
matèries d’educació i de formació professional, la persona titular de la 
Sotssecretaria de la Presidència de la Generalitat va emetre el seu informe, el 
dia 19 de maig de 2021. 
 
 
 El titular de la Direcció General de Formació Professional i 
Ensenyaments de Règim Especial, i la titular de la Direcció General 
d’Ocupació i Formació analitzaren les darreres aportacions i recomanacions, 
en el seu informe conjunt de 2 de juny de 2021, en el qual van detallar 
aquelles recomanacions i suggeriments de la Sotssecretaria de la Presidència 
que s’incorporaven al text del Projecte de decret, del Consell, remés per a 
estudi i dictamen. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 

Primera.- Sobre el caràcter de la Consulta i de l’emissió del 
dictamen. 
 
 La persona titular de la Conselleria competent en les matèries 
d’educació i de formació professional es va dirigir a aquesta Institució 
consultiva, per ofici de 7 de juny de 2021, per a demanar el seu dictamen, en 
aplicació del que preveu l’apartat 4t de l’article 10 de la Llei de la Generalitat 
10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana, en tractar-se del projecte normatiu d’una disposició 
reglamentària que, en el cas d’aprovar-se, formaria part integrant de la 
legislació autonòmica o, amb major precisió, de l’ordenament jurídic valencià. 
 
 En efecte, l’expedient es refereix al procediment d’elaboració, dins de 
l’àmbit de l’Administració autonòmica dels sectors de l’educació i de la 
formació ocupacional de la Generalitat, del Projecte de decret, del Consell, de 
regulació de l’organització i el funcionament dels centres integrats públics de 
Formació Professional de la Comunitat Valenciana. 
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 Els esmentats preceptes i apartats de la citada Llei valenciana 10/1994, 
de 19 de desembre, contenen la regla relativa a la preceptivitat de la consulta 
a aquesta Institució consultiva respecte dels «Projectes de reglaments o 
disposicions de caràcter general que es dicten en execució de les lleis o de les 
seues modificacions», és a dir, els projectes de les disposicions autonòmiques 
de rang reglamentari que plantegen desplegar, detallar o completar el que 
dispose una o diverses disposicions amb rang formal de llei, tinga aquest 
desplegament una major o menor extensió, perquè podrà tractar-se d’un 
reglament general com també d’un simple desplegament parcial, o abordar 
una regulació amb major o amb menor densitat normativa, en el sentit que la 
redacció i els continguts del text del projecte normatiu puguen ser més o 
menys extensos o complets respecte del desplegament legal que verifiquen. 
 
 En el present cas, es tracta d’un Projecte de decret, del Consell, l’objecte 
del qual és la regulació de l’organització i el funcionament del centres integrats 
de Formació Professional, que és una de les modalitats del sistema educatiu 
espanyol, tot incloent les seues funcions, l’organització dels recursos humans, 
els òrgans de govern d’aquests centres i les seues funcions, els departaments 
i els òrgans de coordinació docent, el règim de funcionament, l’alumnat i el 
sistema d’avaluació d’aquests centres integrats públics de Formació 
Professional. A més, també es preveu la derogació explícita del règim jurídic 
actual d’aquests centres educatius, en l’actualitat previst en el Decret del 
Consell 115/2008, d’1 d’agost, pel qual es regulen els centres integrats de 
Formació Professional a la Comunitat Valenciana. 
 
 La consulta s’ha tramitat amb caràcter ordinari, i per això el termini 
per a l’estudi i emissió del dictamen serà l’establert amb caràcter general, 
sense la notòria reducció dels terminis que es produeix quan la consulta es 
remet amb el caràcter d’urgència. 
 
 

Segona.- El marc normatiu sobre la Formació Professional i els 
centres integrats de Formació Professional. 
 
 La Generalitat disposa de competència exclusiva per a la regulació i 
l’administració de l’ensenyament en tota la seua extensió, nivells i graus, 
modalitats i especialitats, en el marc de l’article 27 de la Constitució, com 
disposa l’article 53 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valencia, que 
va ser aprovat per la Llei Orgànica 1/2006, de 1 d’abril. 
 
 A més, el dret estatutari dels ciutadans valencians a una formació 
professional adequada, a la formació permanent i als mitjans apropiats 
d’orientació professional, com també a la formació professional ocupacional, 
es reconeixen, respectivament, en l’apartat 2n de l’esmentat article 53 i en 
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l’incís 9é de l’apartat 3r de l’article 49, ambdós del mateix Estatut 
d’Autonomia. 
 
 A partir d’aquestes coordenades constitucionals i estatutàries, la relació 
de tots els ensenyaments de sistema educatiu es contemplen en l’article 3 i 
següents de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE), del qual 
forma part la formació professional, que rep una regulació i una atenció 
especial en els seus articles 39 a 44, en preveure els principis generals 
d’aquest ensenyament, els objectius, les condicions d’accés i d’admissió en 
aquests estudis, l’organització i els continguts de l’oferta educativa, el sistema 
d’avaluació, l’anomenada formació professional dual, les titulacions 
acadèmiques pertinents i les convalidacions. 
 
 Són particularitats rellevants de la formació professional el fet que 
inclou tant els ensenyaments propis de la formació professional inicial com 
les accions d’inserció i la reinserció laboral dels treballadors (com determina 
l’article 39.1 LOE). Segurament per això, des del punt de vista particular 
d’aquests centres educatius de formació professional, trobem dos preceptes 
específics de la LOE que es refereixen als centres integrats de Formació 
Professional, en preveure que: 
 

«Els estudis de Formació Professional regulats en aquesta Llei podran 
realitzar-se tant en els centres educatius que en ella es regulen com 
en els centres integrats i, amb caràcter excepcional prèvia autorització 
de les administracions educatives competents, en centres de 
referència nacional» (article 39.5 LOE), i, 

 
«Els estudis de Formació Professional contemplats en aquesta Llei 
podran realitzar-se en els centres educatius que en ella es regulen, 
així com en els centres integrats de Formació Professional als quals 
es refereix l’article 11 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de 
les qualificacions i de la Formació Professional» (article 42.1 LOE). 

 
A més, en un altre paràgraf del mateix apartat i precepte s’indica que: 

«El Govern promourà que en els centres autoritzats per a impartir Formació 
Professional del sistema educatiu, que reunisquen els requisits necessaris, 
puguen impartir Formació Professional per a l’ocupació, d’acord amb el que 
recull la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i de la 
Formació Professional» (article 42.1 LOE). 
 
 En efecte, els centres de Formació Professional es regulen amb una 
certa extensió en l’article 11 de la citada Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, 
de forma que es defineixen els «centres integrats de Formació Professional» 
com aquells que imparteixen «totes les ofertes formatives» a les quals es 
refereix l’article 10.1 de la mateixa Llei, i aquest precepte inclou els estudis 
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conduents a l’obtenció dels títols de formació professional, dels certificats de 
professionalitat i d’altres formacions complementàries. 
 
 En aquest moment, convé reflectir l’habilitació normativa que, per a 
l’elaboració de disposicions reglamentàries, siguen estatals o autonòmiques, 
es preveu en l’apartat 6è d’aquest article 11 de la precitada Llei Orgànica 
5/2002, de 19 de juny, en establir que: 
 

«6. Reglamentàriament, el Govern i els Consells de Govern de les 
comunitats autònomes, en l’àmbit de les seues respectives 
competències, adaptaran la composició i les funcions dels centres 
integrats de Formació Professional a les seues característiques 
específiques». 

 
 Per això, en l’àmbit de la legislació estatal, els requisits bàsics dels 
centres integrats de Formació Professional van ser fixats pel Reial Decret 
1558/2005, de 23 de desembre, que contempla tant el seu règim de creació i 
d’autorització, les funcions i condicions d’aquests centres, l’autonomia de què 
gaudeixen, la seua gestió i els òrgans de govern, de participació i el 
professorat, amb el caràcter de «norma bàsica» que resulta d’aplicació en tot 
el territori nacional i que es dicta en virtut de les competències que la 
Constitució assigna a l’Estat, com es determina amb detall en la seua 
disposició final primera. 
 
 Altres disposicions legals estatals que completen el règim jurídic dels 
estudis de formació professional són: el Reial Decret-llei 4/2015, de 22 de 
març, per a la reforma urgent del sistema de Formació Professional per a 
l’ocupació en l’àmbit laboral; la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual 
es regula el sistema de Formació Professional per a l’ocupació en l’àmbit 
laboral, i la Llei 1/1986, de 7 de gener, per la qual es crea el Consell General 
de Formació Professional. 
 
 Per altra banda, en l’actualitat es troba en fase de tramitació 
administrativa un Avantprojecte de Llei Orgànica d’Ordenació i Integració de 
la Formació Professional, datat el 15 de juny de 2021, segons la informació, 
oficial i pública, que s’obté a partir del corresponent portal d’Internet del 
Ministeri respectiu, en el qual es regulen els centres del sistema de formació 
professional (articles 77 a 81) i les empreses i organismes equiparats (articles 
82 a 84), de forma tal que els seus continguts estan lògicament repercutint 
en la regulació i en els continguts que es proposen en el text que s’ha remés 
per a consulta com a Projecte de decret del Consell, tant perquè inclouen els 
centres d’orientació professional o d’acreditació de competències 
professionals, com perquè també estableixen el seu règim de funcionament. 
 
 Finalment, en el nostre àmbit normatiu autonòmic, els centres 
integrats de Formació Professional de la Comunitat Valenciana es troben 
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regulats en el Decret del Consell 115/2008, d’1 d’agost (DOCV núm. 5821, 
del dia 5), que va ser examinat en la seua fase de projecte normatiu per 
aquesta Institució consultiva, en el Dictamen 521/2008, de 24 de juliol, i que 
són definits com aquells que imparteixen els dos subsistemes de Formació 
Professional, la Formació Professional inicial i la formació per a l’ocupació, 
segons el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, i que condueixen 
a l’obtenció dels títols de Formació Professional i dels certificats de 
professionalitat. 
 
 

Tercera.- Procediment d’elaboració. 
 
 El text (de les versions en valencià i en castellà) del Projecte de decret, 
del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres 
integrats de Formació Professional de la Comunitat Valenciana, va ser 
elaborat, en línies generals, seguint el procediment i els tràmits que, per a 
l’elaboració de les disposicions reglamentàries de l’Administració autonòmica 
valenciana, es contenen en l’article 43 de la Llei de la Generalitat 5/1983, de 
30 de desembre, del Consell, que va ser desplegat per les regles i les previsions 
procedimentals que es contenen en el 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. 
 
 A més, la regulació anterior ha estat completada per les previsions que, 
sobre la transparència administrativa i el règim d’exercici de la potestat 
reglamentària, es van establir per una banda en la Llei de la Generalitat 
2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de 
la Comunitat Valenciana, i per altra en els articles 128 i següents de la Llei 
39/29015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques. 
 
 Encara que la resolució conjunta de les persones titulars de la 
Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, i de la Conselleria d’Economia 
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, va encomanar la tramitació 
i l’elaboració del Projecte de decret, del Consell, a la Direcció General de 
Formació Professional i Ensenyaments Especials, que és un Centre directiu 
de la Conselleria competent en matèria d’educació, no obstant això també va 
tindre una especial participació la Direcció General d’Ocupació i Formació, 
que pertany a la segona de les mencionades conselleries. 
 
 En la documentació remesa consta l’informe sobre la consulta pública 
prèvia, l’informe sobre la necessitat i oportunitat d’elaborar el projecte 
normatiu, la memòria econòmica i, a més, els informes següents: sobre la 
manca d’afectació dels programes informàtics de la Conselleria, sobre la 
incidència en les matèries de la competència de la Comissió Delegada del 
Consell per a la Inclusió i els Drets Socials, sobre la manca de repercussió en 
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els objectius de competitivitat empresarial, sobre l’afectació en les condicions 
de treball dels empleats públics, sobre la manca d’afectació en l’esfera dels 
drets i dels interessos legítims dels ciutadans, sobre l’absència d’impacte per 
raó de gènere, i sobre la manca de repercussió respecte de la infància, 
l’adolescència i el règim jurídic de les famílies nombroses. 
 
 Encara que es considera que els continguts del projecte normatiu no 
incideixen en les atribucions de la Presidència ni de les conselleries de 
l’Administració del Consell de la Generalitat, el projecte normatiu va ser 
informat per la Sotssecretaria de la Presidència. 
 
 També van emetre els seus informes la Direcció General de la Funció 
Pública, a més de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les 
Comunicacions. 
 

Hem de realitzar i ressaltar una menció específica als informes i a les 
opinions que van expressar els òrgans col·legiats de consulta i participació 
específics del sector i del món educatiu, con van ser: la Mesa Sectorial 
d’Educació; la Comissió Permanent del Consell Escolar de la Comunitat 
Valenciana, que va elaborar i emetre el dictamen 4/2020, de 2 d’abril, i la 
Comissió Permanent del Consell Valencià de Formació Professional. 
 
 Finalment, consten els informes preceptius de la Direcció General de 
Pressupostos de la Conselleria competent en matèria d’hisenda pública, i de 
l’Advocacia de la Generalitat, però no l’informe de la Sotssecretaria de la 
Conselleria a hores d’ara consultant, com preveu l’incís d) de l’article 69 de la 
Llei de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, de Consell. 
 
 

Quarta.- Estructura del Projecte de decret del Consell. 
 
 L’esmentat Projecte de decret del Consell s’ha elaborat amb l’estructura 
i la sistemàtica següents: la titulació de la disposició reglamentària; l’índex; 
el preàmbul, d’una extensió mitjana; la fórmula d’aprovació; la part 
articulada, que consta de 43 articles que s’han estructurat en set títols i 
alguns d’aquests, en un nombre de capítols variable, i les disposicions de la 
part final, que són tres disposicions addicionals, una disposició derogatòria 
única i sis disposicions finals. 
 
 Les matèries que es regulen en cadascun del títols són les que a 
continuació s’indiquen: Disposicions preliminars (títol I, articles 1 a 5); 
Òrgans de govern, Òrgans de coordinació i Òrgans de participació del centres 
integrats públics de Formació Professional (títol II, articles 6 a 15, que s’han 
estructurat en tres capítols), Òrgans de coordinació i Departaments dels 
centres integrats públics de Formació Professional (títol III, articles 16 a 26), 
Funcionament dels centres integrats públics de Formació Professional (títol 
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IV, articles 27 a 34, estructurats en tres capítols), Alumnat i tutoria legal de 
l’alumnat (títol V, articles 35 a 37), Relatiu a les accions formatives (títol VI, 
article 38) i Avaluació dels centres integrats públics de Formació Professional 
(títol VII, articles 39 a 43, que s’han estructurat en dos capítols). 
 
 Les disposicions de la part final són les següents: Adscripció de centres 
docents públics que imparteixen ensenyaments de Formació Professional 
inicial a centres integrats públics de Formació Professional (disposició 
addicional primera), Capacitacions i carnets professionals (addicional 
segona), Autorització de les ofertes formatives no vinculades al Catàleg 
Nacional de Qualificacions Professionals i de demanda (addicional tercera), 
derogació normativa (disposició derogatòria única), Modificació del Decret del 
Consell 176/2014, de 10 d’octubre (disposició final primera), Modificació de 
l’Ordre 78/2010, de 27 d’agost (disposició final segona), Modificació del Decret 
del Consell 74/2019, de 24 de maig (disposició final tercera), Aplicació 
supletòria (disposició final quarta), Habilitació per al desenvolupament 
normatiu (disposició final cinquena) i Entrada en vigor (disposició final 
sisena). 
 
 

Cinquena.- Observacions, recomanacions i suggeriments al 
projecte normatiu. 
 
 El text d’aquest Projecte de decret s’ha elaborat a partir de l’habilitació 
reglamentària prevista, tant a favor de l’Administració de l’Estat com de les 
administracions autonòmiques dins de les respectives competències, en 
l’article 11.6 de la Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions 
i de la Formació Professional, el que comporta que l’anàlisi del projecte 
normatiu se centrarà en què els seus continguts respecten aquesta disposició 
i, lògicament, la resta de disposicions legals en matèria de formació 
professional -inicial o ocupacional-, com també el principi de legalitat en 
sentit més ampli, per tal com una disposició reglamentària no podrà 
conculcar cap disposició amb rang formal de llei. 
 
 A més, també l’examen s’estendrà sobre aquelles qüestions de 
sistemàtica i de tècnica normativa que pugen repercutir en la comprensió, en 
les condicions d’aplicació i, fins i tot, en la redacció, de les disposicions 
normatives que es tramite, com ocorre en el present cas, on convé començar 
per una observació general de caire estrictament tècnic o, per dir-ho d’una 
altra manera, de política legislativa. 
 
 

Observació general. 
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 Una disposició reglamentària, en el present supòsit de caràcter 
autonòmic, podrà redactar-se seguint diversos criteris tècnics, en funció de la 
seua repercussió sobre la regulació anterior. 
 
 En primer lloc, una disposició pot preveure la derogació expressa de la 
normativa anterior, per la qual cosa assumirà tots els seus continguts, amb 
les modificacions, adaptacions o actualitzacions necessàries, que es 
convertiran en la nova regulació que, en el cas d’aprovar-se, substituirà 
íntegrament i completament l’anterior, de forma que la concreta matèria 
objecte de regulació es trobarà en una sola norma. 
 
 Per altra banda, una disposició reglamentària nova podrà, en segon lloc, 
limitar-se a introduir unes modificacions parcials, limitades, en la regulació 
anterior, de forma que es redactarà el projecte d’una disposició normativa 
modificativa, que deixarà completament en vigor la regulació anterior, encara 
que sobre ella introduirà les modificacions –addicions, supressions o 
modificacions en sentit estricte- dels incisos, apartats o preceptes que 
entenga procedents, tot romanent la norma anterior vigent, en tot allò que no 
contradiga o s’opose a la nova regulació. 
 
 Finalment, en tercer lloc, una disposició en tramitació pot regular una 
matèria similar o connexa a una regulació anterior, sense derogar-la 
expressament ni substituir-la, com tampoc modificant-la parcialment, però 
incidint en molts dels seus continguts, el que provoca una situació en la que 
hi ha dues normes vigents i que la nova disposició deroga tàcitament tot el 
que siga contradictori o incompatible amb la primera. 
 
 Aquesta tercera via, no massa recomanable de d’un punt de vista 
tècnic, ha estat la seleccionada en el moment d’elaborar el present projecte 
normatiu, atesa la circumstància que el seu articulat conté més de quinze 
remissions expresses al Decret del Consell 115/2008, d’1 d’agost, pel qual es 
regulen els centres integrats de Formació Professional a la Comunitat 
Valenciana (en els seus articles 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 18, 19, 20, 29 i 
30), tot afirmant després en la seua disposició derogatòria única el següent: 
«Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen 
al que disposa el present decret, especialment el que estableix el Decret (del 
Consell) 115/2008, d’1 d’agost». 
 
 Certament, aquest criteri de tècnica normativa que s’ha emprat no és 
el més recomanable tècnicament, per tal com l’article 3.2 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, determina que: «Es 
procurarà que el projecte normatiu tinga caràcter complet, de manera que es 
proporcione tota la normativa aplicable a certa matèria». A més, la regla 3a de 
les Directrius de Tècnica Normativa que va aprovar el Consell de Ministres en 
la sessió de 22 de juliol de 2005, i de les quals va donar publicitat la 
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Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, en la seua Resolució de 28 de 
juliol de 2005, especifica amb claredat aquesta regla: «Objecte únic. En la 
mesura que siga possible, en una mateixa disposició haurà de regular-se un sol 
objecte, tot el contingut de l’objecte i, si procedeix, els aspectes que guarden 
una relació directa amb aquest». 
 
 No obstant l’anterior, quan s’aprove el Projecte de decret remés per a 
consulta, l’organització i el funcionament dels centres integrats de Formació 
Professional de la Comunitat Valenciana no es trobaran regulats en una sola 
norma autonòmica, deixant a part la normativa bàsic del Reial Decret 
1558/2005, de 23 de desembre, que regula els requisits bàsics dels centres 
integrats de Formació Professional, sinó almenys en dues: el citat Decret del 
Consell 115/2008, d’1 d’agost, i el Decret del Consell que puga aprovar el text 
del projecte normatiu que estem considerant, a més d’aquella que puga ser 
de supletòria aplicació, com el Decret del Consell 252/2019, de 29 de 
novembre. 
 
 Per això, considerem que una simple regla de claredat obliga al fet que 
en la redacció de la disposició derogatòria única: «Queden derogades totes les 
disposicions d’igual o inferior rang que s’oposen al que disposa el present 
decret, especialment el que estableix el Decret (del Consell) 115/2008, d’1 
d’agost», resulte absolutament confusa i contradictòria amb la contínua 
remissió a la norma. Òbviament els preceptes objecte de remissió no podrien 
ser derogats. D’altra banda, no se li dona compliment a l’al·ludit article 3.2 
del Decret del Consell 24/2009, de 13 de febrer, tot això denota la inadequació 
de la tècnica triada per a l’elaboració de Projecte de decret, s’haurà d’afegir: 
«però mantindran la seua vigència totes les disposicions d’aquest Decret del 
Consell 115/2008, d’1 d’agost, que no s’oposen ni vulneren el present Decret 
del Consell». 
 
 Tenint en compte el principi de seguretat jurídica, aquesta observació 
es formula amb el caràcter d’essencial, als efectes de l’article 77.3 de 
Reglament del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, que va 
ser aprovat pel Decret del Consell 37/2019, de 15 de març. 
 
 En qualsevol cas, els dos centres directius que avalen el projecte 
normatiu encara poden, com va suggerir la Direcció General de la Funció 
Pública en el seu informe, elaborar un nou projecte que siga la fusió del 
present projecte i del Decret del Consell 115/2008, d’1 d’agost, de forma que 
aquesta matèria es regule en una sola norma autonòmica i derogue de forma 
expressa les anteriors. 
 
 

Observacions particulars al text del projecte normatiu. 
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A l’índex. 
  

Caldrà seguir el mateix criteri d’utilització de les majúscules i les 
minúscules en la titulació de l’article 19 de l’índex, que no coincideix amb la 
redacció del mateix precepte de la part articulada. 
 
 

A la fórmula d’aprovació. 
 

Tenim dos comentaris o suggeriments a la redacció de la fórmula 
d’aprovació d’aquest Projecte de decret del Consell. 
 
 En primer lloc, respecte de l’ordenació dels seus elements, primer 
caldrà incloure la facultat de proposta, que en aquest supòsit correspon als 
titulars de dues conselleries, de forma «conjunta». Després, en segon lloc, se 
citaran les normes legals o reglamentàries pertinents; en tercer lloc, els 
tràmits que vullguen ressaltar-se, com la intervenció del Consell Valencià de 
Formació Professional, del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana i de la 
Mesa Sectorial d’Educació. En quart lloc, la referència al «conforme amb» o 
«oït» «el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana», i, en cinquè i 
últim lloc, l’oportuna referència i data completa de la sessió del Consell en la 
que s’aprove la nova disposició reglamentària. 
 
 El segon comentari, que ja hem apuntat, deriva del fet de ser dos els 
titulars de les respectives conselleries que avalen l’aprovació del projecte 
normatiu, i per això es recomana indicar que ens trobem davant l’exercici 
d’una facultat de proposta «conjunta», de forma semblant a com s’ha indicat 
en la disposició final cinquena del projecte normatiu quan es refereix a la 
corresponent habilitació per al desenvolupament normatiu. 
 
 

Al títol I.- Disposicions preliminars (articles 1 a 5). 
 
 En tots els preceptes d’aquest títol es realitzen les oportunes remissions 
als preceptes corresponents del Decret del Consell 115/2008, d’1 d’agost, pel 
qual es regulen els centres integrats de formació professional a la Comunitat 
Valenciana, i per això qualsevol recomanació o suggeriment reiteraria a nivell 
particular l’aspecte de tècnica normativa que ja hem comentat des d’una 
perspectiva general. 
 
 

Al títol II.- Òrgans de govern, òrgans de coordinació i òrgans de 
participació dels centres integrats públics de Formació Professional 
(articles 6 a 15). 
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 La regulació que es proposa en gran mesura és la resultant de la 
regulació dels òrgans de govern, dels òrgans de coordinació i dels òrgans de 
participació que ja estaven previstos tant en la regulació de l’organització i del 
funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació 
Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, que van ser 
previstos en el Decret del Consell 252/2019, de 29 de novembre, a més de la 
previsió dels òrgans anàlegs que en l’àmbit específic de la formació 
professional ja van ser establerts en la regulació dels centres integrats de 
Formació Professional que es troba en el Decret del Consell 115/2008, d’1 
d’agost. 
 
 En aquest sentit, les persones que exerceixen la direcció del centre, els 
caps d’estudi, la persona administradora, els consells socials i els claustres 
del professorat ja es preveien en el citat Decret del Consell 115/2008, d’1 
d’agost, i les persones vicedirectores, els titulars de les secretaries i els 
consells escolars en el Decret del Consell 252/2019, de 29 de nombre, que 
també hem esmentat. 
 
 Ens sembla convenient advertir que aquesta regulació que es proposa 
no és addicional o complementària de la prevista per a l’ensenyament en els 
instituts, i per això es proposa suprimir o modificar l’expressió «a més» de 
l’article 6. 
 
 Des d’un punt de vista ben diferent, la Llei de la Generalitat 10/2010, 
de 9 de juliol, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, ha estat 
derogada expressament per la disposició derogatòria única de la Llei de la 
Generalitat 4/2021, de 16 d’abril, de la Funció Pública Valenciana. Per tal 
raó, caldrà canviar la redacció de l’apartat 2 de l’article 8 i dels apartats 4, 
5 i 7 de l’article 10 del projecte normatiu remés i fer-hi referència a 
l’esmentada llei 4/2021. 
 
 Aquesta observació és essencial a l’efecte de l’article 77.3 del nostre 
Reglament. 
 
 

Al títol III.- Òrgans de coordinació i departaments dels centres 
integrats públics de Formació Professional (articles 16 a 26). 
 
 Encara que el personal que exercia les funcions d’informació i 
d’orientació laboral ja existia en el Decret del Consell 115/2008 (en l’article 
14), i que els departaments didàctics i de família professional, inclosa la 
direcció dels departaments, els equips docents, la coordinació dels equips 
educatius i les tutories també comptava amb un determinat desplegament en 
el Decret del Consell 252/2019 (articles 41 a 43, entre d’altres), aquesta nova 
regulació en l’àmbit dels centres integrats públics de formació professional és 
relativament novedosa, tot i que bastant influïda per les citades regulacions. 
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 Si de cas, segurament com a manifestació de l’autonomia que es 
reconeix als centres integrats públics de Formació Professional, l’article 20 
del projecte permet que el consell social de cada centre integrat públic puga 
decidir els departaments que considere necessari constituir per al millor 
desplegament de les funcions assignades, sempre que es complisquen 
determinades condicions. 
 
 

Al títol IV.- Funcionament dels centres integrats públics de 
Formació Professional (articles 27 a 34). 
 
 La regulació del funcionament del centres integrats públics de Formació 
Professional actualment vigent és relativament exigua, si tenim en compte que 
l’article 8 del Decret del Consell 115/2008 contempla la seua autonomia, des 
d’una òptica general, mentre que l’article 9 del mateix Decret només estableix 
unes regles generals respecte de la seua planificació, gestió i el finançament 
que pertoca a aquests centres integrats. 
 
 Aquesta regulació tant reduïda es transforma en el projecte normatiu 
en la col·laboració entre administracions públiques i els agents socials, 
mitjançant un pla d’actuació plurianual (article 27), la seua autonomia (article 
28), l’autonomia pedagògica i organitzativa (article 29), el projecte funcional 
de cada centre (article 30), el pla d’actuació de cada centre (article 31), el 
model de gestió economicofinancera (article 32), la previsió dels ingressos 
(article 33) i la previsió de les despeses (article 34). 
 
 Una part d’aquests nous continguts són un desplegament més ampli 
de disposicions anteriors, mentre que una altra part estan directament 
inspirats en les previsions que, per als centres que imparteixen Educació 
Secundària Obligatòria i Batxillerat, es contemplen en el Decret del Consell 
252/2019, de 29 de desembre, sense excloure que s’ha optat per una àmplia 
utilització de tècniques de programació, com el projecte funcional de cada 
centre integrat (article 30) i el pla d’actuació del respectiu centre integrat 
(article 31). 
 
 En qualsevol cas, respecte de la regulació i els continguts previstos en 
aquest títol IV del projecte normatiu hem de posar de relleu que el text de 
l’article 32 del projecte en la versió en valencià no es correspon amb el text de 
la versió en castellà: en la versió valenciana es fa referència a la Llei 8/2003, 
general de subvencions, que realment és la Llei 18/2003; a més a més, s’ha 
omés la cita a la Llei de la Generalitat 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda 
Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que sí que es fa en 
la versió castellana. 
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Al títol V.- Alumnat i tutoria legal de l’alumnat (articles 35 a 37). 
 
 Aquest títol no regula la «tutoria legal» de l’alumnat, entre altres coses 
perquè aquesta és una matèria que incideix en l’estatut jurídic de les persones 
físiques i en la seua capacitat d’obrar, el que forma part del dret civil (articles 
154 i següents, i articles 215 i següents del Codi Civil), sinó que, amb major 
precisió i claredat, en aquests preceptes es contemplen els «drets i deures» 
acadèmics de l’alumnat, la capacitat del l’alumnat d’elegir companys que 
siguen «delegats o subdelegats», i les seues funcions, a més de la participació 
dels seus progenitors o representants legals davant l’Administració educativa 
mitjançant les «associacions» que es puguen constituir, i per això es recomana 
corregir o millorar la redacció de l’indicada titulació, com també reordenar els 
preceptes d’aquest títol, en el sentit i l’ordre que hem exposat. 
 
 

Als títols VI i VII.- Les accions formatives i l’avaluació dels centres 
integrats públics de Formació Professional (articles 38 a 43). 
 
 Els continguts dels preceptes que conformen els títols que contemplen 
aquests aspectes constitueixen una regulació més detallada de les respectives 
previsions o regles generals, respecte de les ofertes formatives o l’avaluació 
d’aquests centres educatius, que es troben en la legislació vigent, tant siga el 
Reial Decret 1558/2005, de 23 de desembre, que regula els requisits bàsics 
dels centres integrants de formació professional, com també el Decret del 
Consell 115/2008, d’1 d’agost, pel qual es regulen els centres integrats de 
formació professional a la Comunitat Valenciana, o el Decret del Consell 
252/2019, de 29 de novembre, de regulació de l’organització i el funcionament 
dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària 
Obligatòria, Batxillerat o Formació Professional. 
 
 

A les disposicions de la part final. 
 
 El contingut de les disposicions addicionals, que preveuen la possible 
adscripció de centres que imparteixen Formació Professional inicial i 
complisquen determinades condicions als centres integrats públics de 
Formació Professional (primera), l’autorització per a acreditar capacitacions i 
carnets professionals (segona) i la possible autorització d’ofertes formatives 
no vinculades al catàleg nacional de qualificacions professionals i de 
demanda, no plantegen cap qüestió jurídica. 
 

La disposició final segona afegeix una disposició addicional primera en 
l’Ordre 78/2010, de 27 d’agost, per la qual es regulen determinats aspectes 
de l’ordenació i organització acadèmica dels cicles formatius de Formació 
Professional del sistema educatiu en l’àmbit territorial de la Comunitat 
Valenciana, però com aquesta Ordre de la Conselleria no disposa de cap 
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disposició addicional, no serà la «primera», sinó la disposició addicional 
«única». 
 
 En relació amb la disposició final quarta, que preveu i ordena l’aplicació 
supletòria del Decret del Consell 115/2008, d’1 d’agost, pel qual es regulen 
els centres integrats de Formació Professional a la Comunitat Valenciana, a 
més dels reglaments orgànics i funcionals de la Conselleria competent en 
matèria d’educació i de formació professional inicial, i de la Conselleria 
competent en matèria de formació ocupacional, cal posar de relleu, com 
també resulta de l’observació general respecte del Decret del Consell 
115/2008, que aquesta disposició –i els respectius reglaments orgànics i 
funcionals- no són ni poden ser d’aplicació supletòria, sinó que seran 
d’aplicació directa, en sentit estricte, en tot allò que no s’oposen ni resulten 
incompatibles amb la nova regulació que puga aprovar-se. 
 
 Aquesta observació indirectament replanteja la qüestió de tècnica 
normativa d’agrupar la regulació de l’organització i el funcionament dels 
centres integrats públics de Formació Professional en una sola disposició o 
norma reglamentària, com també va proposar l’Advocacia de la Generalitat en 
el seu informe, encara que, en tot cas, com aquesta observació incideix en la 
gradació de les disposicions reglamentàries aplicables a aquests centres 
integrats, també gaudeix del caràcter d’essencial, als efectes i amb les 
conseqüències que ja s’han expressat. 
 
 A més, sense perjudici de l’anterior observació, es recomana que es 
preveja de forma expressa, com a disposició d’aplicació supletòria, el Decret 
del Consell 252/2019, de 29 de novembre, de regulació de l’organització i el 
funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació 
Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional, o la disposició 
que la puga substituir. 
 
 La resta de disposicions finals no planteja ni revela cap problema o 
incidència jurídica. 
 
 

Sisena.- Qüestions de tècnica normativa, aspectes de llenguatge 
administratiu i de redacció. 
 
 Els centres directius responsables de l’elaboració i de la tramitació del 
Projecte de decret, del Consell, han elaborat el projecte normatiu, en línies 
generals, seguint els criteris de sistemàtica i de tècnica normativa previstos 
en el 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. En 
qualsevol cas, al llarg dels diferents apartats d’aquest dictamen s’han realitzat 
les observacions pertinents i els consells o les recomanacions de millora que 
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hem considerat adients en aquestes qüestions de sistemàtica i de tècnica 
normativa. 
 
 Respecte del llenguatge administratiu, es constata que els centres 
directius encarregats de l’elaboració del projecte normatiu s’han esforçat amb 
la finalitat d’emprar un llenguatge administratiu modern, no sexista i 
inclusiu, en relació a un procediment tramitat preferentment en valencià. A 
més, normalment s’ha utilitzar una forma de redacció i un llenguatge amb un 
grau notable de senzillesa, de claredat i de precisió, que són unes de les 
principals característiques de l’actual llenguatge administratiu valencià. 
 
 Si de cas, només ens referirem a una recomanació que afecta la forma 
de referir-se o de redactar les normes legals o les disposicions reglamentàries, 
estatals o autonòmiques, que són objecte de citació tant en el preàmbul com 
en la part articulada y en les disposicions de la part final d’aquest Projecte de 
decret del Consell, de regulació de l’organització i el funcionament dels centres 
integrats públics de Formació Professional a la Comunitat Valenciana. 
 
 Aquesta reflexió es refereix tant a la denominació de les disposicions 
legals o reglamentàries: «Llei Orgànica», «Llei de la Generalitat» (article 25.5 
de l’Estatut), «Reials Decrets» (article 24.1 de la Llei 50/1997), «Decrets del 
Consell» (article 32 de la Llei de la Generalitat 5/1983), etc., com també a la 
necessitat de reflectir fidelment, la titulació en la qual va ser publicada 
oficialment cada disposició, tot respectant els criteris d’utilització de les 
majúscules o minúscules inicials i separant els diversos elements amb el 
signe de puntuació de coma (,). 

 
Només com a exemple citarem aquestes: «Llei Orgànica 5/2002, de 19 

de juny, de les Qualificacions i de la Formació Professional», «Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’Educació», «Decret del Consell 115/2008, d’1 d’agost, 
pel qual es regulen els centres integrats de Formació Professional a la 
Comunitat Valenciana», «Reial Decret 1558/2005, de 23 de desembre, pel 
qual es regulen els requisits bàsics dels centres integrats de formació 
professional», i «Reial Decret 127/2014, de 28 de febrer, pel qual es regulen 
aspectes específics de la Formació Professional Bàsica dels ensenyaments de 
Formació Professional del sistema educatiu, s’aproven catorze títols 
professionals bàsics, es fixen els seus currículums bàsics i es modifica el Reial 
Decret 1850/2009, de 4 de desembre, sobre expedició de títols acadèmics i 
professionals corresponents als ensenyaments establerts en la Llei Orgànica 
2/2006, de 3 de maig, d’Educació», etc. 
 
 
 S’han formulat tres observacions de caràcter essencial, una primera de 
tècnica normativa general que es concreta en la redacció i continguts de la 
disposició derogatòria única, i la resta a la referència que fan a la derogada 
Llei 10/2010 l’apartat 2 de l’article 8 i els apartats 4, 5 i 7 de l’article 10 i a 
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la disposició final quarta d’aquest Projecte de decret del Consell, en tots els 
casos als efectes previstos en l’article 77.3 del Reglament del Consell Jurídic 
Consultiu de la Comunitat Valenciana. 
 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
 Per tot el que s’ha exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 
 
 
 Que el Projecte de decret, del Consell, de regulació de l’organització i el 
funcionament dels centres integrats públics de Formació Professional de la 
Comunitat Valenciana, respecta i s’ajusta a l’ordenament jurídic, sempre que 
s’atenguen les observacions essencials que s’han formulat. 
 
 

V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 
 València, 28 de juliol de 2021 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


