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DE LA 
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Dictamen   697/2022 
Expedient   638/2022 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 16 de novembre de 2022, 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., datada el 26 de setembre 
de 2022 (Registre d’entrada, 27 de setembre), 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 
Decreto del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el 
currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic 
o Tècnica Superior en Electromedicina Clínica (Expedient Ref. ’02-14/2019’, 
de la Conselleria consultant). 
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Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
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I 
ANTECEDENTS 

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

Primer.- La Consulta tramitada. 
 
 La persona titular de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, per 
ofici de 26 de setembre de 2022, que es va registrar d’entrada per aquesta 
Institució Consultiva el dia següent, 27 de setembre, va remetre l’expedient 
tramitat i precedit d’un índex dels documents, per a elaborar el Projecte de 
Decreto del Consell, pel qual s’estableix per a la Comunitat Valenciana el 
currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic 
o Tècnica Superior en Electromedicina Clínica. 
 

Segon.- Documentació remesa. 
 
 L’expedient remés es troba composat, entre d’altres, pels documents i 
informes següents: 
 
 1. Resolució de la persona titular de la Conselleria a hores d’ara 
consultant, de 26 de març de 2019, d’inici del procediment d’elaboració 
d’aquest Projecte de Decret del Consell. 
 
 2. El text del Projecte Ordre de la Conselleria d’Educació, Cultura i 
Esport, sense datació. 
 
 3. Informe que justifica l’omissió del tràmit de consulta pública prèvia, 
elaborat per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de 
Règim Especial el 12 de novembre de 2020. 
 
 4. Resolució de l’esmentada Direcció General, de 14 de maig de 2021, 
per la qual se sotmet al tràmit d’informació pública diferents Projectes de 
Decrets del Consell, pels quals s’estableixen els currículums de diferents 
cicles formatius en l’àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9096, de 
31 de maig). 
 
 5. Informe sobre el resultat del tràmit d’informació pública i audiència, 
subscrit per la dita Direcció General el 28 de juny de 2021. 
 
 6. Informe sobre la necessitat i oportunitat, de 29 d’abril de 2021, 
elaborat per la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de 
Règim Especial el 29 d’abril de 2021. 
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 7. Certificació lliurada per la Secretaria de la Mesa Sectorial d’Educació, 
de 5 de novembre de 2020, que confirma que el projecte normatiu va ser 
examinar en una de les seues reunions. 
 
 8. Certificació emesa per la Secretaria de la Comissió Permanent del 
Consell Valencià de Formació Professional, el dia 16 de febrer de 2021, 
acreditativa que el projecte normatiu es va tractar per la citada Comissió. 
 
 9. Informe d’impacte de gènere, de 16 de setembre de 2022, elaborat 
per la citada Direcció General amb el visat de la Unitat d’Igualtat. 
 
 10. Informe de la anterior Direcció General, de 28 de maig de 2022, que 
acredita que el projecte normatiu no incideix en les competències de la 
Presidència ni de les Conselleries que integren l’Administració autonòmica. 
 
 11. Informe de la mateixa Direcció General, de 24 de maig de 2022, que 
revetlla que el projecte normatiu no incideix en les atribucions de la Comissió 
Delegada d’Inclusió i Drets Socials. 
 
 12. Informe sobre la repercussió del projecte en el règim de les famílies 
nombroses, elaborat per la citada Direcció General en la mateixa data 
anterior. 
 
 13. Informe sobre l’impacte del projecte normatiu en la regulació de la 
infància i l’adolescència, subscrit per la citada Direcció General en la mateixa 
data anterior. 
 
 14. Informe sobre la manca de repercussió del projecte en el règim de 
la competitivitat empresarial, elaborat per la mateixa Direcció General i data 
anterior. 
 
 15. Informe sobre l’impacte del projecte normatiu en les condicions de 
treball dels empleats públics, que fou emés per la mateixa Direcció General i 
en la data ja citada. 
 
 16. Informe de coordinació informàtica, de 6 d’abril de 2021, elaborat 
per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 
 
 17. Memòria Econòmica, subscrita pel Servei de Formació i Qualificació 
Professional i la persona titular de la anterior Direcció General, de 10 de maig 
de 2021, que revetlla que l’entrada en vigor dels nous currículums dels cicles 
formatius de la formació professional bàsica comporta un augment de la 
despesa que es quantifica en 15.929.487,99 euros, amb la distribució que es 
detalla. 
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 18. Informe favorable de la Direcció General de Pressupostos de la 
Conselleria competent en matèria d’hisenda, de data 24 de maig de 2021. 
 
 19. Informe de l’Advocacia General de la Generalitat, subscrit el dia 4 
d’agost de 2022, amb determinades recomanacions. 
 
 20. Informe elaborat per la Direcció General de Formació Professional i 
Ensenyaments de Règim Especial, el 15 de setembre de 2022, sobre 
l’adequació del projecte normatiu a l’informe de l’Advocacia de la Generalitat. 
 
 21. Informe subscrit per la mateixa Direcció General, el 23 de novembre 
de 2020, sobre els efectes acadèmics del projecte normatiu. 
 
 22. Informe emés per la Sotssecretaria de la Conselleria ara consultant, 
el dia 22 de setembre de 2022, sobre la petjada negativa dels anomenats grups 
d’interés. 
 
 23. Informe favorable de la Sotssecretaria ja citada abans, datar el 4 
d’octubre de 2022, als efectes previstos en l’incís d) de l’article 69.2 de la Llei 
de la Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, que fou remés a 
aquesta Institució Consultiva per delegació i en ofici de la mateixa data, on es 
va registrar d’entrada el dia 5 d’octubre de 2022. 
 
 I trobant-se en l'estat descrit la tramitació del procediment, al persona 
titular de la Conselleria i la Sotssecretaria de la mateixa Conselleria 
d’Educació, Cultura i Esport, per oficis datats el dia 26 de setembre i 4 
d’octubre de 2022, respectivament, que foren registrats d'entrada els dies 27 
de setembre i 5 d’octubre del mateix any, van remetre l'expedient tramitat 
amb les actuacions i la documentació complementària, per a Dictamen per 
aquesta Institució consultiva, en aplicació del que es disposa en 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. 
 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
Primera.- Sobre el caràcter de la sol·licitud i de l’emissió del 

dictamen. 
 

La Llei valenciana 10/1994, de 19 de desembre, de creació del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, estableix en l'apartat 4t de 
l’article 10 que resulta preceptiva la consulta a aquesta Institució consultiva 
dels «projectes de reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten 
en execució de lleis i les seues modificacions». 
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 En exercici de l'expressada competència, aquest Consell Jurídic 
Consultiu ha examinat i aprovat recentment altres dictàmens (entre altres, 
53/2022, 88/2022, 105/2022, 106/2022, 148/2022, 152/2022 i 203/2022) 
sobre projectes normatius promoguts per la mateixa Conselleria que 
estableixen per a la Comunitat Valenciana els corresponents currículums de 
cicles formatius de Formació Professional, en els respectius graus de les 
titulacions acadèmiques pertinents. 
 
 Segona.- Procediment d’elaboració del projecte normatiu. 
 

En la tramitació del procediment s'han complit els tràmits 
procedimentals essencials exigits per l'article 43 de la Llei de la Generalitat 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell, per a l'elaboració dels reglaments 
autonòmics. 
 

Amb data 14 de maig de 2021 es va emetre, per part de la Direcció 
General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, 
l'informe sobre la necessitat i oportunitat de procedir a l'elaboració de 
l'esborrany d'aquest Projecte de decret del Consell, justificant la seua 
tramitació amb la següent exposició: 
 

«La disposició final segona del Reial Decret 1147/2011, de 29 de juliol, 
fa referència a l’equivalència entre els títols anteriors, als actuals títols de 
Formació Professional i les noves titulacions; i estableix que el Govern, prèvia 
consulta al Consell General de la Formació Professional, determinarà les 
equivalències entre els títols de Formació Professional de la Llei 14/1970, de 4 
d’agost, General d’Educació i de Finançament de la Reforma Educativa, els 
títols vigents de la Llei Orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, i els que s’establisquen 
a l’empara de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOE). 
 

El 6 de setembre de 2015, es va publicar en el BOE núm. 239, el Reial 
Decret 838/2015, de 21 de setembre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic o 
Tècnica Superior en Electromedicina Clínica i se’n fixen els aspectes bàsics del 
currículum. 
 

La disposició final segona del citat Reial Decret estableix que les 
Administracions educatives implantaran el nou currículum d’aquests 
ensenyaments en el curs escolar 2016-2017. 
 

És per això que la Comunitat Valenciana, dins de l’àmbit de les seues 
competències, té la necessitat d’establir per a la Comunitat Valenciana el 
currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o 
Tècnica Superior en Electromedicina Clínica, per mitjà d’un projecte de Decret 
que ho regule. 
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A més d’això, cal tindre en compte, tal com s’ha exposat anteriorment, 
que la implantació d’aquest currículum es va realitzar en el curs 2016-2017, 
per la qual cosa és evident la necessitat de la tramitació del present projecte de 
decret, per a evitar perjudicar els alumnes i alumnas (sic) que han finalitzat els 
seus estudis i necessiten titular». 
 

Consta en l'expedient informe de 12 de novembre de 2020 de la Direcció 
General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial sobre 
l’omissió del tràmit de consulta pública prèvia, de conformitat amb el que 
preveu l'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 

Durant el tràmit d'informació i exposició pública no es van presentar 
observacions ni suggeriments, com va posar de relleu la citada Direcció 
General en el seu informe de 28 de juny de 2021. 
 

Consta en l'expedient un certificat expedit el 5 de novembre de 2020 de 
la Secretaria de la Mesa Sectorial d’Educació, que consigna que el projecte 
normatiu fou analitzat en una de les seues reunions. També consta la 
certificació lliurada per la Secretaria de la Comissió Permanent del Consell 
Valencià de Formació Professional, el dia 16 de febrer de 2021, que acredita 
que aquest projecte normatiu va ser tractat en una de les sessions d’aquest 
òrgan col·legiat. 
 

En la Memòria econòmica, de data 10 de maig de 2021, el Servei de 
Formació i Qualificació Professional i la Direcció General de Formació 
Professional i Ensenyaments de Règim Especial verifiquen que les despeses 
derivades de la impartició d'aquests ensenyaments seran assumits en els 
corresponents capítols dels pressupostos de la Generalitat, per la qual cosa 
no existirà cap increment de la despesa pública. 
 

Consten en l'expedient els informes de la Direcció General de Formació 
Professional i Ensenyaments de Règim Especial sobre l'impacte de gènere, 
sobre la repercussió del projecte normatiu sobre la infància i l'adolescència, 
sobre l'impacte en el règim de les famílies nombroses, i sobre l’impacte en la 
competitivitat empresarial. L'informe d'impacte de gènere està visat per la 
Unitat d’Igualtat o conclou que el projecte de Decret del Consell en tramitació 
no comporta cap impacte ni discriminació per raó de gènere. En els informes 
d'impacte en la infància i l'adolescència i en les famílies s'exposa que el 
projecte no tindrà cap efecte en aquests àmbits. 
 

Figura també l'Informe de l'esmentada Direcció General sobre la no 
incidència en l'àmbit competencial de la Conselleria de Presidència i de les 
restants conselleries, de data 28 de maig de 2022; l'Informe sobre la no 
incidència del projecte normatiu en les atribucions de la Comissió Delegada 
del Consell d'Inclusió i Drets Socials, de 24 de maig de 2022, sobre els efectes 
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acadèmics del projecte en tramitació i, finalment, l'Informe sobre la petjada 
negativa dels grups d’interés, de data 22 de setembre de 2022. 
 

Existeix informe favorable de Coordinació Informàtica i d'Administració 
Electrònica, de data 6 d’abril de 2021, que va ser elaborat pel titular del Servei 
d'Informàtica per a la Gestió Educativa, que pertany a la Direcció General de 
Tecnologies de la Informació i les Comunicacions. 
 

Consta en l'expedient remés l'Informe favorable subscrit per la persona 
titular de la Direcció General de Pressupostos el dia 24 de maig de 2021, tal 
com es consigna en l'article 26 de la Llei de la Generalitat 1/2015, de 6 de 
febrer, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 
 

L'Advocacia General de la Generalitat va emetre el seu informe 
preceptiu, datat el dia 4 d’agost de 2022, amb algunes recomanacions i 
suggeriments. 
 

Finalment, consta un informe de data 15 de setembre de 2022, de la 
Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial, 
sobre l'adaptació del text d'aquest Projecte de decret del Consell a les 
recomanacions realitzades per l'Advocacia General de la Generalitat, així com 
l’informe favorable de la Sotssecretaria de la Conselleria ara consultant, emés 
als efectes previstos en l’incís d) de l’article 69.2 de la Llei de la Generalitat 
5/1983, de 30 de desembre, del Consell. 
 

Tercera.- El marc normatiu d’aquest Projecte de Decret del Consell. 
 

La Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), disposa en el 
seu article 39 que el Govern, amb la consulta prèvia amb les comunitats 
autònomes, establirà les titulacions corresponents als estudis de formació 
professional, així com els aspectes bàsics del currículum de cadascuna 
d'elles, currículum que s'ajustarà a les exigències derivades del Sistema 
Nacional de Qualificacions Professionals i Formació Professional i al que 
s'estableix en l'apartat 4 de l'article 6.bis de la mateixa Llei orgànica. 
 

L'article 6.bis de la LOE atribueix al Govern el disseny del currículum 
bàsic, en relació amb els objectius, competències, continguts, criteris 
d'avaluació, estàndards i resultats d'aprenentatge avaluables, amb la finalitat 
d'assegurar una formació comuna i el caràcter oficial i la validesa en tot el 
territori nacional de les titulacions a què es refereix aquesta Llei orgànica. 
Assenyala, així mateix, en relació amb la Formació Professional, que el Govern 
fixarà els objectius, competències, continguts, resultats d'aprenentatge i 
criteris d'avaluació del currículum bàsic, i que els continguts del currículum 
bàsic requeriran el 55 per 100 dels horaris per a les comunitats autònomes 
que tinguen llengua cooficial i el 65 per 100 per a aquelles que no la tinguen. 
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Per això, la regulació de la resta del currículum d'aquests ensenyaments 
correspon a la Generalitat, com a administració educativa fent ús de la 
competència exclusiva reconeguda per l'article 53 de l'Estatut d’Autonomia, 
segons l'habilitació genèrica continguda en la disposició final sisena de la LOE 
per al desenvolupament d'aquesta Llei orgànica, i l'específica establida en 
l'article 10.2 de la Llei orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i 
de la Formació Professional, i en l'article 8 del Reial decret 1147/2011, de 29 
de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació general de la formació professional 
del sistema educatiu. 
 

El Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, disposa, així mateix, en 
l’article 8.3, que les administracions educatives tindran en compte, en establir 
el currículum de cada cicle formatiu, la realitat socioeconòmica del territori 
de la seua competència, així com les perspectives de desenvolupament 
econòmic i social, amb la finalitat que els ensenyaments responguen en tot 
moment a les necessitats de qualificació dels sectors socioproductius del seu 
entorn, sense cap perjudici a la mobilitat de l'alumnat. 
 

De conformitat amb el que disposa l'article 10.1 de la Llei orgànica 
5/2002, de 19 de juny, de les qualificacions i la Formació Professional, i en 
l’article 8.1 del citat Reial decret 1147/2011, de 29 de juliol, pel qual 
s'estableix l'ordenació general de la formació professional del sistema 
educatiu, el Consell de Ministres, amb la finalitat de determinar els continguts 
dels corresponents estudis i titulació de Formació Professional, va aprovar el 
Reial decret 838/2015, de 21 de setembre, pel qual s’estableix el títol de 
Tècnic Superior en Electromedicina Clínica i es fixen els aspectes bàsics del 
seu currículum, que es troba vigent excepte l’annex relatiu a les 
convalidacions de mòduls professionals, en virtut de l’apartat 2n de la 
disposició derogatòria única del Reial decret 1085/2020, de 9 de desembre. 
Per això, amb aquests antecedents i condicionants normatius s’ha elaborat el 
present Projecte de Decret del Consell, pel qual s’estableix el currículum del 
cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic o Tècnica 
Superior de Electromedicina Clínica. 
 
 En l'àmbit del Dret Autonòmic comparat, també han decidit l'aprovació 
d’aquest títol de Tècnic o Tècnica Superior en Electromedicina Clínica, de la 
família professional d’electricitat i electrònica, les Comunitats Autònomes 
següents: Castella – La Mancha (Decret 45/2016, de 6 de setembre), 
Andalusia (Orde d’11 de novembre de 2016), Aragó (Orde ECD/1162/2017, 
de 30 de juny), la Comunitat de Madrid (Decret 148/2017, de 12 de 
desembre), el País Basc (Decret 24/2018, de 20 de febrer), Catalunya (Orde 
ENS/171/2018, d’11 de setembre), el Principat d’Astúries (Decret 61/2018, 
de 3 d’octubre), Cantabria (Orde ECD/37/2019, de 10 de maig) i Castella i 
Lleó (Decret 11/2020, d’1 d’octubre). 
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 Quarta.- Estructura i continguts del projectat Decret del Consell. 
 
 El Projecte de decret del Consell remés per a dictamen preceptiu s'ha 
elaborat amb la sistemàtica i l'estructura següent: la titulació del projecte de 
Decret del Consell; l'índex de la disposició; el preàmbul, amb huit paràgrafs o 
apartats; la fórmula d'aprovació; onze articles, sense cap divisió superior, 
dues disposicions addicionals; una disposició transitòria única, una 
disposició derogatòria única; dues disposicions finals, i sis annexos, amb els 
respectius continguts que, a continuació, s'especifiquen: 
 

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació. 
Article 2. Currículum. 
Article 3. Organització i distribució horària. 
Article 4. Mòduls professionals: Formació en centres de treball i Projecte 

de Electromedicina clínica. 
Article 5. Espais i equipament. 
Article 6. Professorat. 
Article 7. Docència en anglès. 
Article 8. Autonomia dels centres. 
Article 9. Requisits dels centres per a impartís aquests ensenyaments. 
Article 10. Avaluació, promoció i acreditació. 
Article 11. Adaptació als distints tipus i destinataris de l’oferta 

educativa. 
 
Disposicions addicionals: 
Primera. Requisits del professorat de centres privats o públics de 

titularitat diferent a l’administració educativa. 
Segona. Incidència en les dotacions de despesa. 
 
Disposició transitòria: 
Única. Efectes acadèmics. 
 
Disposició derogatòria: 
Única. Derogació normativa. 
 
Disposicions finals: 
Primera. Aplicació i desenvolupament. 
Segona. Entrada en vigor. 
 
ANNEXOS 
Annex I. Mòduls professionals. 
Annex II. Seqüenciació i distribució horària dels mòduls professionals. 
Annex III. Professorat. 
Annex IV. Currículum mòduls professionals: Anglès tècnic I-S i II-S. 
Annex V. Espais mínims. 
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Annex VI. Titulacions acadèmiques requerides per a impartir els mòduls 
professionals que conformen el cicle formatiu en centres de titularitat privada, 
o d’altres Administracions distintes de l’educativa. 
 
 
 Cinquena.- Observacions i suggeriments al Projecte de decret del 
Consell. 
 

Observacions generals. 
 
 Com indica la part expositiva del Projecte de decret del Consell remés, 
l'aprovació per l'Administració educativa estatal dels ensenyaments mínims 
de la titulació de «Tècnic Superior en Electromedicina Clínica», pertanyent a 
la família professional de «Electricitat i Electrònica», juntament amb 
l'aprovació dels mòduls professionals i ensenyaments mínims corresponents, 
per mitjà del Reial decret 838/2015, de 21 de setembre, pel qual s’estableix 
el títol de Tècnic Superior en Electromedicina Clínica i es fixen els aspectes 
bàsics del currículum, que en el seu moment va promoure el Ministeri amb 
competència en matèria educativa i de formació professional, ha comportat 
que les Administracions autonòmiques competents en matèria d'educació 
puguen desenvolupar o completar l'expressat currículum d'aquesta titulació 
acadèmica, en l'àmbit de les seues respectives competències de desplegament, 
com habilita la disposició final primera de l’esmentar Reial decret, en atribuir 
a la norma estatal només el caràcter de norma bàsica, i fins i tot es preveu en 
la seua disposició final segona que les Administracions educatives 
“implantaran” el nou currículum d’aquests ensenyaments en el curs escolar 
2016/2017, sense perjudici que puguen anticipar la implantació d’aquest 
cicle formatiu al curs acadèmic 2015/2016. 
 
 Com va posar en relleu el Consell d'Estat, en analitzar el Projecte de 
Reial decret pel qual es regulen l'avaluació i la promoció en l'Educació 
Primària, així com l'avaluació, la promoció i la titulació en l'Educació 
Secundària Obligatòria, el Batxillerat i la Formació Professional (Exp. núm. 
833/2021): 
 

«En relació amb aquest precepte (l'article 149.1.30 CE, relatiu a la 
regulació de les condicions d'obtenció, expedició i homologació de títols 
acadèmics i professionals, i normes bàsiques per al desenvolupament de 
l'article 27 CE) existeix una copiosa jurisprudència constitucional que s'ha 
pronunciat sobre el seu abast; així, la STC 184/2012 va declarar que per mitjà 
d'aquest article la Constitució atribueix a l'Estat dues competències 
diferenciades: una de caràcter exclusiu per a la ‘regulació de les condicions 
d'obtenció, expedició i homologació de títols acadèmics i professionals’, i una 
altra relativa al dictat de les ‘normes bàsiques per al desenvolupament de 
l'article 27 de la Constitució, a fi de garantir el compliment de les obligacions 
dels poders públics en aquesta matèria’. 
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En relació amb aquesta segona atribució competencial, la STC 109/2019, 

d'1 d'octubre, indicava que, en virtut de tal atribució, correspon també a l'Estat 
la funció de definir els principis normatius i generals i uniformes d'ordenació de 
les matèries enunciades en tal article 27 de la Constitució, assegurant ‘una 
orientació unitària i dotada d'una certa estabilitat en tot allò que el legislador 
considera a cada moment aspectes essencials d'aquest sector material’ (STC 
184/2012, de 17 d'octubre, FJ 3, i 24/2014, FJ 3), al que afig que en matèria 
d'educació l'Estat ‘certament ha d'establir aqueixes bases de forma prou àmplia 
i flexible com per a permetre que les comunitats autònomes amb competències 
normatives en la matèria puguen adoptar les seues pròpies alternatives 
polítiques en funció de les seues circumstàncies específiques’ (STC 131/1996, 
d'11 de juliol, FJ 3)». 
 
 Exposat l'anterior, un atent examen dels preceptes que integren el 
projecte normatiu remés revela que els seus continguts s'ajusten a l'expressat 
marc normatiu concernent la indicada titulació del cicle formatiu del grau 
superior de la família professional artística de «Electricitat i Electrònica», de 
«Tècnic o Tècnica Superior en Electromedicina Clínica», el projecte de la qual 
ja es trobava previst en el Pla Normatiu de la Generalitat per a 2021, conforme 
havia sigut aprovat en la sessió del Consell de data 29 de desembre de 2020, 
en el qual consta l’apartat: «12.c. Projecte de decret pel qual s'estableix per a 
la Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu del grau superior 
corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Electromedicina Clínica». 
 
 A més, es constata que el centre directiu encarregat de l'elaboració del 
Projecte de decret del Consell va assumir les recomanacions que l'Advocacia 
General de la Generalitat va expressar en el seu informe preceptiu, i es pot 
afirmar, en últim lloc, que el projecte normatiu es caracteritza pel seu caràcter 
reglamentista o detallista, sobretot si es té en compte que aprova el 
currículum de la titulació d’uns estudis de la família professional d’electricitat 
i electrònica, però comprén tant els estudis, com els programes, els centres 
educatius, el professorat, etc. 
 

Observacions a la part dispositiva 
 

Al títol de la disposició. 
 
 En la mesura que el títol de la disposició ha d’expressar de forma 
sintètica el contingut o continguts principals de la disposició que es tramite i 
les seues característiques més cridaneres, es recomana que, en tractar-se de 
l’aprovació del currículum d’uns determinats estudis del grau superior de 
formació professional, s’explicite en primer lloc el currículum que n’és objecte 
d’aprovació, mentre que les referències circumstancials restarien a 
continuació, de forma que la titulació que es proposa es “pel qual s’estableix 
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el currículum del cicle formatiu de grau superior corresponent al títol de Tècnic 
o Tècnica Superior en Electromedicina Clínica a la Comunitat Valenciana”. 
 

A l’índex. 
 
 Les numeracions i les titulacions de l’índex es corresponen amb el text 
de les corresponents del projecte normatiu, excepte el cas de la titulació de 
l’annex II, que per això s’haurà de corregir. 
 

A la fórmula d’aprovació. 
 
 La redacció de la fórmula d’aprovació sol introduir-se en la major part 
de les ocasions per una conjunció consecutiva, com ara “Per tant”, “En 
conseqüència”, “Per això”, o qualsevol altra expressió equivalent. 
 
 Per altre costat, dintre de la fórmula d’aprovació, la facultat de proposta 
que correspon a la persona titular de la Conselleria competent en les matèries 
d’educació i de formació professional ha de constar al principi de la fórmula, 
abans de la fonamentació jurídica a qué al·ludeix a l’article 53 de l’Estatut 
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. 
 

A l’article 1. Objecte i àmbit d'aplicació. 
 

 
 En l’exercici de les competències de l’Estat per aprovar la legislació 
bàsica, tot tenint present la flexibilitat que va posar de relleu el Consell d’Estat 
en el dictamen que hem citat, i per iniciativa del Ministeri competent en 
matèria d’educació, fou aprovat el “Reial decret 838/2015, de 21 d setembre, 
pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Electromedicina Clínica i es 
fixen els aspectes bàsics del currículum”, el que lògicament comporta la 
concreció dels continguts dels corresponents mòduls professionals i els 
criteris d’avaluació (articles 1 i 10, posat en relació amb l’annex I, d’aquesta 
disposició). 
 
 Per això, entenem que l’article 1 del projecte normatiu en tramitació, en 
referir-se al “currículum del cicle formatiu de grau superior ‘vinculat’ al títol 
de Tècnic o Tècnica Superior en Electromedicina Clínica” no expressa 
convenientment que el currículum que es va aprovar en seu estatal, pel que 
es refereix als seus aspectes bàsics, i que ara es projecte completar en seu 
autonòmica, no es troba pròpiament “vinculat” a la indicada titulació, sinó 
que el currículum “defineix” els continguts i els ensenyaments dels mòduls 
professionals que “conformen” la pròpia titulació acadèmica que és objecte de 
regulació, com també de reconeixement pel que es refereix a la dita titulació, 
el que aconsella substituir l’expressió “vinculat” per una altra més escaient, 
en el sentit que hem intentat explicar. 
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 Per una altra banda, la denominació legal i precisa de l’esmentada 
norma reglamentària estatal és “Reial decret 838/2015, de 21 d setembre, pel 
qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Electromedicina Clínica i es fixen 
els aspectes bàsics del currículum”, el que s’haurà de tindre en compte no 
solament en la redacció d’aquest article 1, sinó també en la resta de preceptes 
del projecte de Decret del Consell. 
 

Als articles: 2. Currículum; 3. Organització i distribució horària i 4. 
Mòduls professionals: Formació en centres de treball i Projecte de 
Electromedicina clínica. 
 
 Aquests preceptes del projecte normatiu, tot incloent les remissions 
adients als annexos I i II del projecte normatiu remés, constitueixen el nucli 
de la regulació de la titulació professional del cicle formatiu del grau superior 
de Tècnic o Tècnica Superior en Electromedicina Clínica, en establir la càrrega 
lectiva, els continguts dels mòduls professionals i la seua assignació en el 
nombre de cursos acadèmics, dividits en trimestres, que es consideren 
pertinents, tant pel que es refereix a la fase de formació acadèmica com a la 
fase de formació en un centre de treball, a més de l’elaboració d’un projecte 
integrador en el darrer trimestre de l’últim curs escolar, tot incloent la seua 
respectiva avaluació. 
 
 Una atenta lectura confirma que aquestes previsions concorden amb 
les previsions bàsiques establertes en els articles 2, 4, 5 i 10 del Reial decret 
838/2015, de 21 de setembre, al qual ja ens hem referit. 
 

Als articles: 6. Professorat i 9. Requisits dels centres per a impartís 
aquests ensenyaments. 
 
 La normativa estatal va partir d’una complexa regulació dels requisits 
que ha de complir el professorat competent per a impartir els diversos mòduls 
o assignatures d’aquesta titulació de grau superior de formació professional, 
en distingir per un costat els requisits generals que es demanen per a l’accés 
a la funció pública docent en aquests mòduls professionals i, per un altre, els 
requisits que han de complir l’anomenat “professorat especialista”, respecte 
del qual es discrimina entre els que imparteixen las seua docència per a 
l’Administració educativa respecte dels que la imparteixen en centres de 
titularitat privada o en centres de titularitat pública d’altes Administracions 
distintes a l’educativa, com es desprén de l’article 12, posat en relació de 
l’annex III, del referit Reial decret 838/2015, de 21 de setembre. 
 
 Aquesta complexitat ha tingut el seu reflex en la redacció dels articles 
6 i 7, posats en relació amb els annexos III i VI, com també en la disposició 
addicional primera d’aquest projecte de Decret del Consell que es troba en 
tramitació, que ja va merèixer la recomanació que va exposar l’Advocacia 
General de la Generalitat en el seu informe. 
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 Respecte de la previsió de la disposició addicional primera, aquesta 
regula la capacitació del professorat que no compleix els requisits generals de 
l’article 6 del mateix projecte normatiu, però que podria impartir els 
corresponents mòduls professionals com a professor o professora especialista, 
sempre que es trobe “en algun” dels dos supòsits que es preveuen a 
continuació, amb les indicacions a) i b), el que habilitarà a les persones 
interessades a formular una sol·licitud expressa, acompanyada de la 
documentació pertinent, per aconseguir la corresponent “habilitació”, que es 
decidirà pel Centre directiu competent, mitjançant resolució expressa, 
després de la tramitació que s’indica. 
 
 En aquest sentit, la persona que pretenga obtindre l’habilitació 
pertinent haurà d’aportar la documentació que acredite que compleix els 
requisits indicats, siguen els previstos en l’apartat a) “o”, quan pertoque, els 
establerts en l’apartat b), i per això es recomana substituir l’anglicisme “i/o” 
per la disjuntiva “o”. 
 
 Sisena.- Qüestions de tècnica normativa i aspectes de redacció. 
 
 Es constata que, amb caràcter general, en la redacció del projecte 
normatiu s'han observat els criteris de sistemàtica i de tècnica normativa que 
es contemplen en les regles 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. 
 
 En tot cas, en examinar la titulació del projecte normatiu i l'articulat, 
ja s'han proposat algunes millores de tècnica i de redacció, a les quals hem 
d’afegir que en l’ordenament jurídic valencià existeixen tant “Decrets del 
Consell” com “Decrets del President”, d’acord amb l’article 32 de la Llei de la 
Generalitat 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i per això s'aconsella que 
en aquells preceptes i disposicions de la part final del projecte en les quals 
s'haja redactat «aquest Decret» o «el present Decret», es modifique la redacció 
i s'especifique amb major exactitud i precisió: «aquest Decret del Consell» o «el 
present Decret del Consell». 
 
 Finalment, s'aconsella repassar els criteris d’utilització dels signes de 
puntuació, particularment en relació amb la coma (,), i també substituir la 
locució pronominal “la mateixa” (article 8), pel pronom personal que millor 
corresponga. 
 
 No s’ha formulat cap observació de caràcter essencial. 
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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, pel qual s’estableix per a la 
Comunitat Valenciana el currículum del cicle formatiu de grau superior 
corresponent al títol de Tècnic o Tècnica Superior en Electromedicina Clínica, 
respecta l’ordenament jurídic. 
 

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

 
 
 València, 16 de novembre de 2022 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
 
 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT 


