
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen   002/2023 
Expedient   908/2022 
 

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

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 12 de gener de 2023, 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 27 de desembre de 

2022 (Registre d'entrada de 29 de desembre del mateix any), el Ple del Consell 
Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha examinat amb caràcter 
“Urgent” el procediment instruït per la Conselleria d'Educació, Cultura i 
Esport, relatiu al Projecte de decret pel qual es fixen les retribucions que 
hauran de percebre les persones que són nomenades funcionàries en 
pràctiques dels cossos docents dependents de la Conselleria d'Educació, 
Cultura i Esport. 
 
 
 

 
Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 

Primer. Sol·licitud de dictamen. 
 
Amb data 29 de desembre de 2022 va tindre entrada en aquest Consell 

Jurídic Consultiu una sol·licitud de dictamen remesa per la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport, relativa al Projecte de decret pel qual es fixen les 
retribucions que hauran de percebre les persones que són nomenades 
funcionàries en pràctiques dels cossos docents dependents de la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport, d'acord 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. 

 
 
Segon. Documentació remesa. 
 
L'expedient que conforma el procediment instruït per a l'elaboració del 

Projecte de decret està integrat, entre altres, pels documents següents: 
 
- Consulta Pública Prèvia i Informe de realització i valoració de la citada 

consulta pública. 
 
- Resolució de la consellera de Cultura, Educació i Esport, de data 29 

de juny de 2022, per la qual s'inicia el procediment d'elaboració del Projecte 
de decret. 

 
- Informe sobre la necessitat i oportunitat. 
 
- Memòria econòmica. 

 
- Informe de la Direcció General de Pressupostos. 
 
- Informe d'impacte de gènere al Projecte de decret del Consell de la 

Generalitat. 
 
- Informe de l'impacte normatiu sobre la infància i l'adolescència. 
 
- Informe de coordinació informàtica. 
 
- Informe de no afectació de la Comissió d'Inclusió i Serveis Socials. 
 
- Al·legacions de centres directius. 
 
- Informe del tràmit d'al·legacions. 
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- Informe de no necessitat del tràmit d'informació pública i d'audiència. 
 
- Informe jurídic de l'Advocacia de la Generalitat sobre el Projecte de 

decret del Consell, de data 15 de desembre de 2022. 
 
- Contestació a l’informe de l'Advocacia. 
 
- Text del Projecte de decret després de l’informe de l’Advocacia. 
 
- Dictamen núm. 10/2022, de 29 de juny, del Consell Escolar Valencià. 
 
- Informe de petjada dels grups d'interés. 
 
- Informe de la Sotssecretaria de la Conselleria consultant. 

 
I trobant-se el procediment en l'estat descrit, la consellera d'Educació, 

Cultura i Esport, per ofici de 27 de desembre de 2022, que es va registrar 
d'entrada en aquest Òrgan consultiu el dia 29 de desembre del mateix mes i 
any, va remetre l'expedient per a Dictamen per aquest Consell Jurídic 
Consultiu. 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Naturalesa del dictamen. 

 
L'article 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de desembre, de la Generalitat 

Valenciana, estableix que el Consell Jurídic Consultiu haurà de ser consultat 
preceptivament en els supòsits de “Projectes de reglaments o disposicions de 
caràcter general que es dicten en execució de lleis i les seues modificacions”. 
 

El projecte estudiat té per objecte aprovar el Decret pel qual es fixen les 
retribucions que hauran de percebre les persones que són nomenades 
funcionàries en pràctiques dels cossos docents dependents de la Conselleria 
d'Educació, Cultura i Esport, la qual cosa justifica la consulta a aquest 
Consell. 

 
La sol·licitud de dictamen a aquesta Institució consultiva es formula 

amb caràcter “urgent”, motivat en raó que la disposició final tercera de la Llei 
4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, estableix en l’apartat 
4 que el Consell aprovarà en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor 
d'aquesta Llei el reglament que desplegue el capítol III del títol VI d'aquesta 
Llei, determinant en la disposició final quarta, apartat 2 que l'entrada en vigor 
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del citat capítol III es produirà en el moment en què entren en vigor les 
disposicions reglamentàries que el despleguen. 

 
S'argumenta que, atés que en data de hui encara no ha sigut aprovat el 

reglament al qual fa referència la disposició final tercera, naix per això la 
necessitat de disposar d'aquesta regulació, ja que  fins que no es produïsca el 
desplegament reglamentari tan sols perceben les retribucions bàsiques el 
personal funcionari en pràctiques dels cossos docents dependents de la 
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 

 
Això comporta, a més, que per part de les persones interessades es 

presenten reclamacions, recursos i demandes al Jutjat contenciós 
administratiu “que generen un volum considerable d'expedients, sense que per 
part de la Direcció General competent es compte amb una norma jurídica que 
avale l'estimació de les seues pretensions”. 

 
 
Segona. Procediment d'elaboració del projecte. 
 
En la instrucció del procediment s'han complit els tràmits essencials 

exigits per l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, per 
a l'elaboració dels reglaments i pel Decret 24/2009, de 13 de febrer, del 
Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat. 

 
Cal advertir que la major part dels documents remesos a aquest 

Consell,  encara que figuren en l'índex general descrits amb la llegenda “pdf 
signat”, la veritat és que s'han enviat sense datar ni signar, si bé consta un 
ofici de data 23 de desembre que acredita la conclusió de l'expedient i que ha 
sigut subscrit per la directora general de Personal Docent, que acompanya la 
documentació. 

 
S'ha dictat l'oportuna Resolució d'iniciació del procediment per la 

consellera d'Educació, Cultura i Esport, de data 29 de juny de 2022, amb la 
prèvia proposta favorable de la directora general Docent, adscrita a aquest 
Departament del Consell. 

 
Consta l'Informe de valoració del tràmit de consulta prèvia per part de 

la Direcció General de Personal Docent, en el qual s'expressa que, conclòs 
aquest tràmit, no s'han formulat aportacions per cap persona o organització. 

 
Consta un informe sobre la necessitat i oportunitat de la norma, a 

càrrec de la  directora general de Personal Docent de la Conselleria 
consultant, en el qual es conclou que, per a poder aplicar el que estableix 
l'article 91 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, i que les persones que són 
nomenades funcionàries en pràctiques dels cossos docents, dependents de la 
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Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, puguen percebre, a més, les 
retribucions complementàries corresponents al lloc de treball que estan 
exercint, inclosos els triennis i sexennis que tinguen reconeguts, es fa 
necessari l'aprovació per part del Consell d'un reglament que regule les 
retribucions que ha de percebre aquest personal funcionari en pràctiques. 
 
 S'ha incorporat una Memòria econòmica de caràcter positiu, 
condicionada a l'informe preceptiu i vinculant previst en l'article 168 de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions, en què s’indica que no comporta increment de 
despesa en el pressupost de la Generalitat dimanant de l'aprovació de la 
norma projectada. 
 
 Consta un informe de la Conselleria amb competències en matèria 
d'hisenda, de conformitat amb el que estableix l'article 26, apartat 1 i apartat 
3 segon paràgraf, de la Llei citada. 

 
També es van unir a l'expedient els informes d’impacte per raó del 

gènere i d'infància i adolescència i família, de la unitat directiva responsable 
de la tramitació de la norma projectada. 

 
En relació amb els referits informes hem de recordar el que ja hem 

reiterat en nombrosos dictàmens sobre la necessitat que siguen emesos pels 
òrgans de l'Administració especialitzats i competents en la matèria, així com 
que no siguen unes meres declaracions rituals, sense aportació de cap dada, 
ni anàlisi de la situació sobre la qual tindrà incidència la norma. 

 
S'ha emés un informe de coordinació informàtica, sense expressar data, 

a càrrec de la Direcció General de la Informació i les Comunicacions, conforme 
al que disposa l'article 4 del Decret 218/2017, que modifica l'article 94 del 
Decret 220/2014, d'administració electrònica de la Comunitat Valenciana, i 
la Instrucció 4/2012 de coordinació informàtica. 

 
Consta l'oportú Informe de no afectació a la matèria pròpia de la 

competència de la Comissió Delegada d'Inclusió i Drets socials. 
 
En el procediment d'elaboració de la disposició general projectada s'ha 

prescindit del tràmit d'informació pública, previst en l'article 133.2 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques i l'article 47 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de 
transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat 
Valenciana i normativa concordant. 

 
Consta un informe de no necessitat del tràmit d'informació pública i 

d'audiència, per afectar la norma projectada a un col·lectiu que està 
representat per les organitzacions sindicals que tenen encomanada la defensa 
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dels seus interessos, a les quals s'ha consultat i donat audiència en ocasió de 
la reunió telemàtica de la Taula Sectorial d'Educació, celebrada el dia 21 de 
juliol de 2022. 

 
S'ha donat trasllat del Projecte de secret a les conselleries afectades, i 

no s’ha registrat la presentació d'escrits d'al·legacions de contingut, per part 
de les descrites en l'expedient.  

 
 S'ha emés l'Informe de petjada dels grups d'interés de l'article 21 del 
Decret 172/2021, de 15 d'octubre, del Consell, de desenvolupament de la Llei 
25/2018, de 10 de desembre, reguladora de l'activitat dels grups d'interés de 
la Comunitat Valenciana. 

 
L'Advocacia de la Generalitat va emetre un informe favorable el 15 de 

desembre de 2022 i s'ha subscrit un informe de conformitat a aquest. 
 

 En el procediment analitzat s'ha emés el preceptiu Dictamen núm. 
10/2022, de 29 de juny,  del Consell Escolar Valencià, de conformitat amb el 
que disposen els articles a 5 c) i d) i concordants del text refós de la Llei de 
Consells Escolars de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret legislatiu 
de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana. 
 
 Finalment, s'ha emés l'Informe de sotssecretari exigit per l'article 69 de 
la Llei 2.d) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell. 
 

Cal significar que tots els informes citats són de contingut favorable a 
la disposició general projectada. 

 
En suma, s'han seguit les normes previstes per a l'elaboració del 

Projecte de decret que es consulta. 
 
 
Tercera. Marc normatiu. 
 

 Des d'un punt de vista competencial, l'article 149.1.18a de la 
Constitució Espanyola atribueix a l'Estat la competència exclusiva per a 
regular les bases del règim estatutari dels funcionaris públics. Les bases del 
règim estatutari dels funcionaris públics venen regulades en el text refós de 
la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre, en l'article 26 del qual es disposa que “Les 
administracions públiques determinaran les retribucions dels funcionaris en 
pràctiques que, com a mínim, es correspondran a les del sou del Subgrup o 
Grup, en el cas que aquest no tinga Subgrup, a què aspiren ingressar”. 
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 El Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en 
els cossos docents, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, a què 
es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i en el qual es 
regula el règim transitori d'ingrés a què es refereix la disposició transitòria 
dissetena de la citada llei, estableix en el capítol V del títol III la fase de 
pràctiques i determina en l'article 29 que l'òrgan convocant procedirà al 
nomenament com a personal funcionari en pràctiques de les persones 
integrants de les llistes d'aspirants seleccionats que han superat les fases 
d'oposició i concurs i els assignarà destinació per a realitzar-les d'acord amb 
les necessitats del servei. 

 
 D'acord amb l'àmbit competencial establit en la Constitució, l'Estatut  
d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, en l’article 50.1, disposa que: 
 
 “En el marc de la legislació bàsica de l'Estat, i si escau, en els termes que 
aquesta establisca, correspon a la Generalitat el desenvolupament legislatiu i 
l'execució de les següents matèries: 
 

1. Règim Jurídic i sistema de responsabilitat de l'administració de la 
Generalitat i dels ens públics dependents d'aquesta, així com el règim estatutari 
dels seus funcionaris.” 
 
 En exercici de les referides competències es va aprovar la Llei 4/2021, 
de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana, en l'article 91 de la qual, referit 
a les “retribucions del personal funcionari en pràctiques”, es disposa que: 
 
 “1. El personal funcionari en pràctiques percebrà les retribucions 
corresponents al sou del grup, subgrup o de les agrupacions professionals 
funcionarials en el qual aspire a ingressar. En el cas que les pràctiques 
consistisquen a desenvolupar un lloc de treball, ha de percebre, a més, les 
retribucions complementàries corresponents a aquest lloc. 
 
 2. El personal en pràctiques que ja estiga prestant serveis en la mateixa 
administració pública, organisme públic, consorci o universitat pública com a 
funcionària o funcionari de carrera, interí, personal laboral fix o temporal, sense 
perjudici de la situació administrativa o laboral que li corresponga, podrà optar 
per percebre una remuneració per igual import a la que li corresponia fins al 
moment del seu nomenament, o bé la que procedisca conforme a les normes 
assenyalades en l'apartat anterior. En tots dos casos, si escau, ha de continuar 
percebent el complement de carrera administrativa o altres complements 
equiparables. 
 
 3. Qui estiga prestant serveis en la mateixa administració pública, 
organisme públic, consorci o universitat pública com a personal funcionari interí 
o contractat laboral temporal continuarà percebent els triennis que tinguera 
reconeguts fins al moment del seu nomenament com a personal en pràctiques”. 
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 A més, de conformitat amb el que regula la disposició addicional sisena 
de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'estableix que: 
 

“1. Són bases del règim estatutari dels funcionaris públics docents, a més 
de les recollides, amb tal caràcter, en la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures 
per a la reforma de la funció pública, modificada per la Llei 23/1988, de 28 de 
juliol (en l'actualitat ha d'entendre's la referència al text refós de l'Estatut Bàsic 
de l'Empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 20 d'octubre) 
les regulades per aquesta Llei i la normativa que la desenvolupe, per a l'ingrés, 
la mobilitat entre els cossos docents, la reordenació dels cossos i escales, i la 
provisió de places mitjançant concursos de trasllats d'àmbit estatal. El Govern 
desenvoluparà reglamentàriament aquestes bases en aquells aspectes bàsics 
que siguen necessaris per a garantir el marc comú bàsic de la funció pública 
docent. 

 
2. Les comunitats autònomes ordenaran la seua funció pública docent en 

el marc de les seues competències, respectant, en tot cas, les normes bàsiques 
a què es fa referència en l'apartat anterior”. 
 
 La proposta d'elaboració del Projecte de decret es justifica en la 
sol·licitud de dictamen en raó que, aprovada i entrada en vigor la Llei 4/2021, 
de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública Valenciana, cal complir 
amb el mandat establit en la seua disposició final tercera, que estableix que: 
"4. En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei el Consell 
aprovarà el reglament que desenvolupe el capítol III del títol VI d'aquesta", tot 
això respecte del  personal docent en pràctiques dependent de la Conselleria 
proponent. 
 
 Des de les anteriors premisses, s'elabora el present Projecte de decret, 
que, de conformitat amb l'article 29 de l'Estatut i els articles 13, 18 i 
concordants de la Llei 5/1983, es proposa fent ús de les atribucions 
conferides al Consell, per a regular la matèria substantiva de la qual és objecte 
i en desenvolupament de la normativa citada. 

 
 
Quarta. Estructura i contingut del projecte. 
 
El text del Projecte de decret consta d'una part expositiva, quatre 

articles, una disposició transitòria i una altra final totes dues úniques i 
intitulades en raó del seu objecte. 

 
 El seu contingut és el següent: 
 
 Preàmbul 
 Article 1. Objecte 
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 Article 2. Règim retributiu general de les persones que han sigut 
nomenades  funcionàries en pràctiques 
 Article 3. Retribucions 
 Article 4. Acompliment de càrrecs durant el període com a funcionari 
en pràctiques  
 Disposició transitòria. Aplicació dels efectes retroactius per a 
l'abonament de les retribucions com a personal funcionaris en pràctiques 
 Disposició final. Entrada en vigor 
 

 
Cinquena. Observacions al text del projecte. 
 
 
Observacions a la part expositiva. 
 
Haurien de citar-se las competències que habiliten el Consell de la 

Generalitat per a dictar el Decret, tal com recull la consideració tercera  del 
Dictamen, conforme al que indica l'article 11.1 del Decret 24/2009, de 13 de 
febrer, citat. 

 
En la fórmula aprovatòria ha d'indicar-se que el Decret s'aprova 

conforme amb o, si escau, oït “el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana”, no conforme amb o oït “el dictamen del Consell Jurídic Consultiu”, 
segons disposa l'article 2.5 de la Llei de la Generalitat 10/1994, de 19 de 
desembre. 
 
 

Observacions a la part dispositiva. 
 

En general. 
 
Aquesta Institució consultiva introdueix com a general l'observació 

relativa a la reproducció fidel i completa de la normativa vigent o la seua 
expressa remissió a aquella, sense alteració de les prescripcions de la Llei que 
es pretén desenvolupar mitjançant el text reglamentari que es projecta. 

 
La tècnica de reproducció dels diferents articles legals es porta a efecte 

al llarg del text reglamentari i, en concret, en l'article 3, en relació a les 
retribucions, hauria de reproduir el que disposa l'article  91 de la Llei que es 
pretén desenvolupar. 

 
 
A l'article 3. Retribucions. 

 
En el redactat de l'apartat 1 in fine la remissió hauria d'efectuar-se a 

“l’article” i no a “l'apartat” anterior. 
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Així mateix, hauria de reproduir-se íntegrament el correlatiu de la Llei 

que es desplegarà i en concret l'esment de l'article 91.1 de la citada Llei, 
entenent-se tot això “sense perjudici de la situació administrativa o laboral que 
li corresponga”. 

 
 
A la part final. 
 
En general. 
 
La disposició transitòria i la final del Decret projectat haurien de designar-

se com a “úniques”, cadascuna d'elles, en compliment del que disposa l'article 
25.1 del Decret 24/2009, del Consell, citat. 

 
A la disposició transitòria.  
 

 Planteja l'aplicació retroactiva als nomenaments del personal funcionari 
en pràctiques efectuats a partir de l'1 de setembre de 2021. Per ser una excepció 
a la regla general hauria d'argumentar-se la retroactivitat de la norma. 
 
 A la disposició final. 
 

 Conforme al que disposa l'article 33.4 del Decret 24/2009, ja citat, 
hauria d'introduir-se una Disposició Final, que seria la primera, titulada 
“Desenvolupament normatiu” o “Habilitació normativa”, en la qual es facultara 
a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'educació per a 
dictar les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament i 
l'aplicació del Decret projectat. 
 

 De seguir-se l'observació precedent, la projectada Disposició Final 
“Entrada en vigor” passaria a ser la segona. 

 
Qüestions de redacció. 
 
La ubicació en el text de les denominacions de les disposicions de la part 

final del Projecte normatiu haurà de succeir immediatament a continuació de 
cada divisió. 

 
El terme “decret” hauria d'escriure's amb la inicial en majúscula al llarg 

del text. 
 
En la primera línia del tercer paràgraf del número I del Preàmbul es 

repeteix “La Disposició”, la qual cosa caldrà corregir. 
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III 
CONCLUSIÓ 

 
 

Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 
Comunitat Valenciana és del parer: 

 
 
Que el Projecte de decret, del Consell, pel qual es fixen les retribucions 

que hauran de percebre les persones que són nomenades funcionàries en 
pràctiques dels cossos docents dependents de la Conselleria d'Educació, 
Cultura i Esport, és conforme amb l'ordenament jurídic. 

 
  

V.H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 
 València, 12 de gener de 2023 
 
 

      EL SECRETARI GENERAL 

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


