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La Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
INFORMA
CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA
PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL pel qual es fixa la jornada lectiva del personal
docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d'Educació, en els centres docents públics no universitaris de la Comunitat Valenciana i el
nombre màxim d'alumnat per unitat en centres docents públics i centres privats concertats
no universitaris de la Comunitat Valenciana.
L'article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, estableix que, amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o
avantprojecte de llei o de reglament, s'ha de substanciar una consulta pública, a través del portal
web de l'Administració competent en què es demane l'opinió de les persones i de les
organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma.
L'objecte de la futura norma és fixar la jornada lectiva del personal docent en els nivells no
universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en els centres docents
públics no universitaris de la Comunitat Valenciana i el nombre màxim d'alumnat per unitat en
centres docents públics i centres privats concertats no universitaris de la Comunitat Valenciana.
Les aportacions i opinions al projecte de norma poden remetre's fins al dia 19/06/2019 inclòs, a
l'adreça de correu electrònic: sgordenacion@difusio.gva.es
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Antecedents de la
norma

- Decret 59/2016, de 13 de maig, del Consell, pel qual es fixa
el nombre màxim d’alumnat i la jornada lectiva del personal
docent en els nivells no universitaris regulats per la Llei
Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació, en els centres
docents no universitaris de la Comunitat Valenciana.
- DECRET 89/2017, de 7 de juliol, del Consell, pel qual es
modifiquen les disposicions transitòries del Decret 59/2016, de
13 de maig, del Consell, pel qual es fixa el nombre màxim
d’alumnat i la jornada lectiva del personal docent en els nivells
no universitaris regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació, en els centres docents no universitaris de la
Comunitat Valenciana.

Problemes que es
pretenen solucionar
amb la nova norma

Actualització de la normativa per complir allò establit en la Llei
4/2019, de 7 de març, de millora de les condicions per a
l’exercici de la docència i l’ensenyament en l’àmbit de
l’educació no universitària.

Donar compliment a allò establit per la Llei 4/2019 i fixar la
jornada laboral del professorat dels centres no universitaris de
Necessitat i oportunitat
titularitat de la Generalitat i la ràtio màxima per
de la seua aprovació
alumnat/unitat/professor en els centres sostinguts amb fons
públics que imparteixen ensenyaments no universitaris.
Fixar la jornada laboral del professorat dels centres no
universitaris de titularitat de la Generalitat i la ràtio màxima per
Objectius de la norma
alumnat/unitat/professor en els centres sostinguts amb fons
públics que imparteixen ensenyaments no universitaris.
Possibles solucions,
alternatives
reguladores i no
reguladores
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Qualsevol altra alternativa implicaria no complir allò establit en
la Llei 4/2019.
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