
La Conselleria d'Educació, Cultura i Esport

INFORMA

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA

- Projecte de decret del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional dels
centres integrats públics de Formació Professional 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 d’aquest Decret és  regular de forma ordenada i sistemàtica l'estructura d'organització i
gestió d'aquests centres integrats públics, tant dels dependents de l'Administració educativa i el
seu règim acadèmic com dels  dependents de l'Administració laboral,  enumerar els  òrgans de
govern  i  participació  social  i  les  seues  funcions,  així  com,  desenvolupar  nous  òrgans  de
coordinació i  aspectes relatius al model de gestió econòmica, al funcionament d'aquests i  a la
seua avaluació

Les aportacions i opinions als projectes normatius poden remetre's fins el 6 de novembre de 2020,
a l'adreça de correu electrònic: ordenaciofp@gva.es

mailto:ordenaciofp@gva.es


Antecedents de la norma:

- DECRET 115/2008, de 1 d’agost, del Consell, pel qual es regulan
els  Centres  Integrats  de  Formació  Professional  en  la  Comunitat
Valenciana
-Resolució de 9 de novembre de 2009, del conseller d’Educació pel
la  qual  es  delegan determinades atribucions en els  directors dels
centres intergrats públics de Formació Professional dependents de la
Conselleria d’Educació.
-ORDE  1/2010,  de  14  d’abril,  de  les  conselleries  d’Economia,
Hisenda i Ocupació i d’Educació, per la qual es regulen els consells
socials dels centres integrats públics i privats concertats de Formació
Professional a la Comunitat Valenciana 

Problemes que es 
pretenen solucionar amb la
modificació:

-  Aclarir  les  funcions  i  competències,  així  com  l'estructura  dels
centres integrats

Necessitat i oportunitat de 
la seua aprovació:

- Abans de l’inici  del  curs 2021-2022,  ja  que els  centres integrats
manquen de reglament orgànic i funcional.

Objectius de la norma: -  Aquest  decret  té  per  objecte  aprovar  el  Reglament  orgànic  i
funcional  i  desenvolupar  l'organització i  funcionament  dels  centres
integrats  públics  de  Formació  Professional  establits  en  el  Decret
115/2008,  d'1  d'agost,  del  Consell,  en  l'àmbit  de  la  Comunitat
Valenciana.

Possibles solucions, 
alternatives reguladores i 
no reguladores:

-  No  és  possible  aconseguir  els  objectius  indicats  amb solucions
alternatives o no reguladores, ja que es tracta  de l'aprovació del
Reglament orgànic i funcional d'aquests centres integrats


