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Legislació internacional

Declaració  universal  dels  drets  humans,  de  10  de  desembre  de  1948,
proclamada  per  l'Assemblea  General  de  les  Nacions  Unides  en  la
Resolució 217 A (III).

Declaració dels drets del xiquet, de 20 de novembre de 1959, adoptada i
aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides mitjançant la
Resolució 1386 (XIV).

Convenció sobre els drets del xiquet de 20 de novembre de 1989, adoptada
per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Ratificada per Espanya
el  20  de  novembre  de  1990.  Butlletí  Oficial  de  l'Estat  (BOE),  31  de
desembre de 1990, núm. 313, pàg. 38897-38904.

Carta europea dels drets del xiquet, aprovada pel Parlament Europeu el 8
de juliol de 1992, en la Resolució A 3-0172/92. Butlletí de les Comunitats
Europees, de 21 de setembre de 1992, núm. 241 C, pàg. 0067-0073.

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril
de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al
tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i
pel qual es deroga la directiva 95/46/CE (reglament general de protecció
de dades).
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Marc Normatiu amb impacte sobre l’absentisme
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Legislació estatal 

Constitució espanyola. BOE, de 29 de desembre de 1978, núm. 311, pàg. 29313- 29424.

Codi civil d’Espanya. BOE de 25 de juliol de 1889, núm. 206, pàg. 249 – 259.

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial
del codi civil i de la Llei d'enjudiciament civil. BOE, de 17 de gener de 1996, núm. 15, pàg.
1225- 1238.

Llei orgànica 5/2000, de 12 de  gener,  reguladora de la responsabilitat penal dels menors.
BOE, de 13 de gener de 2000, núm. 11, pàg. 1422 – 1441.

Llei orgànica 15/2003, de 25 de novembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 10/1995,
de 23 de novembre, del codi penal. BOE, de 26 de novembre de 2003, núm. 283, pàg.
41842 – 41875.

Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l'adolescència. BOE, de 23 de juliol de 2015, núm. 175, pàg. 61871 – 61889.

Llei  26/2015,  de  28  de  juliol,  de  modificació  del  sistema  de  protecció  a  la  infància  i a
l'adolescència. BOE, de 29 de juliol de 2015, núm. 180, pàg. 64544 – 64613.

Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de procediment administratiu comú a les administracions 
públiques. BOE 2 d'octubre de 2015.

Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. BOE 2 d'octubre de 2015.

Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
general de drets de les persones amb discapacitat i la seua inclusió social. BOE, de 3 de
desembre de 2013, núm. 289, pàg. 95635 – 95673.

Legislació autonòmica

Llei 15/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'autoritat del professorat. BOE, de 29 de
desembre de 2010, núm. 316, pàg. 108237 – 108240. DOGV, de 10 de desembre  de
2010, núm. 6414, pàg. 44887 – 44890.

Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona
en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. BOE, d’11 de desembre de 2012, núm. 297, pàg.
84791 – 84811. DOGV, de 28 de novembre de 2012, núm. 6912, pàg. 34453 – 34470.

Llei 9/2018, de 24 d’abril, de la Generalitat, de modificació de la Llei 11/2003, de 10 d’abril, de
la Generalitat, sobre l’estatut de les persones amb discapacitat. BOE, de 14 de maig de
2018, núm.  117,  pàg. 50060 – 50071.  DOGV,  de 26 d’abril  de 2018, núm. 8282, pàg.
16275 – 16284.
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Llei  26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat,  de drets i  garanties de la infància i
adolescència. BOE, de 14 de febrer de 2018, núm 39, pàg. 13767 – 13863. DOGV, de 24
de desembre de 2018, núm. 8450 pàg. 49621 – 49703.

Llei 3/2019, de 18 de febrer,  de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat
Valenciana. BOE, de 12 de març de 2019, núm. 61, pàg. 23249 – 23349. DOGV, de 21 de
febrer de 2019, núm. 8491 pàg. 10094 – 10177.

Decret  93/2001,  de  22 de maig,  del  Govern  Valencià,  pel  qual  s’aprova el  reglament  de
mesures de protecció jurídica del menor en la Comunitat Valenciana.  DOGV,  de 28 de
maig de 2001, núm. 4008, pàg. 11715 – 11739.

Decret  62/2012,  de  13 d'abril,  del  Consell,  pel  qual  es  regulen els  òrgans territorials  de
coordinació en l'àmbit de la protecció de menors de la Comunitat Valenciana. DOGV, de
17 d’abril de 2012, núm. 6755, pàg. 10145 – 10152.

Decret  12/2016,  de  12  de  febrer,  del  Consell,  pel  qual  es  regula  la  comissió  mixta  de
cooperació entre la Generalitat i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. DOGV,
de 13 de febrer de 2016, núm. 7719, pàg. 3434 – 3436.

Ordre 1/2010, de 3 de maig, de la Conselleria d’Educació i de la Conselleria de Benestar
Social, per la qual s’implanta el full de notificació de la possible situació de desprotecció
del menor detectada des de l’àmbit educatiu a la Comunitat  Valenciana  i s’estableix la
coordinació interadministrativa per a la protecció integral de la infància. DOGV, de 27 de
maig de 2010, núm. 6276, pàg. 21556 – 21561.

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases del règim local. BOE, de 3 d’abril de 1985, núm.
80, pàg. 8945 – 8964.

Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim local de la Comunitat Valenciana. BOE, de 23 de juliol de
2010, núm. 178, pàg. 64224 – 64288.  DOGV, de 24 de juny de 2010, núm. 6296, pàg.
25324 – 25378.

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local.
Article primer, apartat 8é.

Reial decret 2274/1993, de 22 de desembre, de cooperació de les corporacions locals amb el
Ministeri d'Educació i Ciència. Butlletí Oficial de l'Estat, de 22 de gener de 1994, núm. 19,
pàg. 2177 – 2181.

Decret 67/2018, de 25 de maig, del Consell, pel qual es regula el procediment dels informes
per  a  l'exercici  per  les  entitats  locals  de  competències  diferents  de  les  pròpies  o
delegades. [2018/5465] (DOGV núm. 8309 de 04.06.2018)

Legislació educativa

Legislació reguladora de l’administració local 
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Legislació estatal

Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació. BOE, de 4 de juliol de
1985, núm. 159, pàg. 21015 – 21022.

Text refós de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (BOE, de 4 de maig de 2006,
núm.  106,  pàg.  17158  –  17207),  modificada  per  la  Llei  orgànica  8/2013,  de  9  de
desembre, per a la millora de la qualitat educativa. BOE, de 10 de desembre de 2013,
núm. 295, pàg. 97858 – 97921

Reial decret 732/1995, de 5 de maig, pel qual s'estableixen els drets i deures dels alumnes i
les normes de convivència en els centres.  BOE, de 2 de juliol de 1995, núm. 131, pàg.
16185 – 16192.

Reial  decret 1635/2009, de 30 d'octubre, pel qual  es regulen l'admissió dels alumnes en
centres  públics  i  privats  concertats,  els  requisits  que han de complir  els  centres  que
impartisquen el primer cicle de l'educació infantil  i  l'atenció a l'alumnat amb necessitat
específica de suport educatiu en l'àmbit de gestió del Ministeri d'Educació. BOE, de 3 de
novembre de 2009, núm. 265, pàg. 91697 – 91702.

Legislació autonòmica

Decret legislatiu de 16 de gener de 1989, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de consells escolars de la Comunitat Valenciana. DOGV,
de 20 de gener de 1989, núm. 988, pàg. 380 – 385.

Decret  131/1994,  de  5  de  juliol,  del  Govern  Valencià,  pel  qual  es  regulen  els  serveis
especialitzats  d'orientació  educativa,  psicopedagògica  i  professional.  DOGV,  de 28 de
juliol de 1994, núm. 2320, pàg. 8649 – 8655.

Decret 233/2004, de 22 d’octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea l’Observatori
per a la convivència escolar en els centres de la Comunitat Valenciana.  DOGV,  de 27
d’octubre de 2004, núm. 4871, pàg. 26890 – 26893.

Decret 39/2008, de 4 d’abril,  del Consell,  sobre la convivència en els centres docents no
universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares,
mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i serveis. DOGV, de 9 d’abril
de 2008, núm. 5738, pàg. 55906 – 55931.

Decret 51/2011, de 13 de maig, del Consell, sobre el sistema de comunicació de dades a la
conselleria competent en matèria d’educació, a través del sistema d’informació  ÍTACA,
dels centres docents que imparteixen ensenyances reglades no universitàries. DOGV, de
17 de maig de 2011, núm. 6522, pàg. 19196 – 19206.

Decret 30/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual es regula la declaració de Compromís
Família-Tutor entre les famílies o representants legals de l’alumnat i els centres educatius
de la Comunitat Valenciana.  DOGV,  de 19 de febrer de 2014, núm. 7217, pàg. 4017 –
4034.
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Decret 104/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual es desenvolupen els principis d’equitat
i d’inclusió en el sistema educatiu valencià. DOGV, de 7 d'agost de 2018, núm. 8356, pàg.
33355 – 33381.

Decret  252/2019,  de  29  de  novembre,  del  Consell,  de  regulació  de  l’organització  i  el
funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Secundària
Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional.

Decret  253/2019,  de  29  de  novembre,  del  Consell,  de  regulació  de  l’organització  i  el
funcionament dels centres públics que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil  o
d’Educació Primària.

Ordre de 12 de setembre de 2007, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la
notificació de les incidències que alteren la convivència escolar, emmarcada dins del Pla
de Prevenció de la Violència i Promoció de la Convivència en els centres escolars de la
Comunitat  Valenciana  (PREVI).  DOGV,  de 28 de setembre de 2007,  núm.  5609,  pàg.
37679 – 37687.

Ordre 46/2011, de 8 de juny, de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula la transició
des de l’etapa d’Educació Primària a l’Educació Secundària Obligatòria a la Comunitat
Valenciana. DOGV, de 23 de juny de 2011, núm. 6550, pàg. 25765 – 25744.

Ordre 62/2014, de 28 de juliol,  de la Conselleria d'Educació, Cultura i  Esport  per la qual
s'actualitza la normativa que regula l'elaboració dels plans de convivència en els centres
educatius de la Comunitat Valenciana i s’estableixen els protocols d’actuació i intervenció
davant de supòsits de violència escolar.  DOGV,  d'1 d’agost de 2014, núm. 7330, pàg.
19267 – 19284.

Ordre 20/2019, de 30 d'abril, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per
la qual es regula l'organització de la resposta educativa per a la inclusió de l'alumnat en
els centres docents sostinguts amb fons públics del sistema educatiu valencià. DOGV, de
3 de maig de 2019.

Resolucions  anuals  per  la  qual  s’aproven  les  instruccions  per  a  l’organització  i  el
funcionament dels centres que imparteixen Educació Infantil de segon cicle i Educació
Primària, dels centres que imparteixen Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, així
com cicles  de  Formació  Professional  bàsica,  de  grau  mitjà  i  de  grau  superior  de  la
Comunitat Valenciana.


