
 

 
 

Direcció General d'Inclusió Educativa 
Av. Campanar, 32 · 46015 València 

 

INFORME SOBRE EL TRÀMIT D’AUDIÈNCIA 

Projecte de Decret, del Consell, de igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià. 

                                                                                                                                                                                                                            

D’acord amb el que estableix l’article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i 

en compliment del tràmit d’audiència previst en l’article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del 

Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius i de 

conformitat amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, finalitzat el tràmit de consulta prèvia i tenint 

en compte les aportacions rebudes, durant 15 dies hàbils, del 5 al 23 de maig, comptats dels de 

l’endemà de l’anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, es va realitzar el tràmit d’audiència 

pública de l’esborrany del projecte de decret, amb l’objectiu de donar audiència a la ciutadania 

afectada i recollir totes les aportacions addicionals que puguen fer altres persones i entitats. 

Això sense perjudici que també es recollí directament l’opinió de les organitzacions o 

associacions reconegudes per llei que agrupen o representen les persones els drets i interessos 

legítims de les quals es veuen afectats per la norma o els fins de les quals guarden relació directa 

amb el seu objecte. 

La informació del tràmit es va anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm.  

9332 / 05.05.2022) amb el text següent: 

«Informació pública de l’obertura d’un període d’audiència pública en relació al projecte de decret 

d’igualtat i convivència en el sistema educatiu valencià. [2022/3832]  

 

D’acord amb el que estableix l’article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en 

compliment del tràmit d’audiència previst en l’article 52 del Decret 24/2009, de 13 de febrer, del 

Consell, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius. De 

conformitat amb el que estableix l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment 

administratiu comú de les administracions públiques, la Direcció General d’Inclusió Educativa inicia 

un període d’audiència pública del projecte de Decret d’igualtat i convivència en el sistema educatiu 

valencià, durant un termini de quinze dies hàbils, comptats a partir de la publicació del present 

anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. El projecte de decret podrà ser consultat en 

el web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport:  

https://ceice.gva.es/va/web/inclusioeducativa/normativa-en-tramitacio 
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Les al·legacions, suggeriments o observacions poden dirigir-se a la Direcció General d’Inclusió 

Educativa, situada a l’avinguda de Campanar, 32, 46015 València, o a través del correu electrònic:  

decret_igualtat_i_convivencia@gva.es  

València, 3 de maig de 2022.– La directora general d’Inclusió Educativa: Raquel Andrés Gimeno » 

 

Durant el període d’audiència s’han recollit les aportacions següents: 

• Comité de representants de persones amb discapacitat de la Comunitat Valenciana (CERMI-           

CV). 

• Associació de Directors i Directores d’IES del País Valencià (ADIES-PV)  

• Federación espanyola de Enfermedades Raras  (FEDER) 

• UNICEF Comunitat Valenciana 

• Col·legi Oficial de Educadores y Educadors Socials de la Comunidad Valenciana. 

• Associació per l’Educació Basada en Evidències (IRIS AEBE) 

• Aportacions particulars de directors de secundaria. 

• Aportacions particulars de personal docent de centres d’educació primeria i secundària. 

A més s’ha recollit l’opinió de les persones interessades a través en les meses i òrgans de 

representació següents: 

• Mesa sectorial d’educació (STEPV, ANPE-CV, CCOO, CSIF, UGT). 

• Comissió de seguiment del document sobre la implantació de la reforma educativa en els 

centres concertats (FSIE-CV, Fe-USO-CV, FECEVAL, FeSP-UGT-PV, STEPV, Educació i Gestió) 

• Mesa de mares i pares (Confederació Gonzalo Anaya, COVAPA, CONCAPA). 

• Mesa de l’Alumnat (FAAVEM) 

• Mesa de religió (FE- USO CV, APRECE CV) 

Les aportacions realitzades s’han incorporat, en la mesura del que és possible, al text del projecte 

de decret. 
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