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Projecte d’ORDRE ___/_____, de __________de 2022, de la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Esport, per la qual s’especifiquen els criteris d’aplicació de l’Acord del Consell 

de 12 de desembre de 2008 per a elaborar la classificació, a efectes retributius, dels centres 

públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport a partir del curs 

2021-2022. 

 

PREÀMBUL 

L’Acord del Consell de 12 de desembre del 2008 va aprovar l’increment del complement 

retributiu del personal docent relacionat amb els càrrecs directius que exerceixen les seues 

funcions en centres públics dependents de la Conselleria d’Educació i va establir una nova 

classificació dels centres públics docents. 

Així mateix, la Resolució de 20 de novembre de 2017, del conseller d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport, va especificar els criteris d’aplicació de l’Acord del 

Consell de 12 de desembre de 2008 per a elaborar la classificació, a efectes retributius, 

dels centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Investigació, 

Cultura i Esport a partir del curs 2016-2017. 

A partir d’aquest marc normatiu es van elaborar i publicar les diferents resolucions 

signades pel conseller responsable en matèria d’Educació que aprovaren per als cursos 

2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 i 2020-2021 la classificació, a efectes 

retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura 

i Esport. 

D’altra banda, la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a 

l’exercici 2022, fixa les taules retributives per al personal al servei de la Generalitat i els 

seus organismes autònoms. 

Vist això i considerant la necessitat d’actualitzar els preceptes reglamentaris relatius a 

aquest assumpte, vista la proposta del director general de Centres Docents, de conformitat 

amb aquesta, en exercici de la potestat reglamentària atribuïda per l’article 28.e de la Llei 

5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en virtut de l’atribució de competències 

efectuada en el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es 

determina el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, 

ORDENE 

Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació 

Aquesta ordre té per objecte aprovar els criteris de classificació, a l’efecte d’establir el 

complement retributiu dels càrrecs directius, dels centres públics docents dependents de 

la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport que queden reflectits en l’Annex. 

Article 2. Efectes econòmics 

1. La present ordre produirà efectes des de la classificació corresponent al curs 2021-

2022.  

2. La classificació, a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la 

Conselleria d’Educació, Cultura i Esport per a un determinat curs escolar, produirà efectes 

econòmics des de l’inici del curs en què es publique, independentment de la data de 
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publicació. Les direccions territorials d’Educació, Cultura i Esport procediran a 

l’acreditació o, si és el cas, el reintegrament de les diferències econòmiques resultants. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

Única. Centres d’educació infantil i primària on s’imparteix educació secundària 

obligatòria 

Mentre no es desenvolupe normativa reguladora específica, en els centres d’educació 

infantil i primària on s’imparteix educació secundària obligatòria es comptabilitzaran les 

unitats d’aquesta etapa en el còmput total d’unitats en funcionament i s’aplicarà la 

classificació prevista en el punt 2.a de l’Annex únic. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Única. Derogació normativa 

Queda derogada la Resolució de 20 de novembre de 2017, del conseller d’Educació, 

Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’especifiquen els criteris d’aplicació de l’Acord 

del Consell de 12 de desembre de 2008 per a elaborar la classificació, a efectes retributius, 

dels centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, Investigació, 

Cultura i Esport a partir del curs 2016-2017. Així mateix, queden derogades totes les 

disposicions del mateix rang o inferior que s’oposen al que disposa aquesta ordre. 

DISPOSICIONS FINALS 

Primera. Aplicació i execució 

S’autoritza la persona titular de la direcció general competent en matèria de planificació 

educativa perquè dicte les disposicions necessàries per a l’aplicació i l’execució d’aquesta 

ordre. 

Així mateix, es delega en la persona titular de la direcció general competent en matèria 

de planificació educativa la facultat d’actualitzar, per a cada curs escolar, la classificació, 

a efectes retributius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport. 

Segona. Entrada en vigor 

Aquesta ordre entrarà en vigor l’endemà de la publicació en el Diari Oficial de la 

Generalitat Valenciana i produirà efectes a partir de l’inici del curs escolar 2021-2022. 

 

València,  

El conseller d’Educació, Cultura i Esport, 

VICENT MARZÀ I IBÁÑEZ  
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ANNEX 

Criteris per tal d’establir la classificació, als efectes del complement retributiu dels 

càrrecs directius, dels centres públics docents dependents de la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Esport. 

 

1. Determinació de les unitats computables als efectes de classificació dels centres 

    a) Per a la classificació dels centres públics d’educació infantil 1r cicle, educació 

infantil i primària, centres específics d’educació especial i centres de formació de 

persones adultes on no s’impartisca segon nivell del cicle II d’ensenyaments d’educació 

de persones adultes, les unitats computables són les unitats d’escolarització degudament 

autoritzades per la Direcció General de Centres Docents. 

    b) Per a la classificació de centres públics d’educació secundària (IES i Seccions) i 

formació professional específica, les unitats computables són les agrupacions d’alumnes 

als efectes d’escolarització (unitats d’escolarització) degudament autoritzades per la 

Direcció General de Centres Docents, i no són computables dins d’aquestes últimes, en 

cap cas, els següents agrupaments d’alumnes: 

        I. Grups constituïts per a l’atenció a la diversitat en 3r i 4t d’ESO, contemplats en la 

normativa bàsica, o configurats a partir de l’aplicació d’altres recursos i mesures d’atenció 

a la diversitat. 

        II. Grups constituïts per a l’aplicació d’altres projectes experimentals. 

        III. Grups configurats per a l’atenció a la modalitat semipresencial o a distància. 

        IV. Grups configurats en virtut de l’autonomia pedagògica i organitzativa del centre 

per a l’atenció educativa de reforços i desdoblaments. 

    c) Per la seua particularitat, es fa constar explícitament que els grups constituïts per a 

l’atenció dels programes formatius de qualificació bàsica sí que són computables als 

efectes de classificació dels centres docents. 

    d) Per als ensenyaments esportius, la catalogació es realitza d’acord amb el nombre 

d’unitats autoritzades. 

    e) Per als ensenyaments artístics i d’idiomes, la catalogació es realitza d’acord amb el 

nombre d’alumnes matriculats. 

    f) Per als centres que impartisquen el segon nivell del cicle II d’ensenyaments 

d’educació de persones adultes, la catalogació es realitza d’acord amb el nombre 

d’alumnes matriculats al centre i d’acord amb les taules retributives de centres de 

secundària. 

    g) D’acord amb la situació normativa establida tant per la Llei 8/2007, de 2 de març, 

de creació de l’Institut Superior d’Ensenyances Artístiques de la Comunitat Valenciana 

(DOCV 5466; 08.03.2007), com pel Decret 82/2009, de 12 de juny, pel qual s’aproven 

els estatuts de l’Institut Superior d’Ensenyaments Artístiques de la Comunitat Valenciana 

(DOCV 6037; 17.06.2009), no correspon establir classificació per als centres que depenen 

de l’ISEACV. 
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2. Recompte de les unitats computables i criteris de classificació 

Determinades les unitats computables, els criteris de classificació són els establits en 

l’Acord del Consell, de 12 de desembre de 2008: 

a) Centres públics d’educació infantil 1r cicle, educació infantil i primària, centres 

específics d’educació especial i centres de formació de persones adultes on no 

s’impartisca segon nivell del cicle II d’ensenyaments d’educació de persones adultes: 

NOMBRE D’UNITATS 

COMPUTABLES 

CLASSIFICACIÓ 

≥27 A 

De 17 a 26 B 

De 6 a 16 C 

<6 D 

 

La retribució dels càrrecs directius d’aquests centres vindrà donada pel que s’estableix en 

el quadre de retribucions mensuals de càrrecs directius de centres públics d’Educació 

Primària. 

b) Els centres específics d’educació especial tindran classificació B, excepte aquells que 

tinguen 27 o més unitats, que es classificaran dins del grup A. La retribució dels seus 

càrrecs directius vindrà donada pel que s’estableix en el quadre de retribucions mensuals 

de càrrecs directius de centres públics d’educació primària. 

c)  Centres públics d’educació secundària (IES i Seccions) i formació professional 

específica: 

NOMBRE D’UNITATS 

COMPUTABLES 

CLASSIFICACIÓ 

≥24 A 

De 12 a 24 B 

<12 C 

 

Les seccions d’IES seran classificades com a centres de tipus C, i les seues vicedireccions 

i vicesecretaries percebran, respectivament, les mateixes retribucions que les direccions i 

secretaries dels IES de tipus C. 

La retribució dels càrrecs directius d’aquests centres vindrà donada pel que s’estableix en 

el quadre de retribucions mensuals de càrrecs directius de centres públics d’educació 

secundària. 

d) Centres que imparteixen ensenyaments artístics, ensenyaments d’idiomes i el segon 

nivell del cicle II d’ensenyaments d’educació de persones adultes: 

 

ALUMNES 

MATRICULATS 

CLASSIFICACIÓ 
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A partir de 1000 A 

De 500 a 999 B 

Menys de 500 C 

 

La retribució dels càrrecs directius d’aquests centres vindrà donada pel que s’estableix en 

el quadre de retribucions mensuals de càrrecs directius de centres públics d’educació 

secundària. 


