
Proposta d'ORDRE   /2015, de           de desembre, de la Conselleria d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es fixa el nombre màxim d'alumnes 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. 

PREÀMBUL 
El Reial Decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims
dels centres que imparteixen els ensenyaments de segon cicle de l’educació infantil,
l’educació primària i l’educació secundària, recull el nombre màxim d'alumnes per
unitat en aquestes etapes.

El Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, de mesures urgents de racionalització de
la despesa pública en l'àmbit educatiu va establir que per raons de limitació de la
despesa pública, quan  la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat no autoritze la
incorporació  de  personal  de  nou  ingrés  per  mitjà  d'Oferta  d'Ocupació  Pública  o
establisca, amb caràcter bàsic, una taxa de reposició d'efectius inferior al 50 per 100,
les Administracions educatives, en els centres públics  i centres privats sostinguts
amb fons públics  podrien  ampliar fins a un 20 per 100 el nombre màxim d'alumnes
per  unitat  establit  en  la  normativa  vigent  per  a  l'educació  primària,  educació
secundària obligatòria així com per a la resta d'ensenyaments regulats per la Llei
Orgànica  2/2006,  de  3  de  maig,  d'Educació.  En  aquest  sentit,  La  Llei  de
Pressupostos Generals de l'Estat de cada una de les anualitats des de 2011 fins a
2015 va establir una taxa de reposició d'efectius inferior al 50%. 

El Decret 73/2012, de 18 de maig, del Consell, pel qual es determinen les condicions
d’aplicació  del  Reial  Decret  Llei  14/2012,  de  20  d’abril,  de  mesures  urgents  de
racionalització  de  la  despesa  pública  en  l’àmbit  educatiu  no  universitari  a  la
Comunitat  Valenciana,  autoritzà  la  persona titular  de la  conselleria  competent  en
matèria d’educació per a dictar  les disposicions necessàries per a l’aplicació i  el
desenrotllament del decret. 

L'Orde 19/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació,
per  la  qual  es  regula  l’aplicació  del  Reial  Decret  Llei  14/2012,  de  20 d’abril,  de
mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, en els
centres  docents  no  universitaris  públics  i  privats  concertats  de  la  Comunitat
Valenciana  i  va  determinar  una  ampliació,  fins  a  un  20%,  del  nombre  màxim
d'alumnes per  unitat  en  els  diferents  ensenyaments  regulat  per  la  Llei  Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

La Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any
2016  recull  en  l'article  20.2  que  respectant,  en  tot  cas,  les  disponibilitats
pressupostàries  del  Capítol  I  dels  corresponents  pressupostos  de  despeses  les
administracions públiques amb competències educatives per al desplegament de la
Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació, en relació amb la determinació del
nombre de places per a l'accés als cossos de funcionaris docents podran fixar la

1



taxa de reposició fins a un màxim del 100 per cent.

En  conseqüència,  procedix  tornar  a  fixar  el  nombre  màxim  d'alumnat,  amb  una
aplicació  progressiva,  d'acord  amb la  situació  que  es  trobava  amb anterioritat  a
l'aplicació del Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d'abril, desenvolupat a la Comunitat
Valenciana per l'Orde 19/2012, 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i
Ocupació.

Per tot el que s’ha exposat anteriorment, vista la proposta del director general de
Política Educativa, de 9 de novembre de 2015, i de conformitat amb aquesta, i fent
ús de les facultats que em conferix l’article 28. apartat e de la Llei 5/1983, de 30 de
desembre, del Consell

 
ORDENE

Article 1. Objecte
L'objecte d'aquesta ordre és fixar el nombre màxim d’alumnes segons allò establit
normativament  per  a  determinats  ensenyaments  regulats  per  la  Llei  Orgànica
2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Article 2. Àmbit d’aplicació 
Aquesta ordre és d’aplicació en els centres docents no universitaris de la Comunitat
Valenciana.

Article 3. Primer cicle d'Educació Infantil
El nombre màxim d´alumnes per unitat o grup en els centres que impartisquen el
Primer Cicle d´Educació Infantil  serà el  determinat en el  Decret 2/2009,  de 9 de
gener, del Consell. No obstant això, als col·legis públics d´educació infantil i primària
que tinguen implantat el  projecte experimental  del  nivell  educatiu de 2 a 3 anys,
regulat  per  l'Orde  7/2015,  de  17  de  setembre,  de  la  Conselleria  d’Educació,
Investigació, Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases que han de regir la
implantació d’un projecte experimental  d’incorporació del nivell  educatiu de 2 a 3
anys  en  determinats  col·legis  d’Educació  Infantil  i  Primària  de  titularitat  de  la
Generalitat, el nombre màxim d'alumnes per unitat o grup serà de 18.

Article 4. Segon cicle d’Educació Infantil 
El nombre màxim d’alumnes per unitat o grup en els centres que impartisquen el
segon cicle d’Educació Infantil s’estableix en 25. 

Article 5. Educació Primària 
El  nombre  màxim  d’alumnes  per  unitat  o  grup  en  els  centres  que  impartisquen
Educació Primària s’estableix en 25. 

Article 6. Educació Secundària Obligatòria 
El  nombre  màxim  d’alumnes  per  unitat  o  grup  en  els  centres  que  impartisquen
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Educació Secundària Obligatòria s’estableix en 30. 
Article 7. Batxillerat 
1. El nombre màxim d’alumnes per unitat o grup en els centres que impartisquen
Batxillerat s’estableix en 35. 

2. El nombre màxim d’alumnes per unitat o grup en Batxillerat en règim nocturn, així
com en règim semipresencial o a distància s'estableix en 45.

Article 8. Formació Professional Inicial 
1.El nombre màxim d'alumnes per unitat o grup  en els centres que impartisquen
Formació Professional de Grau Mitjà i/o Formació Professional de Grau Superior,
s'estableix en 30. En el cas del règim nocturn, així com del règim semipresencial o a
distancia, s'estableix en 45.
2. El nombre màxim d'alumnes per unitat o grup en els centres que impartisquen
Formació  Professional  Bàsica  serà  el  determinat   en  el  Decret  135/2014,  de  8
d’agost,  del  Consell,  pel  qual  es  regulen  els  cicles  formatius  de  Formació
Professional Bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana135/2014.

Article 9. Ensenyaments d’idiomes 
El nombre màxim d’alumnes per unitat en el nivell bàsic s’establix en 35 alumnes, en
el nivell intermedi en 30 alumnes i en el nivell avançat en 25 alumnes. Respecte de
la modalitat a distància, el nombre màxim d’alumnes s’establix per a tots els nivells
autoritzats en 60 alumnes.

Article 10. Educació de persones adultes 
El nombre màxim d’alumnes per unitat en els diferents nivells de la formació bàsica
de persones adultes, en règim presencial, queda establit de la manera següent:
Cicle I de la Formació Bàsica de Persones Adultes 
1r nivell: Alfabetització: 12 alumnes 
2n nivell: 20 alumnes 
3r nivell (si és el cas): 20 alumnes 
Cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes 
1r nivell: 35 alumnes 
2n nivell: 35 alumnes 

Article 11. Altres ensenyaments
En el cas dels ensenyaments esportius, els ensenyaments elementals i professionals
música i dansa, els ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny i
els ensenyaments artístics superiors el nombre màxim d'alumnes per professor serà
el que es determine en la normativa bàsica que els regulava amb vigència abans de
l'Orde 19/2012, de 21 de maig, de la Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació,
per  la  qual  es  regula  l’aplicació  del  Reial  Decret  Llei  14/2012,  de  20 d’abril,  de
mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu, en els
centres  docents  no  universitaris  públics  i  privats  concertats  de  la  Comunitat
Valenciana, tal com queda recollit en l'annex únic.
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Article  12.  Reducció  del  nombre  d’alumnes  per  unitat  en  el  cas  d’escolarització
d’alumnat amb necessitats educatives especials 

1. En els centres docents que impartisquen Educació Infantil  (2n cicle), Educació
Primària,  Educació  Secundària  Obligatòria,  Batxillerat  i/o  Formació  Professional
Inicial i que escolaritzen alumnes amb necessitats educatives especials permanents,
la  reducció de ràtio  vindrà determinada per  la  resolució  del/a  director/a  territorial
competent en matèria d'educació, tenint en compte el dictamen d'escolarització i se
estarà  a  allò  establert  en  la  normativa  que  regula  l´atenció  a  l'alumnat  amb
necessitats educatives especials escolaritzat en centres que imparteixen Educació
Primària (Ordre de 16 de juliol de 2001 per la qual es regula l’atenció educativa a
l’alumnat amb necessitats educatives especials escolaritzat en centres d’Educació
Infantil (2n cicle) i Educació Primària), així com a la normativa que regula l´atenció a
l'alumnat  amb  necessitats  educatives  especials  escolaritzat  en  centres  que
imparteixen Educació Secundària (Orde de 14 de març de 2005, de la Conselleria de
Cultura, Educació i Esport, per la qual es regula l’atenció a l’alumnat amb necessitats
educatives especials escolaritzat en centres que impartixen educació secundària). 
2.  En  els  centres  docents  que  impartisquen Formació  Professional  Bàsica  i  que
escolaritzen alumnes amb necessitats educatives especials permanents, la reducció
de ràtio vindrà determinada per allò establert en el article 9.3 del Decret 135/2014,
de  8  d’agost,  del  Consell,  pel  qual  es  regulen  els  cicles  formatius  de  Formació
Professional Bàsica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

Primera. Desplegament i aplicació 
Es faculta l’òrgan directiu competent en matèria de centres docents, planificació i
política educativa, i  ensenyaments artístics superiors, en els respectius àmbits de
competències, per a dictar les resolucions que siguen procedents i per a establir tots
els procediments o suports que corresponguen per al desplegament i aplicació del
que disposa la present ordre. 

Segona. No increment de la despesa pública
L’aplicació i el posterior desplegament d’aquesta ordre no podran tindre incidència
en l’increment de la dotació de tots i cada un dels capítols de despesa assignada a
la conselleria competent en matèria d’educació i, en tot cas, haurà de ser atés amb
els mitjans personals i materials de l’esmentada conselleria. 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
Única. Derogació normativa 
Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposen al
que disposa la present ordre. 
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DISPOSICIONS FINALS
Primera. Calendari d'implantació
1. La implantació d'aquesta orde es realitzarà de manera progressiva, curs a curs, a
partir de l'any acadèmic 2016-2017, començant pel primer curs de:
- Educació infantil (segon cicle).
- Educació Secundària Obligatòria.
- Batxillerat.
- Cicles formatius de Formació Professional de Grau Mitjà i Grau Superior.
- Cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà i Grau Superior.
- Nivell Bàsic en els ensenyaments d'idiomes.
- El primer nivell de cada cicle de Formació de Persones Adultes.
- Ensenyaments esportius de Grau Mitjà 
- Ensenyaments esportius de Grau Superior
- Ensenyaments elementals de música i dansa
- Ensenyaments professionals de música i dansa
- Ensenyaments artístics superiors

Segona. Determinació de vacants
Durant el període d'implantació progressiva segons allò que s'ha determinat en la
disposició final primera, a efectes d'admissió de nou alumnat en grups ja configurats,
s'aplicarà  la  ràtio  màxima  prevista  en  aquesta  ordre  per  a  cadascun  dels
ensenyaments. Així mateix, cas de produir-se vacants de places escolars, per baixes
de l'alumnat o per qualsevol altra circumstància, en aquells grups en què el nombre
màxim d'alumnes supere l'establert en aquesta ordre, els llocs no es podran oferir ni
cobrir mentre el nombre total d'alumnes del grup supere la ràtio màxima establerta
en aquesta ordre.

Tercera. Vigència normativa
Durant el període d'implantació progressiva segons allò que s'ha determinat en la
disposició final primera i llevat dels casos previstos en la disposició final segona, en
aquells cursos que no s'aplique la present orde, caldrà ajustar-se al  que disposa
l'Orde 19/2012, 21 de maig, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació. 

Quarta. Entrada en vigor 
La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana. 

València, xx de xxxxxxx de 2015
El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport 
VICENT MARZÀ IBÁÑEZ
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ANNEX ÚNIC

Ràtios màximes dels ensenyaments artístics i esportius

Ensenyaments Normativa d’aplicació Ràtios

Ensenyaments esportius de règim especial

Futbol i Futbet Reial Decret 320/2000 (BOE 76; 29.03.2000)
Reial Decret 1363/2007 (BOE 268; 8.11.2007)

Continguts teòrics: 1:30
Continguts pràctics: 1:24

Esports de muntanya i escalada Reial Decret 318/2000 (BOE 73; 25.03.2000)
Reial Decret 1363/2007 (BOE 268, 8.11.2007

Continguts teòrics: 1:30
Continguts pràctics: 1:18

Vela Reial Decret 935/2010 (BOE 211; 31.08.2010)
Reial Decret 936/2010 (BOE 211; 31.08.2010)

Segons blocs específics i grau: 1:30, 1:15, 1:6

Ensenyaments artístics musicals

Elementals Decret 159/2007 (DOCV 5606; 25.09.2007) Segons assignatures col·lectives: 1:30, 1:10, 1:5

Professionals Decret 158/2007 (DOCV 5606; 25.09.2007) Segons assignatures col·lectives: 1:15, 1:10, 1:6, 1:4, 1:3

Superiors Reial Decret 303/2010 (BOE 86; 09.04.2010) Classes no instrumentals: 1:15
(Cambra, orquestra i cor, segons currículum i plans d’estudi)
Classes instrumentals: 1:1

Ensenyaments artístics de dansa

Elementals Decret 157/2007 (DOCV 5606; 25.09.2007) 1:20

Professionals Decret 156/2007 (DOCV 5606; 25.09.2007) 1:15

Superiors Reial Decret 303/2010 (BOE 86; 09.04.2010) 1:25

Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny

Professionals Reial Decret 303/2010 (BOE 86; 09.04.2010) Classes teòriques: 1:30
Classes pràctiques: 1:15

Superiors Reial Decret 303/2010 (BOE 86; 09.04.2010) Classes teòriques: 1:20
Classes teoricopràctiques i tallers: 1:10

Resta d’ensenyaments artístics superiors

Art dramàtic Reial Decret 303/2010 (BOE 86; 09.04.2010) Classes pràctiques: 1:12
Classes teoricopràctiques i tècniques: 1:24

Conservació i restauració de 
bens culturals

Reial Decret 303/2010 (BOE 86; 09.04.2010) Classes teòriques: 1:20
Classes teoricopràctiques i tallers: 1:10
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