
I. DISPOSICIONS GENERALS

1. PRESIDÈNCIA I CONSELLERIES 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Presidencia de la Generalitat

LLEI 15/2003, de 24 de novembre, de la Generalitat, de
Creació del Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors
Socials de la Comunitat Valenciana. [2003/12627]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencia-
nes han aprovat, i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i
l'Estatut d'Autonomia, en nom del Rei, promulgue la llei següent:

PREÀMBUL

La Constitució espanyola, en l'article 149.1.18, reserva a l'Estat
la competència sobre les bases del règim jurídic de les administra-
cions públiques; i en l'article 36 preveu que la llei regularà les
peculiaritats pròpies del règim jurídic dels col·legis professionals.
La legislació bàsica en esta matèria dictada per l'Estat es troba
inclosa en la Llei 2/1974, de 13 de febrer, de Col·legis Professio-
nals, modificada per la Llei 74/1978, de 26 de desembre; pel Reial
Decret Llei 5/1996, de 7 de juny; per la Llei 7/1997, de 14 d'abril,
sobre Sòl i Col·legis Professionals; pel Reial Decret Llei 6/1999, de
19 d'abril, de Mesures Urgents de Liberalització i Increment de la
Competència, i pel Reial Decret Llei 6/2000, de 23 de juny, de
Mesures Urgents d'Intensificació de la Competència en Mercats de
Béns i Servicis.

Per la seua banda, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat
Valenciana, en l'article 31, apartat 22, conferix a la Generalitat
competència exclusiva en matèria de col·legis professionals i exer-
cici de professions titulades, sense perjuí del que disposen els arti-
cles 36 i 139 de la Constitució.

En ús d'estes competències es va promulgar la Llei 6/1997, de 4
de desembre, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat
Valenciana, i posteriorment mitjançant Decret 4/2002, de 8 de
gener, del Consell de la Generalitat, es va aprovar el reglament de
desplegament.

Mitjançant el Reial Decret 1.420/1991, de 30 d'agost, es va
establir el títol universitari oficial de Diplomat en Educació Social,
i en l'annex, en la directriu primera, es van definir els educadors
socials de la manera següent: «educador en els camps de l'educació
no formal, educació d'adults, inclosa la tercera edat, inserció social
de persones desadaptades i de minusvàlids, així com en l'acció
socioeducativa».

L'Associació Professional d'Educadors Socials del País Valen-
cià es va constituir en 1995, i va integrar en el seu si un nombrós
grup de professionals que compten amb la titulació expressada i
que exercixen com a tals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
Mitjançant l'Acta de 13 de juliol de 2001, de l'Assemblea General
Extraordinària de l'associació esmentada, es va acordar iniciar els
tràmits oportuns per a formular la petició de creació del col·legi
professional corresponent, la qual es va formalitzar davant els
òrgans competents de la Generalitat en matèria de col·legis profes-
sionals el 21 de desembre de 2001. 

L'article 7 de la Llei 6/1997, de 4 de desembre, de la Generali-
tat, de Consells i Col·legis Professionals de la Comunitat Valencia-
na, i l'article 8 del seu reglament de desenvolupament, aprovat pel
Decret 4/2002, de 8 de gener, del Consell de la Generalitat, dispo-
sen que la creació de col·legis professionals amb àmbit d'actuació a
la Comunitat Valenciana, sense perjuí de l'àmbit territorial dels ja
existents, es farà mitjançant llei de la Generalitat, amb l'audiència
prèvia dels col·legis professionals existents que puguen estar afec-
tats.

La petició reunix tots els requisits i la documentació establida
per l'article 9 del reglament aprovat pel Decret 4/2002, de 8 de
gener, del Consell de la Generalitat, en què es regula la petició de
creació d'un col·legi professional. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES

1. PRESIDENCIA Y CONSELLERIAS 
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

Presidencia de la Generalitat

LEY 15/2003, de 24 de noviembre, de la Generalitat, de
Creación del Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors
Socials de la Comunitat Valenciana. [2003/12627]

Sea notorio y manifiesto a todos los ciudadanos que las Cortes
Valencianas han aprobado, y yo, de acuerdo con lo establecido por
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey,
promulgo la siguiente ley:

PREÁMBULO

La Constitución española, en su artículo 149.1.18, reserva al
Estado la competencia sobre las bases del régimen jurídico de las
administraciones públicas; y en el artículo 36 prevé que la ley regu-
lará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios
profesionales. La legislación básica en esta materia dictada por el
Estado se encuentra recogida en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de
Colegios Profesionales, modificada por la Ley 74/1978, de 26 de
diciembre, por el Real Decreto-Ley 5/1996, de 7 de junio, por la
Ley 7/1997, de 14 de abril, sobre Suelo y Colegios Profesionales,
por el Real Decreto Ley 6/1999, de 19 de abril, de medidas urgen-
tes de liberalización e incremento de la competencia, y por el Real
Decreto Ley 6/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de inten-
sificación de la competencia en mercados de bienes y servicios.

Por su parte, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valen-
ciana, en su artículo 31, apartado 22, confiere a la Generalitat com-
petencia exclusiva en materia de colegios profesionales y ejercicio
de profesiones tituladas, sin perjuicio de lo dispuesto en los artícu-
los 36 y 139 de la Constitución.

En uso de estas competencias se promulgó la Ley 6/1997, de 4
de diciembre, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comuni-
dad Valenciana, y posteriormente mediante Decreto 4/2002, de 8
de enero, del Consell de la Generalitat, se aprobó su reglamento de
desarrollo.

Mediante el Real Decreto 1.420/1991, de 30 de agosto, se esta-
bleció el titulo universitario oficial de Diplomado en Educación
Social, definiéndose en su anexo, en su directriz primera, a los edu-
cadores sociales, del siguiente modo: «Educador en los campos de
la educación no formal, educación de adultos, incluida la tercera
edad, inserción social de personas desadaptadas y de minusválidos,
así como en la acción socio-educativa».

La Asociación Profesional de Educadores Sociales del País
Valenciano se constituyó en 1995, integrando en su seno a un
numeroso grupo de profesionales que cuentan con la expresada
titulación y que ejercen como tales en el ámbito de la Comunidad
Valenciana. Mediante el Acta de 13 de julio de 2001, de la asam-
blea general extraordinaria de la citada asociación, se acordó iniciar
los trámites oportunos para formular la petición de creación del
colegio profesional correspondiente, la cual se formalizó ante los
órganos competentes de la Generalitat en materia de colegios pro-
fesionales el 21 de diciembre de 2001. 

El artículo 7 de la citada Ley 6/1997, de 4 de diciembre, de la
Generalitat, de Consejos y Colegios Profesionales de la Comunidad
Valenciana, y el artículo 8 de su reglamento de desarrollo, aproba-
do por Decreto 4/2002, de 8 de enero, del Consell de la Generalitat,
disponen que la creación de colegios profesionales con ámbito de
actuación en la Comunidad Valenciana, sin perjuicio del ámbito
territorial de los ya existentes, se hará mediante ley de la Generali-
tat, previa audiencia de los colegios profesionales existentes que
puedan verse afectados.

La petición reúne todos los requisitos y la documentación esta-
blecida por el artículo 9 del citado reglamento aprobado por Decre-
to 4/2002, de 8 de enero, del Consell de la Generalitat, en el que se
regula la petición de creación de un colegio profesional. 



En particular, els interessats justifiquen que concorre l'interés
públic per a crear el col·legi professional que limite l'exercici de la
professió, en concret, que els educadors socials són professionals
que treballen, des del vessant socioeducatiu, amb persones i/o
grups amb una problemàtica social elevada que els convertix en
persones especialment vulnerables davant la resta de la població,
tals com menors, persones amb minusvalideses, tercera edat, mino-
ries ètniques, toxicòmans, etc., tots ells exclosos, en major o menor
mesura, de la vida social, que exigixen als professionals un com-
portament ètic definit, que els permeta actuar amb respecte i res-
ponsabilitat i protegir els drets fonamentals d'estos col·lectius. 

Cal afegir que l'interés públic per a la creació del col·legi radica
així mateix en el control i defensa del col·lectiu professional, que
impedisca les pràctiques d'intrusisme professional, i dotar per a
això els col·legiats de la defensa adequada que desplega el col·legi
professional que es crea. 

Finalment, en el procediment d'elaboració de l'avantprojecte de
llei, s'han pres en consideració les al·legacions que, dins del període
d'informació pública, han formulat altres col·legis professionals ja
existents.

Article 1. Creació
Es crea el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de

la Comunitat Valenciana, com a corporació de dret públic amb per-
sonalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels
seus fins.

Article 2. Àmbit territorial
L'àmbit territorial del col·legi professional que es crea és el de

la Comunitat Valenciana.

Article 3. Àmbit personal
1. El Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la

Comunitat Valenciana agrupa els professionals que estiguen en
possessió del títol de diplomats en educació social, establit pel
Reial Decret 1.420/1991, de 30 d'agost, o amb un altre títol estran-
ger equivalent degudament homologat. 

2. Per a l'exercici de la professió d'educador social en l'àmbit
territorial de la Comunitat Valenciana, cal la incorporació al
Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat
Valenciana, en els termes establits en l'article 3.2 de la Llei 2/1974,
de 13 de febrer, de Col·legis Professionals, i si és procedent, la
comunicació establida en este. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única
Sense perjuí del que disposa l'article 3 d'esta llei, podran inte-

grar-se en el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de
la Comunitat Valenciana els professionals que treballen en el camp
de l'educació social, i que estiguen compresos en algun dels supò-
sits que es contemplen a continuació, que ho acrediten fefaentment
i que sol·liciten la seua habilitació en el termini de divuit mesos des
de l'entrada en vigor d'esta llei:

a) Els professionals que hagen cursat estudis específics en edu-
cació social, amb anterioritat al curs acadèmic 1997-1998, i que
acrediten de forma fefaent 3 anys de dedicació plena a les tasques
pròpies de l'educació social dins els 12 anys anteriors a l'entrada en
vigor de la present llei.

b) Els professionals que tinguen titulació universitària, ja siga
llicenciatura o diplomatura, obtinguda amb estudis iniciats amb
anterioritat al curs acadèmic 1997-1998 i que acrediten de forma
fefaent tres anys de dedicació plena a les tasques pròpies de l'edu-
cació social dins dels 15 anys anteriors a l'entrada en vigor d'aques-
ta llei.

c) Els professionals que, no trobant-se en cap dels dos supòsits
anteriors, puguen acreditar de forma fefaent 8 anys de dedicació
plena a les tasques pròpies de l'educació social dins els 20 anys
anteriors a l'entrada en vigor de la present llei.
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En particular, los interesados justifican que concurre el interés
público para crear el colegio profesional que limite el ejercicio de
la profesión, en concreto, en que los educadores sociales son profe-
sionales que trabajan, desde la vertiente socioeducativa, con perso-
nas y/o grupos con una problemática social elevada que les con-
vierte personas especialmente vulnerables frente al resto de la
población, tales como menores, personas con minusvalías, tercera
edad, minorías étnicas, toxicómanos, etc., todos ellos excluidos, en
mayor o menor medida de la vida social, que exigen a dichos profe-
sionales un comportamiento ético definido, que les permita actuar
con respeto y responsabilidad protegiendo los derechos fundamen-
tales de estos colectivos. 

A ello cabe añadir, que el interés público para la creación del
colegio radica asimismo en el control y defensa del colectivo profe-
sional, que impida las prácticas de intrusismo profesional, dotando
para ello a los colegiados de la defensa adecuada que despliega el
colegio profesional que se crea. 

Por último, en el procedimiento de elaboración del anteproyec-
to de ley, se han tomado en consideración las alegaciones que den-
tro del periodo de información pública, han formulado otros cole-
gios profesionales ya existentes.

Artículo 1. Creación
Se crea el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de

la Comunitat Valenciana, como corporación de derecho público
con personalidad jurídica propia y plena capacidad  para el cumpli-
miento de sus fines.

Artículo 2. Ámbito territorial
El ámbito territorial del colegio profesional que se crea es el de

la Comunidad Valenciana.

Artículo 3. Ámbito personal
1. El Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la

Comunitat Valenciana agrupa a los profesionales que estén en
posesión del título de Diplomado en Educación Social, establecido
por el Real Decreto 1420/1991, de 30 de agosto, o con otro título
extranjero equivalente debidamente homologado. 

2. Para el ejercicio de la profesión de educador social en el
ámbito territorial de la Comunidad Valenciana es necesario la
incorporación al Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials
de la Comunitat Valenciana, en los términos establecidos en el artí-
culo 3.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesio-
nales, y en su caso, la comunicación establecida en el mismo. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de esta Ley,

podrán integrarse en el Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors
Socials de la Comunitat Valenciana los profesionales que trabajan
en el campo de la educación social, y que estén comprendidos en
alguno de los supuestos que se contemplan a continuación, que lo
acrediten fehacientemente y que soliciten su habilitación en el tér-
mino de dieciocho meses desde la entrada en vigor de esta ley:

a) Los profesionales que hayan cursado estudios específicos en
educación social, con anterioridad al curso académico 1997-1998, y
que acrediten de forma fehaciente 3 años de dedicación plena a las
tareas propias de la educación social dentro de los 12 años anterio-
res a la entrada en vigor de la presente ley.

b) Los profesionales que estén en posesión de titulación univer-
sitaria, ya sea licenciatura o diplomatura, obtenida con estudios ini-
ciados con anterioridad al curso académico 1997-1998, y que acre-
diten de forma fehaciente 3 años de dedicación plena a las tareas
propias de la educación social dentro de los 15 años anteriores a la
entrada en vigor de la presente ley.

c) Los profesionales que no encontrándose en ninguno de los dos
supuestos anteriores, puedan acreditar de forma fehaciente 8 años de
dedicación plena a las tareas propias de la educación social dentro de
los 20 años anteriores a la entrada en vigor de la presente ley.



DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera
L'Associació Professional d'Educadors Socials del País Valen-

cià, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor de la pre-
sent llei, aprovarà uns estatuts provisionals del Col·legi Oficial d'E-
ducadores i Educadors Socials de la Comunitat Valenciana, en què
es regule la convocatòria i el funcionament de l'Assemblea
Col·legial Constituent de què formaran part tots els professionals
inscrits en el cens d'educadors socials en exercici a la Comunitat
Valenciana, així com tots aquells professionals que es puguen
incorporar al nou col·legi en el citat termini. La convocatòria es
publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Segona
1. L'Assemblea Constituent, en el termini de sis mesos des de

l'aprovació dels estatuts provisionals, elaborarà i aprovarà els esta-
tuts definitius del Col·legi Oficial d'Educadores i Educadors Socials
de la Comunitat Valenciana i elegirà els membres dels òrgans
col·legials de govern.

2. L'Acta de l'Assemblea Constituent es remetrà a la Conselle-
ria de Justícia i Administracions Públiques o departament compe-
tent en matèria de col·legis professionals, i inclourà la composició
dels seus òrgans de govern i els estatuts definitius del col·legi, per-
què verifique la seua legalitat, i la inscripció registral i publicació
consegüent en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

DISPOSICIÓ FINAL

Única
La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i

poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta
llei.

València, 24 de novembre de 2003

El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

II. AUTORITATS I PERSONAL

a) PLANTILLES ORGÀNIQUES
I RELACIONS DE LLOCS DE TREBALL

2. Altres administracions

Ajuntament de Sueca
Acord de Ple de 6.11.03, d’aprovació de jornada i retribucions

de dues places de personal eventual. [2003/X12503]

El Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 6 de
novembre de 2003, va acordar aprovar la denominació d’una plaça
de personal eventual denominada assessor d’Atenció al Ciutadà,
dedicació mitja jornada i retribució bruta anual de 8.745,52 euros.

Igualment va acordar modificar la dedicació i retribució bruta
de la plaça d’assessor cultural, la denominació de la qual es va
acordar pel Ple en sessió de 3 de juliol de 2003, la qual serà de
mitja jornada i la retribució bruta anual de 8.745,52 euros.

Cosa que fem pública perquè en prengueu coneixement.

Sueca, 11 de novembre de 2003.– L’alcalde: Salvador Gil
Beltrán.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera
La Asociación Profesional de Educadores Sociales del País

Valenciano, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de
la presente ley, aprobará unos estatutos provisionales del Col·legi
Oficial d'Educadores i Educadors Socials de la Comunitat Valen-
ciana, en los que se regule la convocatoria y el funcionamiento de
la Asamblea Colegial Constituyente, de la que formarán parte todos
los profesionales inscritos en el censo de educadores sociales ejer-
cientes en la Comunidad Valenciana, así como todos aquellos pro-
fesionales que se puedan incorporar al nuevo Colegio en el citado
plazo. La convocatoria se publicará en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana.

Segunda
1. La Asamblea Constituyente, en el plazo de seis meses desde

la aprobación de los estatutos provisionales, elaborará y aprobará
los estatutos definitivos del Col·legi Oficial d'Educadores i Educa-
dors Socials de la Comunitat Valenciana y elegirá a los miembros
de los órganos colegiales de gobierno.

2. El acta de la Asamblea Constituyente se remitirá a la Conse-
lleria de Justicia y Administraciones Públicas o departamento com-
petente en materia de colegios profesionales, e incluirá la composi-
ción de sus órganos de gobierno y los estatutos definitivos del cole-
gio, para que verifique su legalidad y consecuente inscripción
registral y publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valen-
ciana.

DISPOSICIÓN FINAL

Única
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publi-

cación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos, tribunales, autori-

dades y poderes públicos a los que corresponda, observen y hagan
cumplir esta ley.

Valencia, 24 de noviembre de 2003

El presidente de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

II. AUTORIDADES Y PERSONAL

a) PLANTILLAS ORGÁNICAS
Y RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO

2. Otras administraciones

Ayuntamiento de Sueca
Acuerdo de Pleno de 6.11.03, de aprobación de jornada y retri-

buciones de dos plazas de personal eventual. [2003/X12503]

El Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día 6 de
noviembre de 2003, acordó aprobar la denominación de una plaza
de personal eventual denominada asesor de Atención al Ciudadano,
dedicación media jornada y retribución bruta anual de 8.745,52
euros.

Igualmente acordó modificar la dedicación y retribución bruta
de la plaza de asesor Cultural, cuya denominación se acordó por el
Pleno en sesión de 3 de julio de 2003, la cual será de media jornada
y la retribución bruta anual de 8.745,52 euros.

Lo que se hace público para conocimiento en general.

Sueca, 11 de noviembre de 2003.– El alcalde: Salvador Gil
Beltrán.


