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INFORME SOBRE PROPOSTA DE DISPOSICIÓ 

Disposició: Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya 

Departament: Educació 

Sense impacte pressupostari 

Antecedents 
l 

El Departament d'Educació ha presentat la Proposta d'avantprojecte de llei de 
composició del Consell d'Educació de Catalunya, sobre la qual: 

1. S'informa la versió que consta en el SIGOV del dia 9 de juny de 2021. 

2. S'ha revisat la documentació següent: 

- La memòria general del Projecte de llei de data 14 de maig de 2021. 
- La memòria d'avaluació d'impacte de les mesures proposades del Secretari 

de Polítiques Educatives del Departament d'Educació, respecte a l'apartat de 
l'informe d'impacte pressupostari, de data 14 de maig de 2021. 

Fets 

La Llei 25/1985, de 1 O de desembre, dels consells escolars, va configurar els 
organismes· de participació, consulta i assessorament en la programació general de 
l'ensenyament no universitari de Catalunya: el Consell Escolar de Catalunya, els 
consells escolars· territorials i els consells escolars municipals. 

L'article 171 de la Llei 12/2009, de 1 O de juliol, d'Educació (LE) regula el Consell Escolar 
de Catalunya (CEC) com "l'organisme superior de consulta i de participació dels sectors 
afectats en la programació general de l'ensenyamènt no universitari dins l'àmbit de 
l'Administració de la Generalitat". Pel que fa a la composició del Consell, l'article 171.6 
de l'esmentada Llei d'Educació estableix que s'ha d'establir per llei. 

Així mateix, la Llei d'Educació, que va derogar la Llei 25/1985, del 10 de desembre, dels 
consells escolars, conté una disposició transitòria primera on es determina que: "La 
fórmula de composició del Consell Escolar de Catalunya es manté fins al finiment del 
termini de desplegament d'aquesta llet. Aquest termini fixat per la llei per a l'establiment 
per llei de la composició del Consell Escolar de Catalunya, s'ha esgotat. 

Ara doncs, es considera necessari modificar la composició del Consell Escolar de 
Catalunya per actualitzar-la i adequar-la al marc jurídic vigent. Per aquest motiu, es 
proposa la tramitació de. la llei per determinar la composició del Consell Escolar 
d'Educació. 
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Aiiàlisi pressupostària 

El Departament d'Educació fa constar en l'informe d'impacte pressupostari de la 
memòria d'avaluació d'impacte, que, precisament, l'impacte de la futura llei serà nul, 
atès que la definició de la composició del .Consell d'Educació _de Catalunya no implica 
cap increment de despesa. Així, en allò referent a possibles despeses derivades de les 
reunions inherents a l'organització i funcionament del consell, 'són d'aplicació l'apartat 
2.6 de la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic (modificada per l'article 63 de la 
Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives), i la Instrucció 
2/2015 per a la tramitació de col·laboracions en l'àmbit del Departament d'Ensenyament, 
en virtut dels quals no es podrà percebre cap tipus de dret d'assistència. ' 

Conclusions 

D'acord amb l'exposat, aquest centre directiu, des de la vessant estrictament 
pressupostària, informa favorablement la Proposta d'avantprojecte de llei de 
composició del Consell d'Educació de Catalunya, en el benentès que no ha de suposar 
un increment de les places ni dels crèdits de capítol 1 del Departament d'Educació. 

La directora general de Pressupostos 
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