
mffl Generalitat de Catalunya 
IWl Departament d'Educació 

DOC.13 

,Q - ü 
<( 
ü 
::) 
o 
W - o 

■ 

O 
W o 

.. ~h~-, .. .....,..,._,~·•• • --~--.. .. •·- ... •• '•1 

! ' ', ~-·: ¡~',:,,''. ···~ l ,·,, : ·,,:L:¡: r-,·, / ,:. (_l·l V i'. ¡ 
; l 

¡¡ ft F\ ·': (! ,() 'l ·1 ('(~ ,·, 1\ ~ • ; ~ :•1 ,,~~ f'l f 
:, ,; 1,1 1 ~ . .:. L U.·. -~ .~ ,,. ·11 l J o 1 
t ,¡ 

Vlfni Generalitat de Catalunya 
LWM Departament de la Presidència 

Direcció General de Coordinació 
lnterdepartamental 
Àrea de Millora de la Regulació 

L. NUL DE FUL!. 
., • ..,...,, ...... __ ...... ~,,.;. • ..a. ...... _,,_..., .~ ...... ,.., _ _, ... 

1 l·lUl·1·~- c·1_'.NTr.;,,D\-t 
,1 
l 

Nota sobre l'avaluació de l'impacte de les mesures proposades 

Projecte normatiu: 

Avantprojecte de llei de composició del Consell d'Educació de Catalunya 
(SIG21 EDU0963) 

Unitat promotora-Departament: 

Departament d'Educació - Secretaria de Polítiques Públiques 

Tècnic/s de l'Àrea de Millora de la Regulació: 

l Emma de Abuin 

l. Observacions sobre la memòria d'avaluació 

Com a consideració general, cal posar en relleu que la memòria d'avaluació hauria d'aportar 
informació sobre les alternatives existents per assolir els objectius perseguits, així com els 
seus avantatges i desavantatges, de manera que permeti comparar aquestes alternatives i 
posi en evidència que l'adopció de la norma és la millor opció possible. Tot això, amb el 
benentès que l'abast i la profunditat d'aquest exercici depenen de la rellevància dels impactes 
probables i del tipus d'iniciativa, tenint en compte el concepte de proporcionalitat de l'anàlisi. 
Així doncs, la memòria d'avaluació no hauria de limitar-se a reflectir una justificació de l'opció 
que finalment s'ha proposat, sinó el conjunt d'alternatives que s'hagin tingut en compte per 
assolir els objectius de la intervenció. 

En aquestcas, tot i que de l'expedient es poden deduir les raons que motiven la intervenció, 
es troba a faltar que a la memòria d'avaluació s'aporti una visió més clara i completa sobre 
aquesta qüestió. Tenint en compte que aquest document té una funció clau com a instrument 
d'informació que hauria d'ajudar no només als òrgans decisors i a la resta dels òrgans que 
participen en el procediment sinó també als ciutadans, a continuació es fan una sèrie de 
suggeriments a fi de millorar-la, d'acord amb el que disposen les Recomanacions sobre la 
memòria d'avaluació de l'impacte de les mesures proposades: esquema de continguts. 

1) Anàlisi del context i identificació de les opcions de regulació 

1.A. Identificació del problema 

L'avaluació de l'impacte normatiu s'inicia sempre amb la verificació de l'existència d'un 
problema (entès en sentit estricte però també com una situació susceptible de millora). Per 
tant, la memòria d'avalua~ió també ha de començar exposant de forma clara quins són els 
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elemen_ts que defineixen el problema que es pretén resoldre. Amb aquesta finalitat i atenent a 
la proporcionalitat de l'anàlisi, cal referir-se sempre a les causes que el generen i les seves 
conseqüències, així com a la població afectada. A més, és important valorar la seva dimensió 
i aportar evidència empírica que sustenti les afirmacions que s'efectuen. · 

En aquest apartat de la memòria examinada es descriu el marc normatiu en què s'insereix la 
iniciativa i que delimita la base legal de la intervenció. Tanmateix, no s'explica quina és la 
situació de fet que es pretén modificar. Alguns aspectes es poden intuir a partir de la llista de 
les mesures identificades per la Subcomissió de Composició del Consell Escolar (canvi de 
denominació, incorporació de nous sectors, delimitació i distribució dels representants, etc.). 
Ara bé, aquí s'avança el que seria el contingut de la llei -la solució-, però no s'aporta 
informació sobre els problemes específics detectats -les causes i les conseqüències més 
rellevants i les dades per. dimensionar-los-, la qual cosa fora bo esmenar. Sense aquesta 
informació resulta difícil valorar la idoneïtat de les mesures proposades (apartat 1 C) per 
resoldre la situació actual. . 

En aquest sentit, per exemple, de l'expedient es desprèn que en la composició actual del 
Consell Escolar de Catalunya -integrat per 53 membres- estaria sobrerepresentada 
l'Administració educativa. Així mateix, les aportacions efectuades en la consulta pública prèvia 
faciliten dades sobre el pes que té cada sector i qui l'integra. També s'apunta que aquest 

, sobredimensionament produeix un biaix en els debats i decisions del Consell i que els debats 
i estudis del Consell no s'enriqueixen adequadament perquè hi manca una part de la comunitat 
educativa. Tot i això, s'addueix en algun cas que la qüestió a millorar no seria tant l'ampliació 
dels sectors actualment presents sinó la representativitat que se'ls acabi atorgant, i afloren 
diferents visions sobre la incidència que poden tenir els interessos particulars d'un determinat 
sector o econòmics en la seva compÓsició. S'alerta que la manca d'una adequada 
representativitat dels sectors que no reflecteix la pluralitat actual, pot acabar desvirtuant la 
finalitat de l'organisme i es posa en evidència la importància estratègica de la composició 
d'aquest Consell de cara a la presa de decisions en les polítiques educatives. 

Així doncs, es suggereix de completar aquesta apartat en el sentit indicat i, en la mesura del 
possible, circumscriure'l al diagnòstic que fa la unitat promotora de la situació de partida. Amb 
aquesta finalitat es suggereix que o bé es traslladin a l'apartat 1.C d'identificació de les opcions 
de regulació les consideracions del darrer paràgraf (des de ''.El contingut de la Llei" fins 
"funcionament") o bé es contextualitzin- de forma adequada. 

1.B. Establiment dels objectius 

Els objectius són els resultats que es pretenen aconseguir sobre la realitat. La delimitació dels 
objectius a la memòria d'avaluació ha de permetre conèixer la cadena lògica entre la 
problemàtica identificada (apartat 1.A) i les solucions considerades (apartat 1.C) i, alhora, fixar 
els criteris per comparar les diverses opcions possibles i permetre el seguiment del 
compliment de la norma. Així doncs, al marge de què es pretengui donar compliment a un 
màndat legal, sembla que el resultat que es vol aconseguir en la realitat és "garantir que al 
Consell estigui representada adequadament tota la comunitat educativa del pals". 

Per això, seria convenient suprimir les referències del primer paràgraf al que en realitat és 
l'objecte de la llei "regular la composició i els principis ... ". De fet, en aquesta apartat es descriu 
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majoritàriament l'opció proposada, que consisteix en "adequar normativament la composició" 
i es concreta en diverses accions "establir mecanismes". · 

Per tant, es considerà que una formulació més àmplia dels objectius permetria visualitzar les 
diferents opcions que s'han estudiat per poder-los assolir. Sens perjudici del millor criteri de la 
unitat promotora, podrien ser els següents: 
-·Garantir que al Consell estigui representada adequadament tota la comunitat educativa del 
país 
- Aconseguir que el Consell dugui a terme les seves funcions amb la màxima eficiència. 
- Garantir la seguretat jurídica en la presa de decisions del Consell. 

1.C. Identificació de les opcions de regulació 

A fi d'evitar les reiteracions innecessàries i facilitar la comprensió de les diverses solucions 
que ha valorat la unitat promotora, s'aconsella suprimir el text comprès des de: •~ continuació 
s'exposa el contingut d'aquesta tercera opció. Consta de vuit articles, una disposició 
addicional, una de final i una altra de transitòria ... " fins al final d'aquest apartat atès que la 
descripció detallada de l'articulat és un contingut propi de la memòria general, com de fet, ja 
hi és inclosa. 

2) Anàlisi de l'impacte de les opcions considerades. 

2.A. Informe d'impacte pressupostari 

En aquest apartat s'haurien d'analitzar i, si escau, quantificar els impactes de les opcions 
considerades en els recursos personals i materials de totes les administracions públiques. 
Alhora, caldria fer una valoració sobre l'afectació pressupostària que pugui tenir en l'àmbit de 
l'Administració de la Generalitat, cal tenir en compte que pot haver-hi una opció o 
determinades mesures que siguin desitjables des d'un punt de vista social, però siguin 
inviables per manca de disponibilitat pressupostària. En el cas que no tingui un impacte sobre 
el pressupost simplement cal justificar aquesta manca d'impacte. 

En aquest. cas la unitat promotora conclou que no hi ha un increment de la despesa 
pressupostada atès que els. membres del Consell no percebran drets d'assistència a les 
reunions. Tanmateix, la manca d'impacte pressupostari no significa que no existeixin costos 
per donar compliment a les solucions que es plantegen. De fet, tant de l'opció de "no fer res" 
com de l'opció proposada es desprenen diversos costos de compliment que recauen sobre 
les Administracions Públiques, ciutadans, professionals, empreses, etc .. És el cas dels costos 
que representen els mitjans materials i personals suficients per dura terme adequadament 
les funcions delConsell i de la Secretaria i dels costos d'assistència a les reunions del Consell 
i a les diverses comissions. Així doncs, per a una millor comprensió del l'impacte que poden 
implicar les mesures proposades en termes de costos de compliment, aquests costos es 
podrien identificar i, en la mesura del possible, quantificar. D'aquesta manera, pel cas que la 
unitat promotora ho consideri oportú, es podria fer una comparativa de la variació dels costos 
de compliment en la qual hi aflorarà un augment o una disminució d'aquests (val a dir que, en 
aquest cas, el nombre de membres passen de 53 a 63). Així mateix, aquest exercici permet 
visualitzar prendre consciència dels costos de compliment de les opcions valorades que 
recauen en els diversos actors que hi participen. 
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Pel que fa als costos d'assistència, en funció de les dades de què es disposi actualment, el 
càlcul es podria fer en el present anàlisi o en l'anàlisi posterior que. previsiblement, es farà per 
proposar una iniciativa per establir els organismes, entitats i institucions que tenen dret a 
proposar el nomenamentde membres del Consell. A tall d'exemple, podeu consultar el càlcul 
de la quantificació dels costos d'assistència de la memòria d'avaluació d'impacte del projecte 
de decret de modificació del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les comissions 
Territorials del patrimoni Cultural que trobareu a l'apartat del repositori d'avaluacions ex-ante 
(any 2020) de l'àmbit de la Millora de la regulació del Departament de la Presidència. 

2.C. Informe impacte normatiu en termes de simplificació i reducció de càrregues 
administratives 

En aquest apartat s'hauria de posar el focus en l'anàlisi de l'impacte de les opcions 
considerades des de la perspectiva de les mesures d'intervenció administrativa, tot examinant 
la incidència en termes de simplificació normativa, la simplificació procedimental i la reducció 
de càrregues administratives per a les empreses i els ciutadans. 

No sembla però que la intervenció tingui incidència des de la perspectiva de la simplificació 
de procediments i de reducció de càrregues administratives, per la qual cosa caldria limitar-se 
a constatar aquesta circumstància. Pel que fa a la simplificació normativa, en aquest apartat 
s'esmenta que l'article 5.1 del Projecte de llei deroga la part de l'article 171.6 de la Llei 12/2009 
corresponent al procediment per al nomenament dels membres del Consell. En aquest sentit, 
caldria afegir també que es deixa sense efecte l'article 171.8 quant a l'aprovació de les normes· 
d'organització i funcionament del Consell pel Departament (article 8.1 del text), i la disposició 
transitòria primera de la Llei 12/2009, de 10 de juliol d'educació. 

Pel que fa a la resta de consideracions que s'hi inclouen, per una millor sistematització de la 
informació, es suggereix d'incorporar-les a l'informe d'impacte econòmic i social. 

Barcelona, 25 de juny de 2021 

Cap de l'Àrea de Millora de la Regulació 
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