CONSELLERIA DE TRANSPARÈNCIA, RESPONSABILITAT SOCIAL,
PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ
Direcció General de Transparència i Participació
Passeig de l'Albereda, 16
46010-València

Ref: DGTP/SPCSC/DI
Assumpte: Informe menor i família Decret Consell Participació

INFORME D'IMPACTE NORMATIU EN MATÈRIA DE INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA DEL
PROJECTE DE DECRET, DEL CONSELL, PEL QUAL ES REGULA EL CONSELL DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

1. Introducció
La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i la
adolescència ha realitzat unes modificacions normatives que afecten a l'elaboració de les normes legals
i reglamentàries, que a continuació es detallen:
En primer lloc, s'afegeix l'article 22 quinquies “Impacte de les normes en la infància i en
l'adolescència”, a la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, amb el
següent contingut: “Les memòries d'anàlisi de l'impacte normatiu que han d'acompanyar els
avantprojectes de llei i als projectes de reglaments inclouran l'impacte de la normativa en la infància
i en l'adolescència”.
A més, s'afegeix una Disposició Addicional desena “Impacte de les normes en la família”, a la
Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses, on es diu que: “Les
memòries de l'anàlisi de l'impacte normatiu que han d'acompanyar als avantprojectes de llei i als
projectes de reglament inclouran l'impacte de la normativa a la família”.
Considerant aquestes modificacions i, donada l'obligatorietat d'aquesta legislació, per un costat
de forma supletòria (Disposició Addicional 21 de la Llei Orgànica 1/1996) i per altre, com a legislació
bàsica (Disposició Final 1ª de la Llei 40/2003), resulta oportú l'elaboració del següent informe.
2. Identificació de la norma
La norma sobre la que es realitza l'informe, és el projecte de Decret, del Consell, pel qual es
regula el Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
L'origen de l'elaboració de l'esmentada norma és troba a l'article 49 de la Llei 2/2015, de 2
d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana, que crea el Consell de Participació Ciutadana, com a òrgan consultiu de l'administració de
la Generalitat, amb la finalitat d'impulsar l'acostament de l'administració de la Generalitat a la societat
civil i a la ciutadania, facilitant la seua comunicació i remetent a un posterior desplegament
reglamentari la seua organització i règim de funcionament, la qual cosa s'esmena amb el projecte de
Decret que s'informa.
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3. Identificació dels drets, les necessitats i els grups concrets de la infància sobre els quals la
norma pot impactar
Una vegada analitzat el projecte de Decret, del Consell, pel qual es regula el Consell de
Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, cal dir que cap de les disposicions ni previsions
contingudes en el projecte contenen cap impacte sobre l'esfera normativa relativa a la protecció del
menor i l'adolescència ni tampoc a la protecció a la família.
Així, el projecte, en els seus diferents articles, únicament regula el Consell de Participació de
la Comunitat Valenciana, com a òrgan consultiu de l'administració de la Generalitat, sense que es
produïsca cap repercussió negativa en l'àmbit normatiu de la protecció del menor, de l'adolescència i
de la protecció a la família, àmbits en que el projecte no incidix.
D'altra banda cap de les mesures previstes en el projecte pot representar cap efecte sobre els
àmbits esmentats i, de forma particular, totes les disposicions que el projecte conté són plenament
respectuoses amb els principis i drets consagrats en la normativa específica del sistema de protecció
tant del menor i l'adolescència com de la família, entenent que de cap manera poden comportar cap
tipus de risc a aquestos efectes.
En resum, no es detecta que la norma afecte drets, necessitats i grups concrets de la infància i,
per tant, no es considera que la norma tindrà cap impacte sobre els drets de la infància.
4. Valoració de l'impacte de la infància
De tot l'anterior, cal concloure que, el projecte de Decret, del Consell, pel qual es regula el
Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana, no té impacte respecte a la infància,
per la qual cosa, es qualifica com “Sense impacte”.

El que s'informa als efectes oportuns.
València, 22 de juny de 2016
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