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PROPOSTES DEL CJCV PER A UNA  

LLEI VALENCIANA DE JOVENTUT 

Participació, associacionisme i Consells de Joventut 

 

1.- Introducció: 

La participació ciutadana és una part essencial de tot sistema democràtic. Així ho 

reconeix la Constitució Espanyola en el seu article 23, reconeixent la participació 

directa de la ciutadania en els assumptes públics. Aquest dret es reforça, en el cas de 

la joventut, amb l'article 48 "Els poders públics promouran les condicions per a la 

participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic 

i cultural". 

 
Actualment, en la nostra societat hi ha una desconfiança  amb els canals tradicionals 

de participació i una falta d'identificació amb les institucions polítiques i democràtiques 

que s'ha aguditzat amb la crisi econòmica. Per això, la participació ciutadana ha de 

jugar un paper encara més important, ja que la realitat és complexa i necessita més 

visions per a articular les propostes polítiques.  

 

A més, la globalització ha derivat en la necessitat de coordinació política i econòmica 

dels països, i les tecnologies de la informació ofereixen noves possibilitats, pel que ja 

no és suficient amb votar cada quatre anys, sinó que la gent demana nous canals de 

participació directa per a intervindre a la vida pública. 

 
És a dir, que la construcció del sentit crític de ciutadania requereix noves 

aproximacions participatives per a la gestió dels assumptes col·lectius. Es necessita 

d’un procés d’educació per a la participació des de la infantessa, així com la promoció 

de processos d'aprenentatges participatius que se desenvolupen a l'àmbit de la 

joventut i que adquireixen més significat en la construcció d'una societat participativa, 
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plural i compromesa als interès públics. 
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2.- Definició de Participació Juvenil: 

La participació juvenil és el conjunt d’accions i de processos que generen, entre les 

persones joves, la capacitat per a decidir el seu entorn, les seues relacions i el seu 

desenvolupament personal i col·lectiu, per a intervindre-hi en ells i transformar-los. 

 
El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana considera que la participació es 

pot desenvolupar tant a nivell individual com col·lectiu mitjançant les entitats juvenils, 

grups de joves o Consells de Joventut d’una manera horitzontal, lliure i democràtica. 

 
La participació juvenil ha de ser fomentada pels poders públics amb els objectius 

d’afavorir la seua cultura democràtica i ciutadana; i utilitzar els processos participatius 

com eines per a la construcció de les polítiques públiques que els afecten com a 

persones ciutadanes, per aproximar-se a les seues necessitats. 

 

 
3.- Formes i Processos de Participació: 

 
 

3.1 .- Formes de Participació: 

S’entén com a formes de participació les diverses expressions que tenim les persones 

joves per a participar en els assumptes públics. D’aquesta manera, les formes de 

participació poden ser: 

 

• L’acció i la capacitat de les persones joves per a desenvolupar per si mateixes 

iniciatives i projectes, amb la voluntat d’intervindre, de manera directa i 

vinculant, en l’aplicació de les polítiques públiques. 

• La interlocució i la capacitat de dialogar amb els poder públics, amb la voluntat 

de decidir sobre les polítiques transversals de joventut que es desenvolupen o 

han de desenvolupar-se. 
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Per tant, demanem mecanismes efectius que faciliten aquestes formes de  participació 

i desenvolupen les possibilitats d’articulació de la participació, la cogestió de programes 

i recursos per a la joventut. 

 
En aquest sentit, els poders públics, els Consells de Joventut i les Entitats Juvenils hem 

d’estar atents i oberts a les noves formes de participació per incloure-les. Però, sense 

oblidar-se que una de les seues finalitats és promoure l’associacionisme, el CJCV pensa 

que cal tindre en compte que les Entitats Juvenils representen a molta gent jove i són 

un projecte de participació plural amb una finalitat de perdurar en el temps. D’aquesta 

manera, els poders públics posaran en valor i tindran en compte la participació 

organitzada de la joventut. 

 
3.2 .- Processos de Participació: 

Segons la nostra visió de la participació, els processos de participació i consulta són 

eines fonamentals per a la construcció de les polítiques públiques que han de ser 

promogudes per les administracions públiques i les persones joves, com un diàleg 

estructurat i conjunt, amb una vocació periòdica. Necessàriament, aquests processos 

de consulta han de ser transparents, vinculants i amb incidència en les polítiques 

públiques perquè, d’altra manera, poden ser frustrants per a la joventut i trencar el 

procés d’aprenentatge democràtic. En aquest sentit, hauria de fer-se, com ja fan en 

altres territoris i països de la Unió Europea, on als 16 anys ja es té en compte a les 

persones joves per als processos de consulta. A més a més, aspirem a fer real la 

reivindicació de demanar el dret sufragi als 16 anys que permeta una participació plena 

en la vida pública.  

 
 

4.- Estructures de participació juvenil: 

Des del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana entenem que la participació 

es pot realitzar individualment i col·lectivament de manera organitzada i com un 

projecte estable. Per a fer-ho, proposem que la llei reculla: 
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• Estructures Organitzades de Participació: on recollir a les Entitats Juvenils 

i també als Consells de Joventut com a estructures de participació organitzada. 

• Estructures Informals de Participació: per a grups de persones joves que 

manquen d’entitat o figura jurídica. 

 

Amb aquesta proposta, volem incloure noves formes de participació juvenil, al mateix  

temps que fer un reconeixement del compromís que suposa desenvolupar aquesta 

participació de forma estable i continuada, fent un pas endavant per tindre més 

obligacions i regular la  seua situació. 

 
El CJCV reconeix com Entitats Juvenils, les mateixes que tenim reconegudes dins de 

l’actual Llei 18/2010 de Joventut, a l’article 17: 

 
a) Les associacions juvenils i les seues federacions, confederacions i unions. 

b) Les associacions d'alumnat universitaris i no universitaris, i les seues 

federacions, confederacions i unions, les persones associades de les quals 

siguen joves. 

c) Els Consells Locals i Territorials de joventut. 

d) Les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils d'altres entitats 

socials, tals com a associacions de caràcter general, seccions juvenils de partits 

polítics, sindicats, associacions de joventut empresària i de confessions 

religioses, i les seues federacions, confederacions i unions. 

e) Les entitats prestadores de serveis a la joventut sense ànim de lucre, amb un 

percentatge acreditat de gent jove, tant en el nombre de persones associades 

(més del 70%) com en la seua junta directiva (més del 50%). 

 
 
Deixar alguna d’aquestes entitats fora suposaria no reconèixer la nostra història i com 

s’ha desenvolupat la participació juvenil des de fa molts d’anys. No obstant això, és 

cert que caldria fer una definició de criteris sobre la seua composició i organització per 

a ser reconegudes com a Entitats Juvenils, tal com han fet altres territoris. 
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Matisem també que des de el CJCV volem fer una diferenciació perquè, encara que els 

Consells són estructures de participació organitzades, no són el mateix que les Entitats 

Juvenils. Per açò, han de tindre un reconeixement diferent en els seues mecanismes 

d’inscripció. Aquesta és la raó per la qual demanem un cens i desenvolupament propi. 

 
 
 

5.- CJCV 

Entenem que el Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana és el màxim òrgan 

de representació de la joventut valenciana, sense perjudici de la seua capacitat i 

legitimitat per a representar a les seues persones associades i els seus interessos. No 

obstant això, el CJCV ha de ser l’interlocutor preferent i vàlid per a la Generalitat, 

l’administració pública i els poders públics. 

 

Per al CJCV demanen: 

• Una figura jurídica amb plena capacitat per a complir els seus fins. Una figura 

jurídica flexible, que siga reconegut pels poders públics i a més, li done les 

oportunitats per a desenvolupar la seua activitat. Per a fer-ho, caldria mantenir 

la figura de Corporació Pública sectorial de base privada. 

• Es demana aquesta figura jurídica per a tots els Consells Locals i Territorials. 

• Hauria de tindre un finançament específic dins del pressupost de la Generalitat 

que li permeta complir amb les seues funcions. 

• La seua composició ha de ser la mateixa que la de les entitats reconegudes 

com Entitats Juvenils: 

o Les associacions juvenils i les seues federacions, confederacions i 

unions. 

o Les associacions d'alumnat universitaris i no universitaris, i les seues 

federacions, confederacions i unions, les persones associades de les 

quals, siguen joves. 

o Els Consells Locals de joventut i Consells Territorials de Joventut. 
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o Les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils d'altres 

entitats socials, tals com a associacions de caràcter general, seccions 

juvenils de partits polítics, sindicats, associacions de joventut 

empresària i de confessions religioses, i les seues federacions, 

confederacions i unions. 

o Les entitats prestadores de serveis a la joventut sense ànim de lucre, 

amb un percentatge acreditat de gent jove, tant en el nombre de 

persones associades (més del 70%) com en la seua junta directiva (més 

del 50%). Per a facilitar la transició d’aquestes entitats cap al model de 

percentatge, hi haurà una disposició transitòria, per a marcar a 6  els 

anys de marge per al compliment d’aquests percentatges.  

 

• Els requisits per a ser membre de ple dret del CJCV han de ser: 

o Per a Entitats Juvenils 

• 300 persones associades. 

• Implantació en 5 Consells de Joventut Locals o 

Territorials. 

• Implantació en 2 províncies distintes. 

 

o Per a Consells Locals de Joventut 

• Que el seu municipi tinga 5.000 habitants o més. 

 

• Han de ser funcions del CJCV: 
 

a. Promoure activitats dirigides a assegurar la participació de les persones 

joves en les decisions i en les mesures que els afecten. 

  
b. Elaborar i promoure, per iniciativa pròpia o a petició d'altres, informes o 

estudis sobre matèries relacionades amb la joventut i els seus 

problemes. 

  
c. Fomentar en les persones joves l'associacionisme juvenil, a fi que 

emprenguen en grup la solució de les qüestions que els afecten. 
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d. Promoure la creació de Consells de Joventut d'àmbit local i territorial. 

 
e. Prestar serveis a les associacions i Consells Locals de la Joventut que el 

formen, facilitant la cooperació i coordinació entre les diferents 

associacions i els Consells Locals de la joventut. 

  
f. Defensar els interessos i drets de la joventut, col·laborant en la 

promoció d'una efectiva igualtat d'oportunitats de les persones joves en 

el seu desenvolupament polític, social, econòmic i cultural. 

   

g. Ser l'interlocutor entre la Generalitat Valenciana i les organitzacions 

juvenils en tot allò que afecte a les persones joves. 

  
h. Participar en els òrgans consultius de l'Administració quan aquesta ho 

requereix. 

 
i. Representar el moviment associatiu juvenil valencià en les institucions 

de joventut de l’Estat espanyol. 

 
j. Col·laborar amb la Generalitat Valenciana en la elaboració de la política 

juvenil, emetent informes que seran preceptius quan es tracte de 

disposicions que han de ser aprovades pel Consell de la Generalitat 

Valenciana o Les Corts.  

 
k. Ser consultat quan es desenvolupen actuacions, programes, campanyes, 

destinació de recursos, ajudes o subvencions a les Entitats Juvenils, als 

Consells de Joventut o a la joventut en general. 

 
l. Elaborar, anualment, un informe sobre les actuacions del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana, proposant, si escau, totes aquelles 

mesures que es consideren oportunes per a millorar la qualitat de la 

vida de la joventut. 

  
m. Promoure la cultura i especialment, la cultura i la llengua 

valenciana, com a expressió de les nostres pròpies senyes d'identitat. 
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n. Qualsevol altra que siga acordada amb l'Administració en el marc de les 

funcions establertes per aquest article. 

 

• Han de ser òrgans del CJCV els mateixos que tenim ara: 

o L’Assemblea General com a màxim òrgan de participació i decisió del 

CJCV. 

o La Reunió Plenària d’Entitats Membre, com òrgan de participació i 

coordinació entre assemblees. 

o La Comissió Permanent com òrgan d’execució. 

o Les comissions especialitzades o les àrees de treball que l’assemblea 

decidisca. 

 
• La seua regulació es desenvoluparà mitjançant Reglament de Règim Intern, 

però els mínims serien: 

o L'Assemblea General és l'òrgan suprem del Consell de la Joventut de la 

Comunitat Valenciana i està constituïda per dos representants de 

cadascuna de les formes organitzades de participació juvenil que ho 

integren.  

o Són funcions de l'Assemblea General les següents: 

a) Determinar les línies generals d'actuació del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana i el seu programa bianual, i 

efectuar mandats als altres òrgans del Consell de la Joventut de 

la Comunitat Valenciana. 

b) Aprovar, si escau, la memòria anual del Consell de la Joventut de 

la Comunitat Valenciana presentada per la Comissió Permanent. 

c) Aprovar, si escau, la gestió bianual de la Comissió Permanent. 

d) Resoldre sobre les sol·licituds d'admissió i les propostes de 

pèrdua de la condició de membres del Consell de la Joventut de 

la Comunitat Valenciana que presente la Comissió Permanent. 

e) Encomanar encàrrecs específics a la Reunió Plenària d'Entitats 

Membre i a les comissions especialitzades, i fixar un pla de 
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treball bianual. Estudiar i debatre els documents elaborats per 

aquests òrgans i ratificar, si escau, les seues resolucions. 

f) Triar i cessar als membres de la Comissió Permanent. 

g) Decidir sobre la incorporació a òrgans nacionals i internacionals 

de representació juvenil, així com sobre la seua eixida. 

h) Crear i dissoldre les comissions especialitzades o àrees de  

treball. 

i) Aprovar i modificar les bases d'execució del pressupost. 

j) Aprovar el reglament de funcionament del Consell de la Joventut 

de la Comunitat Valenciana. 

k) Aprovar anualment, si escau, el balanç de situació, redactat a 

data de la convocatòria de l'Assemblea, i l'estat de comptes 

presentats per la Comissió Permanent. 

l) Aprovar, si escau, els pressupostos anuals que presente la 

Comissió Permanent. 

m) Aprovar, si escau, l'execució del programa de treball del Consell 

de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

n) Qualsevol altra que es reconega en el seu Reglament de Règim 

Intern. 

o L'Assemblea General es reunirà amb caràcter ordinari una vegada a 

l'any, en el primer trimestre, i amb caràcter extraordinari, quantes 

vegades ho estime oportú la Comissió Permanent, la Reunió Plenària 

d'Entitats Membres o així ho sol·licite un terç dels membres de ple dret 

del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana. 

o La Reunió Plenària d'Entitats Membres serà en el temps comprés entre 

la celebració de les reunions ordinàries de l'Assemblea General i amb la 

finalitat de coordinar, desenvolupar i prendre els acords necessaris per a 

garantir el bon funcionament del Consell de la Joventut de la Comunitat 

Valenciana, així com promoure la relació entre els membres de la 

Comissió Permanent i les entitats membres. A aquesta reunió assistiran 

els membres de la Comissió Permanent i una persona delegada per 

cada entitat, amb dret a veu i vot, en el cas de les entitats de ple dret, i 
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amb dret només a veu, en el cas de les entitats observadores. 

o La Comissió Permanent és l'òrgan que dirigeix i coordina les activitats 

del Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, corresponent-li 

l'execució dels acords de l'Assemblea General i la gestió ordinària del 

CJCV, i aquelles altres funcions que se li atribuïsquen en el reglament de 

funcionament. També, serà funció de la Comissió Permanent aprovar els 

informes preceptius, d’acord amb el procés fixat al seu Reglament de 

Règim Intern. 

o La Comissió Permanent està composta per la presidència, per almenys 

una vicepresidència, una secretaria, una tresoreria i vocals, fins a 

completar el nombre de membres recollits al Reglament de Règim 

Intern. Les persones membres de la Comissió Permanent seran 

triades per l'Assemblea General per un període de dos anys. 

o Les comissions especialitzades o àrees de treball són òrgans del Consell 

de la Joventut de la Comunitat Valenciana amb funcions d'estudi i 

assessorament, sense perjudici de les competències pròpies de 

l'Assemblea General i de la Comissió Permanent. 

o Seran part del finançament del CJCV els següents: 

a) Les aportacions de les entitats que l'integren. 

b) Les dotacions o convenis que li pot destinar la Generalitat 

Valenciana o altres administracions públiques. 

c) Les subvencions que pot rebre d'altres entitats públiques. 

d) Els donatius de persones o entitats privades. 

e) Les rendes que produeixen els béns i els valors que 

constitueixen el seu patrimoni. 

f) Els rendiments que legalment o reglamentàriament generen les 

activitats pròpies del CJCV. 

g) Qualsevol altre recurs que li puga ser atribuït, per llei o per 

reglament. 

 

6.- Consells Locals i Territorials de Joventut: 
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Els Consells Locals  i Territorials de Joventut són entitats independents i  

democràtiques en el seu funcionament i organització, integrades per estructures 

organitzades de participació juvenil i estructures informals de participació juvenil que 

actuen en un mateix territori, que es constitueixen amb la finalitat de promoure 

iniciatives que asseguren la participació de les persones joves en les decisions i les 

mesures que els afecten, fomentar l’associacionisme juvenil i representar les persones 

joves davant l’administració corresponent com a màxim òrgans de representació i 

interlocució de les associacions juvenils del seu àmbit d’actuació, així com representar 

els interessos de la joventut del seu territori. 

Els Consells Territorials de Joventut són aquells que van més enllà del municipi. 

Per això, apostem per la utilització del terme “territorial” per al reconeixement 

d'aquests Consells, amb la intenció d'emfatitzar que es constitueixen sobre la base 

d'una realitat territorial compartida pels municipis que no poden tenir un consell local 

propi. Aquest àmbit territorial pot ser comarcal o de mancomunitat, en funció de la 

realitat de la zona. Pensem que aquest terme és més flexible que el supramunicipal, el 

qual no fa referència a la realitat territorial compartida que han de tenir aquests 

Consells. 

o Els Consells Locals  i Territorials de Joventut han de tindre la mateixa 

figura jurídica que el CJCV, és a dir, ser corporacions públiques 

sectorials de base privada, que gaudeixen de personalitat jurídica pròpia 

i que tenen plena capacitat per complir les seues finalitats. 

o Els Consells Locals  i Territorials de Joventut hauran de comptar amb 

una dotació específica tant de l’administració autonòmica com de les 

diferents administracions locals i supramunicipals, en mesura de les 

seues disponibilitats pressupostàries. 

o La constitució, règim jurídic i econòmic dels Consells Locals  i Territorials 

de Joventut s’ha de determinar reglamentàriament. 

o Consells de Joventut Locals i Territorials han de tindre la possibilitat 

i la finalitat d'incorporar la participació de la joventut no 

associada i estar oberts a noves formes de participació. Per 

aquest motiu, es proposa la possibilitat d'incorporar com a membres, 
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encara que siga amb caràcter especial, als grups de persones joves no 

associades, col·lectius, plataformes i assemblees de joves, i cercar 

formes d'incorporar la participació de la joventut del seu territori, per a 

així, portar  les  seues  propostes,  demandes i  necessitats  al CJCV. 

o Tenint en compte la definició sobre els Consells de Joventut Territorials, 

es proposa que els CLJ no puguen ser membres de ple dret d’aquests. 

No obstant això, serà necessari crear mecanismes de participació que 

fomenten xarxa i relacions entre territoris i els respectius Consells de 

Joventut. 

o Requisits proposats per a formar un Consell de Joventut Territorial: 

• 5 associacions juvenils (sindicals, polítiques, educatives, 
culturals…). 

• El nombre d’associacions entre les diferents poblacions 
haurà de ser equitatiu o consensuat per tots els territoris, 
sempre i quan no hi haja 5 associacions d’una mateixa 
població. 

• Per a totes les poblacions que no poden complir els 
requisits per a un CLJ. 

• Entitats que hi poden formar part: mateixos requisits que 
als CLJ. 

 
 

7.- Foment de la participació juvenil: 
 

o Una persona hauria de ser considerada jove fins als 35 anys per a segon 

quines polítiques. 

o L’edat màxima per a ser representant d’una entitat juvenil es proposa 

fins als 30 anys. 

o Una persona jove hauria de tindre dret a votar a partir dels 16 anys 

(tenint en compte que caldrà fomentar l’apoderament crític i constructiu 

del jovent valencià). 

o Els poders públics han de fomentar la cultura participativa de les 

persones joves amb la finalitat de millorar els sistemes i les estructures 

democràtiques i de garantir que les persones joves puguen exercir un 
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paper actiu de transformació i canvi de la societat, mitjançant la seua 

intervenció en els assumptes públics. 

o Les administracions públiques han d'incorporar la participació de les 

persones joves en la dinàmica quotidiana, fomentant processos de 

participació juvenil i facilitant a les persones joves les condicions per a 

fer-ho possible. 

o El Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana, els Consells Locals  

i Territorials de Joventut són organitzacions orientades a fomentar la 

participació juvenil, i per tant, han de ser promogudes reconegudes i 

recolzades per les administracions públiques. 

o Tindran representació pròpia al CJCV tant els Consells de Joventut 

Locals com els Consells de Joventut Territorials (si un CLJ té 

representació pròpia, no podrà formar part d’un CJT). 

o Els poders públics de la Comunitat Valenciana/País Valencià tenen les 

obligacions de: a) Fomentar l'associacionisme entre les persones  

joves;  b) Fomentar la participació juvenil mitjançant de grups de joves, 

d'acord amb el que estableix aquesta llei; c) Fomentar la creació de 

Consells Locals de joventut; d) Fomentar la vertebració de 

l'associacionisme en els àmbits territorial i sectorial; e) Impulsar 

estratègies i plans de suport a l'associacionisme juvenil. 

 

 

8.- Funcionament de les estructures de participació juvenil: 
 
Cal que les estructures de participació es regisquen per uns principis democràtics de 

funcionament, transparència i informació que garantisquen que la presa de decisions  

es faça des de la partició en igualtat d'oportunitats sense cap distinció. Per això, caldrà 

emfatitzar una paritat de gènere en els òrgans de participació, així com de persones en 

situació de desigualtat per qualsevol circumstància personal. 

Des del CJCV apostem per introduir el terme “diversitat de gènere” per a abandonar la 

dicotomia binària que distingeix entre dones i homes, amb la intenció de recollir altres 

diversitats de gènere, com poden ser les persones intergènere. 



   15 

 

  

 
En el funcionament de qualsevol consell de joventut, estructura o espai de participació  

juvenil, siga de l’àmbit que sia, es procurarà que en la presa de decisions estiguen 

presents les opinions i necessitats de les persones joves, amb una perspectiva de gènere 

des de la paritat, així com de les persones joves en situació de desigualtat. 

 

o Tot Consell de Joventut, estructura o espai de participació juvenil, siga 

de l’àmbit que siga, ha de procurar fomentar la participació activa tant 

de les entitats com de les persones joves associades i no associades, 

potenciant l’ús de les TIC. 

o En la composició d’aquestes estructures de participació juvenil, es 

promourà una presència equilibrada de gènere. 


