
Introducció

Des del CJCV estem convençuts de la importància que té la promulgació de 
la Llei de Joventut de la Comunitat Valenciana per al conjunt de les persones 
joves valencianes. Per aquest motiu ens hem tornat a mobilitzar, desprès 
d’haver-ho fet fa dos anys i haver arribat a un consens exemplar per part del 
moviment  associatiu  valencià.  Aquest  treball  s’ha  desenvolupat  des  del 
compromís que caracteritza al CJCV i les seues entitats i consells locals, tot i 
tenint en compte els entrebancs que han sorgit en el procés.

Fruit  del  debat,  la  reflexió  col·lectiva  i  l’intercanvi  d’opinions  entre  les 
entitats i consells locals que formen part del CJCV, s’ha arribat a un acord de 
quines són les característiques i posicionaments bàsics que ha de recollir la 
futura Llei  de Joventut  de la  Comunitat  Valenciana,  que a continuació es 
detallen per apartats.

Qüestions generals

• Tindran consideració de joves les persones entre 14 i  30 anys.  Serà 
ampliable fins als 35 en apartats específics referents, especialment, a 
serveis.

• La Llei  es  redactarà  en llenguatge  no  sexista,  fent  ús  d'expressions 
com: la joventut, les persones joves...

• Es farà referència en el preàmbul a la Carta de Drets Fonamentals de 
l'UE.

• L'IVAJ mantindrà el seu nom i no canviarà pel de Generalitat Jove.

Polítiques integrals de joventut

Habitatge:

Promoure  l'emancipació  dels  joves  i  facilitar-los  oportunitats  per  a 
afavorir  la  seua plena autonomia personal,  mitjançant  l'accés  a un 
habitatge  digne  i  de  qualitat  als  joves  valencians,  promoguent  les 
següents polítiques, entre altres:

Ajudes directes per a la compra i lloguer per a les persones joves.

Accions per a la recuperació i habitabilitat d'habitatges buits.

Creació de Borses de Lloguer, especialment als cascs antincs de 
les ciutats i municipis.

Impulsar  noves  tipologies  d'habitatges  (universitàries,  espais 
comunitaris,...)
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Ocupació:

Garantir el dret al treball, en condicions dignes, dels joves, mitjançant el Pla 
d’Ocupació Jove, en el marc del Pla Jove, que garantisca l’assoliment dels 
següents objectius:

Fomentar  la  participació  activa  de  la  joventut  en  el 
desenvolupament econòmic de la comunitat, promovent l'accés 
a  l'ocupació  digna,  la  formació  professional  integrada  i  de 
qualitat,  la  millora  de  la  complementarietat  dels  sistemes 
d'informació,  assessorament,  orientació  i  inserció 
socioeducativa  i  sociolaboral  i  el  foment  de  les  capacitats 
emprenedores de la joventut, especialment l'economia social.

 Fomentar  la  supressió  de la  pobresa i  l'exclusió  social  precoç, 
mitjançant el treball i la formació per al treball, sense perjudici 
d'altres mesures i polítiques socials i educatives, amb l'horitzó 
posat en la distribució equitativa de la riquesa i la consecució de 
la plena ocupació. 

Fomentar una estratègia integrada per al  creixement econòmic, 
l'ocupació  digna i  la  cohesió  social  amb l'horitzó posat  en el 
desenvolupament sostenible i el ple desenvolupament de la les 
persones joves de la nostra comunitat.

Medi Rural:

Garantir i fomentar la permanència dels joves en les zones rurals, així com 
promoure la creació de nous nuclis de població, mitjançant:

L’articulació  de  programes  específics  de  creació  d’ocupació  en 
l’àmbit agropecuàri, la promoció i foment del perfil formatiu i els 
itineraris  professionals  de  l'àmbit  agropecuari,  el  foment  de 
mesures  per  a  evitar  l'èxode  rural  i  donar  ajudes  per  la 
rehabilitació de les vivendes, la promoció de l'associacionisme i 
del cooperativisme i el suport a les iniciatives sostenibles amb la 
utilització d'energies alternatives, entre altres.

Educació:

Alhora de definir les polítiques en matèria d’educació tenir en compte tant 
l’educació formal com el temps lliure educatiu.

Per tal de facilitar la conciliació de la vida familiar, laboral i personal crear la 
Xarxa Pública d'Escoletes de 0 a 3 anys.
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Salut:

Definir polítiques orientades a la promoció de la salut, des de la prevenció, 
especialment  en  matèria  de  malalties  de  transmissió  sexual,  prevenció 
d'embarassos no desitjats mitjançant la informació dels diferents mètodes 
anticonceptius, i d’educació vial entre altres.

Consum:

Fomentar programes per a la formació de les persones joves a través de 
campanyes d'informació o programes específics amb la finalitat de fer-los 
coneixedores dels seus drets com consumidores i usuàries.

Cultura:

Fomentar la creació cultural  i  artística de les persones joves valencianes, 
mitjançant  la  creació  de línies  de crèdit  orientades a dotar-la  de mitjans 
tècnics i econòmics, posant especial atenció a la normalització lingüística en 
valencià dels joves tant autòctons com nouvinguts.

Medi Ambient:

Fomentar  la  cultura  de  Garantir  la  continuïtat  del  recursos  naturals, 
mitjançant la sensibilització, la capacitació i la formació per al coneixement i 
valoració del nostre patrimoni natural i la participació de les persones joves 
en la gestió del medi ambient.

Investigació Tecnològica:

Garantir la promoció i protecció dels drets a la lliure creació i investigació 
dels  joves  valencians,  mitjançant  la  presència  dels  joves  en  els  àmbits 
d'investigació, desenvolupament i transferència tecnològica.

Inclusió Social:

Garantir  la  igualtat  efectiva  d’oportunitats  a  totes  les  persones  joves 
valencianes,  promovent  mesures  d’acció  positives  que  equilibren  les 
desigualtats  existents  en  matèria  de  gènere,  discapacitats  físiques, 
psíquiques  i  sensorials,  o  que,  pel  seu  origen,  cultura  o  ètnia  patisquen 
situacions d'exclusió social
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Esport:

Promoure  hàbits  de  vida  saludables,  mitjançant  una  xarxa  adequada 
d’instal·lacions  esportives i  prestant  especial  atenció  a la  promoció  de la 
Pilota Valenciana.

Família:

Promoure mesures de recolzament a tot tipus de famílies, que responguen a 
les dificultats a les quals s'enfronten en les primeres etapes d'autonomia i 
creixement.

Alhora de detallar les mesures es donarà més facilitat d’accés a aquestes 
mesures a les famílies joves monoparentals o famílies joves amb necessitats 
específiques.

Serveis juvenils

• Crear un títol específic de serveis juvenils:
− Oci
− Esports
− Turisme
− Carnet Jove
− Instal·lacions juvenils

• Es crearà la Xarxa d'Instal·lacions Juvenils de la Comunitat Valenciana.

• S'inclourà la proximitat i la subsidiarietat com a principis de la gestió 
dels serveis juvenils i les polítiques de joventut mitjançant la cogestió 
d'espais i serveis dins l'àmbit municipal (coordinació IVAJ-Ajuntaments).

• L'IVAJ mantindrà el seu nom i no canviarà pel de Generalitat Jove.

Finestra Única Jove

• S'eliminaran els “Espais Joves” convertint-los en Finestra Única Jove, 
quedant les seues competències assumides pels ajuntaments.

• Facilitarà  les  consultes  específiques  i  la  resolució  de  dubtes  i 
problemes.

• Permetrà l'entrega de documentació per a subvencions públiques.

• Possibilitarà la tramitació telemàtica per a l'obtenció de certificats així 
com sol·licituds de permisos per a activitats de temps lliure educatiu. 
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• Permetrà la consulta ·on line” dels processos de presentació i resolució 
de subvencions així com d'obtenció de certificats i altres sol·licituds.

• S'hauran d'afegir les següents competències:
− Facilitar  informació  actualitzada  de  les  formes  organitzades  de 

participació  juvenil  disponible  per  als  diferents  departaments  de 
l'administració  pública  així  com  per  a  les  persones  joves  no 
associades.

− Les  dades  es  renovaran  automàticament  en  totes  les  àrees  de 
l'administració pública valenciana.

− Facilitar informació de les diferents àrees de l'administració pública 
autonòmica, facilitant les consultes de tots els tràmits i possibilitant 
realitzar-los des de l'IVAJ.

− Gestionar la informació i tramitació referent a la Xarxa Valenciana 
d'Instal·lacions Juvenils.

− Informar i assessorar sobre la legislació vigent en tots aquells àmbits 
que puguen interessar a les persones joves.

− Tramitar  les  sol·licituds  per  a  la  realització  d'activitats  en  llocs 
públics.

− Informar sobre les subvencions i ajudes públiques a les que poden 
optar les formes organitzades de participació juvenil:
⁃ Terminis
⁃ Requisits
⁃ Documentació necessària

• RESUM: Facilitarà els tràmits administratius en matèria de joventut  i 
evitarà  la  exigència  a  les  persones  usuàries  de  documentació 
administrativa que es puga obtindre de la pròpia administració pública.

Participació juvenil

Definició

De  conformitat  amb  el  dret  que  té  la  joventut  valenciana  a  participar  
plenament, en funció de la seua voluntat, en la vida social, política, educativa,  
econòmica i cultural del seu entorn, i també a incorporar-se progressivament 
a  la  ciutadania  activa,  la  Generalitat  promourà  la  constitució  de  formes 
organitzades  de  participació  juvenil  que  afavorisquen  la  seua  participació  
activa en la societat.

El teixit associatiu juvenil constitueix el pilar fonamental per a la vertebració 
de la societat civil en la construcció d'una vertadera democràcia participativa  
valenciana.  Les  formes  jurídiques  de  participació  juvenil  no  sols  s'han 
consolidat  sota  la  naturalesa  d'associacions  juvenils  sinó  també  a  través 
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d'altes organitzacions de tipologia diversa, i s'ha manifestat en qualsevol cas 
com una opció de les persones joves per una ciutadania activa i compromesa.

Coma part essencial del teixit associatiu, la Generalitat fomentarà la creació i  
desplegament dels consells de la joventut a l'àmbit local, i especialment del 
Consell de la joventut de la Comunitat Valenciana.

Formes organitzades de participació juvenil

• Inclouran  les  seccions,  àrees,  departaments  i  organitzacions  juvenils 
dels partits polítics i les organitzacions sindicals.

• Inclouran les entitats de dret canònic. 

Associacions juvenils

• S'haurà  de  definir  quines  organitzacions  són  considerades  com 
associacions juvenils. 

Tindrà la consideració d'associació juvenil, als efectectes de la present Llei, la 
legalment inscrita sols als efectes de publicitat, com a associació juvenil en el  
Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana, els membres 
de ple dret de la qual tinguen entre 14 i 30 anys i no estiguen sotmesos a un  
règim jurídic específic.

Voluntariat juvenil

• No  és  necessari  mantindre-ho  perquè  ja  està  regulat  en  la  Llei  del 
Voluntariat de 2001.

Mitjans per a la promoció de la participació juvenil

A més de les que ja arreplega l'anterior esborrany, caldria afegir:

• Es podran concedir subvencions per al funcionament i estructura de les 
formes organitzades de participació juvenil.

• No es podran rebre dos subvencions d'organismes públics autonòmics 
diferents per al funcionament i estructura de les formes organitzades 
de participació juvenil.
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Requisits de les formes organitzades de participació juvenil

• S'haurà  de  fer  referència  explícita  als  requisits  que  atenguen  a  la 
realitat de les seccions, àrees, departaments i organitzacions juvenils 
dels partits polítics, organitzacions sindicals i altres entitats socials.

Àmbit territorial de les formes organitzades de participació juvenil

• El  número mínim de membres per  a  detindre el  caràcter  autonòmic 
serà de 500.

• No es farà referència a l'àmbit provincial.

• S'haurà de certificar l'activitat continuada de les formes organitzades 
de participació juvenil.

Consells de Joventut

• La  Llei  de  participació  Juvenil  mantindrà  la  seua  vigència  i  el  CJCV 
continuarà regulant-se per aquesta.

• Els consells de la joventut continuaran siguent entitats de dret públic 
amb personalitat  jurídica  pròpia  i  plena  capacitat  per  l'acompliment 
dels seus fins.

• La Llei de Joventut no afegirà noves mesures de fiscalització del règim 
econòmic del CJCV.

Modificacions de la Llei de Participació (Disposicions adicionals)

• Les competències referents al cos tècnis seran de la Reunió Plenària 
d'Entitats Membre.

• La Reunió Plenària d'Entitats Membre s'afegirà a la Llei de Participació 
però el seu desplegament es farà en el Reglament de Règim Intern.

• Els  consells  de  joventut  continuaran  siguent  considerats  com  els 
interlocutors  vàlids  davant  l'administració  pública  i  les  institucions 
públiques i privades en tot allò referent a la temàtica juvenil.

• Els ajuntaments hauran de reconèixer els consells de joventut sempre 
que  complisquen  els  requisits  per  a  la  seua  creació.  A  més  d'això 
hauran de recolzar-los amb mesures de finançament.
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• La Comissió Permanent dels consells loclas de joventut estarà formada 
per una presidència, al menys una vicepresidència, una secretaria, una 
tresoreria i un mínim d'una vocalia.

• En municipis de menys de 20.000 habitants:
− La Comissió Promotora podrà constituir-se amb només tres entitats.
− La Comissió Permanent només requerirà de presidència, secretaria i 

tresoreria.

Competències en matèria de joventut

• Les competències en matèria de joventut les tindrà la Presidència de la 
Generalitat per a facilitar la transversalitat de les polítiques de joventut 
i la seua coherència.

• S'habilitaran mesures per a la consulta de Les Corts al CJCV en matèria 
de joventut.

• El  CJCV  serà  informat,  amb caràcter  previ  de  totes  les  accions  que 
adopte qualsevol Conselleria en matèria de Joventut.

Institut Valencià de la Joventut

• L'IVAJ  treballarà  conjuntament  amb el  CJCV  en matèria  de  promoció 
associativa i participació juvenil.

• L'IVAJ  vetlarà  pel  compliment  efectiu  de  les  polítiques  de  joventut 
col·laborant especialment amb el CJCV i les regidories de joventut.

• EL Consell  Rector  de l'IVAJ  tindrà la capacitat  per a  dirigir  i  decidir 
sobre les polítiques de joventut.

• El  CJCV  serà  consultat  prèviament  sempre  que  es  convoque  la 
participació  en  el  Consell  rector  de  qualsevol  de  les  seues  entitats 
membre.

• EL Consell Rector de l'IVAJ aprovarà la proposta de Pla Jove i realitzarà 
una  avaluació  anual  del  seu  estat,  a  més  d'aprovar  la  proposta 
d'avantprojecte de pressupost de l'IVAJ.

• La Llei regularà l'estructura administrativa interna de l'IVAJ. 

• Els serveis jurídics de l'IVAJ ho seran també del CJCV.
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Observatori Valencià de la Joventut

• La Llei crearà l'OVJ.

• En la seua composició hi formaran part l'administració autonòmica, les 
universitats públiques i el CJCV.

• L'OVJ  haurà  de realitzar un estudi  general  de la  joventut  valenciana 
cada quatre anys i  quant ho demane el CJCV o el Consell  Rector en 
aquelles matèries que consideren necessari.

• L'OVJ serà autònom a l'hora de prendre decisions.

Relacions interadministratives

• Les relacions internacionals i la cooperació per al desenvolupament es 
duran  a  terme  amb  qualsevol  regió  mundial,  no  limitant-ho  a  la 
Mediterrània i Latinoamèrica.

Finançament

Plans Integrals de Joventut

• El Consell Rector ha de tindre la capacitat per a elaborar l'avantprojecte 
de pressupost del  Pla Jove, transmetent-ho després a la Consellereia 
competent per al seu tràmit i aprovació per Les Corts.

• El Consell Rector ha de tindre la capacitat de fer modificacions en els 
pressuposts del Pla Jove, sempre dins d'uns límits (15% de cada àrea o 
5% del total).

Formes organitzades de participació juvenil

• La GV recolzarà a mitjançant instruments de finançament al CJCV i als 
consells locals de joventut.

• La GV garantirà una línia de finançament nominatiu al CJCV.

• S'afavorirà la possibilitat de signar convenis plurianuals específics amb 
altres Conselleries per a realitzar programes de col·laboració concrets.

• La  GV  informarà  al  CJCV  dels  convenis  i  subvencions  als  que  puga 
accedir el propi CJCV i els consells locals de joventut.

• La GV garantirà la liquiditat de les ajudes a les formes organitzades de 
participació  juvenil  per  al  mateix  exercici  pressupostari  on  son 
convocades.
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• Els terminis de justificació de les ajudes concedides seran raonables en 
relació a la quantitat adjudicada.

• Les subvencions es tramitaran de forma anticipada a l'exercici per al 
que es sol·liciten i es resoldran durant el primer trimestre de l'any.

• Sense  perjudici  del  cofinançament  ,  no  s'haurà  de  justificar  més 
quantitat de la concedida en una subvenció.

• Les subvencions es convocaran i resoldran conforme a criteris objectius 
i de transparència.

• La  GV  recolzarà  econòmicament,  especialment,  a  les  corporacions 
locals  que  fomenten  la  participació  associativa  juvenil  en  els  seus 
municipis.

• La  GV  garantirà  l'actualització  d'un  percentatge  superior  a  l'IPC,  de 
l'exercici  anterior  al  de  elaboració  dels  pressuposts,  les  ajudes 
econòmiques a les formes organitzades de participació juvenil.

Règim sancionador i d'inspeccions

• Es mantindran les funcions d'inspecció de l'article 87 (2008).

• Les activitats i actuacions de l'IVAJ també seran inspeccionades.

• L'execució del pressupost de l'IVAJ serà objecte d'inspecció en la seua 
coherència amb les polítiques de joventut aprovades pel Consell Rector.

• El cos funcionarial  d'inspecció haurà de ser nomenat i  format per la 
Conselleria de la que depenga l'IVAJ.

• Les facultats d'inspecció es dirigiran a les entitats públiques i privades, 
centres d'informació juvenil i al mateix IVAJ.

• El CJCV podrà sol·licitar inspeccions a entitats juvenils. Els mecanismes, 
requisits  i  situacions  referents  a  aquesta  sol·licitud  s'hauran  de 
desenvolupar reglamentàriament pel mateix CJCV.

Carrer Llanterna 26 • 46001 València • Tel. 963 510 120 • Fax 963 512 655 • www.cjcv.org • cjcv@cjcv.org

http://www.cjcv.org/

