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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL
11141

Reial decret 999/2018, de 3 d’agost, pel qual es regulen la composició i el
funcionament del Consell de la Joventut d’Espanya.

L’article 48 de la Constitució espanyola preveu el manament als poders públics de
promoure les condicions per a la participació lliure i eficaç de la joventut en el
desenvolupament polític, social, econòmic i cultural.
La Llei 18/1983, de 16 de novembre, del Consell de la Joventut d’Espanya, va
representar el desplegament d’aquest precepte constitucional. En aquesta norma es va
crear l’organisme autònom Consell de la Joventut d’Espanya, com a entitat de dret públic
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, que té
com a fi essencial oferir un canal de lliure adhesió per propiciar la participació de la joventut
en el desenvolupament polític, social, econòmic i cultural d’Espanya.
Posteriorment, la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic
i altres mesures de reforma administrativa, va redefinir a l’article 21 la naturalesa jurídica
del Consell, en indicar que el Consell de la Joventut d’Espanya es configura com una
entitat corporativa de base privada, dotada de personalitat jurídica, que té per finalitat
servir de canal de trobada, diàleg, participació i assessorament en les polítiques públiques
en matèria de joventut, i que ha d’exercir les funcions que es determinin reglamentàriament
per al compliment d’aquests fins.
Així mateix, l’esmentada Llei 15/2014, de 16 de setembre, preveu a l’article 21,
apartats 2 i 3, la necessitat d’aprovar un reglament d’organització i funcionament intern que
completi el règim jurídic aplicable al Consell de la Joventut d’Espanya, el qual s’ha d’ajustar
a les normes que s’aprovin reglamentàriament pel que fa a la seva composició i el seu
funcionament.
L’objectiu d’aquest Reial decret és complir el manament del legislador i crear el marc
reglamentari necessari per traslladar la condició d’entitat corporativa de base privada
al Consell de la Joventut d’Espanya.
Per a això, s’ha optat per establir una autonomia màxima en la determinació dels
membres del Consell de la Joventut d’Espanya i en el seu propi funcionament, i es planteja
un desplegament reglamentari intern posterior, per garantir la transparència i la
proporcionalitat de la norma, i se cerca sempre la manera més eficaç i eficient d’establir
una regulació que no limiti el funcionament del Consell de la Joventut d’Espanya.
La definició de la composició i el funcionament d’aquesta nova entitat representa el
disseny d’un espai que ha de servir com a canal de lliure adhesió, amb autonomia real i
governança jove que permeti que la joventut adquireixi les competències necessàries per
a l’exercici de la democràcia des d’espais propis i estables, i que faci que la societat civil
organitzada per joves jugui un paper propi i fonamental en la decisió i la implementació de
polítiques en matèria de joventut des dels seus diferents àmbits i matèries a tots els nivells
de l’Estat. De la mateixa manera, ha de disposar d’instruments per participar en els espais
internacionals en els quals ha de representar i defensar els interessos i els drets de la
joventut.
En aquest Reial decret, un cop definida la naturalesa i el règim jurídic del Consell de
la Joventut d’Espanya, en què es determina el seu règim de dret privat, i un cop establerts
els seus fins i les seves funcions específiques, en què es reflecteixen funcions
representatives i de col·laboració, es regulen la composició i el funcionament del Consell
de la Joventut d’Espanya.
Pel que fa a les entitats membres del Consell de la Joventut d’Espanya, s’estableix un
règim representatiu ampli, d’acord amb el que estableix l’article 21.2 de la Llei 15/2014,
de 16 de setembre, i es dona cabuda dins del Consell de la Joventut d’Espanya a
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associacions juvenils, federacions constituïdes per aquestes, seccions juvenils de la resta
d’associacions, consells de la joventut o entitats equivalents d’àmbit autonòmic amb
personalitat jurídica pròpia reconeguts per les corresponents comunitats autònomes i
ciutats autònomes, així com a les entitats socials en els estatuts de constitució de les quals
es reconegui que presten serveis amb caràcter exclusiu a la joventut, sempre que tots
compleixin els requisits que estableixi el Reglament d’organització i funcionament intern.
A més, es planteja una regulació dels òrgans de govern i unipersonals de direcció, de
manera que sigui una estructura amb autonomia organitzativa que, al seu torn, sigui una
garantia d’un funcionament amb la independència d’acció que li reconeix la Llei 15/2014,
de 16 de setembre. Així mateix, s’ha previst la creació temporal d’una comissió gestora
que permeti a l’entitat començar a funcionar fins al moment en què es constitueixi i es
dugui a terme la primera assemblea general ordinària del Consell de la Joventut d’Espanya,
tal com recull la disposició transitòria única. Aquesta composició s’acompanya de la
descripció de les funcions que ha de dur a terme a tot el territori nacional.
Aquest Reial decret s’ajusta als principis de bona regulació que indica l’article 129 de
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
públiques, i concretament als de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica,
transparència i eficiència, ja que atén l’objectiu fonamental de donar compliment al que
estableix la Llei 15/2014, de 16 de setembre, atès que regula la composició i el
funcionament del Consell de la Joventut d’Espanya. És l’instrument normatiu més adequat
per a la seva consecució, és coherent amb la resta de l’ordenament jurídic i evita càrregues
administratives innecessàries.
En virtut d’això, a proposta de la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, d’acord
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del
dia 3 d’agost de 2018,
DISPOSO:
Article 1.

Naturalesa i règim jurídic.

1. El Consell de la Joventut d’Espanya és una entitat corporativa de base privada,
amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment del seu fi, que
duu a terme la seva activitat a tot el territori nacional, sense perjudici de la representació
internacional que té reconeguda.
2. El Consell de la Joventut d’Espanya es regeix per les normes de dret privat, amb
les especificitats que preveuen aquesta norma i les disposicions posteriors que el
despleguin. No obstant això, en l’exercici de les funcions públiques que se li hagin atribuït
o delegat es regeix per les normes de dret públic aplicables en cada cas.
3. El Consell de la Joventut d’Espanya es configura principalment com a entitat
d’interlocució i col·laboració en matèria de joventut amb l’Administració General de l’Estat
i els seus organismes i entitats de dret públic vinculades o dependents.
Article 2.

Fi.

El Consell de la Joventut d’Espanya té com a finalitat servir de canal de trobada, diàleg,
participació i assessorament en les polítiques públiques en matèria de joventut.
Article 3.

Funcions.

1. Per a la consecució del fi de l’article 2, el Consell de la Joventut d’Espanya exerceix
les funcions públiques següents:
a) Representar la joventut associada i defensar els interessos de la joventut de
manera global.
b) Col·laborar amb les administracions públiques en el disseny, la implantació, la
gestió, el seguiment i l’avaluació de les polítiques i les actuacions en matèria de joventut.
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c) Fomentar juntament amb els poders públics la participació de la joventut, i en
especial de les entitats juvenils, en el desplegament de l’educació no formal.
d) Fomentar el teixit participatiu en col·laboració amb les administracions públiques,
i estimular la creació d’entitats i consells de joventut als diferents àmbits territorials, i donarlos suport i capacitar-los.
e) Impulsar la participació lliure i eficaç de la joventut en el desenvolupament social,
econòmic, cultural i polític.
f) Canalitzar i defensar les demandes i els interessos de la joventut actuant com a
interlocutor eficaç davant els poders de l’Estat, amb la possibilitat de participar a aquest
efecte en els consells o òrgans consultius que hi hagi a l’Administració General de l’Estat
relacionats amb la joventut.
g) Participar representant Espanya com a interlocutors de la joventut associada
espanyola i defensant els interessos de la joventut de manera global, en el Fòrum Europeu
de la Joventut, així com en els altres òrgans i espais internacionals que estiguin destinats
a la societat civil i les funcions dels quals tinguin relació amb les inherents al Consell de
la Joventut d’Espanya.
h) Emetre, a iniciativa pròpia o a petició de les administracions públiques, informes i
dictàmens sobre els projectes normatius, els plans, els programes i altres iniciatives
relacionades amb l’objecte i la finalitat del Consell de la Joventut d’Espanya.
2. Correspon a més al Consell de la Joventut d’Espanya l’exercici de les funcions
següents:
a) Dur a terme, amb autonomia i independència, anàlisis, estudis i informes des de la
perspectiva de la participació juvenil.
b) Fomentar la coordinació, la relació i l’intercanvi entre les entitats integrants, així
com les relacions amb plataformes interassociatives i moviments socials.
c) Sensibilitzar l’opinió pública sobre la realitat juvenil i projectar les propostes de la
joventut vers la societat.
d) Dur a terme qualsevol altra funció que contribueixi al compliment del fi que
estableix l’article 2.
Article 4.
1.

Entitats integrants del Consell de la Joventut d’Espanya.

Poden ser entitats integrants de ple dret del Consell de la Joventut d’Espanya:

a) Les associacions juvenils, les federacions o equivalents d’àmbit estatal constituïdes
per aquestes, reconegudes legalment com a tal i que tinguin implantació i organització
pròpies, als territoris i amb el nombre de persones associades o afiliades que determini
el Reglament d’organització i funcionament intern.
b) Les seccions juvenils, les àrees, els departaments i les secretaries de la resta
d’associacions, sempre que compleixin tots els requisits indicats:
1r Tenir una especificitat i un manament de treball juvenil reconeguts pels òrgans de
direcció de l’entitat general, així com una estructura permanent adequada a aquest
manament, en què les persones joves siguin protagonistes.
2n Les persones associades o afiliades a l’entitat general pertanyents a la secretaria,
el departament, l’àrea o la secció juvenil o equivalent han de tenir l’edat que estableixi
el Reglament d’organització i funcionament intern.
3r La delegació expressa de la representació en matèria juvenil en la secretaria, el
departament, l’àrea o la secció juvenil o equivalent, per part de l’entitat general mitjançant
un acord dels seus òrgans competents.
4t Tenir la implantació que requereixi el Reglament d’organització i funcionament
intern.
c) Les entitats socials reconegudes legalment com a tal, sempre que els seus estatuts
estableixin de manera clara i explícita que entre els seus fins socials hi ha l’execució de
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manera continuada de programes i actuacions adreçats exclusivament a persones joves.
Aquestes entitats han de tenir una implantació i una organització pròpies, amb la presència
territorial i el nombre de persones associades o afiliades que determini el Reglament
d’organització i funcionament intern.
d) Els consells de la joventut o entitats equivalents d’àmbit autonòmic, reconeguts
per les corresponents comunitats autònomes i ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, dotats
de personalitat jurídica pròpia.
2. La incorporació al Consell de la Joventut d’Espanya d’una federació, una
confederació o equivalent exclou la dels seus membres per separat.
3. La condició de membre d’un consell de la joventut o una entitat equivalent reconegut
per una comunitat autònoma o per les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla és compatible
amb el dret a incorporar-se al Consell de la Joventut d’Espanya sempre que l’entitat
candidata estigui inclosa en algun dels paràgrafs a), b) i c) de l’apartat 1 d’aquest article.
4. El Consell de la Joventut d’Espanya pot admetre membres observadors, de
conveni o adherits, els drets i deures dels quals es regulen mitjançant el Reglament
d’organització i funcionament intern.
5. El procés d’incorporació que regula aquest article el determina el Reglament
d’organització i funcionament intern.
6. El Consell de la Joventut d’Espanya pot expulsar els membres que deixin de
complir els requisits per ser-ho, amb l’estudi previ de la Comissió Permanent i l’aprovació
de l’Assemblea Executiva.
Article 5.

Òrgans de govern i unipersonals.

1. Els òrgans de govern del Consell de la Joventut d’Espanya són:
a) L’Assemblea General.
b) L’Assemblea Executiva.
c) La Comissió Permanent.
d) Les comissions especialitzades.
e) La Comissió de Garanties.
f) Qualsevol altre que especifiqui el Reglament d’organització i funcionament intern.
2.

Els òrgans unipersonals del Consell de la Joventut d’Espanya són:

a) La Presidència.
b) La Vicepresidència o vicepresidències.
c) La Secretaria.
d) La Tresoreria o el responsable de finances.
e) La persona responsable de relacions internacionals.
f) La persona responsable de l’àrea o la vocalia de la Comissió Permanent.
3. La designació dels membres en els òrgans de govern que es regulin i els seus
representants ha d’observar, si s’escau, el principi de presència equilibrada entre homes
i dones.
Article 6.

L’Assemblea General.

1. L’Assemblea General és el màxim òrgan rector del Consell de la Joventut
d’Espanya i la componen les entitats integrants, les quals han de disposar de tants
representants com estableixi el Reglament d’organització i funcionament intern.
2. El seu funcionament, la regulació del vot ponderat, la convocatòria i el règim
d’acords són els que estableixi el Reglament d’organització i funcionament intern.
3. Entre les funcions essencials de l’Assemblea General hi ha les següents:
a)
b)

Marcar les línies generals i l’estratègia de l’actuació del Consell.
Elegir les persones que componen la Comissió Permanent del Consell.
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c) Elegir les persones que componen la Comissió de Garanties.
d) Aprovar i modificar el Reglament d’organització i funcionament intern, que ha
d’autoritzar l’Institut de la Joventut d’Espanya.
e) Ratificar les admissions i les mocions d’expulsió.
f) Qualsevol altra que determini el Reglament d’organització i funcionament intern.
Article 7.

L’Assemblea Executiva.

1. L’Assemblea Executiva és l’òrgan encarregat de dur a terme les funcions a què es
refereix l’article anterior, en el període de temps comprès entre la celebració de dues
assemblees generals, i li correspon promoure la relació entre la Comissió Permanent i les
entitats integrants, i aprovar els plans d’actuació derivats dels acords de l’Assemblea
General, així com les atribucions que aquesta li delegui en el Reglament d’organització i
funcionament intern.
2. L’Assemblea Executiva es compon d’un representant, amb el vot ponderat, per
cada entitat integrant d’acord amb el que estableix el Reglament d’organització i
funcionament intern.
3. El seu funcionament, la convocatòria i el règim per adoptar acords els regula
el Reglament d’organització i funcionament intern.
4. Correspon a l’Assemblea Executiva les funcions següents:
a) Fer el seguiment de les línies generals i els manaments que determini l’Assemblea
General.
b) Decidir sobre l’admissió i l’expulsió de les entitats integrants.
c) Elegir, en cas de vacant, les persones que componen la Comissió Permanent.
d) Decidir sobre els criteris de contractació de les persones que componen la
Comissió Permanent, a més d’establir el nombre i les condicions d’aquestes.
e) Fixar les quotes de les entitats integrants.
f) Aprovar i modificar el codi ètic.
g) Aprovar i modificar els principis de transparència.
h) Aprovar anualment, si és procedent, l’estat de comptes, el pressupost i el pla de
treball.
i) Crear i dissoldre grups de treball o altres òrgans consultius que no tinguin caràcter
estructural o permanent.
j) Qualsevol altra que determini el Reglament d’organització i funcionament intern.
Article 8.

La Comissió Permanent.

1. La Comissió Permanent és l’òrgan col·legiat encarregat d’executar els acords de
l’Assemblea General i de l’Assemblea Executiva. Les seves funcions són:
a) Convocar, coordinar i promoure la comunicació de les comissions especialitzades,
així com de la resta d’òrgans de govern del Consell de la Joventut d’Espanya.
b) Assumir la direcció del Consell i la seva representació quan les assemblees no es
reuneixin.
c) Dur a terme qualsevol altra funció o competència col·legiada que determini
el Reglament d’organització i funcionament intern.
2.

La Comissió Permanent es compon de:

a) La Presidència: té la màxima representació legal del Consell de la Joventut
d’Espanya davant de tota mena de persones, autoritats i entitats públiques o privades; és
qui convoca les reunions de la Comissió Permanent i altres òrgans de govern segons el
que estableixi el Reglament d’organització i funcionament intern. A més executa els acords
i per a això pot dur a terme tota mena d’actes i signar els documents necessaris per a
aquest fi.
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b) La o les vicepresidències: substitueix la Presidència per indicació d’aquesta o en
els casos d’absència, malaltia i vacant, així com en d’altres que determinin la Comissió
Permanent i l’Assemblea Executiva.
c) La Secretaria: li correspon custodiar la documentació, estendre les actes
corresponents a les sessions dels òrgans col·legiats decisoris, expedir les certificacions i
els informes que siguin necessaris, i qualsevol altra que se li delegui expressament.
d) La persona responsable de les finances, a qui correspon la custòdia del patrimoni
i la supervisió de la gestió econòmica, el pagament de lliuraments que autoritzi la
presidència, així com informar periòdicament de la situació econòmica del Consell de
la Joventut d’Espanya la Comissió Permanent i els altres òrgans que ho requereixin.
e) La persona responsable de les relacions internacionals, que és qui coordina l’acció
internacional del Consell de la Joventut d’Espanya.
f) Un mínim de dues vocalies i un màxim de quatre però sempre amb una composició
total de la Comissió de nombre senar. Aquestes vocalies duen a terme la coordinació de
l’activitat de les àrees que determini l’Assemblea General, i totes les funcions que els
atribueixi expressament l’Assemblea Executiva.
3. El Reglament d’organització i funcionament intern determina les funcions de
cadascun dels òrgans unipersonals de la Comissió Permanent, així com les seves
competències col·legiades.
Article 9.

Les comissions especialitzades.

1. Les comissions especialitzades són òrgans del Consell de la Joventut d’Espanya
adscrits a les vocalies de la Comissió Permanent, que actuen en una àrea temàtica
determinada, per tal de fer assessorament, estudi o altres funcions que determini
el Reglament d’organització i funcionament intern.
2. La seva composició i el seu funcionament els determina el Reglament
d’organització i funcionament intern.
Article 10.

La Comissió de Garanties.

1. La Comissió de Garanties és l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment
del Reglament d’organització i funcionament intern del Consell, de preservar els drets de
les entitats integrants del Consell i de vigilar el compliment dels seus deures, així com de
mediar en els conflictes que, si s’escau, sorgeixin entre aquestes.
2. La Comissió de Garanties es compon d’un màxim de cinc persones i respon
únicament davant l’Assemblea General i l’Assemblea Executiva, d’acord amb el que
estableixi el Reglament d’organització i funcionament intern.
Article 11. Funcionament del Consell de la Joventut d’Espanya.
El Reglament d’organització i funcionament intern del Consell de la Joventut d’Espanya
estableix el règim de convocatòries i el seu funcionament.
Article 12.

Règim de personal del Consell de la Joventut d’Espanya.

El personal contractat al servei del Consell de la Joventut d’Espanya està subjecte a
l’Estatut dels treballadors i a la resta de normativa laboral aplicable.
Article 13.

Règim econòmic i patrimonial.

1. El Consell de la Joventut d’Espanya disposa dels recursos econòmics següents:
a) Les dotacions específiques que, si s’escau, constin als pressupostos generals de
l’Estat.
b) Les quotes de les seves entitats integrants.
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c) Les subvencions, donacions, així com altres aportacions en espècie, que pugui
rebre de les entitats públiques o privades, d’acord amb el codi ètic i els principis de
transparència que aprovi l’Assemblea Executiva.
d) Les rendes que produeixin els béns i els valors que constitueixen el seu patrimoni.
e) Els rendiments que es generin per les activitats pròpies que dugui a terme
el Consell.
2. La gestió, l’administració i l’explotació dels béns i els drets del Consell de
la Joventut d’Espanya li corresponen a aquest.
3. El Consell de la Joventut d’Espanya pot adquirir per al compliment del seu fi tota
mena de béns per qualsevol de les maneres que admet el dret.
4. El règim de contractació del Consell de la Joventut d’Espanya es regeix pel que
disposa la legislació aplicable a l’ordenament jurídic privat.
5. El règim pressupostari, de gestió economicofinancera i de comptabilitat és el que
estableix l’ordenament jurídic privat.
Article 14.

Règim de recursos.

Els actes i les disposicions del Consell de la Joventut d’Espanya, adoptats en l’exercici
de les funcions públiques que té atribuïdes, exhaureixen la via administrativa i són
directament recurribles en la via contenciosa administrativa.
Les actuacions del Consell de la Joventut d’Espanya en altres àmbits i, especialment,
les de caràcter mercantil, civil i laboral s’han de dilucidar davant els jutjats i tribunals
competents.
Disposició transitòria única.

La Comissió Gestora.

1. Quan entri en vigor el Reial decret s’ha de constituir la Comissió Gestora
del Consell de la Joventut d’Espanya, que manté la seva vigència fins al moment en què
es constitueixi i es dugui a terme la primera Assemblea General.
2. La Comissió Gestora la conformen els membres de l’última Comissió Permanent
elegida per l’Assemblea General de l’extint organisme autònom Consell de la Joventut
d’Espanya i duu a terme les funcions que l’article 8 encomana a la Comissió Permanent.
3. La Comissió Gestora ha d’obrir, dins del termini d’un mes des de la seva constitució
i fins a un termini màxim de quatre mesos, el procediment intern d’incorporació de les
entitats que hagin de formar part del Consell de la Joventut d’Espanya a la primera
Assemblea General.
4. Durant aquest procediment, la Comissió Gestora ha de vetllar perquè les entitats
que sol·licitin la seva incorporació al Consell de la Joventut d’Espanya compleixin els
requisits establerts tenint en compte les especificitats següents:
a) Les entitats que comprèn l’article 4.1.a) han de tenir implantació i organització
pròpia en almenys tres comunitats autònomes o ciutats autònomes, han de ser membres
d’almenys tres consells de joventut amb personalitat jurídica pròpia i han de tenir mil
persones afiliades o associades amb menys de trenta anys.
b) Les entitats que comprèn l’article 4.1.b) han de tenir presència en almenys tres
comunitats autònomes o ciutats autònomes, han de ser membres d’almenys tres consells
de joventut amb personalitat jurídica pròpia i han de tenir mil persones afiliades o
associades amb menys de trenta anys.
c) Les entitats que comprèn l’article 4.1.c), independentment del nombre de persones
associades o afiliades, han de tenir implantació en almenys deu províncies i han de prestar
serveis, com a mínim, a tres mil cinc-centes persones joves anualment, i estar presents a
tres consells de joventut autonòmics dotats de personalitat jurídica pròpia. A les comunitats
autònomes en què no hi ha un consell de la joventut autonòmic és necessari acreditar en
el registre corresponent la garantia de presència autonòmica, i a aquest efecte és
computable la presència en dos registres amb el mateix valor que la presència en un
consell de la joventut autonòmic.
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d) Els consells de la joventut o entitats equivalents d’àmbit autonòmic, reconeguts
per les corresponents comunitats autònomes i ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, han
de tenir personalitat jurídica pròpia en el moment en què presentin la sol·licitud.
5. La Comissió Gestora ha de convocar la primera Assemblea General en un termini
màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor de la norma d’acord amb les condicions
següents:
a) La Comissió Gestora ha de convocar les entitats que superin positivament el
procediment d’admissió. Aquesta convocatòria s’ha d’efectuar amb una antelació mínima
de dos mesos a la celebració de l’Assemblea General.
b) La convocatòria s’ha d’acompanyar de l’ordre del dia i de la normativa reguladora
de l’elecció de la Comissió Permanent. Tots dos documents els ha d’elaborar la Comissió
Gestora i ha de procurar cercar el consens més gran possible entre les entitats integrants.
c) La Comissió Gestora ha de preparar i ha de trametre a les entitats la documentació
que ha d’examinar la primera Assemblea General, amb una antelació mínima d’un mes a
la celebració d’aquesta Assemblea General. Aquesta documentació, a la qual les entitats
poden fer les observacions que considerin oportunes, ha de constar, almenys, d’un projecte
de reglament per al funcionament de la primera Assemblea General, que s’ha d’aplicar a
partir del moment que s’aprovi per majoria simple; i un projecte de reglament de
funcionament i organització interna del Consell de la Joventut d’Espanya respecte del qual
la Comissió Gestora ha de proposar un procediment per a la proposta i la votació
d’esmenes.
6. La primera Assemblea General la componen els representants de les entitats
integrants convocades. La Comissió Gestora forma part de l’Assemblea sense vot i sense
afectar el quòrum tret que acudeixin com a representants d’una entitat membre. La
representació de les entitats es regeix pels criteris següents:
a)
b)

Cada entitat té un mínim de dos representants i un màxim de nou.
Les entitats que comprèn l’article 4.1.a), b) i c) tenen els representants següents:

1r Les entitats que pertanyin almenys a quatre consells de la joventut de comunitats
autònomes o ciutats autònomes dotats amb personalitat jurídica pròpia: tres representants.
2n Les entitats que pertanyin almenys a sis consells de la joventut de comunitats
autònomes o ciutats autònomes dotats amb personalitat jurídica pròpia: quatre
representants.
3r Les entitats que pertanyin almenys a vuit consells de la joventut de comunitats
autònomes o ciutats autònomes dotats amb personalitat jurídica pròpia: cinc representants.
4t Les entitats amb presència en un mínim de nou consells de la joventut autonòmics
o de ciutats autònomes dotats amb personalitat jurídica pròpia: sis representants.
5è Un representant addicional per la presència en quatre o més comunitats
autònomes sense consell de la joventut amb personalitat jurídica pròpia o equivalent.
c) Els consells de la joventut de les comunitats autònomes o de ciutats autònomes
dotats amb personalitat jurídica pròpia, a l’empara de l’article 4.1.d), tenen els representants
següents:
1r Tots els consells de joventut de comunitats autònomes o ciutats autònomes tenen
dos representants, inclosos els consells de joventut de Ceuta i Melilla.
2n Els consells de la joventut de comunitats autònomes tenen representants
addicionals en funció dels criteris següents:
i. Un representant addicional per cada deu associacions autonòmiques, excepte els
consells de caràcter territorial, amb un màxim de tres representants per aquest concepte.
ii. Un representant addicional per cada cinc consells de caràcter territorial dotats amb
personalitat jurídica pròpia, amb un màxim de tres representants per aquest concepte.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 188

Dissabte 4 d'agost de 2018

Secc. I. Pàg. 9

iii. Un representant addicional si la població jove, persones entre setze i trenta anys,
les dues edats incloses, segons l’últim cens oficial de l’Institut Nacional d’Estadística, de la
comunitat autònoma supera les cinc-centes mil persones.
iv. Els representants de les entitats integrants no poden superar els trenta anys
d’edat.
7. La Comissió Gestora ha de convidar les entitats observadores i de conveni de
l’extint organisme autònom Consell de la Joventut d’Espanya a participar amb veu però
sense vot a la primera Assemblea General del Consell de la Joventut d’Espanya.
8. Les entitats i les persones que convidi la Comissió Gestora tenen un representant
amb veu però sense vot. La seva credencial és diferent de la dels representants amb vot.
9. La Comissió Gestora ha de moderar la primera Assemblea General.
Disposició derogatòria única.

Derogació normativa.

Queda derogada qualsevol disposició del mateix rang o inferior que s’oposi al que
disposa aquest Reial decret.
Disposició final primera.

Constitució del Consell de la Joventut d’Espanya.

El Consell de la Joventut d’Espanya queda constituït quan entri en vigor aquest Reial
decret.
Disposició final segona.

Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de
l’Estat».
Palma, 3 d’agost de 2018.
FELIPE R.
La ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social,
CARMEN MONTÓN GIMÉNEZ

http://www.boe.es
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