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Presentació

Aquest exemplar conté el text consolidat de la Llei 
14/1985, del 28 de juny, per la qual es regula el Con-
sell Nacional de la Joventut de Catalunya. El Consell 
va néixer l’any 1979 per mitjà d’un decret de la Ge-
neralitat provisional, però no fou fins l’any 1985 que 
va tenir rang legal. 

Tot i ser una llei relativament curta (set articles i 
diverses disposicions transitòries i finals), ha estat 
objecte de diverses modificacions des del 1985, i 
són conseqüència, principalment, del funcionament 
i la dinàmica d’un òrgan que, més enllà de les se-
ves funcions institucionals com a interlocutor de la 
Generalitat en temes juvenils, serveix com a lloc de 
trobada d’entitats i organismes juvenils. Les raons 
de les diverses modificacions, que es poden trobar 
en els preàmbuls que es transcriuen en aquesta edi-
ció, tenen a veure amb canvis en la Generalitat o en 
el Consell mateix. 

Les normes que han modificat explícitament la 
Llei 14/1985 són el Decret legislatiu 2/1994 i les lleis 
24/1998 i 1/2010. No obstant, cal destacar que la 
Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de jo-
ventut, sense fer referència a cap article concret de 
la Llei 14/1985, ha introduït noves competències i fun-
cions per al Consell Nacional de la Joventut de Cata-



lunya, que se sumen a les establertes per la legislació 
reguladora d’aquest òrgan i que, per tant, cal tenir en 
compte com a complement indispensable d’aquest 
text consolidat. Al final de la publicació, un apartat 
específic és dedicat als articles i a les disposicions 
de la Llei 33/2010 que afecten el Consell Nacional de 
la Joventut de Catalunya.

Ferran Domínguez Garcia
Lletrat del Parlament de Catalunya
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Part expositiva de les normes que regulen el 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya

Preàmbul de la Llei 14/1985
Atès que correspon als poders públics de promoure 
les condicions per a la participació lliure i eficaç de la 
joventut en el desenvolupament polític, social, eco-
nòmic i cultural, sembla convenient disposar d’una 
entitat de dret públic de base associativa que, bo i 
estimulant la participació de la joventut de Catalunya, 
permeti d’apropar les inquietuds dels joves a les ins-
titucions de govern de Catalunya.

Amb aquesta finalitat, la Generalitat provisional de 
Catalunya va crear, per mitjà del Decret de 2 d’abril 
de 1979, el Consell Nacional de la Joventut de Cata-
lunya com a organisme coordinador, dotat de perso-
nalitat jurídica pròpia.

Havent estat atribuïda a la Generalitat per l’Estatut 
d’Autonomia la competència exclusiva en matèria de 
joventut, atesa l’experiència de funcionament, sufi-
cientment dilatada, del Consell Nacional de la Jo-
ventut de Catalunya, sembla aconsellable de perfer 
ja la regulació jurídica d’aquest per mitjà d’una llei 

Llei 14/1985, del 28 de juny, 
per la qual es regula el Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya
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del Parlament, a fi d’adequar millor la naturalesa i el 
funcionament, heretats de l’etapa provisional, al marc 
institucional de la Generalitat.

Preàmbul del Decret legislatiu 2/1994
La Llei 2/1994, de 24 de març, de bases de dele-
gació en el Govern per a l’adequació de les lleis de 
Catalunya a la Llei de règim jurídic de les administra-
cions públiques i del procediment administratiu co-
mú, delega en el Govern de la Generalitat la potestat 
de dictar normes amb rang de llei per tal d’adequar 
les lleis vigents a Catalunya a la Llei 30/1992, de 26 
de novembre. 
D’acord amb l’autorització del Parlament, dins el ter-
mini establert a l’article 2 de la Llei de bases, i en el 
marc dels principis establerts a la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, relatius a la delegació de matèries 
que, d’acord amb l’apartat 2 de l’article 1 de la Llei 
de bases, són els principis i criteris que han de regir 
l’actuació del Govern en l’elaboració dels decrets le-
gislatius corresponents, es modifica la Llei 14/1985, 
de 28 de juny, per la qual es regula el Consell Nacio-
nal de la Joventut de Catalunya, i la Llei 38/1991, de 
30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activi-
tats amb infants i joves. 
Les modificacions que motiven aquest Decret legis-
latiu tenen com a finalitat adequar, d’una banda, el 
règim de recursos d’ambdues disposicions i, d’una 
altra banda, el règim sancionador que estableix la 
Llei 38/1991, de 30 de desembre, a la Llei 30/1992, 
de 26 de novembre, de règim jurídic de les admi-
nistracions públiques i del procediment administra-
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tiu comú. En relació amb el règim sancionador, en 
aquest Decret legislatiu s’estableix la supressió de 
l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei 38/1991, de 30 de 
desembre, relatiu a la notificació d’inici d’expedient 
en el cas de sancions lleus. Aquesta eliminació no 
comporta una minva de les garanties dels adminis-
trats ni del principi d’informació, atès que a la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, i al Decret 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre el procediment sancio-
nador d’aplicació als àmbits de competència de la 
Generalitat, s’estableix el deure de notificació d’ini-
ci d’expedient per a tot tipus de faltes, i per tant, 
d’acord amb el principi de supletorietat, queda assi-
milat a aquestes normes el compliment del principi 
d’informació pel que fa al procediment sancionador 
previst a la Llei d’instal·la cions destinades a activitats 
amb infants i joves.

Preàmbul de la Llei 24/1998
El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya  
(CNJC) fou creat per la Generalitat provisional per 
mitjà del Decret del 2 d’abril de 1979, amb l’objectiu 
d’aglutinar en un sol organisme les funcions que des 
de l’any 1976 havien desenvolupat la Taula Coordi-
nadora d’Entitats i Moviments de Joventut de Cata-
lunya, coneguda com a Taula de Joves de Catalu-
nya, i el Consell de Forces Polítiques Juvenils. Més 
endavant, mitjançant la Llei 14/1985, del 28 de juny, 
el Parlament de Catalunya regulava definitivament el 
marc de funcionament del CNJC. Tretze anys des-
prés, un procés de debat al si del CNJC ha conclòs 
amb la proposta unànime de modificar alguns punts 
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de la Llei 14/1985, a fi de permetre un funcionament 
més representatiu, funcional i àgil del CNJC, flexibi-
litzant la composició dels membres del Secretariat, 
creant la figura de les entitats membres adherides i 
reformulant els requisits d’entrada de noves entitats.

Preàmbul de la Llei 1/2010
L’article 4.2 de l’Estatut d’autonomia estableix que 
els poders públics de Catalunya han de facilitar la 
participació de totes les persones en la vida política, 
econòmica, cultural i social. A més, l’article 40.4 de 
l’Estatut d’autonomia indica que els poders públics 
han de promoure polítiques públiques que afavorei-
xin l’emancipació dels joves per tal que puguin par-
ticipar en igualtat de drets i deures en la vida social 
i cultural. Per la seva banda, l’article 142 de l’Estatut 
d’autonomia indica que correspon a la Generalitat la 
competència exclusiva en matèria de joventut, que 
inclou la promoció de l’associacionisme juvenil i de 
les iniciatives de participació de la gent jove.

Una de les primeres mesures que en aquest àmbit 
va prendre la Generalitat provisional fou la creació del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, que 
després fou regulat per mitjà de la Llei 14/1985, del 
28 de juny, per la qual es regula el Consell Nacio-
nal de la Joventut de Catalunya. En aquest context 
el Consell Nacio nal de la Joventut de Catalunya ha 
promogut activitats dirigides a assegurar la participa-
ció dels joves en les decisions i les mesures que els 
afecten i a fomentar en els joves l’associacionisme 
juvenil, a fi que emprenguin en grup la resolució de 
les qüestions que els afecten.
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La Llei 24/1998, del 30 de desembre, va significar 
la primera modificació de la Llei 14/1985. Onze anys 
després d’aquella primera modificació, un procés de 
debat al si del Consell Nacional de la Joventut de Ca-
talunya ha conclòs en la proposta unànime de modi-
ficar alguns punts de la Llei 14/1985, a fi de permetre 
més implicació i una major participació territorial en 
el Consell, i també especificar-ne les competències 
amb més claredat. En primer lloc, la reforma pretén 
que determinats consells locals i territorials de jo-
ventut passin d’ésser entitats membres adherides a 
ésser membres de ple dret del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya. En segon lloc, la modificació 
especifica d’una manera més precisa la clàusula re-
sidual de funcions del Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya i estableix que aquest representi el 
moviment associatiu juvenil català en les institucions 
internacionals de joventut.
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Part dispositiva consolidada

Article 11 

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya  
(CNJC) és una entitat de dret públic amb personalitat 
jurídica pròpia i amb plena capacitat per a complir 
els seus fins, que es regeix d’acord amb les disposi-
cions d’aquesta Llei, les normes que la desenvolupen 
i aquelles altres que li són aplicables.

Article 2 

Són funcions del CNJC:2 
 a) Promoure activitats dirigides a assegurar la parti-

cipació de les persones joves en les decisions i en 
les mesures que les afecten. 

 b) Elaborar i promoure, per iniciativa pròpia o a petició 
d’altri, informes o estudis sobre matèries relaciona-
des amb la joventut i amb els seus problemes.

 c) Fomentar en les persones joves l’associacionisme 
juvenil, a fi que emprenguin en grup la solució de 
les qüestions que les afecten. 

 d) Fer d’interlocutor entre la Generalitat i les organitza-
cions juvenils en tot allò que afecta les persones joves.

 e) Participar en els òrgans consultius de l’Administra-
ció quan aquesta ho requereixi.

1. En aquest sentit, cal tenir en compte el que estableix l’article 12.1 de la Llei 33/2010, 
de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut: «El Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya és una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb 
plena capacitat per a complir els seus fins, i es regeix per la seva llei específica.»

2. El text de les lletres a, b, c, d, e, f, g i h correspon a la modificació que en va fer 
la Llei 24/1998, del 30 de desembre, de modificació de la Llei 14/1985, del 28 de 
juny, per la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
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 f) Establir relacions amb altres organitzacions juvenils 
en tots llurs àmbits d’actuació.

 g) Promoure la cooperació juvenil internacional per a 
fomentar les activitats que tendeixin a aconseguir 
la pau i per a qualsevol altra matèria relacionada 
amb la joventut i amb la seva problemàtica.

 h) Promoure la creació de consells de joventut d’àm-
bit territorial.

 i) Representar el moviment associatiu juvenil català 
en les institucions internacionals de joventut.3

 j) Qualsevol altra que sigui acordada amb l’Adminis-
tració en el marc de les funcions establertes per 
aquest article.4

Article 35 

El CNJC es relaciona amb l’Administració de la Ge-
neralitat de Catalunya per mitjà de la Secretaria Ge-
neral de Joventut, a la qual pot demanar la informació 
que necessiti per a funcionar adequadament.

3. El text de la lletra i correspon a la modificació que en va fer l’article 1.1 de la Llei 
1/2010, del 4 de febrer, de segona modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, 
per la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

4. El text de la lletra j ha estat afegit per l’article 1.2 de la Llei 1/2010, del 4 de febrer, 
de segona modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual es regula el 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

5. El text d’aquest article correspon a la modificació que en va fer la Llei 24/1998, 
del 30 de desembre, de modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual 
es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
Amb relació a aquest article, cal tenir en compte el que estableixen els articles 
12.2 i 12.3 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut: 
«2. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya és l’interlocutor directe amb 
el Govern en matèria de joventut.
»3. El Govern ha de garantir una interlocució adequada amb el Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya i les entitats juvenils.»
I també l’article 42.4 de la mateixa Llei 33/2010:
«4. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya és reconegut com a interlo-
cutor preferent dels poders públics en matèria de joventut en l’àmbit nacional, en 
els termes establerts per la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual es regula el 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.»
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Article 46

 1. El CNJC és compost per entitats membres de ple 
dret i per entitats membres adherides.

 2. Poden ésser membres de ple dret:
 a) Les entitats juvenils amb base associativa, de par-

ticipació social i de funcionament democràtic.
 b) Les federacions o els organismes coordinadors 

compostos per un mínim de tres moviments juve-
nils cap dels quals, individualment, no sigui mem-
bre del CNJC. Els moviments que la federació 
o l’organisme coordinador aglutina són obligats a 
complir els mateixos requisits que s’exigeixen 
a aquells que s’incorporen al CNJC individualment.

 c) Les seccions juvenils d’entitats professionals, aca-
dèmiques, sindicals, polítiques i esportives amb 
òrgans de decisió propis que figurin com a tals 
seccions en els estatuts de les entitats respec-
tives.

 d) Els consells locals de joventut que representin un 
mínim de 5.000 habitants o siguin capitals de co-
marca, que estiguin integrats per un mínim de dos 
tipus d’entitats i que es fixin com a objectius la in-
terlocució, la coordinació i el foment de la partici-
pació al municipi corresponent.7

6. El text d’aquest article (llevat del de les lletres d i e de l’apartat 2 i b de l’apartat 3) 
correspon a la modificació que en va fer la Llei 24/1998, del 30 de desembre, 
de modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual es regula el Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya.

7. El text d’aquesta lletra ha estat afegit per l’article 2.1 de la Llei 1/2010, del 4 de 
febrer, de segona modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual es 
regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.



Llei del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 19

 e) Els consells territorials de joventut d’un àmbit d’ac-
tuació en el qual no hi hagin consells locals de jo-
ventut afiliats al CNJC.8

 3. Poden ésser entitats membres adherides:
 a) Les entitats prestadores de serveis a la joventut.
 b) Les entitats que no compleixin els requisits mínims 

exigits per a ésser membres de ple dret o que de-
cideixin llur participació en qualitat d’entitats mem-
bres adherides.9

 c) [suprimida]10

 4. Totes les organitzacions i les entitats compreses 
en els apartats 2 i 3 poden formar part del CNJC, 
d’acord amb allò que determinen els seus estatuts, 
sempre que ho sol·licitin per escrit i sempre que 
llurs estatuts, estructura i activitats no contradiguin 
els principis d’aquesta Llei i els estatuts del CNJC.

 5. Per a poder ésser entitat membre del CNJC cal 
acreditar un període mínim de dos anys des de la 
constitució de l’entitat i que la sol·licitud sigui ava-
lada per set entitats membres.

Article 5 

El CNJC es manté econòmicament amb els recur-
sos següents: 

8. El text d’aquesta lletra ha estat afegit per l’article 2.1 de la Llei 1/2010, del 4 de 
febrer, de segona modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual es 
regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

9. El text d’aquesta lletra correspon a la modificació que en va fer l’article 2.2 de la 
Llei 1/2010, del 4 de febrer, de segona modificació de la Llei 14/1985, del 28 de 
juny, per la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

10. El text d’aquesta lletra («c) Les entitats que no compleixin els requisits mínims exi-
gits per a ésser membres de ple dret o que decideixin llur participació en qualitat 
d’entitats membres adherides.») fou suprimit per l’article 2.3 de la Llei 1/2010, 
del 4 de febrer, de segona modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la 
qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
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 a) Les aportacions de les entitats que l’integren. 
 b) Les dotacions que li pot destinar la Generalitat. 
 c) Les subvencions que pot rebre d’altres entitats públi-

ques. 
 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 Consell. 
 g) Qualsevol altre recurs que li pugui ésser atribuït, 

per llei o per reglament. 

Article 6 11

 1. Els òrgans del CNJC són:
 a) L’Assemblea General.
 b) El president o presidenta.
 c) El Secretariat.
 2. L’ Assemblea General es compon de dues perso-

nes delegades de cadascuna de les entitats mem-
bres i s’ha de reunir, com a mínim, una vegada l’any. 

 3. L’ Assemblea General, d’acord amb allò que establei-
xen els estatuts del CNJC, ha d’elegir per un perío-
de de dos anys el Secretariat, el nombre de mem-
bres del qual ha d’ésser determinat estatutàriament. 
D’entre aquest Secretariat, l’Assemblea General ha 
d’elegir també el president o presidenta del CNJC, 
que ho és també del Secretariat. Quan el president 
o presidenta i les persones membres del Secretariat 

11. El text d’aquest article correspon a la modificació que en va fer la Llei 24/1998, 
del 30 de desembre, de modificació de la Llei 14/1985, del 28 de juny, per la qual 
es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
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no són delegades d’una entitat també formen part 
de l’Assemblea General, amb veu però sense vot.

 4. Les entitats membres adherides poden assistir a 
l’Assemblea General amb veu i sense vot, i, per 
tant, llurs persones delegades no tenen dret a és-
ser escollides unipersonalment, ni en comissió, ni 
en cap òrgan de representació del CNJC.

Article 7 12 

Contra els actes emanats dels òrgans del Consell, sub-
jectes al dret administratiu, un cop exhaurida la via ad-
ministrativa queda oberta la via contenciosa administra-
tiva, d’acord amb la Llei que regula aquesta jurisdicció. 

Disposicions transitòries 

Primera 

Mentre no s’aprovaran els Estatuts, el CNJC es regi-
rà per les normes de funcionament intern aprovades 
per l’Ordre de 19 de novembre de 1979 del Conseller 
d’Ensenyament i Cultura. 

Segona 

Dins els sis mesos a comptar de la publicació d’a-
questa Llei, el Secretariat del CNJC elevarà al Govern 
de la Generalitat, per mitjà de la Direcció General de 
la Joventut, la proposta d’Estatuts adequada a les 
prescripcions d’aquesta Llei perquè sigui aprovada. 

12. El text d’aquest article correspon a la modificació que en va fer l’article 1 del De-
cret legislatiu 2/1994, del 13 de juliol, pel qual es modifiquen la Llei 14/1985, del 
28 de juny, per la qual es regula el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 
i la Llei 38/1991, del 30 de desembre, d’instal·lacions destinades a activitats amb 
infants i joves
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Disposicions finals 

Primera 

El Govern de la Generalitat dictarà les disposicions 
que calguin per executar i desenvolupar aquesta Llei. 

Segona 

Queda derogat el Decret de 2 d’abril de 1979, de Crea-
ció del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya. 

Part final de les normes que modifiquen 
la Llei 14/1985

Decret legislatiu 2/1994 

Disposició final
El present Decret legislatiu entrarà en vigor el mateix 
dia de la seva publicació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya.
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Llei 24/1998

Disposicions finals

Primera

Els preceptes d’aquesta Llei el compliment dels 
quals exigeixi fer despeses amb càrrec als pressu-
postos de la Generalitat entren en vigor a l’inici del 
proper exercici pressupostari.

Segona

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya. Per tant, ordeno que tots els ciutadans als 
quals sigui d’aplicació aquesta Llei cooperin al seu 
compliment i que els tribunals i les autoritats als quals 
pertoqui la facin complir.

Llei 1/2010

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat 
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.



24 Text consolidat    

Afectacions1

Decret del 2 d’abril de 1979, de creació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya

derogació DF 2

Disposicions citades 2

Catalunya 
Estatut d’autonomia de Catalunya preàmbul Llei 1/2010 

(articles 4.2, 40.4, 142)

Decret del 2 d’abril de 1979, de creació del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya preàmbul Llei 14/1985; preàmbul 

Llei 24/1998

Ordre del 19 de novembre de 1979 del conseller 
d’Ensenyament i Cultura, per la qual s’aproven les 
normes de funcionament intern del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya DT 1

1 i 2  Si no s’indica el contrari, les referències s’entenen fetes a la Llei 14/1985.
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Disposicions de la Llei 33/2010,  
de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut 
que afecten la Llei del Consell Nacional de 
la Joventut de Catalunya (extret)

Preàmbul

I

[...] la Llei [...] especifica el paper del Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya en la seva doble vessant: 
com a ens de dret públic sotmès al dret privat i com 
a plataforma interassociativa de les entitats juvenils 
de Catalunya. [...]

Article 12. Consell Nacional de la Joventut 
de Catalunya

1. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya és 
una entitat de dret públic amb personalitat jurídica 
pròpia i amb plena capacitat per a complir els seus 
fins, i es regeix per la seva llei específica.

2. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya és 
l’interlocutor directe amb el Govern en matèria de 
joventut.

3. El Govern ha de garantir una interlocució adequada 
amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya i les entitats juvenils.

Article 20. Definició, naturalesa i aplicació

5. El Pla nacional de joventut de Catalunya coordi-
na les línies de les polítiques de joventut entre els 
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diversos representants al Consell Rector del Pla: 
l’Administració de la Generalitat, les entitats mu-
nicipalistes i el Consell Nacional de la Joventut de 
Catalunya.

Article 22. Estructura i contingut

2. El Pla nacional de joventut de Catalunya s’executa 
per mitjà dels programes d’actuació següents:

a) El Projecte Govern. És el conjunt d’actuacions i 
programes que l’Administració de la Generalitat 
defineix, impulsa, coordina i avalua. El Projecte 
Govern es materialitza en el Pla d’actuació de les 
polítiques de joventut, el qual s’aprova per acord 
del Govern.

b) El Projecte territori. És el conjunt d’actuacions i 
programes que els governs locals defineixen, im-
pulsen, coordinen i avaluen i que donen lloc als 
diferents plans locals de joventut.

c) El Projecte jove. És el conjunt d’actuacions i pro-
grames que les entitats juvenils i els grups de 
joves, representats pel Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya, defineixen, impulsen, co-
ordinen i avaluen i que configuren els plans de 
treball de les entitats juvenils i els grups de joves.

Article 23. Consell Rector

1.El Consell Rector del Pla nacional de joventut de 
Catalunya és l’òrgan col·legiat adscrit al depar-
tament competent en matèria de joventut que 
vetlla per l’aplicació del Pla nacional de joventut 
de Catalunya i per l’assoliment dels seus ob-
jectius.
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2. Al Consell Rector del Pla nacional de joventut de 
Catalunya hi són representats l’Administració de la 
Generalitat, les entitats municipalistes i el Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya.

Article 26. Desplegament

1. Per a desplegar correctament el Pla nacional de 
joventut de Catalunya, es configuren uns agents 
executors i uns òrgans de seguiment.

2. Els agents executors del desplegament del Pla 
nacional de joventut de Catalunya són els se-
güents:

a) L’Administració de la Generalitat.
b) Les administracions locals.
c) Les persones joves per mitjà del Consell Nacio-

nal de la Joventut de Catalunya, els consells locals 
de joventut, les altres entitats juvenils i els grups 
de joves.

3. Els òrgans de seguiment del desplegament del 
Pla nacional de joventut de Catalunya són els se-
güents:

a) El Consell Rector del Pla nacional de joventut de 
Catalunya, regulat per l’article 23.

b) La comissió parlamentària que estableixi el Regla-
ment del Parlament.

c) El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.

Article 42. Formes de participació juvenil

4. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya és 
reconegut com a interlocutor preferent dels poders 
públics en matèria de joventut en l’àmbit nacional, 
en els termes establerts per la Llei 14/1985, del 28 
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de juny, per la qual es regula el Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya.

Article 44. Foment de la participació juvenil

3. El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i 
els consells locals de joventut són organitzacions 
orientades a fomentar la participació juvenil.

Disposicions addicionals

Tercera. Compareixences amb relació 
al compliment del Pla nacional de joventut 
de Catalunya

La persona titular de l’òrgan competent en matèria 
de joventut que determini el Govern, al qual fa refe-
rència l’article 11, ha de comparèixer anualment al 
Parlament per a valorar el grau en què s’han assolit 
els objectius del Pla nacional de joventut de Catalu-
nya en l’aplicació d’aquest. En la mateixa sessió han 
de comparèixer tres membres del Consell Rector del 
Pla, establert per l’article 23, que ho siguin en repre-
sentació de les entitats municipalistes i del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya.
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