
Al·legacions de l'Associació de professionals de joventut de la

Comunitat Valenciana al projecte de Decret pel qual  es

desenvolupa la Llei 15/2017 de polítiques integrals de joventut 

L'Associació  de  professionals  de  joventut  de  la  Comunitat  Valenciana  (APJCV)  té

constància de que s'ha obert el termini per a la consulta pública el projecte de decret del

Consell pel qual es desenvolupa la Llei 15/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de

polítiques integrals de joventut.

Com a organització que representa als i les professionals que treballen en les polítiques i

programes de joventut, presentem el següent document d’aportacions com al·legacions al

text proposat per a que siguen considerades en la seua redacció final.

Text actual Text proposat (va marcat en color grog)
Les propostes de canvi s’expliquen 
mitjançant el mateix redactat i, en algun cas, 
s’ha afegit alguna argumentació 
complementària.

1. Article 7. Procediment d’inscripció en el 
cens 
5. Per als consells locals i territorials, la 
documentació que caldrà adjuntar amb la 
sol·licitud serà la següent: 
d) Informe del Consell Valencià de la Joventut 
d’acord amb l’article 11.4. 

Article 7. Procediment d’inscripció en el 
cens 
5. Per als consells locals i territorials, la 
documentació que caldrà adjuntar amb la 
sol·licitud serà la següent: 
d) Informe del Consell Valencià de la Joventut 
d’acord amb l’article 11.4. 

Eliminar el punt d), per considerar que la 
constitució d’una associació juvenil com és un 
consell local i territorial no pot estar 
condicionada al vist i plau de qualsevol altra 
entitat. Dubte de la legalitat d’aquest punt i de 
l’article 11.4, el qual també caldria eliminar junt
amb l’article 11.5, el 12.2.d, el 13.4 i 13.5.

2. CAPÍTOL III Els grups de joves
Article 18. Els grups de joves
1. Els grups de joves són aquells grups sense 
personalitat jurídica ni ànim lucratiu, formats 
per, almenys, tres joves, i que tenen com a fi el
desenvolupament temporal d’activitats 
socioculturals o de representació juvenil. No 
podran realitzar activitats que promoguen o 
justifiquen l’odi o la violència en qualsevol de 

CAPÍTOL III Els grups de joves
Article 18. Els grups de joves
1. Els grups de joves són aquells grups sense 
personalitat jurídica ni ànim lucratiu, formats 
per, almenys, tres joves, i que tenen com a fi el
desenvolupament temporal d’activitats 
socioculturals o de representació juvenil. No 
podran realitzar activitats amb ànim de lucre 
personal ni que promoguen o justifiquen l’odi o 



les seues formes, ni discriminar persones per 
raó de naixement, ètnia, sexe, gènere, religió, 
opinió o qualsevol altra condició personal o 
social. 
2. Els ajuntaments podran crear, juntament 
amb els consells locals o territorials de 
joventut, censos on s’inscriuran els grups de 
joves del municipi. A més, donaran publicitat a 
les iniciatives d'aquests grups, i facilitaran el 
seu accés als recursos i serveis de què 
l’ajuntament disposa per a la promoció de la 
participació activa en els àmbits sociocultural i 
de representació.
3. Els grups de joves tindran dret a:
a. Rebre informació de les activitats de 
l’ajuntament, del Consell Local o Consell 
Territorial de Joventut que poden ser d'interés 
per a ells.
b. Rebre assessorament per part del personal 
tècnic de joventut de l’ajuntament.
c. Formar part del Consell Local o Consell 
Territorial de Joventut, en les condicions que 
s’establisquen en les normes internes 
d'aquests.
d. Ser convidats als processos de consulta i 
participar en ells.
4. Els grups de joves podran fer ús de les 
instal·lacions municipals per a l’organització 
d’actes o activitats en les condicions establides
en cada municipi.

la violència en qualsevol de les seues formes, 
ni discriminar persones per raó de naixement, 
ètnia, sexe, gènere, religió, opinió o qualsevol 
altra condició personal o social. 
2. Els ajuntaments podran crear, juntament 
amb els consells locals o territorials de 
joventut, censos on s’inscriuran els grups de 
joves del municipi. A més, donaran publicitat a 
les iniciatives d'aquests grups, i facilitaran el 
seu accés als recursos i serveis de què 
l’ajuntament disposa per a la promoció de la 
participació activa en els àmbits sociocultural i 
de representació.
3. Els grups de joves tindran dret a:
a. Rebre informació de les activitats de 
l’ajuntament, del Consell Local o Consell 
Territorial de Joventut que poden ser d'interés 
per a ells.
b. Rebre assessorament per part del personal 
tècnic de joventut de l’ajuntament.
c. Formar part del Consell Local o Consell 
Territorial de Joventut, en les condicions que 
s’establisquen en les normes internes 
d'aquests.
d. Ser convidats als processos de consulta i 
participar en ells.
4. Els grups de joves podran fer ús de les 
instal·lacions municipals per a l’organització 
d’actes o activitats en les condicions establides
en cada municipi.

3. CAPÍTOL III Els grups de joves
Article 18. Els grups de joves
1. Els grups de joves són aquells grups sense 
personalitat jurídica ni ànim lucratiu, formats 
per, almenys, tres joves, i que tenen com a fi el
desenvolupament temporal d’activitats 
socioculturals o de representació juvenil. No 
podran realitzar activitats que promoguen o 
justifiquen l’odi o la violència en qualsevol de 
les seues formes, ni discriminar persones per 
raó de naixement, ètnia, sexe, gènere, religió, 
opinió o qualsevol altra condició personal o 
social. 
2. Els ajuntaments podran crear, juntament 
amb els consells locals o territorials de 
joventut, censos on s’inscriuran els grups de 
joves del municipi. A més, donaran publicitat a 
les iniciatives d'aquests grups, i facilitaran el 
seu accés als recursos i serveis de què 
l’ajuntament disposa per a la promoció de la 
participació activa en els àmbits sociocultural i 
de representació.
3. Els grups de joves tindran dret a:

CAPÍTOL III Els grups de joves
Article 18. Els grups de joves
1. Els grups de joves són aquells grups sense 
personalitat jurídica ni ànim lucratiu, formats 
per, almenys, tres joves, i que tenen com a fi el
desenvolupament temporal d’activitats 
socioculturals o de representació juvenil. No 
podran realitzar activitats que promoguen o 
justifiquen l’odi o la violència en qualsevol de 
les seues formes, ni discriminar persones per 
raó de naixement, ètnia, sexe, gènere, religió, 
opinió o qualsevol altra condició personal o 
social. 
2. Els ajuntaments podran crear, juntament 
amb els consells locals o territorials de 
joventut, censos on s’inscriuran els grups de 
joves del municipi. A més, donaran publicitat a 
les iniciatives d'aquests grups, i facilitaran el 
seu accés als recursos i serveis de què 
l’ajuntament disposa per a la promoció de la 
participació activa en els àmbits sociocultural i 
de representació.
3. Els grups de joves tindran dret a:



a. Rebre informació de les activitats de 
l’ajuntament, del Consell Local o Consell 
Territorial de Joventut que poden ser d'interés 
per a ells.
b. Rebre assessorament per part del personal 
tècnic de joventut de l’ajuntament.
c. Formar part del Consell Local o Consell 
Territorial de Joventut, en les condicions que 
s’establisquen en les normes internes 
d'aquests.
d. Ser convidats als processos de consulta i 
participar en ells.
4. Els grups de joves podran fer ús de les 
instal·lacions municipals per a l’organització 
d’actes o activitats en les condicions establides
en cada municipi.

a. Rebre informació de les activitats de 
l’ajuntament, del Consell Local o Consell 
Territorial de Joventut que poden ser d'interés 
per a ells.
b. Rebre assessorament per part del personal 
tècnic de joventut de l’ajuntament.
c. Formar part del Consell Local o Consell 
Territorial de Joventut, en les condicions que 
s’establisquen en les normes internes 
d'aquests.
d. Ser convidats als processos de consulta i 
participar en ells.
e. Gaudir de recursos materials i econòmics 
dels ajuntaments d’acord amb les normatives 
municipals vigents
4. Els grups de joves podran fer ús de les 
instal·lacions municipals per a l’organització 
d’actes o activitats en les condicions establides
en cada municipi.

4. Títol II. Observatori Valencià de la Joventut 
Article 20. Observatori Valencià de la 
Joventut 
L´Observatori Valencià de la Joventut exercirà 
les funcions previstes en l'article 7.15 de la Llei
de joventut a través de la Subdirecció General 
de l’IVAJ amb les actuacions següents: 
1. Elaborar un recull anual d’indicadors 
estadístics sobre les condicions de vida de les 
persones joves de la Comunitat. 
2. Realitzar una enquesta periòdica, cada cinc 
anys, a la joventut valenciana, que inclourà 
dades desagregades per edats: de 12 a 17, de 
18 a 23 i de 24 a 30 anys. 
3. Mantindre una plataforma web de divulgació 
i consulta de totes les recerques i estudis 
realitzats, a partir d’un sistema de dades 
obertes. 
4. Elaborar un sistema d’indicadors per a 
l’avaluació de polítiques territorials de joventut. 
5. Elaborar un repositori de documentació 
sobre polítiques de joventut. 
6. Elaborar mapes territorials de recursos. 
7. Constituir un fons documental científic i 
impulsar les activitats d’informació. 

Títol II. Observatori Valencià de la Joventut 
Article 20. Observatori Valencià de la 
Joventut 
L´Observatori Valencià de la Joventut exercirà 
les funcions previstes en l'article 7.15 de la Llei
de joventut a través de la Subdirecció General 
de l’IVAJ amb les actuacions següents: 
1. Elaborar un recull anual d’indicadors 
estadístics sobre les condicions de vida de les 
persones joves de la Comunitat. 
2. Realitzar una enquesta periòdica, cada cinc 
anys, a la joventut valenciana, que inclourà 
dades desagregades per edats (de 12 a 17, de
18 a 23 i de 24 a 30 anys), per sexe i per 
territoris (comarques). 
3. Mantindre una plataforma web de divulgació 
i consulta de totes les recerques i estudis 
realitzats, a partir d’un sistema de dades 
obertes. 
4. Elaborar un sistema d’indicadors per a 
l’avaluació de polítiques territorials de joventut. 
5. Elaborar un repositori de documentació 
sobre polítiques de joventut. 
6. Elaborar mapes territorials de recursos. 
7. Constituir un fons documental científic i 
impulsar les activitats d’informació.

5. Títol II. Observatori Valencià de la Joventut 
Article 20. Observatori Valencià de la 
Joventut 
L´Observatori Valencià de la Joventut exercirà 
les funcions previstes en l'article 7.15 de la Llei
de joventut a través de la Subdirecció General 
de l’IVAJ amb les actuacions següents: 
1. Elaborar un recull anual d’indicadors 

Títol II. Observatori Valencià de la Joventut 
Article 20. Observatori Valencià de la 
Joventut 
L´Observatori Valencià de la Joventut exercirà 
les funcions previstes en l'article 7.15 de la Llei
de joventut a través de la Subdirecció General 
de l’IVAJ amb les actuacions següents: 
1. Elaborar un recull anual d’indicadors 



estadístics sobre les condicions de vida de les 
persones joves de la Comunitat. 
2. Realitzar una enquesta periòdica, cada cinc 
anys, a la joventut valenciana, que inclourà 
dades desagregades per edats: de 12 a 17, de 
18 a 23 i de 24 a 30 anys. 
3. Mantindre una plataforma web de divulgació 
i consulta de totes les recerques i estudis 
realitzats, a partir d’un sistema de dades 
obertes. 
4. Elaborar un sistema d’indicadors per a 
l’avaluació de polítiques territorials de joventut. 
5. Elaborar un repositori de documentació 
sobre polítiques de joventut. 
6. Elaborar mapes territorials de recursos. 
7. Constituir un fons documental científic i 
impulsar les activitats d’informació. 

estadístics sobre les condicions de vida de les 
persones joves de la Comunitat. 
2. Realitzar una enquesta periòdica, cada cinc 
anys, a la joventut valenciana, que inclourà 
dades desagregades per edats: de 12 a 17, de 
18 a 23 i de 24 a 30 anys.
3. Mantindre una plataforma web de divulgació 
i consulta de totes les recerques i estudis 
realitzats, a partir d’un sistema de dades 
obertes. 
4. Elaborar un sistema d’indicadors per a 
l’avaluació de polítiques territorials de joventut. 
5. Elaborar un repositori de documentació 
sobre polítiques de joventut. 
6. Elaborar mapes territorials de recursos. 
7. Constituir un fons documental científic i 
impulsar les activitats d’informació.
8. La informació es publicarà en format de 
dades obertes per a facilitar la seua anàlisi i 
reutilització, esmentant sempre la seua 
procedència.

6. Títol III. Polítiques de joventut 
Capítol I. Competències municipals de 
joventut 
Article 26. Els serveis municipals de 
joventut 
1. Els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana,
amb la finalitat de facilitar el compliment de 
l’article 5 de la Llei de joventut sobre la 
corresponsabilitat de les administracions 
públiques en les polítiques de joventut, i de les 
competències atribuïdes en l’article 35.1 de la 
mateixa llei, hauran d’integrar en la seua 
organització un servei municipal de joventut 
amb les corresponents partides 
pressupostàries anuals destinades a l'exercici 
de les competències en la matèria. 
2. Els serveis municipals de joventut hauran 
d’estar dotats amb els recursos humans i 
materials suficients per a desenvolupar les 
seues funcions, recursos que seran 
proporcionals a la seua població, i sobretot, a 
la seua població jove. 
3. Els serveis municipals de joventut, dels 
ajuntaments amb més de 5.000 habitants i de 
les mancomunitats, hauran de comptar, 
almenys, amb un lloc de treball que, d'acord 
amb els grups de classificació professional 
previstos en la normativa bàsica en matèria de 
funció pública, serà del grup A. 

Títol III. Polítiques de joventut 
Capítol I. Competències municipals de 
joventut 
Article 26. Els serveis municipals de 
joventut 
1. Els Ajuntaments de la Comunitat Valenciana,
amb la finalitat de facilitar el compliment de 
l’article 5 de la Llei de joventut sobre la 
corresponsabilitat de les administracions 
públiques en les polítiques de joventut, i de les 
competències atribuïdes en l’article 35.1 de la 
mateixa llei, hauran d’integrar en la seua 
organització un servei municipal de joventut 
amb les corresponents partides 
pressupostàries anuals destinades a l'exercici 
de les competències en la matèria. 
2. Els serveis municipals de joventut hauran 
d’estar dotats amb els recursos humans i 
materials suficients per a desenvolupar les 
seues funcions, recursos que seran 
proporcionals a la seua població, i sobretot, a 
la seua població jove.
3. Les entitats locals que sol·liciten recursos 
per al desenvolupament de programes 
d'activitats, equipament o ajudes per a la 
contractació de personal dels seus 
departaments de joventut hauran de comptar 
amb una previsió de dotació de professionals 
en les seues relacions de llocs de treball 
d'acord amb els següents mínims:

a) Municipis de > 100.000 habitants: 1 plaça
de coordinació, 3 places de tècnics/ques 



de joventut, 5 places de tècnics/ques 
d'animació i informació juvenil. 

b) Municipis de 100.000 a 50.000 habitants: 
1 plaça de coordinació, 2 places de 
tècnics/ques de joventut, 3 places de 
tècnics/ques d'animació i informació 
juvenil.  

c) Municipis de 50.000 a 20.000 habitants: 1
plaça de coordinació, 1 places de 
tècnics/ques de joventut, 2 places de 
tècnics/ques d'animació i informació 
juvenil.  

d) Municipis de 20.000 a 5.000 habitants: 1 
plaça de tècnic/a de joventut, 2 places de 
tècnics/ques d'animació i informació 
juvenil.  

e) Municipis de 5.000 a 2.000 habitants: 1 
plaça de tècnic/a de joventut, 1 plaça de 
tècnic/a d'animació i informació juvenil.  

f) Municipis de menys de 2000 habitants: 
alguna plaça de la relació de llocs de 
treball haurà de tindre entre les seues 
funcions la gestió de programes 
d’animació i informació juvenil.

g) Mancomunitats (que atenen a un conjunt 
de municipis): 1 plaça de tècnic/a de 
joventut, 3 places de tècnics/ques 
d'animació i informació juvenil.  

A més, les entitats locals dotaran els 
departaments de joventut del personal 
administratiu i de serveis escaient per al seu 
correcte funcionament.

7. Títol III. Polítiques de joventut 
Capítol I. Competències municipals de 
joventut 
Article 26. Els serveis municipals de 
joventut 
(afegir després del punt 3)

Títol III. Polítiques de joventut 
Capítol I. Competències municipals de 
joventut 
Article 26. Els serveis municipals de 
joventut 
X.- Els serveis municipals de joventut hauran 
de disposar dels espais físics suficients per a 
les seues actuacions.

8. Títol III. Polítiques de joventut 
Capítol I. Competències municipals de 
joventut 
Article 26. Els serveis municipals de 
joventut 
(afegir després del punt 3)

Títol III. Polítiques de joventut 
Capítol I. Competències municipals de 
joventut 
Article 26. Els serveis municipals de 
joventut 
X. L'espai públic de referència per al 
desenvolupament de les polítiques locals de 
joventut és el centre juvenil. El centre juvenil és
un equipament polivalent comunitari de 
titularitat municipal llur finalitat és fomentar l'oci
educatiu, l’encontre, la informació, la 
comunicació i la producció cultural de la 
joventut, afavorint la seua formació cívica 



integral així com promoure l'associacionisme i 
la creació de grups estables de joves. 
Comptarà amb espais físics suficients per a 
acollir els serveis bàsics i les activitats pròpies 
dels programes i activitats d’animació i 
informació per a joves.

9. Títol III. Polítiques de joventut 
Capítol I. Competències municipals de 
joventut 
Article 26. Els serveis municipals de 
joventut 
(afegir després del punt 3)

Títol III. Polítiques de joventut 
Capítol I. Competències municipals de 
joventut 
Article 26. Els serveis municipals de 
joventut 
X.- A més del pla local o territorial de joventut 
(de caire pluriennal), cada servei municipal de 
joventut disposarà d'un pla anual d’actuacions 
que intregrarà els distints programes i activitats
per a joves que es desenvolupen cada exercici 
per part de l’Ajuntament.

10. Article 27. Pla de finançament concertat
1. De conformitat amb allò que disposa l’article 
35.2 de la Llei de joventut, la Generalitat 
aprovarà un pla de finançament concertat en 
matèria de joventut per a les entitats locals de 
la Comunitat Valenciana, com a eina per a 
garantir el desenvolupament de les polítiques 
de joventut en tot el territori.
En concret, el pla permetrà finançar:
a. Els serveis de professionals en la matèria, 
tenint en compte les ràtios que, en funció de 
variables com el nombre d’habitants, el 
percentatge de població jove, la dispersió 
territorial o altres que resulten significatives, 
s’establiran en el Pla.
b. Els programes destinats a fomentar l’oci 
educatiu, l’educació en la participació, la 
informació i animació juvenil i la promoció de 
l’emancipació de la població jove.
c. Els recursos per al suport dels equipaments 
específics.

Article 27. Pla de finançament concertat
1. De conformitat amb allò que disposa l’article 
35.2 de la Llei de joventut, la Generalitat 
aprovarà un pla de finançament concertat en 
matèria de joventut per a les entitats locals de 
la Comunitat Valenciana, com a eina per a 
garantir el desenvolupament de les polítiques 
de joventut en tot el territori.
En concret, el pla permetrà finançar:
a. Els serveis de professionals en la matèria, 
tenint en compte les ràtios que, en funció de 
variables com el nombre d’habitants, el 
percentatge de població jove, la dispersió 
territorial o altres que resulten significatives, 
s’establiran en el Pla.
b. Els programes destinats a fomentar l’oci 
educatiu, l’educació en la participació, la 
informació i animació juvenil, la difusió de 
valors democràtics i hàbits sostenibles i 
saludables, la promoció cultural juvenil i 
contribuir a l’emancipació de la població jove.
c. Els recursos per al suport dels equipaments 
específics.

11. Article 27. Pla de finançament concertat 
2. El pla de finançament concertat serà 
plurianual i serà aprovat pel Consell, a 
proposta del Consell Rector de l’IVAJ. La 
subvenció es formalitzarà a través d’un 
contracte-programa en què es contindran les 
condicions específiques en què l’entitat local 
rebrà els fons, així com totes les obligacions a 
complir per les parts. 

Article 27. Pla de finançament concertat 
2. El pla de finançament concertat serà 
pluriennal i serà aprovat pel Consell, a 
proposta del Consell Rector de l’IVAJ. La 
subvenció es formalitzarà a través d’un 
contracte-programa en què es contindran les 
condicions específiques en què l’entitat local 
rebrà els fons, així com totes les obligacions a 
complir per les parts. 

12. Article 27. Pla de finançament concertat 
3. Perquè una entitat local puga rebre fons del 
pla de finançament concertat, es requerirà:

Article 27. Pla de finançament concertat 
3. Perquè una entitat local puga rebre fons del 
pla de finançament concertat, es requerirà:



a. Que estiga prevista com a beneficiària en la 
línia pressupostària nominativa del pressupost 
de la Generalitat.
b. Que tinga aprovat el seu pla local o territorial
de joventut d’acord amb allò que es preveu en 
l’article següent, o que es comprometa a 
aprovar-ho durant el primer any de vigència del
contracte programa.

a. Que estiga prevista com a beneficiària en la 
línia pressupostària nominativa del pressupost 
de la Generalitat.
b. Que tinga aprovat el seu pla local o territorial
de joventut d’acord amb allò que es preveu en 
l’article següent, o que es comprometa a 
aprovar-ho durant els primers dos anys de 
vigència del contracte programa.

13. Article 27. Pla de finançament concertat 
3. Perquè una entitat local puga rebre fons del 
pla de finançament concertat, es requerirà:
a. Que estiga prevista com a beneficiària en la 
línia pressupostària nominativa del pressupost 
de la Generalitat.
b. Que tinga aprovat el seu pla local o territorial
de joventut d’acord amb allò que es preveu en 
l’article següent, o que es comprometa a 
aprovar-ho durant el primer any de vigència del
contracte programa.
c. Que compte amb un espai públic específic 
per a desenvolupar polítiques integrals de 
joventut.

Article 27. Pla de finançament concertat 
3. Perquè una entitat local puga rebre fons del 
pla de finançament concertat, es requerirà:
a. Que estiga prevista com a beneficiària en la 
línia pressupostària nominativa del pressupost 
de la Generalitat.
b. Que tinga aprovat el seu pla local o territorial
de joventut d’acord amb allò que es preveu en 
l’article següent, o que es comprometa a 
aprovar-ho durant el primer any de vigència del
contracte programa.
c. Que compte amb un espai públic específic 
per a desenvolupar polítiques integrals de 
joventut.
d. Comptar amb una previsió de dotació de 
professionals en les seues relacions de llocs 
de treball d'acord amb els mínims detallats en 
l’article 26.3 d’este decret.

14. Article 29. Xarxa Valenciana d’Informació i 
Animació Juvenil. 
La Xarxa Valenciana d'Informació i Animació 
Juvenil és el conjunt de serveis que tenen com 
a objecte realitzar activitats d'informació i 
dinamització, dirigides a les persones joves, 
amb la finalitat de facilitar el seu 
desenvolupament personal i la seua 
participació en la vida social. La informació, 
l'orientació i l'assessorament prestats hauran 
d’ajustar-se als principis de la Carta Europea 
d’Informació Juvenil. 

Article 29. Xarxa Valenciana d’Informació i 
Animació Juvenil. 
La Xarxa Valenciana d'Informació i Animació 
Juvenil és el conjunt de serveis que tenen com 
a objecte realitzar activitats d'informació i 
dinamització, dirigides a les persones joves, 
amb la finalitat de facilitar el seu 
desenvolupament personal i la seua 
participació en la vida social, econòmica, 
cultural  i política. La informació, l'orientació i 
l'assessorament prestats hauran d’ajustar-se 
als principis de la Carta Europea d’Informació 
Juvenil. 

15. Article 31. Reconeixement dels serveis que 
integren la Xarxa Valenciana d’Informació i 
Animació Juvenil
El reconeixement dels serveis que integren la 
Xarxa Valenciana d´Informació i Animació 
Juvenil requerirà la inscripció prèvia en el Cens
de la Xarxa Valenciana d'Informació i Animació 
Juvenil en la forma i amb els requisits establits 
en l’article 36 del present decret.

Article 31. Reconeixement dels serveis que 
integren la Xarxa Valenciana d’Informació i 
Animació Juvenil
El reconeixement dels serveis que integren la 
Xarxa Valenciana d´Informació i Animació 
Juvenil requerirà la inscripció prèvia en el Cens
de la Xarxa Valenciana d'Informació i Animació 
Juvenil en la forma i amb els requisits establits 
en l’article 36 del present decret.
Formar part de la Xarxa Valenciana 
d'Informació i Animació Juvenil permetrà 
accedir a les ajudes econòmiques per a 
personal, equipament i activitats i als serveis i 



assessorament que articule l’IVAJ.

16. Afegir un nou article darerre del 31 i renumerar
els següents. 

Article XX. Suport de la Xarxa Valenciana 
d’Informació i Animació Juvenil als 
municipis en risc de despoblació
La Xarxa Valenciana d’Informació i Animació 
Juvenil disposarà de mecanismes específics 
de suport per als centres d’informació i 
animació juvenil de municipis en risc de 
despoblació i envelliment dels seus habitants.

17. Article 32. L’Institut Valencià de la Joventut i
la Xarxa Valenciana d'Informació i Animació
Juvenil
L’IVAJ, en relació amb la Xarxa Valenciana 
d'Informació i Animació Juvenil, té 
encomanades les competències següents:
1. Potenciar i impulsar el desenvolupament de 
la Xarxa i coordinar el seu funcionament.
2. Promoure la creació de nous serveis 
d’informació i animació juvenil i prestar 
l’assessorament que requerisquen per a la 
seua obertura.
3. Gestionar el Cens de la Xarxa Valenciana 
d'Informació i Animació Juvenil.
4. Facilitar l’intercanvi d’informació i els 
programes conjunts d’interés per a la joventut.
5. Promoure la formació, tant en línia com 
presencial, del personal adscrit als serveis 
d’informació i animació juvenil de la Xarxa.
6. Garantir la difusió d’informació plural i 
actualitzada en tot el territori de la Comunitat i 
establir els mecanismes perquè la informació, 
orientació i assessorament a les persones 
joves es base en els principis d’igualtat, 
independència, qualitat i atenció personal a la 
joventut, respectant la confidencialitat i 
l’anonimat de les persones usuàries, d’acord 
amb el que estableix la Carta Europea 
d’Informació Juvenil.
7. Fomentar i l’ús de les xarxes socials i donar-
hi suport per part dels serveis d’informació i 
animació juvenil de la Xarxa i establir 
mecanismes de col·laboració per tal de 
garantir els drets a l’accés a la informació i a 
l’accés gratuït i universal a internet i a les 
tecnologies de la informació i la comunicació 
que estableix l’article 4 de la Llei de joventut.
8. Fer difusió dels serveis i les activitats 
promoguts pels serveis d’informació i animació 
juvenil de la Xarxa.
9. Vetlar pel compliment del que estableix el 
present decret perquè els serveis d’informació 
juvenil porten a terme les seues tasques amb 
l’eficàcia i la qualitat necessàries.

Article 32. L’Institut Valencià de la Joventut i
la Xarxa Valenciana d'Informació i Animació
Juvenil
L’IVAJ, en relació amb la Xarxa Valenciana 
d'Informació i Animació Juvenil, té 
encomanades les competències següents:
1. Potenciar i impulsar el desenvolupament de 
la Xarxa i coordinar el seu funcionament.
2. Promoure la creació de nous serveis 
d’informació i animació juvenil i prestar 
l’assessorament que requerisquen per a la 
seua obertura.
3. Gestionar el Cens de la Xarxa Valenciana 
d'Informació i Animació Juvenil.
4. Facilitar l’intercanvi d’informació i els 
programes conjunts d’interés per a la joventut.
5. Promoure la formació, tant en línia com 
presencial, del personal adscrit als serveis 
d’informació i animació juvenil de la Xarxa.
6. Garantir la difusió d’informació plural i 
actualitzada en tot el territori de la Comunitat i 
establir els mecanismes perquè la informació, 
orientació i assessorament a les persones 
joves es base en els principis d’igualtat, 
independència, qualitat i atenció personal a la 
joventut, respectant la confidencialitat i 
l’anonimat de les persones usuàries, d’acord 
amb el que estableix la Carta Europea 
d’Informació Juvenil.
7. Fomentar i l’ús de les xarxes socials i donar-
hi suport per part dels serveis d’informació i 
animació juvenil de la Xarxa i establir 
mecanismes de col·laboració per tal de garantir
els drets a l’accés a la informació i a l’accés 
gratuït i universal a internet i a les tecnologies 
de la informació i la comunicació que estableix 
l’article 4 de la Llei de joventut.
8. Fer difusió dels serveis i les activitats 
promoguts pels serveis d’informació i animació 
juvenil de la Xarxa.
9. Vetlar pel compliment del que estableix el 
present decret perquè els serveis d’informació 
juvenil porten a terme les seues tasques amb 
l’eficàcia i la qualitat necessàries.



10. Col·laborar amb altres organismes d’àmbit 
estatal, europeu i internacional i promoure i 
facilitar la participació dels serveis d’informació 
i animació juvenil de la Xarxa en activitats i 
projectes internacionals.

10. Col·laborar amb altres organismes d’àmbit 
estatal, europeu i internacional i promoure i 
facilitar la participació dels serveis d’informació 
i animació juvenil de la Xarxa en activitats i 
projectes internacionals.
XX. Donar suport econòmic per a personal, 
equipament i activitats mitjançant les 
convocatòries corresponents de l’IVAJ.

18. Article 32. L’Institut Valencià de la Joventut i
la Xarxa Valenciana d'Informació i Animació
Juvenil
L’IVAJ, en relació amb la Xarxa Valenciana 
d'Informació i Animació Juvenil, té 
encomanades les competències següents:
1. Potenciar i impulsar el desenvolupament de 
la Xarxa i coordinar el seu funcionament.
2. Promoure la creació de nous serveis 
d’informació i animació juvenil i prestar 
l’assessorament que requerisquen per a la 
seua obertura.
3. Gestionar el Cens de la Xarxa Valenciana 
d'Informació i Animació Juvenil.
4. Facilitar l’intercanvi d’informació i els 
programes conjunts d’interés per a la joventut.
5. Promoure la formació, tant en línia com 
presencial, del personal adscrit als serveis 
d’informació i animació juvenil de la Xarxa.
6. Garantir la difusió d’informació plural i 
actualitzada en tot el territori de la Comunitat i 
establir els mecanismes perquè la informació, 
orientació i assessorament a les persones 
joves es base en els principis d’igualtat, 
independència, qualitat i atenció personal a la 
joventut, respectant la confidencialitat i 
l’anonimat de les persones usuàries, d’acord 
amb el que estableix la Carta Europea 
d’Informació Juvenil.
7. Fomentar i l’ús de les xarxes socials i donar-
hi suport per part dels serveis d’informació i 
animació juvenil de la Xarxa i establir 
mecanismes de col·laboració per tal de 
garantir els drets a l’accés a la informació i a 
l’accés gratuït i universal a internet i a les 
tecnologies de la informació i la comunicació 
que estableix l’article 4 de la Llei de joventut.
8. Fer difusió dels serveis i les activitats 
promoguts pels serveis d’informació i animació 
juvenil de la Xarxa.
9. Vetlar pel compliment del que estableix el 
present decret perquè els serveis d’informació 
juvenil porten a terme les seues tasques amb 
l’eficàcia i la qualitat necessàries.
10. Col·laborar amb altres organismes d’àmbit 

Article 32. L’Institut Valencià de la Joventut i
la Xarxa Valenciana d'Informació i Animació
Juvenil
L’IVAJ, en relació amb la Xarxa Valenciana 
d'Informació i Animació Juvenil, té 
encomanades les competències següents:
1. Potenciar i impulsar el desenvolupament de 
la Xarxa i coordinar el seu funcionament.
2. Promoure la creació de nous serveis 
d’informació i animació juvenil i prestar 
l’assessorament que requerisquen per a la 
seua obertura.
3. Gestionar el Cens de la Xarxa Valenciana 
d'Informació i Animació Juvenil.
4. Facilitar l’intercanvi d’informació i els 
programes conjunts d’interés per a la joventut.
5. Promoure la formació, tant en línia com 
presencial, del personal adscrit als serveis 
d’informació i animació juvenil de la Xarxa.
6. Garantir la difusió d’informació plural i 
actualitzada en tot el territori de la Comunitat i 
establir els mecanismes perquè la informació, 
orientació i assessorament a les persones 
joves es base en els principis d’igualtat, 
independència, qualitat i atenció personal a la 
joventut, respectant la confidencialitat i 
l’anonimat de les persones usuàries, d’acord 
amb el que estableix la Carta Europea 
d’Informació Juvenil.
7. Fomentar i l’ús de les xarxes socials i donar-
hi suport per part dels serveis d’informació i 
animació juvenil de la Xarxa i establir 
mecanismes de col·laboració per tal de garantir
els drets a l’accés a la informació i a l’accés 
gratuït i universal a internet i a les tecnologies 
de la informació i la comunicació que estableix 
l’article 4 de la Llei de joventut.
8. Fer difusió dels serveis i les activitats 
promoguts pels serveis d’informació i animació 
juvenil de la Xarxa.
9. Vetlar pel compliment del que estableix el 
present decret perquè els serveis d’informació 
juvenil porten a terme les seues tasques amb 
l’eficàcia i la qualitat necessàries.
10. Col·laborar amb altres organismes d’àmbit 



estatal, europeu i internacional i promoure i 
facilitar la participació dels serveis d’informació 
i animació juvenil de la Xarxa en activitats i 
projectes internacionals.

estatal, europeu i internacional i promoure i 
facilitar la participació dels serveis d’informació 
i animació juvenil de la Xarxa en activitats i 
projectes internacionals.
XX. Descentralitzar en els centres d’informació 
i animació juvenil que formen la Xarxa la gestió
i prestació d’aquells serveis i programes que es
considere oportú per a garantir la igualtat 
d’accés dels i les joves a activitats i 
oportunitats.

19. Article 33. Els centres d’informació i 
animació juvenil 
4. A més, els centres d’informació i animació 
juvenil oferiran els serveis i programes 
següents:
a. Promoció i sensibilització per a joves: 
campanyes i programes d’educació en valors.
b. Animació i oci educatiu: inclourà tant el 
programa d’animació i oci educatiu del centre 
com els que l’ajuntament o mancomunitat 
desenvolupe als centres juvenils o altres 
espais.
c. Participació juvenil, que inclourà:

• Fòrums joves.
• Programes de grups joves i d’educació 

en la participació als IES i als centres 
juvenils.

• Foment del voluntariat juvenil.
• Acompanyament i recursos per a 

projectes associatius.
Així mateix, podran desplegar altres programes
i oferir recursos per a joves no assenyalats 
abans però que es consideren d'interés. 

Article 33. Els centres d’informació i 
animació juvenil 
4. A més, els centres d’informació i animació 
juvenil oferiran els serveis i programes 
següents:
a. Promoció i sensibilització per a joves: 
campanyes i programes d’educació en valors 
democràtics i hàbits sostenibles i saludables.
b. Animació, oci educatiu: inclourà tant el 
programa d’animació i oci educatiu del centre 
com els que l’ajuntament o mancomunitat 
desenvolupe als centres juvenils o altres 
espais.
c. Participació juvenil, que inclourà:

• Fòrums joves.
• Programes de grups joves i d’educació 

en la participació als IES i als centres 
juvenils.

• Foment del voluntariat juvenil.
• Acompanyament i recursos per a 

projectes associatius.
Així mateix, podran desplegar altres programes
i oferir recursos per a joves no assenyalats 
abans però que es consideren d'interés. 

20. Article 33. Els centres d’informació i 
animació juvenil 
4. A més, els centres d’informació i animació 
juvenil oferiran els serveis i programes 
següents:
a. Promoció i sensibilització per a joves: 
campanyes i programes d’educació en valors.
b. Animació i oci educatiu: inclourà tant el 
programa d’animació i oci educatiu del centre 
com els que l’ajuntament o mancomunitat 
desenvolupe als centres juvenils o altres 
espais.
c. Participació juvenil, que inclourà:

• Fòrums joves.
• Programes de grups joves i d’educació 

en la participació als IES i als centres 
juvenils.

• Foment del voluntariat juvenil.
• Acompanyament i recursos per a 

Article 33. Els centres d’informació i 
animació juvenil 
4. A més, els centres d’informació i animació 
juvenil oferiran els serveis i programes 
següents:
a. Promoció i sensibilització per a joves: 
campanyes i programes d’educació en valors.
b. Animació, oci educatiu, promoció cultural i 
educació no formal: inclourà tant el programa 
d’animació i oci educatiu del centre com els 
que l’ajuntament o mancomunitat desenvolupe 
als centres juvenils o altres espais.
c. Participació juvenil, que inclourà:

• Fòrums joves.
• Programes de grups joves i d’educació 

en la participació als IES i als centres 
juvenils.

• Foment del voluntariat juvenil.
• Acompanyament i recursos per a 



projectes associatius.
Així mateix, podran desplegar altres programes
i oferir recursos per a joves no assenyalats 
abans però que es consideren d'interés. 

projectes associatius.
Així mateix, podran desplegar altres programes
i oferir recursos per a joves no assenyalats 
abans però que es consideren d'interés. 

21. Article 33. Els centres d’informació i 
animació juvenil 
4. A més, els centres d’informació i animació 
juvenil oferiran els serveis i programes 
següents:
a. Promoció i sensibilització per a joves: 
campanyes i programes d’educació en valors.
b. Animació i oci educatiu: inclourà tant el 
programa d’animació i oci educatiu del centre 
com els que l’ajuntament o mancomunitat 
desenvolupe als centres juvenils o altres 
espais.
c. Participació juvenil, que inclourà:

• Fòrums joves.
• Programes de grups joves i d’educació 

en la participació als IES i als centres 
juvenils.

• Foment del voluntariat juvenil.
• Acompanyament i recursos per a 

projectes associatius.
Així mateix, podran desplegar altres programes
i oferir recursos per a joves no assenyalats 
abans però que es consideren d'interés. 

Article 33. Els centres d’informació i 
animació juvenil 
4. A més, els centres d’informació i animació 
juvenil oferiran els serveis i programes 
següents:
a. Promoció i sensibilització per a joves: 
campanyes i programes d’educació en valors.
b. Animació, oci educatiul: inclourà tant el 
programa d’animació i oci educatiu del centre 
com els que l’ajuntament o mancomunitat 
desenvolupe als centres juvenils o altres 
espais.
c. Participació juvenil, que inclourà:

• Fòrums joves.
• Programes de grups joves i d’educació 

en la participació als IES i als centres 
juvenils.

• Foment del voluntariat juvenil.
• Acompanyament i recursos per a 

projectes associatius.
d. Informació, sensibilització i assessorament 
en totes aquelles qüestions d’interés per a la 
gent jove i que contribuisquen al seu procés de
transició a la vida adulta.
Així mateix, podran desplegar altres programes
i oferir recursos per a joves no assenyalats 
abans però que es consideren d'interés. 

22. Article 34. Els punts d'informació jove
Són espais coordinats amb un centre 
d’informació i animació juvenil i que estaran 
sostinguts per corresponsals juvenils. La 
informació serà facilitada als punts d’informació
juvenil pel centre d’informació i animació juvenil
del territori.

Article 34. Els punts d'informació jove
Són espais coordinats amb un centre 
d’informació i animació juvenil i que podran 
estar sostinguts per corresponsals juvenils. La 
informació serà facilitada als punts d’informació
juvenil pel centre d’informació i animació juvenil
del territori.

23. Article 35. Corresponsals
1. Els ajuntaments podran promoure la figura 
de corresponsals juvenils, que són joves del 
municipi que voluntàriament col·laboren amb 
els punts d’informació juvenil apropant la 
informació directament als joves.
2. La tasca de corresponsal serà voluntària, 
però els ajuntaments podran preveure ajudes o
incentius com ara descomptes o beneficis per 
a la utilització de serveis municipals.

Article 35. Corresponsals
1. Els ajuntaments podran promoure la figura 
de corresponsals juvenils, que són joves del 
municipi que voluntàriament col·laboren amb 
els punts d’informació juvenil apropant la 
informació directament als joves.
2. La tasca de corresponsal serà voluntària, 
però els ajuntaments podran preveure ajudes o
incentius com ara descomptes o beneficis per 
a la utilització de serveis municipals.

24. Article 35. Corresponsals
1. Els ajuntaments podran promoure la figura 
de corresponsals juvenils, que són joves del 
municipi que voluntàriament col·laboren amb 

Article 35. Corresponsals
1. Els ajuntaments podran promoure la figura 
de corresponsals juvenils, que són joves del 
municipi que voluntàriament col·laboren amb 



els punts d’informació juvenil apropant la 
informació directament als joves.
2. La tasca de corresponsal serà voluntària, 
però els ajuntaments podran preveure ajudes o
incentius com ara descomptes o beneficis per 
a la utilització de serveis municipals.

els punts d’informació juvenil apropant la 
informació directament als joves i en accions 
de dinamització.
2. La tasca de corresponsal serà voluntària, 
però els ajuntaments podran preveure ajudes o
incentius com ara descomptes o beneficis per 
a la utilització de serveis municipals.

25. Article 35. Corresponsals
1. Els ajuntaments podran promoure la figura 
de corresponsals juvenils, que són joves del 
municipi que voluntàriament col·laboren amb 
els punts d’informació juvenil apropant la 
informació directament als joves.
2. La tasca de corresponsal serà voluntària, 
però els ajuntaments podran preveure ajudes o
incentius com ara descomptes o beneficis per 
a la utilització de serveis municipals.

Article 35. Corresponsals
1. Els ajuntaments podran promoure la figura 
de corresponsals juvenils, que són joves del 
municipi que voluntàriament col·laboren amb 
els punts d’informació juvenil apropant la 
informació directament als joves
2. La tasca de corresponsal serà voluntària, 
però els ajuntaments podran preveure ajudes 
econòmiques o incentius com ara descomptes 
o beneficis per a la utilització de serveis 
municipals.

26. Article 36. El Cens de la Xarxa Valenciana 
d'Informació i Animació Juvenil. Inscripció
2. La inscripció al cens requerirà un sol·licitud 
de qui tinga la representació legal de l’entitat 
local interessada, acompanyada d’una 
declaració responsable en la qual l’entitat es 
compromet a complir els requisits següents:
b. Disposar d’un espai diferenciat per a les 
tasques relacionades amb la informació juvenil,
que haurà de ser accessible i garantir el dret a 
la intimitat i a l’anonimat de les persones 
usuàries. Aquest espai comptarà, com a mínim,
amb telèfon, ordinador amb accés a internet, 
impressora i fotocopiadora i disposarà de wifi 
amb accés per a les persones usuàries.

Article 36. El Cens de la Xarxa Valenciana 
d'Informació i Animació Juvenil. Inscripció
2. La inscripció al cens requerirà un sol·licitud 
de qui tinga la representació legal de l’entitat 
local interessada, acompanyada d’una 
declaració responsable en la qual l’entitat es 
compromet a complir els requisits següents:
b. Disposar d’un espai diferenciat per a les 
tasques relacionades amb la informació juvenil,
que haurà de ser accessible i garantir el dret a 
la intimitat i a l’anonimat de les persones 
usuàries. Aquest espai comptarà, com a mínim,
amb telèfon, ordinador amb accés a internet, 
impressora i fotocopiadora i disposarà de wifi 
amb accés per a les persones usuàries, així 
com actuacions per a afavorir l’alfabetització 
informacional i un ús correcte de les 
tecnologies de la informació, la relació i la 
comunicació.

27. Article 36. El Cens de la Xarxa Valenciana 
d'Informació i Animació Juvenil. Inscripció 
d. Tindre entre el seu personal, com a mínim, 
una persona amb dedicació exclusiva i amb la 
condició d’empleada pública del grup A. En tot 
cas, el personal haurà de ser proporcional al 
volum dels serveis que es presten i al nombre 
de persones usuàries del centre. 

Article 36. El Cens de la Xarxa Valenciana 
d'Informació i Animació Juvenil. Inscripció 
d. Tindre entre el seu personal, com a mínim, 
els perfils professionals detallats en l’article 
26.3 d’este decret en funció de la població del 
municipi.

28. Article 36. El Cens de la Xarxa Valenciana 
d'Informació i Animació Juvenil.
Inscripció 
2.e. Mantindre un programa de punts 
d’informació juvenil i corresponsals.

Article 36. El Cens de la Xarxa Valenciana 
d'Informació i Animació Juvenil.
Inscripció 
2.e. Mantindre un programa de punts 
d’informació juvenil i, en el seu cas, de 
corresponsals.



29. Article 37. Obligacions derivades de la 
inscripció en el Cens de la Xarxa Valenciana
d'Informació i Animació Juvenil
1. La inscripció en el cens determinarà les 
obligacions següents:
a. Col·locar, en lloc visible al públic, el distintiu 
o logotip corresponent de la Xarxa d’Informació
i Animació Juvenil de la Comunitat Valenciana. 
Aquells serveis reconeguts que tinguen un 
nom específic podran afegir-lo a l’anagrama i 
nom genèric de servei d’informació juvenil. El 
model de logotip serà el que es preveu en 
l'annex I d’aquest decret.
b. Compartir la informació d’interés que es 
genere en el seu àmbit d’actuació, utilitzant les 
aplicacions informàtiques que pose a la seua 
disposició l’IVAJ.
c. Participar, per mitjà de l’assistència del seu 
personal, en les activitats de formació i 
coordinació impulsades per l’IVAJ i que siguen 
necessàries per a una adequada actualització i
formació del personal.
d. Respondre totes les comunicacions que els 
siguen remeses per l’IVAJ, amb la finalitat 
d’agilitzar les tasques de modificació i 
actualització del cens.
e. Indicar, en lloc visible, els horaris d’atenció al
públic i, si és el cas, els serveis especialitzats 
que presten.
f. Notificar a l’IVAJ, en el termini d’un mes, 
qualsevol variació o modificació que afecte les 
normes de funcionament del servei.
g. Comunicar, dins el termini màxim de dos 
mesos, a l’IVAJ, el tancament del servei, als 
efectes de procedir a la baixa en el cens.

Article 37. Obligacions derivades de la 
inscripció en el Cens de la Xarxa Valenciana
d'Informació i Animació Juvenil
1. La inscripció en el cens determinarà les 
obligacions següents:
a. Col·locar, en lloc visible al públic, el distintiu 
o logotip corresponent de la Xarxa d’Informació
i Animació Juvenil de la Comunitat Valenciana. 
Aquells serveis reconeguts que tinguen un nom
específic podran afegir-lo a l’anagrama i nom 
genèric de servei d’informació juvenil. El model
de logotip serà el que es preveu en l'annex I 
d’aquest decret.
b. Compartir la informació d’interés que es 
genere en el seu àmbit d’actuació, utilitzant les 
aplicacions informàtiques que pose a la seua 
disposició l’IVAJ.
c. Participar, per mitjà de l’assistència del seu 
personal, en les activitats de formació i 
coordinació impulsades per l’IVAJ i que siguen 
necessàries per a una adequada actualització i
formació del personal.
d. Respondre totes les comunicacions que els 
siguen remeses per l’IVAJ, amb la finalitat 
d’agilitzar les tasques de modificació i 
actualització del cens.
e. Indicar, en lloc visible, els horaris d’atenció al
públic i, si és el cas, els serveis especialitzats 
que presten.
f. Notificar a l’IVAJ, en el termini d’un mes, 
qualsevol variació o modificació que afecte les 
normes de funcionament del servei.
g. Comunicar, dins el termini màxim de dos 
mesos, a l’IVAJ, el tancament del servei, als 
efectes de procedir a la baixa en el cens.
h. Participar en les xarxes de treball temàtic i 
territorial que existeixen o puguen articular-se.

30. Article 37. Obligacions derivades de la 
inscripció en el Cens de la Xarxa Valenciana
d'Informació i Animació Juvenil 
(afegir)

Article 37. Obligacions i avantatges derivats
de la inscripció en el Cens de la Xarxa 
Valenciana d'Informació i Animació Juvenil 
3. Formar part de la Xarxa Valenciana 
d'Informació i Animació Juvenil permetrà 
accedir a les ajudes económiques per a 
personal, equipament i activitats que puga 
establir l’IVAJ i utilitzar els seus serveis 
d’assessorament i formació.

31. Article 39. Requisits generals per a la 
prestació de serveis com a professionals de
joventut
1. Els professionals de joventut que es regulen 
en l’article anterior hauran d'acreditar la seua 
qualificació professional per mitjà de la 
possessió de les titulacions oficials, diplomes, 

Article 39. Requisits generals per a la 
prestació de serveis com a professionals de
joventut
1. Els professionals de joventut que es regulen 
en l’article anterior hauran d'acreditar la seua 
qualificació professional per mitjà de la 
possessió de les titulacions oficials, diplomes, 



certificats o qualificacions professionals 
corresponents en cada cas.
També es podran acreditar mitjançant el 
reconeixement de les competències 
professionals adquirides per l'experiència 
professional, o per vies d'aprenentatge no 
formals, conforme a l’acreditació establida en 
la normativa reguladora de reconeixement de 
les competències professionals adquirides per 
experiència laboral.

certificats o qualificacions professionals 
corresponents en cada cas.
També es podran acreditar mitjançant el 
reconeixement de les competències 
professionals adquirides per l'experiència 
professional, o per vies d'aprenentatge no 
formals, conforme a l’acreditació establida en 
la normativa reguladora de reconeixement de 
les competències professionals adquirides per 
experiència laboral.
L’IVAJ articularà periòdicament, en 
col·laboració amb les administracions 
competents, procediments de reconeixement 
de competències professionals i homologació 
dels distints perfils.

32. (afegir)
Es proposa crear una nova categoria d’oci 
educatiu per a incloure totes aquelles activitats
que es fan i no responen a les característiques
que es determinen en la proposat de decret i 
que tenen un tarannà molt acotat a l’esplai 
(campaments, acampades, grups 
d’esplai/escoltisme...).
Ara tindriem dins de l’oci educatiu dos 
categories:
1. oci educatiu juvenils
2. oci educatiu d’esplai

Títol IV. L’oci educatiu
Capítol I. Oci educatiu i activitats d’oci 
educatiu
Secció primera. Oci educatiu juvenil i 
d’esplai.
Article XX. Definició de l’oci educatiu juvenil
Es considera, als efectes d'aquest decret, oci 
educatiu juvenil aquelles activitats culturals, 
artístiques, socials, mediambientals, esportives
o recreatives que es realitzen des del punt de 
vista de l’educació no formal en l’àmbit del 
temps lliure i que fomenten la participació i el 
desenvolupament integral de la persona, així 
com la prevenció, detecció i protecció davant 
circumstàncies i entorns de risc, 
desenvolupament integral que s'afavorirà 
mitjançant l'execució d'un projecte educatiu 
que parteix dels interessos de la mateixa 
persona i amb metodologies grupals que 
impliquen diversió i participació voluntària.
Aquestes activitats, organitzades o 
promogudes per entitats, públiques o privades, 
han d’anar dirigides a persones de 12 a 30 
anys i estaran integrades en el pla anual 
d’actuacions de les entitats.

33. Títol IV. L’oci educatiu
Capítol I. Oci educatiu i activitats d’oci 
educatiu
Secció primera. Oci educatiu
Article 40. Definició
Es considera, als efectes d'aquest decret, oci 
educatiu aquelles activitats socials, culturals, 
esportives i mediambientals desenvolupades 
per professionals, que es realitzen des del punt
de vista de l’educació no formal en l’àmbit del 

Títol IV. L’oci educatiu
Capítol I. Oci educatiu i activitats d’oci 
educatiu
Secció primera. Oci educatiu juvenil i 
d’esplai.
Article 40. Definició de l’oci educatiu 
d’esplai1.
Es considera, als efectes d'aquest decret, oci 
educatiu aquelles activitats socials, culturals, 
esportives i mediambientals desenvolupades 

1 Diccionari de l’AVL. Esplai [espláj] . 1.m. Acció d'esplaiar. 2. m. Diversió, esbargiment. Només aguantava les 
llargues hores de classe pensant en la mitja hora d'esplai. 3. m. Lloc d'esbargiment organitzat amb els 
corresponents monitors. Han deixat els xiquets en l'esplai.



temps lliure i que fomenten la participació i el 
desenvolupament integral de la persona, així 
com la prevenció, detecció i protecció davant 
circumstàncies i entorns de risc, 
desenvolupament integral que s'afavorirà 
mitjançant l'execució d'un projecte educatiu 
que parteix dels interessos de la mateixa 
persona i amb metodologies grupals que 
impliquen diversió i participació voluntària.
Aquestes activitats, organitzades o 
promogudes per entitats, públiques o privades,
han d’anar dirigides a persones de 6 a 17 
anys, a un grup com a mínim de quatre 
persones i desenvolupar-se a la Comunitat 
Valenciana.

per professionals, que es realitzen des del punt
de vista de l’educació no formal en l’àmbit del 
temps lliure i que fomenten la participació i el 
desenvolupament integral de la persona, així 
com la prevenció, detecció i protecció davant 
circumstàncies i entorns de risc, 
desenvolupament integral que s'afavorirà 
mitjançant l'execució d'un projecte educatiu 
que parteix dels interessos de la mateixa 
persona i amb metodologies grupals que 
impliquen diversió i participació voluntària.
Aquestes activitats, organitzades o 
promogudes per entitats, públiques o privades, 
han d’anar dirigides a persones de 3 a 17 
anys, a un grup com a mínim de quatre 
persones i desenvolupar-se a la Comunitat 
Valenciana.

34. Títol IV. L’oci educatiu
Capítol I. Oci educatiu i activitats d’oci 
educatiu
Secció primera. Oci educatiu
Article 40. Definició
Es considera, als efectes d'aquest decret, oci 
educatiu aquelles activitats socials, culturals, 
esportives i mediambientals desenvolupades 
per professionals, que es realitzen des del punt
de vista de l’educació no formal en l’àmbit del 
temps lliure i que fomenten la participació i el 
desenvolupament integral de la persona, així 
com la prevenció, detecció i protecció davant 
circumstàncies i entorns de risc, 
desenvolupament integral que s'afavorirà 
mitjançant l'execució d'un projecte educatiu 
que parteix dels interessos de la mateixa 
persona i amb metodologies grupals que 
impliquen diversió i participació voluntària.
Aquestes activitats, organitzades o 
promogudes per entitats, públiques o privades,
han d’anar dirigides a persones de 6 a 17 
anys, a un grup com a mínim de quatre 
persones i desenvolupar-se a la Comunitat 
Valenciana.

Títol IV. L’oci educatiu
Capítol I. Oci educatiu i activitats d’oci 
educatiu
Secció primera. Oci educatiu juvenil i 
d’esplai.
Article 40. Definició de l’oci educatiu 
d’esplai2.
Es considera, als efectes d'aquest decret, oci 
educatiu aquelles activitats socials, culturals, 
esportives i mediambientals desenvolupades 
per professionals, que es realitzen des del punt
de vista de l’educació no formal en l’àmbit del 
temps lliure i que fomenten la participació i el 
desenvolupament integral de la persona, així 
com la prevenció, detecció i protecció davant 
circumstàncies i entorns de risc, 
desenvolupament integral que s'afavorirà 
mitjançant l'execució d'un projecte educatiu 
que parteix dels interessos de la mateixa 
persona i amb metodologies grupals que 
impliquen diversió i participació voluntària.
Aquestes activitats, organitzades o 
promogudes per entitats, públiques o privades, 
han d’anar dirigides a persones de 6 a 17 
anys, a un grup com a mínim de quatre 
persones i desenvolupar-se a la Comunitat 
Valenciana.

35. Article 41. Els projectes d’oci educatiu
Els projectes d'oci educatiu són projectes 
educatius estables i continuats en el temps que
desenvolupen activitats d'oci educatiu, 
entenent aquest tal com està definit en l'article 
anterior.

Article 41. Els projectes d’oci educatiu 
juvenil i d’esplai
Els projectes d'oci educatiu  juvenil i d’esplai 
són projectes educatius estables i continuats 
en el temps que desenvolupen activitats d'oci 
educatiu, entenent aquest tal com està definit 

2 Diccionari de l’AVL. Esplai [espláj] . 1.m. Acció d'esplaiar. 2. m. Diversió, esbargiment. Només aguantava les 
llargues hores de classe pensant en la mitja hora d'esplai. 3. m. Lloc d'esbargiment organitzat amb els 
corresponents monitors. Han deixat els xiquets en l'esplai.



Dins de cada projecte s’estructurarà la 
intervenció educativa diferenciant grups 
distints, els membres dels quals no tindran una
diferència d’edat entre el menor i el major, de 
més de tres anys, de manera que es puga 
intervenir tenint en compte la diferent 
maduració de les persones segons la 
psicologia evolutiva que correspon a una 
mateixa franja d’edat. La intervenció amb cada 
grup es desenvoluparà, habitualment, en 
horaris o espais o amb persones monitores 
distints.

en els articles anteriors.
En el cas de l’oci educatiu d’esplai, cada 
projecte s’estructurarà la intervenció educativa 
diferenciant grups distints, els membres dels 
quals no tindran una diferència d’edat entre el 
menor i el major, de més de tres anys, de 
manera que es puga intervenir tenint en 
compte la diferent maduració de les persones 
segons la psicologia evolutiva que correspon a 
una mateixa franja d’edat. La intervenció amb 
cada grup es desenvoluparà, habitualment, en 
horaris o espais o amb persones monitores 
distints.

36. Article 43. Tipus d'activitat
Atenent les modalitats d'organització, les 
activitats d’oci educatiu podran ser:

Article 43. Tipus d'activitat
Atenent les modalitats d'organització, les 
activitats d’oci educatiu d’esplai podran ser:
(usar en articles següents, quan pertoque, la 
denominació «oci educatiu d’esplai»)

37. Article 52. La Xarxa Valenciana d’Oci 
Educatiu
La Xarxa Valenciana d’Oci Educatiu és el 
conjunt dels serveis i els espais físics que 
serveixen per a la realització dels projectes i 
activitats d’oci educatiu i que compleixen amb 
el que s'estableix l'article 44 de la Llei de 
joventut i en el present capítol.

Article 52. La Xarxa Valenciana d’Oci 
Educatiu
La Xarxa Valenciana d’Oci Educatiu és el 
conjunt dels serveis i els espais físics que 
serveixen per a la realització dels projectes i 
activitats d’oci educatiu juvenil i oci educatiu 
d’espai i que compleixen amb el que 
s'estableix l'article 44 de la Llei de joventut i en 
el present capítol.

38. Títol V. Les escoles d’animació juvenil
Capítol I. Reconeixement de les escoles 
d'animació juvenil
Article 56. Definició de les escoles 
d’animació juvenil
2. Les escoles d'animació juvenil seran 
promogudes per associacions juvenils i entitats
prestadores de serveis a la joventut, que 
estiguen inscrites en el Cens valencià d’entitats
juvenils, entitats prestadores de serveis a la 
joventut i consells locals i territorials de joventut
amb una antiguitat mínima de tres anys, amb 
seu permanent en la Comunitat Valenciana i 
que entre les seues fins o objectius estatutaris 
figura l'educació en el temps lliure.

Títol V. Les escoles d’animació juvenil
Capítol I. Reconeixement de les escoles 
d'animació juvenil
Article 56. Definició de les escoles 
d’animació juvenil
2. Les escoles d'animació juvenil podran ser 
promogudes per associacions juvenils, entitats 
prestadores de serveis a la joventut i entitats 
locals, que estiguen inscrites en el Cens 
valencià d’entitats juvenils, entitats prestadores
de serveis a la joventut i consells locals i 
territorials de joventut amb una antiguitat 
mínima de tres anys, amb seu permanent en la
Comunitat Valenciana i que entre les seues fins
o objectius estatutaris figura l'educació en el 
temps lliure.

39. Article 62. Formació impartida per les 
escoles d'animació juvenil 
1. Les escoles d'animació juvenil podran 
impartir la següent formació: 
a) Curs de Monitor o Monitora d'Activitats de 
Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT). 
Aquest curs capacita per a organitzar, 
dinamitzar i avaluar activitats d’oci educatiu, 
dirigides a la infància i la joventut, en el marc 

Article 62. Formació impartida per les 
escoles d'animació juvenil 
1. Les escoles d'animació juvenil podran 
impartir la següent formació: 
a) Curs de Monitor o Monitora d'Activitats de 
Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (MAT). 
Aquest curs capacita per a organitzar, 
dinamitzar i avaluar activitats d’oci educatiu, 
dirigides a la infància i la joventut, en el marc 



de la programació general d'una organització, 
aplicant les tècniques específiques d'animació 
grupal, incidint explícitament en l'educació en 
valors, i ateses les mesures bàsiques de 
seguretat i prevenció de riscos. 
b) Curs de Director o Directora d'Activitats de 
Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (DAT). 
Aquest curs capacita per a planificar, 
organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar 
projectes d’oci educatiu, dirigits a la infància i la
joventut en tots els seus aspectes, així com 
assumir la creació, el control i la dinamització 
de l'equip de personal monitor. 
c) Curs de Formador o Formadora d'Animació 
(FA). Va dirigit a la capacitació pedagògica del 
professorat de les escoles. 
d) Curs de Capacitació en Oci Educatiu (COE).
Va dirigit a la capacitació pedagògica de les 
persones que intervenen en projectes d'oci 
educatiu. 
e) Curs de Corresponsal (CC). Va dirigit a la 
capacitació pedagògica de les persones que 
gestionen un punt d’informació juvenil com a 
corresponsals 
f) Cursos de formació continua per a 
professionals de joventut (PJ). Van dirigits a 
l'especialització i el reciclatge en matèria 
d’animació juvenil. 
2. L’IVAJ es reserva la potestat de poder 
impartir en exclusiva els cursos dels apartats 
d), e) i f). 

de la programació general d'una organització, 
aplicant les tècniques específiques d'animació 
grupal, incidint explícitament en l'educació en 
valors, i ateses les mesures bàsiques de 
seguretat i prevenció de riscos. 
b) Curs de Director o Directora d'Activitats de 
Temps Lliure Educatiu Infantil i Juvenil (DAT). 
Aquest curs capacita per a planificar, 
organitzar, gestionar, dinamitzar i avaluar 
projectes d’oci educatiu, dirigits a la infància i la
joventut en tots els seus aspectes, així com 
assumir la creació, el control i la dinamització 
de l'equip de personal monitor. 
c) Curs de Formador o Formadora d'Animació 
(FA). Va dirigit a la capacitació pedagògica del 
professorat de les escoles. 
d) Curs de Capacitació en Oci Educatiu (COE).
Va dirigit a la capacitació pedagògica de les 
persones que intervenen en projectes d'oci 
educatiu. 
e) Curs de Corresponsal (CC). Va dirigit a la 
capacitació pedagògica de les persones que 
gestionen un punt d’informació juvenil com a 
corresponsals 
f) Cursos de formació continua per a 
professionals de joventut (PJ). Van dirigits a 
l'especialització i el reciclatge en matèria d
´animació juvenil. 
g) Cursos d'especialització en polítiques de 
Joventut per a personal tècnic dels 
departaments municipals de joventut.
2. L’IVAJ és reserva la potestat d’impartir i/o 
gestionar en exclusiva els cursos dels apartats 
d), e), f) i g).

40. Article 63. Estructura, duració i disseny 
pedagògic dels cursos 
6. Els cursos de formació per a professionals 
de joventut, tindran una duració mínima de 15 
hores per mòdul formatiu i s'adequaran als 
criteris que es determinen per l'IVAJ. 

Article 63. Estructura, duració i disseny 
pedagògic dels cursos 
6. Els cursos de formació contínua per a 
professionals de joventut, tindran una duració 
mínima de 15 hores per mòdul formatiu i 
s'adequaran als criteris que és determinen per 
l'IVAJ. 
7. Els cursos d'especialització en politiques 
locals de joventut per a personal tècnic dels 
departaments municipals de joventut, tindran 
una duració de 100 hores i podran ser impartits
en col·laboració amb les universitats 
valencianes i el sistema de formació 
professional.
(canviar la numeració dels punts següents)

41. Article 72. Formació no presencial als 
cursos de Monitor o Monitora i Director o 
Directora d’Activitats de Temps Lliure 
Educatiu Infantil i Juvenil

Article 72. Formació no presencial als 
cursos de Monitor o Monitora i Director o 
Directora d’Activitats de Temps Lliure 
Educatiu Infantil i Juvenil



1. Als efectes previstos en el present decret 
s'entén per formació no presencial aquella que 
es realitza mitjançant l'ús de les tecnologies de
la informació i la comunicació.
2. La formació no presencial en els mòduls 
dels cursos de Monitor o Monitora i de Director 
o Directora d’Activitats de Temps Lliure 
Educatiu Infantil i Juvenil regulats en aquest 
decret no podrà superar el 33 % de la duració 
total de cada mòdul.

1. Als efectes previstos en el present decret 
s'entén per formació no presencial aquella que 
es realitza mitjançant l'ús de les tecnologies de
la informació i la comunicació.
2. La formació no presencial en els mòduls 
dels cursos de Monitor o Monitora i de Director 
o Directora d’Activitats de Temps Lliure 
Educatiu Infantil i Juvenil regulats en aquest 
decret no podrà superar el 33 % de la duració 
total de cada mòdul.
3. En situacions excepcionals i amb la 
justificació escaient es podrà augmentar la 
proporció de la formació no presencial per 
resolució de la Direcció General de l’IVAJ més 
enllà del 33%.

42. Article 90. Característiques
1. El Carnet Jove expedit en la Comunitat 
Valenciana es formalitzarà en un document de 
caràcter personal i intransferible que acredita a
la persona titular com a beneficiària dels 
serveis i beneficis inherents a aquest, i tindrà 
una validesa de dos anys comptats des de la 
data de l’expedició.
2. La seua expedició i renovació requerirà el 
previ pagament de la taxa que s'establisca en 
la normativa vigent sobre taxes i preus públics 
de la Generalitat Valenciana.

Article 90. Característiques
1. El Carnet Jove expedit en la Comunitat 
Valenciana es formalitzarà en un document de 
caràcter personal i intransferible que acredita a
la persona titular com a beneficiària dels 
serveis i beneficis inherents a aquest, i tindrà 
una validesa de dos anys comptats des de la 
data de l’expedició.
2. La seua expedició i renovació requerirà el 
previ pagament de la taxa que s'establisca en 
la normativa vigent sobre taxes i preus públics 
de la Generalitat Valenciana.
3. Les dades personals dels i les joves usuaris 
del Carnet Jove, respectant allò establert en la 
normativa vigent en matèria de protecció de 
dades, podran ser tractades per a la difusió 
d’iniciatives de l’IVAJ i de les entitats locals que
siguen d’interés per a la gent jove.

43. Article 98. Classificació
1. Les instal·lacions juvenils es classifiquen en 
instal·lacions d’allotjament i en instal·lacions 
sense allotjament.
2. Entre les instal·lacions d’allotjament es 
consideren les següents:
a) Albergs juvenils
b) Campaments juvenils
c) Residències juvenils

Article 98. Classificació
1. Les instal·lacions juvenils es classifiquen en 
instal·lacions d’allotjament i en instal·lacions 
sense allotjament.
2. Entre les instal·lacions d’allotjament es 
consideren les següents:
a) Albergs juvenils
b) Campaments juvenils
c) Residències juvenils
X) Hostal juvenil

44. Article 98. Classificació
1. Les instal·lacions juvenils es classifiquen en 
instal·lacions d’allotjament i en instal·lacions 
sense allotjament.
2. Entre les instal·lacions d’allotjament es 
consideren les següents:
a) Albergs juvenils
b) Campaments juvenils
c) Residències juvenils

Article 98. Classificació
1. Les instal·lacions juvenils es classifiquen en 
instal·lacions d’allotjament i en instal·lacions 
sense allotjament.
2. Entre les instal·lacions d’allotjament es 
consideren les següents:
a) Albergs juvenils
b) Campaments juvenils
c) Residències juvenils



X) Cases de colònies

45. Article 98. Classificació
3. Les instal·lacions sense allotjament poden 
ser:
a) Casals, espais per a joves, o centres d’oci 
educatiu: equipaments cívics de dinamització 
sociocultural que estan destinats 
exclusivament a la infància i a la joventut i que 
tenen per finalitat la promoció de l’activitat 
cívica, la col·laboració amb el teixit associatiu, i
que ofereixen espais dotats d’infraestructures i 
recursos per a la participació i l’intercanvi entre
les persones i entitats usuàries.
b) Les especialitzades, aquelles que centrades
en una temàtica concreta (cultural, científica, 
esportiva, d’assessorament...) i que estan 
destinades exclusivament a un públic juvenil.

Article 98. Classificació
3. Les instal·lacions sense allotjament poden 
ser:
a) Centres juvenils: és l’espai públic de 
referència per al desenvolupament de les 
polítiques locals de joventut és el centre 
juvenil. El centre juvenil és un equipament 
polivalent comunitari de titularitat municipal la 
finalitat de la qual és fomentar l'oci educatiu, la 
trobada, la informació, la comunicació i la 
producció cultural de la joventut, afavorint la 
seua formació cívica integral i promoure 
l'associacionisme. Comptarà amb espais físics 
suficients per a acollir els serveis bàsics i les 
activitats pròpies dels programes i activitats 
d’animació i informació per a joves. 
b) Casals, espais per a joves, o centres d’oci 
educatiu: equipaments cívics de dinamització 
sociocultural que estan destinats 
exclusivament a la infància i a la joventut i que 
tenen per finalitat la promoció de l’activitat 
cívica, la col·laboració amb el teixit associatiu, i
que ofereixen espais dotats d’infraestructures i 
recursos per a la participació i l’intercanvi entre
les persones i entitats usuàries.
c) Les especialitzades, aquelles que centrades 
en una temàtica concreta (cultural, científica, 
esportiva, d’assessorament...) i que estan 
destinades exclusivament a un públic juvenil.

46. (afegir després de l’article 101 i canviar la 
numeració dels següents)

Article XXX. Casa de colònies
1. Es considera una Casa de Colònies, aquella 
instal·lació fixa que ofereix allotjament i 
manutenció temporal a grups, especialment 
d’infants i joves, amb caràcter general 
mitjançant habitacions de capacitat múltiple i 
que disposa d'instal·lacions per a activitats 
educatives, esportives i lúdiques, per propiciar 
una vivència intensiva del temps lliure com a 
realitat educativa en què educadors/es, 
educands i el mateix medi entren en un procés 
de diàleg continu.
2. Les Cases de Colònies han de complir amb 
els següents fins:
a) Viure el temps lliure com una experiència 
creativa i educativa en relació personal amb el 
grup de companys i companyes.
b) Viure les Colònies com una experiència 
autosatisfactòria i gratificant a escala personal.
c) Experimentar un medi educatiu globalitzador
i integrador de la personalitat.
d) Fer de l'activitat l'element fonamental del 
mètode pedagògic.



e) Viure una experiència de comunicació i de 
diàleg com a mitjà facilitador del 
desenvolupament personal.
f) Utilitzar les distintes tècniques d'expressió 
com a element quotidià de la comunicació.
g) Entroncar amb el medi ambient, conèixer-lo i
utilitzar-lo com a motivació de la qual sorgisca 
l'activitat.

47. (afegir després de l’article 101 i canviar la 
numeració dels següents)

Article XXX. Hostal Juvenil
Els ajuntaments podran disposar, per a 
activitats de mobilitat juvenil,  pròpies i de les 
associacions i grups juvenils, d'equipaments 
residencials amb un mínim de 10 places amb 
serveis bàsics: habitacions compartides, un 
espai de menjador, lavabos i dutxes. Haurà de 
disposar de les pertinents llicències municipals.

48. Annex II El decret no fa cap menció a la Certificació de 
professionalitat d’Informador/a Juvenil i 
s’hauria de descriure la seua definició i 
equivalències d’acord amb la normativa vigent.
(SSCE0109) INFORMACIÓN JUVENIL (RD 
1537/2011, de 31 de octubre)

Junta directiva de l'Associació de professionals de joventut de la Comunitat Valenciana


