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2. Que els socis o afiliats de la Secció Juvenil ho 
siguin de manera voluntària, per acte exprés d’afiliació i 
s’identifiquin com a tals. 

3. Que la representació de la Secció Juvenil corres-
pongui a òrgans propis. 

4. Que tinguin la implantació i el nombre de socis o 
afiliats que s’estableixen amb caràcter mínim al paràgraf 
anterior. 

c) Les associacions juvenils que, constituïdes amb la 
finalitat de prestar serveis a la joventut i amb independèn-
cia del nombre de socis o afiliats, tinguin implantació, 
almenys, en 15 províncies i prestin serveis a 10.000 joves, 
anualment, com a mínim. Reglamentàriament s’ha de 
determinar el procediment per acreditar el compliment de 
les condicions requerides. 

d) Les seccions juvenils d’altres associacions, sem-
pre que aquelles realitzin fins similars als del paràgraf 
anterior, amb el mateix caràcter i requisits. En tot cas, han 
d’acreditar que constitueixen un òrgan diferenciat de l’as-
sociació corresponent amb plena autonomia per a la pro-
gramació i direcció d’activitats juvenils i per a la relació i 
representació, als efectes dels seus fins singulars, davant 
tercers, així com que estiguin constituïdes i dirigides per 
joves. 

e) Els consells de la joventut o entitats equivalents, 
reconeguts per les corresponents comunitats autònomes 
en els seus territoris respectius. 

2. La incorporació al Consell d’una federació exclou 
la dels seus membres per separat. 

3. La condició de membres d’un consell de joventut 
o entitat equivalent d’una comunitat autònoma és compa-
tible amb el dret a incorporar-se al Consell de la Joventut 
d’Espanya, sempre que l’entitat candidata estigui inclosa 
en algun dels paràgrafs a), b), c) i d) de l’apartat 1 d’aquest 
article. 

4. El Consell pot admetre membres observadors els 
drets i deures dels quals es regulen reglamentàriament. 

Article quart. 

Les organitzacions i entitats compreses a l’article ante-
rior poden formar part del Consell de la Joventut d’Espa-
nya, sempre que ho sol·licitin a la Comissió Permanent 
del Consell i compleixin les condicions i requisits que es 
fixin reglamentàriament. En tot cas, l’estructura interna i 
el funcionament d’aquelles han de ser democràtics i han 
de manifestar expressament el seu acatament a la Consti-
tució. 

Article cinquè. 

El Consell de la Joventut d’Espanya disposa dels 
òrgans següents: 

a) L’Assemblea. 
b) La Comissió Permanent. 
c) Les comissions especialitzades. 
d) El Comitè de Relacions Internacionals. 

Article sisè. 

1. L’Assemblea és l’òrgan suprem del Consell i està 
constituïda pels membres d’aquest, que hi concorren: 

a) De dos a cinc delegats, els membres dels grups a) 
i b) de l’apartat 1 de l’article tercer, en funció del nombre 
de socis o d’afiliats, la proporcionalitat dels quals es fixa 
reglamentàriament. Un delegat més per als mateixos 
grups que tinguin implantació en més de 35 províncies i 
superin, en cadascuna, la xifra de 200 socis o afiliats. 

b) Amb un mínim de dos delegats, els membres de 
la resta de grups de l’apartat i article expressats en els 
termes que reglamentàriament es determinin. 

31092 LLEI 18/1983, de 16 de novembre, del Con-
sell de la Joventut d’Espanya. («BOE» 283, 
de 26-11-1983; «BOE» 12, de 14-1-1984, i 
«BOE» 21, de 25-1-1984.)

JUAN CARLOS I,

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei. 
Sapigueu: que les Corts Generals han aprovat la Llei 

següent i jo la sanciono. 

Article primer. 

1. S’institueix el Consell de la Joventut d’Espanya 
com a entitat de dret públic amb personalitat jurídica prò-
pia i plena capacitat per al compliment dels seus fins, que 
es regeix per les disposicions d’aquesta Llei i les normes 
que la despleguen. 

2. Constitueix el fi essencial d’aquest Consell oferir 
un curs de lliure adhesió per propiciar la participació de la 
joventut en el desenvolupament polític, social, econòmic i 
cultural d’Espanya. 

3. El Consell de la Joventut es relaciona amb l’Admi-
nistració de l’Estat a través del Ministeri de Cultura. 

Article segon. 

Correspon al Consell de la Joventut d’Espanya l’exer-
cici de les funcions següents: 

a) Col·laborar amb l’Administració mitjançant la rea-
lització d’estudis, emissió d’informes i altres activitats 
relacionades amb la problemàtica i els interessos juvenils 
que se li puguin sol·licitar o que acordi formular per la 
seva pròpia iniciativa, per a la qual cosa pot tenir accés a 
la informació del Centre Nacional de Documentació i 
Informació de la Joventut. 

b) Participar en els consells o organismes consultius 
que l’Administració de l’Estat estableixi per a l’estudi de la 
problemàtica juvenil. 

c) Fomentar l’associacionisme juvenil estimulant-ne la 
creació i prestant el suport i l’assistència que se li reque-
reixi. 

d) Fomentar la comunicació, relació i intercanvi entre 
les organitzacions juvenils dels diferents ens territorials i, 
de manera especial, les relacions amb les entitats interas-
sociatives que tinguin com a fi la representació i participa-
ció de la joventut, sens perjudici del que disposa l’article 
149.2 de la Constitució. 

e) Representar els seus membres en els organismes 
internacionals per a la joventut de caràcter no governa-
mental. 

f) Proposar als poders públics l’adopció de mesures 
relacionades amb el fi que li és propi. 

Article tercer. 

1. Poden ser membres del Consell de la Joventut 
d’Espanya: 

a) Les associacions juvenils o federacions constituï-
des per aquestes, reconegudes legalment com a tals, que 
tinguin implantació i organització pròpies, almenys, en 
quinze províncies i disposin d’un nombre mínim de 5.000 
socis o afiliats. 

b) Les seccions juvenils de les altres associacions, 
sempre que aquelles reuneixen els requisits següents: 

1. Que tinguin reconeguts estatutàriament autono-
mia funcional, organització i govern propis per als assump-
tes específicament juvenils. 
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o els béns que adquireixin o posseeixin afectes als seus 
fins, sempre que els tributs o exaccions de què es tracti 
recaiguin directament sobre el Consell de la Joventut i 
sense que sigui possible legalment la translació de la càr-
rega tributària a altres persones. 

Article tretzè. 

El Consell de la Joventut ha de presentar, a través del 
Ministeri de Cultura, l’avantprojecte del seu pressupost 
acompanyat de la Memòria corresponent, als efectes de 
la seva tramitació, de conformitat amb el que preveu la 
Llei 11/1977, de 4 de gener, general pressupostària. 

Igualment ha de retre comptes anualment de l’execu-
ció dels seus pressupostos de conformitat amb el que 
estableixen la Llei esmentada i totes les normes que siguin 
aplicables en la matèria. 

DISPOSICIONS tRANSItòRIES 

Primera.–Fins al moment en què quedi constituïda la 
primera Assemblea General i s’elegeixi la Comissió Per-
manent corresponent, les funcions executives del Consell 
de la Joventut d’Espanya les ha d’assumir una comissió 
gestora que s’ha de constituir mitjançant una ordre del 
Ministeri de Cultura, en què s’estableixin les normes de 
funcionament, i ha d’estar formada per la representació 
que acordi el departament esmentat amb les entitats juve-
nils que han participat en els estudis i propostes relatius a 
aquesta Llei. 

La Comissió Gestora, en el termini màxim d’un any 
des de la seva constitució, ha d’acordar amb el Ministeri 
de Cultura el text de la convocatòria de la primera Assem-
blea del Consell, en què s’han d’especificar els criteris 
determinants del nombre de delegats de l’Assemblea 
esmentada i s’ha d’inserir l’ordre del dia a tractar, inclo-
ent-hi en tot cas un punt referit a la preparació de l’avant-
projecte de Reglament del Consell i la constitució d’una 
comissió a aquest efecte; aquesta Comissió ha d’elaborar 
l’avantprojecte en el termini màxim de sis mesos i l’ha de 
presentar a l’Assemblea perquè, a través del Ministeri de 
Cultura, s’elevi al Consell de Ministres. 

Segona.–La Comissió Gestora a què es refereix la dis-
posició precedent ha de vetllar pel compliment del que 
estableix aquesta Llei sobre l’accés al Consell de totes les 
entitats que ho sol·licitin i tinguin dret a això. Amb aquesta 
finalitat ha d’establir els mecanismes de comprovació que 
estimi convenients i pot demanar l’assistència material i 
tècnica dels òrgans del Ministeri de Cultura i de les comu-
nitats autònomes corresponents.

Disposició final. 

El Govern, amb l’informe previ de la Comissió Perma-
nent del Consell de la Joventut, ha de dictar les disposici-
ons necessàries per a l’aplicació d’aquesta Llei. 

Per tant, 
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que 

compleixin aquesta Llei i que la facin complir. 

Palau de la Zarzuela, Madrid, 16 de novembre de 1983.

JUAN CARLOS R.
  El president del Govern, 
FELIPE GONZÁLEZ MÁRQUEZ

(Aquesta Llei s´inclou tenint en compte les correccions d’errades 
publicadas al «BOE» 12 i 21, de 14-1-84 i 25-1-1984.)

2. L’Assemblea elegeix per un període de dos anys 
un president, dos vicepresidents, un secretari i un treso-
rer, en la forma que es determini reglamentàriament. 

Article setè. 

La Comissió Permanent és l’òrgan encarregat d’execu-
tar els acords de l’Assemblea; promou la coordinació i 
comunicació entre les comissions, i assumeix la direcció i 
representació del Consell quan l’Assemblea no estigui 
reunida. Es compon dels càrrecs que s’especifiquen a l’ar-
ticle sisè, 2, i d’un vocal per cadascuna de les comissions 
especialitzades i del Comitè de relacions internacionals, 
elegits, aquests últims, en el si d’aquestes. 

Article vuitè. 

1. Les comissions especialitzades són òrgans del 
Consell a través dels quals aquest compleix les funcions 
que li són pròpies, sens perjudici de les competències de 
l’Assemblea i de la Comissió Permanent. 

2. Per al compliment dels fins del Consell, i concreta-
ment dels assenyalats a l’apartat e) de l’article segon, es 
constitueix un comitè de relacions internacionals adscrit a 
la Comissió Permanent. 

Les funcions, estructures i composició del Comitè, així 
com de les comissions especialitzades, i el nombre 
d’aquestes, es determinen reglamentàriament. 

Article novè. 

1. Un representant del Ministeri de Cultura és vocal, 
amb veu, però sense vot, en els òrgans del Consell. 

2. Així mateix, amb veu, però sense vot, a iniciativa 
del Consell, es poden incorporar temporalment a les tas-
ques d’aquest representants de les diferents àrees de 
l’Administració, així com el nombre d’experts que es con-
sideri necessari. 

Article desè. 

El Consell de la Joventut d’Espanya disposa dels 
recursos econòmics següents: 

a) Les dotacions específiques que amb aquesta fina-
litat figurin en els pressupostos generals de l’Estat. 

b) Les quotes dels seus membres. 
c) Les subvencions que pugui rebre d’entitats públi-

ques. 
d) Les donacions de persones o entitats privades. 
e) Els rendiments del seu patrimoni. 
f) Els rendiments que, legalment o reglamentària-

ment, puguin generar les activitats pròpies del Consell. 

Article onzè. 

Els actes administratius emanats dels òrgans del Con-
sell són directament recurribles, en via contenciosa admi-
nistrativa, d’acord amb la Llei reguladora de la jurisdicció 
esmentada. 

Article dotzè. 

No són aplicables al Consell de la Joventut les dispo-
sicions de la Llei de règim jurídic de les entitats estatals 
autònomes i gaudeixen, en la mateixa mesura que l’Estat, 
d’exempció tributària absoluta, incloses les taxes i exacci-
ons parafiscals que puguin gravar, a favor de l’Estat, cor-
poracions locals i altres ens públics, els actes que realitzin 


