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DICTAMEN 19/2012 sobre el Projecte de decret pel qual s’aprova
el Pla nacional de joventut de Catalunya 2011-2020.
Atenent les competències atribuïdes al Consell de Treball, Econòmic i Social
de Catalunya per l’article 72.2 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya i la Llei
7/2005, de 8 de juny, el Ple del Consell de Treball, Econòmic i Social, en la
sessió extraordinària del dia 15 d’octubre de 2012, aprova el següent

DICTAMEN
I. ANTECEDENTS
En data 1 d’octubre de 2012 va tenir entrada al Consell de Treball,
Econòmic i Social de Catalunya un escrit tramès pel conseller de Benestar
Social i Família de la Generalitat de Catalunya en el qual sol·licitava
l’emissió del dictamen de caràcter preceptiu, previ a la seva tramitació, del
Projecte de decret pel qual s’aprova el Pla nacional de joventut de
Catalunya 2011-2020.
La Comissió de Treball d’Economia i Fiscalitat i Unió Europea es va reunir el
dia 11 d’octubre i va elaborar la Proposta de dictamen.

II. CONTINGUT
El Projecte de decret consta d’un preàmbul, de sis articles, d’una disposició
final i d’un annex.
En el preàmbul es descriu el marc competencial i normatiu en què s’insereix
el Projecte de decret.
L’article 1 estableix com a objecte de la norma l’aprovació del Pla nacional
de joventut de Catalunya 2011-2020.
L’article 2 li atribueix el caràcter de Pla sectorial de coordinació en matèria
de joventut.
En l’article 3 s’estableixen els objectius del Pla.
L’article 4 estableix l’àmbit d’aplicació a tot el territori de Catalunya.
L’article 5 regula l’execució del Pla i estableix que s’executa mitjançant tres
projectes. El Projecte Govern articula el desplegament del Pla mitjançant
l’actuació de l’Administració de la Generalitat. El Projecte Territori articula el
desplegament del Pla mitjançant l’actuació del món local. El Projecte Jove
articula el desplegament del Pla mitjançant l’actuació del moviment juvenil
organitzat. La durada dels projectes és de cinc anys.
L’article 6 regula la revisió i la modificació del Pla.
La disposició final estableix l’entrada en vigor de la norma l’endemà de la
seva publicació.
L’annex recull el Pla nacional de joventut de Catalunya 2011-2020. El Pla
estableix set reptes: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les
persones joves.; aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones
joves; aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves;
promoure una vida saludable de les persones joves; avançar cap a
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l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu
de les persones joves; universalitzar la cultura entre la població juvenil:
treballar perquè l’oferta cultural respongui als objectius educatius i
socialment cohesionadors; avançar cap a un nou model de país i de societat
cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en
les formes d’organització col·lectiva.
Per aconseguir els reptes, el Pla també es marca 25 fites que són: millora
de la taxa d’emancipació juvenil; millora de l’èxit escolar; reducció de
l’abandonament prematur dels estudis secundaris no obligatoris; augment
del coneixement de la tercera llengua; augment de la coresponsabilitat, el
paper de la família; manteniment del nivell d’estudis superiors entre la gent
jove; reducció de l’atur juvenil; augment de l’emprenedoria i el treball
autònom juvenil; reduir la temporalitat en la contractació juvenil; reduir la
sinistralitat juvenil; reducció de l’esforç econòmic juvenil per a la compra de
l’habitatge; reducció de l’esforç econòmic juvenil per al lloguer de l’habitatge;
augmentar el nombre de joves en règim de lloguer; augment de la pràctica
esportiva entre els i les joves; reducció de la taxa d’embarassos
adolescents; reducció del consum de risc d’alcohol; increment de la intenció
de vot juvenil; augment de pràctiques participatives juvenils; increment de
l’associacionisme juvenil; augment de les persones joves lectores;
increment de l’assistència a espectacles; augment de l’ús social del català;
distribució equitativa del treball domèstic entre gèneres; disminució de la
victimització delictiva dels joves; disminució de la desigualtat de renda de
les persones joves.

III. OBSERVACIONS GENERALS
Primera. El CTESC valora el Pla nacional de joventut de Catalunya 20112020, tot i que considera que caldria una major concreció de les actuacions i
les accions per aconseguir els reptes i les fites previstes al Pla.
Segona. El caràcter tranversal i integral dels reptes del Pla fa necessària la
coordinació i integració dels diferents mecanismes i àmbits d’actuació. En
conseqüència, el CTESC recomana que el Projecte de decret reguli de
manera adequada i amb caràcter preceptiu aquest aspecte, ja que només
així es podrà garantir l’assoliment dels reptes plantejats de forma eficient i
eficaç.
Tercera. Atès que el repte 1 és aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa
de les persones joves, el CTESC recomana afegir-hi la fita de la promoció i
el desenvolupament de la formació professional. El CTESC considera
indispensable elevar a fita estratègica l’ensenyament de formació
professional, atès que constitueix un mecanisme per assolir d’altres fites del
Pla com ara reduir l’abandonament prematur dels estudis, facilitar la
integració laboral, facilitar l’emprenedoria i, d’altra banda, ajudar a reduir la
taxa d’atur juvenil.
Quarta. El CTESC considera que l’orientació professional és essencial a la
política de joventut, per la qual cosa recomana que s’incorpori de forma
prioritària dins les polítiques públiques en l’àmbit de joventut, educació i
ocupació, atès el caràcter interdepartamental i transversal del Pla.
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IV. CONCLUSIONS
El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya ha valorat el Projecte
de decret pel qual s’aprova el Pla nacional de joventut de Catalunya 20112020 i sol·licita al Govern que sigui receptiu a les recomanacions formulades
en el present Dictamen.

Barcelona, 15 d’octubre de 2012

El president
Josep Maria Rañé i Blasco

La secretària executiva
Teresita Itoiz i Cruells
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Decret
/2012, de

, per qual s’aprova el Pla nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020.

El capítol II de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut, estableix el Pla nacional de
joventut de Catalunya com el principal instrument de planificació de les polítiques de joventut.
Aquest Pla, amb rang de pla sectorial de coordinació en matèria de joventut, té com a finalitat
coordinar l’actuació administrativa de les diferents institucions públiques que duen a terme polítiques
de joventut, per tal d’aconseguir la coherència metodològica en l’actuació de totes elles, amb la
limitació, en tot moment, que comporta l’autonomia dels organismes als quals s’apliqui,
especialment de l’autonomia dels ens locals.
En aquest sentit, el Pla nacional de joventut de Catalunya és l’instrument que determina les línies,
els eixos i els objectius de les polítiques de joventut a Catalunya i pot esser aplicat preferentment
per les administracions públiques de Catalunya, en exercici de llurs funcions, en tot allò que pugui
afectar directament les persones joves.
Els articles 23.4 i 24 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, estableixen que el Consell Rector del Pla
nacional de joventut de Catalunya ha d’elaborar una proposta de Pla i elevar-lo al departament
competent en matèria de joventut, el qual, posteriorment, ha de proposar la seva aprovació al
Govern com a pla sectorial de coordinació.
D’acord amb l’article 148 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat
per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, els plans sectorials de coordinació són aprovats per
Decret, a proposta de la persona titular del departament corresponent.
Atesa la necessitat d’establir un pla integral, transversal, interinstitucional i interdepartamental,
adaptat a la realitat i a les necessitats de la nostra societat, que faciliti el ple exercici dels drets de
ciutadania i la realització del projecte de vida per part de totes les persones joves a Catalunya. I atès
que aquest fet resulta necessari, no només en una context de crisi, sinó com a acció continuada en
l’agenda de les administracions i institucions implicades.
Atès que fa un any que ha finalitzat la vigència del que ha estat el primer Pla nacional de joventut de
Catalunya 2000-2010 i que de conformitat amb la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de
joventut el període de vigència del Pla nacional de joventut de Catalunya ha de ser de 10 anys, es
considera que la entrada en vigor del nou Pla ha de ser immediata.
Vist que ha estat informat favorablement per la Comissió de Govern Local, i vist així mateix el
Dictamen xxxx del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya;
A proposta del conseller de Benestar Social i Família, d’acord amb el dictamen de la Comissió
Jurídica Assessora, i amb la prèvia deliberació del Govern,

Decreto:

Article 1
Objecte
L’objecte d’aquest Decret és aprovar el Pla nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020, el qual es
pot consultar a l’adreça d’internet www.gencat.cat/joventut.
Article 2
Naturalesa

2.1 El Pla nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020 té caràcter de Pla sectorial de coordinació
en matèria de joventut, d’acord amb l’article 20.1 de la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques
de joventut.
2.2 Les línies, els reptes i els objectius del Pla nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020 tenen
caràcter preferent respecte els plans municipals i comarcals de joventut.
2.3 Els Plans locals de joventut han de ser coherents amb les determinacions del Pla nacional de
Joventut de Catalunya 2011-2020, sens perjudici de l’autonomia dels organismes als quals s’apliqui.
Article 3
Objectius
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020 té com a objectius:
a) Determinar els problemes i les necessitats principals que cal resoldre pel que fa a les persones
joves a Catalunya.
b) Establir les línies estratègiques i els objectius de les actuacions públiques en matèria de joventut
en els àmbits prioritaris d’emancipació i participació.
c) Fixar els àmbits materials d’actuació, emmarcats en les línies d’emancipació i participació, i els
límits d’edat de les persones joves per a cada àmbit.
d) Establir la metodologia de treball transversal de referència per als poders públics a l’hora de
desenvolupar les polítiques de joventut.
e) Establir uns criteris d’avaluació sobre l’aplicació del Pla.
Article 4
Àmbit territorial
El Pla nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020 té com a àmbit d’aplicació tot el territori de
Catalunya.
Article 5
Execució
El Pla Nacional de Joventut de Catalunya s’executa per mitjà de tres projectes: Projecte Govern,
Projecte Territori i Projecte Jove, que han de concretar els objectius, les accions i les mesures a
desenvolupar per cada un dels agents del PNJCat (Administració de la Generalitat de Catalunya,
ens locals i moviment juvenil organitzat) a través dels plans d’actuació. Concretament:
a) El Projecte Govern ha d’articular el desplegament del PNJCat a través d’un pla d’actuació de
polítiques de joventut de la Generalitat de Catalunya, que establirà els objectius, les accions i les
mesures a desenvolupar per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i que ha de tenir una
durada de 5 anys. Hi haurà, per tant, dos plans d’actuació de polítiques de joventut de la Generalitat
de Catalunya durant la vigència del PNJCat 2011–2020.
b) El Projecte Territori ha d’articular el desplegament del PNJCat a través d’un pla d’actuació
territorial de polítiques de joventut que establirà els objectius, les accions i les mesures a
desenvolupar pel món local, així com el mapa general d’instruments d’execució al que fa
referència la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut de Catalunya. El Pla d’actuació
Territorial ha de tenir una durada de 5 anys. Hi haurà, per tant, dos plans d’actuació territorial durant
la vigència del PNJCat 2011–2020. Aquests són elaborats pels agents que despleguen les
polítiques de joventut al territori i aprovats pel Consell Rector del PNJCat.
c) El Projecte Jove ha d’articular el desplegament del PNJCat a través d’un pla d’actuació jove de
polítiques de joventut que establirà els objectius, les accions i les mesures a desenvolupar pel
moviment juvenil organitzat i que ha de tenir una durada de 5 anys. Hi haurà, per tant, dos plans
d’actuació jove durant la vigència del PNJCat 2011-2020). Aquests són elaborats pels agents
implicats en el Projecte Jove i aprovats pel Consell Rector del PNJCat.
Aquest plans preveuran, si escau, les disponibilitats pressupostàries i la seva distribució entre els
Departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Article 6
Revisió i modificació

6.1 El Pla nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020 ha de ser avaluat i revisat en un període de
5 anys d’acord amb allò establert en el propi Pla.
6.2 La modificació del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020 s’ha de realitzar en
coherència amb els resultats obtinguts del seu seguiment i de la seva avaluació continuada, i
seguint el mateix procediment establert per a la seva elaboració. L’aprovació de la proposta de
modificació del Pla correspon al Consell rector del PNJCat per majoria absoluta.
6.3 Correspon al Consell Rector, per unanimitat i prèvia consulta als agents responsables de cada
un dels projectes, aprovar les modificacions del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020,
en supòsits excepcionals i fora dels terminis i procediments establerts en el propi Pla.

Disposició final
Aquest Decret entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

Barcelona,

de 2012

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Conseller de Benestar Social i Família

Annex
Pla nacional de Joventut de Catalunya 2011-2020
Disponible a l’adreça d’Internet: http://www.gencat.cat/joventut. També es pot consultar a les
dependències de la Direcció General de Joventut.

Aquest text és transcripció del document de treball lliurat pel Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.

