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DECRET 5/2019, de 16 de juny, del president de la Gene-
ralitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació 
de les conselleries, i les seues atribucions. [2019/6241]

DECRETO 5/2019, de 16 de junio, del president de la 
Generalitat, por el que se determinan el número y la deno-
minación de las consellerias, y sus atribuciones. [2019/6241]

El artículo 12.1 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Genera-
litat, del Consell, atribuye, al president de la Generalitat, la dirección y 
coordinación de las acciones del Consell, y, a tal efecto, le corresponde, 
entre otras facultades y atribuciones, crear, modificar y suprimir las 
consellerias.

A fin de desarrollar el programa político del Consell, de una mane-
ra eficaz, y con una utilización lo más eficiente posible de los medios 
humanos y materiales de la Administración del Consell, se considera 
adecuado establecer una estructura con doce departamentos, incluida la 
Presidencia de la Generalitat. 

En relación con ello, el apartado 2 del artículo 12 de la Ley 5/1983, 
del Consell, establece que el president de la Generalitat podrá asignar-
se aquellas materias que considere oportuno, pudiendo disponer de la 
estructura orgánica adecuada para el desarrollo de sus funciones.

Por todo ello, en virtud de las competencias atribuidas en el artículo 
12 de la Ley 5/1983, del Consell, y de acuerdo con lo expuesto,

DECRETO

Artículo 1. Departamentos del Consell
La Administración del Consell se estructura en doce departamentos, 

que son la Presidencia de la Generalitat, y las once consellerias que se 
relacionan a continuación:

– Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas
– Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura 

Bioclimática
– Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
– Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
– Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
– Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
– Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo
– Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climá-

tica y Transición Ecológica
– Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad
– Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad 

Digital
– Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y Cali-

dad Democrática

Artículo 2. Presidencia de la Generalitat
Se asignan a la Presidencia de la Generalitat las competencias en 

materia de asesoramiento al president e impulso de la acción interdepar-
tamental del Consell, relaciones con la Unión Europea, el Estado y otras 
comunidades autónomas, comunicación institucional de la Generalitat, 
promoción institucional, patrimonio cultural, turismo, Administración 
local y medios de comunicación social, así como las competencias en 
materia de relaciones con Les Corts, publicaciones, representación y 
defensa en juicio y asesoramiento en derecho a la Generalitat.

Artículo 3. Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas

La Vicepresidencia contará con la Oficina de Apoyo a la Portavoz 
y la Oficina del Secretariado del Consell, que coordinará la acción del 
Consell.

Se asignan a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas las 
competencias en materia de políticas de prestación social, servicios 
sociales, dependencia, personas con diversidad funcional, familias, 
infancia y adolescencia, adopciones, juventud, mujer, personas migran-
tes y voluntariado social.

 L’article 12.1 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Genera-
litat, del Consell, atribueix, al president de la Generalitat, la direcció i 
coordinació de les accions del Consell, i, a aquest efecte, li correspon, 
entre altres facultats i atribucions, crear, modificar i suprimir les con-
selleries.

A fi de desenvolupar el programa polític del Consell, d’una mane-
ra eficaç, i amb una utilització el més eficient possible dels mitjans 
humans i materials de l’Administració del Consell, es considera adequat 
establir una estructura amb dotze departaments, inclosa la Presidència 
de la Generalitat.

En relació amb això, l’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 5/1983, del 
Consell, estableix que el president de la Generalitat es podrà assignar 
aquelles matèries que considere oportú, i podrà disposar de l’estructura 
orgànica adequada per al desplegament de les seues funcions.

Per tot això, en virtut de les competències atribuïdes en l’article 12 
de la Llei 5/1983, del Consell, i d’acord amb el que s’ha exposat,

DECRETE

Article 1. Departaments del Consell
L’Administració del Consell s’estructura en dotze departaments, 

que són la Presidència de la Generalitat, i les onze conselleries que 
s’indiquen a continuació:

– Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives
– Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura 

Bioclimàtica
– Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
– Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
– Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
– Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
– Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç 

i Treball
– Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 

Climàtica i Transició Ecològica
– Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
– Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital

– Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 
Democràtica

Article 2. Presidència de la Generalitat
S’assignen a la Presidència de la Generalitat les competències en 

matèria d’assessorament al president i impuls de l’acció interdepar-
tamental del Consell, relacions amb la Unió Europea, l’Estat i altres 
comunitats autònomes, comunicació institucional de la Generalitat, pro-
moció institucional, patrimoni cultural, turisme, Administració local i 
mitjans de comunicació social, així com les competències en matèria de 
relacions amb les Corts, publicacions, representació i defensa en judici 
i assessorament en dret a la Generalitat.

Article 3. Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclu-
sives

La Vicepresidència comptarà amb l’Oficina de Suport a la Porta-
veu i l’Oficina del Secretariat del Consell, que coordinarà l’acció del 
Consell.

S’assignen a la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives les 
competències en matèria de polítiques de prestació social, serveis soci-
als, dependència, persones amb diversitat funcional, famílies, infància i 
adolescència, adopcions, joventut, dona, persones migrants i voluntariat 
social.



Artículo 4. Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arqui-
tectura Bioclimática

Se asignan a la Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática 
las competencias en materia de vivienda, y de regeneración urbana y 
sostenibilidad energética habitacional.

Artículo 5. Conselleria de Hacienda y Modelo Económico
Se asignan a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico las 

competencias en materia de hacienda, modelo económico y financia-
ción, sector público empresarial y fundacional de la Generalitat y con-
sorcios no sanitarios adscritos a la Generalitat, patrimonio, proyectos y 
fondos europeos, y tecnologías de la información y la comunicación de 
la Administración.

Artículo 6. Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública
Se asignan a la Conselleria de Justicia, Interior y Administración 

Pública las competencias en materia de justicia, reformas democráticas, 
y gestión de las competencias en materia de consultas populares, cole-
gios profesionales, fundaciones, asociaciones, registros y notariado, así 
como las competencias en materia de interior, protección civil, gestión 
de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat 
Valenciana, extinción de incendios y gestión de las competencias en 
materia de situaciones de emergencia, y, asimismo, las competencias 
en materia de función pública.

Artículo 7. Conselleria de Educación, Cultura y Deporte
Se asignan a la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte las 

competencias en materia de educación, formación profesional reglada, 
cultura y promoción cultural, política lingüística y deporte.

Artículo 8. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
Se asignan a la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública 

las competencias en materia de sanidad, salud pública, farmacia, eva-
luación, investigación, calidad y atención al paciente.

Artículo 9. Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo

Se asignan a la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Pro-
ductivos, Comercio y Trabajo las competencias en materia de economía 
sostenible, fomento del empleo y de la economía social, formación pro-
fesional ocupacional y continua, intermediación en el mercado laboral, 
industria, energía, sectores productivos, comercio interior y exterior, 
ferias sectoriales y actividades promocionales, artesanía y consumo.

Artículo 10. Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergen-
cia Climática y Transición Ecológica

Se asignan a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emer-
gencia Climática y Transición Ecológica las competencias en materia 
de agricultura, ganadería, pesca, alimentación, desarrollo rural, política 
agraria común, medio ambiente, recursos hídricos, cambio climático, y 
prevención de incendios.

Artículo 11. Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movi-
lidad

Se asignan a la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas 
y Movilidad las competencias en materia de vertebración del territorio, 
paisaje, transportes, puertos, aeropuertos y obras públicas.

Artículo 12. Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital

Se asignan a la Conselleria de Innovación, Universidades, Ciencia y 
Sociedad Digital las competencias en materia de universidades, ciencia, 
e investigación e innovación tecnológica.

Artículo 13. Conselleria de Participación, Transparencia, Coopera-
ción y Calidad Democrática

Se asignan a la Conselleria de Participación, Transparencia, Coo-
peración y Calidad Democrática las competencias en materia de parti-
cipación ciudadana, transparencia, responsabilidad social, fomento del 
autogobierno y cooperación al desarrollo.

Article 4. Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arqui-
tectura Bioclimàtica

S’assignen a la Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica 
les competències en matèria d’habitatge i de regeneració urbana i sos-
tenibilitat energètica habitacional.

Article 5. Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic
S’assignen a la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic les com-

petències en matèria d’hisenda, model econòmic i finançament, sector 
públic empresarial i fundacional de la Generalitat i consorcis no sani-
taris adscrits a la Generalitat, patrimoni, projectes i fons europeus, i 
tecnologies de la informació i la comunicació de l’Administració.

Article 6. Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
S’assignen a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració 

Pública les competències en matèria de justícia, reformes democràti-
ques, i gestió de les competències en matèria de consultes populars, 
col·legis professionals, fundacions, associacions, registres i notariat, 
així com les competències en matèria d’interior, protecció civil, gestió 
de la Unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valen-
ciana, extinció d’incendis i gestió de les competències en matèria de 
situacions d’emergència, i, així mateix, les competències en matèria de 
funció pública.

Article 7. Conselleria d’Educació, Cultura i Esport
S’assignen a la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport les compe-

tències en matèria d’educació, formació professional reglada, cultura i 
promoció cultural, política lingüística i esport.

Article 8. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
S’assignen a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública les 

competències en matèria de sanitat, salut pública, farmàcia, avaluació, 
investigació, qualitat i atenció al pacient.

Article 9. Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, 
Comerç i Treball

S’assignen a la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Produc-
tius, Comerç i Treball les competències en matèria d’economia sosteni-
ble, foment de l’ocupació i de l’economia social, formació professional 
ocupacional i contínua, intermediació en el mercat laboral, indústria, 
energia, sectors productius, comerç interior i exterior, fires sectorials i 
activitats promocionals, artesania i consum.

Article 10. Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emer-
gència Climàtica i Transició Ecològica

S’assignen a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i Transició Ecològica les competències en matè-
ria d’agricultura, ramaderia, pesca, alimentació, desenvolupament rural, 
política agrària comuna, medi ambient, recursos hídrics, canvi climàtic, 
i prevenció d’incendis.

Article 11. Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobi-
litat

S’assignen a la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques 
i Mobilitat les competències en matèria de vertebració del territori, pai-
satge, transports, ports, aeroports i obres públiques.

Article 12. Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat 
Digital

S’assignen a la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i 
Societat Digital les competències en matèria d’universitats, ciència, i 
investigació i innovació tecnològica.

Article 13. Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica

S’assignen a la Conselleria de Participació, Transparència, Coopera-
ció i Qualitat Democràtica les competències en matèria de participació 
ciutadana, transparència, responsabilitat social, foment de l’autogovern 
i cooperació al desenvolupament.



DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Única. Derogación normativa
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango 

se opongan a lo establecido en este decreto.

DISPOSICIONES FINALES

Primera. Supresión de consellerias
Quedan suprimidos los siguientes departamentos del Consell:
– Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Demo-

cráticas y Libertades Públicas
– Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte
– Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático 

y Desarrollo Rural
– Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio
– Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participa-

ción y Cooperación

Segunda. Referencias a los departamentos del Consell suprimidos
Las referencias incluidas en las disposiciones de carácter general 

o en los actos administrativos a las consellerias suprimidas se deberán 
entender hechas a los departamentos que se crean en este decreto, en 
función de las competencias que se les asignen.

Tercera. Adscripción de entidades del sector público instrumental
Sin perjuicio de lo que se determine en las disposiciones que esta-

blezcan la estructura orgánica de la Administración del Consell, o en los 
reglamentos orgánicos de los respectivos departamentos del mismo, las 
entidades del sector público instrumental quedan adscritas a los corres-
pondientes departamentos del Consell, de acuerdo con las competencias 
que se asignen a estos.

Cuarta. Modificaciones presupuestarias
La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico llevará a cabo las 

modificaciones presupuestarias que se requieran para dar cumplimiento 
a lo previsto en este decreto.

Quinta. Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación 

en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 16 de junio de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades totes les disposicions d’igual o inferior rang que 

s’oposen al que s’estableix en aquest decret.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Supressió de conselleries
Queden suprimits els següents departaments del Consell:
– Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Demo-

cràtiques i Llibertats Públiques
– Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport
– Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 

Desenvolupament Rural
– Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori
– Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació 

i Cooperació

Segona. Referències als departaments del Consell suprimits
Les referències incloses en les disposicions de caràcter general o en 

els actes administratius a les conselleries suprimides s’hauran d’enten-
dre fetes als departaments que es creen en aquest decret, en funció de 
les competències que se’ls assignen.

Tercera. Adscripció d’entitats del sector públic instrumental
Sense perjudici del que es determine en les disposicions que esta-

blisquen l’estructura orgànica de l’Administració del Consell, o en els 
reglaments orgànics dels respectius departaments d’aquest, les entitats 
del sector públic instrumental queden adscrites als corresponents depar-
taments del Consell, d’acord amb les competències que s’assignen a 
aquests.

Quarta. Modificacions pressupostàries
La Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic realitzarà les modi-

ficacions pressupostàries que es requerisquen per a acomplir el que es 
preveu en aquest decret.

Cinquena. Entrada en vigor
El present decret entrarà en vigor el mateix dia de la publicació en 

el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 16 de juny de 2019

El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER


		2019-06-17T10:20:16+0200
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PRESIDENCIA GVA
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




