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- de Presidència
- de Economia, Hisenda i Ocupació
- de Justícia i Administracions Públiques
- d'Infraestructures i Transport
- de Cultura, Educació i Esport
- de Sanitat
- d'Indústria, Comerç i Turisme
- d'Agricultura, Pesca i Alimentació
- de Territori i Habitatge
- de Benestar Social.
DISPOSICIÓ FINAL
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- de Presidencia
- de Economía, Hacienda y Empleo
- de Justicia y Administraciones Públicas
- de Infraestructuras y Transporte
- de Cultura, Educación y Deporte
- de Sanidad
- de Industria, Comercio y Turismo
- de Agricultura, Pesca y Alimentación
- de Territorio y Vivienda
- de Bienestar Social.
DISPOSICIÓN FINAL

El present decret vigirà el mateix dia de la seua aprovació.

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su aprobación.

Valencia, 21 de juny de 2003.

Valencia, 21 de junio de 2003.
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El presidente de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

DECRET 7/2003, de 21 de juny, del president de la
Generalitat, pel qual assigna competències a les conselleries. [2003/7565]

DECRETO 7/2003, de 21 de junio, del presidente de la
Generalitat, por el que se asignan competencias a las
Consellerias.[2003/7565]

La modificació de l'organització del Consell de la Generalitat
duta a cap pel Decret 71/2003, de 21 de juny, del Consell de la
Generalitat, que determina el nombre i la determinació de les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, fa
necessari efectuar l'assignació de les competències que corresponen
als òrgans esmentats.
En virtut d'això, i en exercici de la facultat atribuïda en l'article
16.1.b) de la Llei de Govern Valencià,

La modificación de la organización del Consell de la Generalitat llevada a cabo por el Decreto 71/2003, de 21 de junio, del Consell de la Generalitat, que determina el número y denominación de
las Consellerias en que se organiza la administración de la Generalitat, hace necesario efectuar la asignación de las competencias que
corresponden a dichos órganos.
En su virtud y en ejercicio de la facultad atribuida en el artículo
16.1.b) de la Ley de Gobierno Valenciano,

DECRETE
Article únic
S'assignen a la Conselleria de Presidència les competències en
matèria de relacions institucionals i externes, secretariat del
Govern, relacions amb les Corts i comunicació.
S'assignen a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació les
competències en les àrees d'economia i hisenda i en les matèries de
foment de l'ocupació i de l'economia social, formació professional
ocupacional i contínua, mediació en el mercat laboral i la coordinació dels grans projectes.
S'assignen a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques les competències relatives a la justícia, funció pública,
emergència i interior, administració local, gestió de la Unitat del
Cos de la Policia adscrita a la Comunitat Valenciana, associacions,
fundacions, col·legis professionals, registre i notariat i consultes
populars i electorals.
S'assignen a la Conselleria d'Infraestructures i Transport les
competències en matèria d'obres públiques, transports, arquitectura,
ports i costes, telecomunicacions i energia.
S'assignen a la Conselleria de Cultura, Educació i Esport les
competències relatives a educació, política lingüística, promoció
cultural, patrimoni artístic i esports.
S'assignen a la Conselleria de Sanitat les competències en matèria de sanitat i assistència sanitària a la dependència.
S'assignen a la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme les
competències en matèria d'indústria, comerç, consum, turisme,
exportació, investigació i innovació tecnològica.
S'assignen a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
les competències en agricultura, ramaderia, pesca i alimentació.
S'assignen a la Conselleria de Territori i Habitatge les competències en matèria d'urbanisme i ordenació del territori, medi
ambient i habitatge.
S'assignen a la Conselleria de Benestar Social les competències
relatives a polítiques de prestació sociosanitària, immigració, servicis socials, discapacitats, família, menor i adopcions, dona i joventut.

DISPONGO
Artículo único
Se asignan a la Conselleria de Presidencia las competencias en
materia de relaciones institucionales y externas, secretariado del
gobierno, relaciones con las cortes y comunicación.
Se asignan a la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
las competencias en las áreas de economía y hacienda y en las
materias de fomento del empleo y de la economía social, formación
profesional ocupacional y continua, intermediación en el mercado
laboral y la coordinación de los grandes proyectos.
Se asignan a la Conselleria de Justicia y Administraciones
Públicas las competencias relativas a la justicia, función pública,
emergencia e interior, administración local, gestión de la Unidad
del Cuerpo de la Policía adscrita a la Comunidad Valenciana, asociaciones, fundaciones, colegios profesionales, registro y notariado
y consultas populares y electorales.
Se asignan a la Conselleria de Infraestructuras y Transporte las
competencias en materia de obras públicas, transportes, arquitectura, puertos y costas, telecomunicaciones y energía.
Se asignan a la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte las
competencias relativas a educación, política lingüística, promoción
cultural, patrimonio artístico y deportes.
Se asignan a la Conselleria de Sanidad las competencias en
materia de sanidad y asistencia sanitaria a la dependencia.
Se asignan a la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo
las competencias en materia de industria, comercio, consumo, turismo, exportación, investigación e innovación tecnológica.
Se asignan a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
las competencias en agricultura, ganadería, pesca y alimentación.
Se asignan a la Conselleria de Territorio y Vivienda las competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio, medio
ambiente y vivienda.
Se asignan a la Conselleria de Bienestar Social las competencias relativas a políticas de prestación sociosanitaria, inmigración,
servicios sociales, discapacitados, familia, menor y adopciones,
mujer y juventud.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Són derogades totes aquelles disposicions de rang igual o inferior que s'oposen al que preveu el present decret.
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DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Quedan derogadas cuántas disposiciones de igual o inferior
rango se opongan a lo previsto en este decreto.
DISPOSICIÓN FINAL

DISPOSICIÓ FINAL
El present decreto vigirà el mateix dia de l'aprovació.

El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su aprobación.
Valencia, 21 de junio de 2003.

València, 21 de juny de 2003.
El president de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El presidente de la Generalitat,
FRANCISCO CAMPS ORTIZ

DECRET 73/2003, de 21 de juny, del Consell de la
Generalitat, pel qual modifica el Reglament Orgànic i
Funcional de la Presidència de la Generalitat.

DECRETO 73/2003, de 21 de junio, del Consell de la
Generalitat, por el que modifica el Reglamento Orgánico y Funcional de la Presidencia de la Generalitat.

[2003/7566]

[2003/7566]

Mitjançant el Decret 71/2003, de 21 de juny, el Consell de la
Generalitat ha determinat el nombre i la denominació de les conselleries.
Així mateix, pel Decret 7/2003, de 21 de juny, el president de la
Generalitat ha configurat la nova distribució competencial amb la
qual estarà organitzada actualment l'administració de la Generalitat.
En conseqüència, es fa necessari dictar una norma nova que
adeqüe l'actual estructura orgànica i funcional de la Presidència de
la Generalitat, aprovada mitjançant el Decret 109/2000, de 18 de
juliol, a fi de potenciar el Gabinet del President de la Generalitat
per tal que assumisca les funcions fins ara atribuïdes a la Sotssecretaria de Planificació i Estudis. Alhora, i en este sentit, es fa ús de la
facultat atribuïda en l'article 74 de la Llei de Govern Valencià
quant a la creació de la figura del secretari autonòmic.
Per això, i de conformitat amb el que establixen els articles
35.f) i 70 de la Llei de Govern Valencià, després de la deliberació
del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 21 de juny de
2003, i a proposta del seu president,
DECRETE

Mediante el Decreto 71/2003, de 21 de junio, el Consell de la
Generalitat ha determinado el número y denominación de las consellerias.
Asimismo, por el Decreto 7/2003, de 21 de junio, el presidente
de la Generalitat ha configurado la nueva distribución competencial
con la que actualmente estará organizada la administración de la
Generalitat.
En consecuencia, se hace necesario dictar una nueva norma que
adecue la actual estructura orgánica y funcional de la Presidencia
de la Generalitat, aprobada mediante el Decreto 109/2000, de 18 de
julio, al objeto de potenciar el Gabinete del Presidente de la Generalitat con el fin de que asuma las funciones hasta ahora atribuidas
a la Subsecretaría de Planificación y Estudios. Al propio tiempo y
en este sentido, se hace uso de la facultad atribuida en el artículo 74
de la Ley de Gobierno Valenciano en cuanto a la creación de la
figura del secretario autonómico.
Por ello y de conformidad con lo establecido en los artículos
35.f) y 70 de la Ley de Gobierno Valenciano, previa deliberación
del Consell de la Generalitat, en la reunión del día 21 de junio de
2003, y a propuesta de su presidente,
DISPONGO

Article 1
L'òrgan superior de suport a la Presidència de la Generalitat és
el Gabinet del President.

Artículo 1
El órgano superior de apoyo a la Presidencia de la Generalitat
es el Gabinete del Presidente.

Article 2
El Gabinet del President té assignades les competències i les
funcions següents:
a) Facilitar al president de la Generalitat la informació política i
tècnica que resulte necessària per a l'exercici de les seues funcions.
b) Assessorar el president de la Generalitat en aquells assumptes i matèries que este dispose.
c) Coordinar totes aquelles unitats, tant de la pròpia Presidència
com de les conselleries, que participen directament o indirectament
en la programació o desenvolupament d'actes en què intervinga la
Presidència de la Generalitat.
d) Coordinar i impulsar l'acció interdepartamental del Consell
de la Generalitat.

Artículo 2
El Gabinete del Presidente tiene asignadas las competencias y
las funciones siguientes:
a) Facilitar al presidente de la Generalitat la información política y técnica que resulte necesaria para el ejercicio de sus funciones.
b) Asesorar al presidente de la Generalitat en aquellos asuntos y
materias que éste disponga.
c) Coordinar todas aquellas unidades, tanto de la propia Presidencia como de las consellerias, que participen directa o indirectamente en la programación o desarrollo de actos en los que intervenga la Presidencia de la Generalitat.
d) Coordinar e impulsar la acción interdepartamental del Consell de la Generalitat.

Article 3
Del director del Gabinet del President, que tindrà rang de secretari autonòmic, dependran el subdirector del Gabinet d'Anàlisi i el
subdirector del Gabinet d'Organització, que tindran rang de director
general.

Artículo 3
Del director del Gabinete del Presidente, que tendrá rango de
secretario autonómico, dependerán el subdirector del Gabinete de
Análisis y el subdirector del Gabinete de Organización, que tendrán
rango de director general.

