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DECRET 6/2020, de 24 de març, del president de la Gene-
ralitat, pel qual es crea la Comissionada de la Presidèn-
cia de la Generalitat per a l’Estratègia Valenciana per a 
la Intel·ligència Artificial i, especialment, per a la coor-
dinació de la intel·ligència de dades davant l’epidèmia 
per la infecció de COVID-19 a la Comunitat Valenciana. 
[2020/2705]

DECRETO 6/2020, de 24 de marzo, del president de la 
Generalitat, por el que se crea la Comisionada de la Pre-
sidencia de la Generalitat para la Estrategia Valenciana 
para la Inteligencia Artificial y, especialmente, para la 
coordinación de la inteligencia de datos ante la epidemia 
por la infección de COVID-19 en la Comunitat Valencia-
na. [2020/2705]

PREÁMBULO

La inteligencia de datos resulta fundamental para poder analizar la 
efectividad de las medidas que ya han sido acordadas, así como para 
anticipar las que puedan adoptarse en el futuro, con el objetivo de tras-
ladar el análisis de datos agregados al diseño de las políticas públicas 
y, en concreto, a la toma de decisiones en situaciones de emergencia 
sanitaria.

La infección por el brote de coronavirus COVID-19, inicialmente 
localizada en la región china de Hubei, se ha convertido en una pande-
mia global, tal como advirtió la Organización Mundial de la Salud el 
pasado 11 de marzo.

Ante esta pandemia, y en un entorno caracterizado por su comple-
jidad y falta de certitudes, puesto que se trata de una enfermedad des-
conocida hasta su aparición, la inteligencia de datos permite evaluar la 
aplicación de medidas, predecir escenarios futuros, reducir el tiempo de 
toma de decisiones y anticipar soluciones. 

En su virtud, de conformidad con lo que prevé el artículo 12 de la 
Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y para el ejercicio de las 
funciones de asesoramiento, y de diseño y evaluación de las políticas 
públicas, recogidas en el Decreto 5/2019, de 16 de junio, del president 
de la Generalitat, por el que se determinan el número y la denominación 
de las consellerías, y sus atribuciones, y en el Decreto 105/2019, de 5 de 
julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de 
la Presidencia y de las consellerías de la Generalitat, 

DECRETO

Artículo 1. Creación
Se crea la Comisionada de la Presidencia de la Generalitat para la 

Estrategia Valenciana para la Inteligencia Artificial y, especialmente, 
para la coordinación de la inteligencia de datos ante la epidemia por la 
infección de COVID-19 en la Comunitat Valenciana.

Artículo 2. Objeto
Dicha Comisionada tiene por objeto el análisis de datos para el 

seguimiento de las actuaciones, así como para informar la propuesta y 
toma de decisiones que sean necesarias, especialmente en el contexto 
de la propagación de la enfermedad de coronavirus COVID-19 en la 
Comunitat Valenciana.

Artículo 3. Nombramiento de la Comisionada
Se nombra Comisionada de la Presidencia para la Estrategia Valen-

ciana para la Inteligencia Artificial a Nuria Oliver Ramírez.

Artículo 4. Medios
La Comisionada de la Presidencia para la Estrategia Valenciana para 

la Inteligencia Artificial contará con el necesario apoyo administrativo 
y material, mediante la adscripción de los recursos que sean necesarios, 
de los programas presupuestarios correspondientes a la Presidencia de 
la Generalitat.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Única. Incidencia económica en la dotación de gasto
La aplicación y el desarrollo de este decreto no podrán tener nin-

guna incidencia en la dotación de los capítulos de gasto asignados a la 
Presidencia de la Generalitat y, en todo caso, deberán ser atendidos con 
sus medios personales y materiales.

PREÀMBUL

La intel·ligència de dades resulta fonamental per poder analitzar 
l’efectivitat de les mesures que ja han sigut acordades, així com per anti-
cipar les que puguen adoptar-se en el futur, amb l’objectiu de traslladar 
l’anàlisi de dades agregades al disseny de les polítiques públiques i, en 
concret, a la presa de decisions en situacions d’emergència sanitària.

La infecció pel brot de coronavirus COVID-19, inicialment localit-
zada a la regió xinesa de Hubei, s’ha convertit en una pandèmia global, 
tal com va advertir l’Organització Mundial de la Salut el passat 11 de 
març.

Davant aquesta pandèmia, i en un entorn caracteritzat per la seua 
complexitat i falta de certituds, ja que es tracta d’una malaltia descone-
guda fins a la seua aparició, la intel·ligència de dades permet avaluar 
l’aplicació de mesures, predir escenaris futurs, reduir el temps de presa 
de decisions i anticipar solucions. 

En virtut d’això, de conformitat amb el que preveu l’article 12 de 
la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i per a l’exercici de 
les funcions d’assessorament, i de disseny i avaluació de les polítiques 
públiques, arreplegades en el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president 
de la Generalitat, pel qual es determinen el nombre i la denominació de 
les conselleries, i les seues atribucions, i en el Decret 105/2019, de 5 de 
juliol, del Consell, pel qual estableix l’estructura orgànica bàsica de la 
Presidència i de les conselleries de la Generalitat, 

DECRETE

Article 1. Creació
Es crea la Comissionada de la Presidència de la Generalitat per a 

l’Estratègia Valenciana per a la Intel·ligència Artificial i, especialment, 
per a la coordinació de la intel·ligència de dades davant l’epidèmia per 
la infecció de COVID-19 a la Comunitat Valenciana.

Article 2. Objecte
Aquesta Comissionada té per objecte l’anàlisi de dades per al 

seguiment de les actuacions, així com per a informar la proposta i presa 
de decisions que siguen necessàries, especialment en el context de la 
propagació de la malaltia de coronavirus COVID-19 a la Comunitat 
Valenciana.

Article 3. Nomenament de la Comissionada
Es nomena Comissionada de la Presidència per a l’Estratègia Valen-

ciana per a la Intel·ligència Artificial a Nuria Oliver Ramírez.

Article 4. Mitjans
La Comissionada de la Presidència per a l’Estratègia Valenciana 

per a la Intel·ligència Artificial comptarà amb el necessari suport admi-
nistratiu i material, mitjançant l’adscripció dels recursos que siguen 
necessaris, dels programes pressupostaris corresponents a la Presidència 
de la Generalitat.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Única. Incidència econòmica en la dotació de despesa
L’aplicació i el desenvolupament d’aquest decret no podran tindre 

cap incidència en la dotació dels capítols de despesa assignats a la Pre-
sidència de la Generalitat i, en tot cas, hauran de ser atesos amb els seus 
mitjans personals i materials.



DISPOSICIONES FINALES 

Primera. Aplicación de las disposiciones del decreto
La Presidencia de la Generalitat adoptará las medidas necesarias 

para la aplicación y ejecución de lo que dispone este decreto. 

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

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 24 de marzo de 2020. 

El president de la Generalitat
Ximo Puig i Ferrer.

DISPOSICIONS FINALS 

Primera. Aplicació de les disposicions del decret
La Presidència de la Generalitat adoptarà les mesures necessàries 

per a l’aplicació i execució del que disposa aquest decret. 

Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor el dia de la publicació en el Diari 

Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 24 de març de 2020

El president de la Generalitat
Ximo Puig i Ferrer.


		2020-03-25T14:12:09+0100
	DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA - PRESIDENCIA GVA
	Certificacio oficial. (Decret 183/2006, Diari Oficial n5409 de 18-12-2006)




