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DECRET 8/2013, de 20 de desembre, del president de la 
Generalitat, pel qual modifica el Decret 19/2012, de 7 de 
desembre, pel qual determina les conselleries en què s’or-
ganitza l’Administració de la Generalitat. [2013/12363]

DECRETO 8/2013, de 20 de diciembre, del president de 
la Generalitat, por el que modifica el Decreto 19/2012, 
de 7 de diciembre, por el que determina las consellerías 
en que se organiza la Administración de la Generalitat. 
[2013/12363]

D’acord amb les competències que m’atribuïx l’article 12.1.b de la 
Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,

DECRETE

Article únic
Modificació de l’apartat 1 de l’article 2, i l’apartat 1 de l’article 3, 

del Decret 19/2012, de 7 de desembre, del president de la Generalitat, 
pel qual es determinen les conselleries en què s’organitza l’Adminis-
tració de la Generalitat.

Es modifiquen els apartats 1 de l’article 2, i l’apartat 1 de l’article 
3, del Decret 19/2012, de 7 de desembre, del president de la Generali-
tat, pel qual es determinen les conselleries en què s’organitza l’Admi-
nistració de la Generalitat, la redacció dels quals s’inserix en l’annex 
del present decret.

DISPOSICIÓ FINAL

Única. Entrada en vigor
Este decret entrarà en vigor el mateix dia de l’aprovació.

València, 20 de desembre de 2013

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

ANNEX

Nova redacció de l’apartat 1 de l’article 2, i l’apartat 1 de l’article 
3, del Decret 19/2012, de 7 de desembre, del president de la Generali-
tat, pel qual es determinen les conselleries en què s’organitza l’Admi-
nistració de la Generalitat

«Article 2. Presidència de la Generalitat
1. 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, 
promoció institucional, com també televisió i radiodifusió».

«Article 3. Conselleria de Presidència i d’Agricultura, Pesca, Ali-
mentació i Aigua

1. S’assignen a la Conselleria de Presidència i Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Aigua les competències en matèria de secretariat del 
Consell, relacions amb les Corts, representació i defensa en judici i 
assessorament en dret de la Generalitat, Administració local, partici-
pació ciutadana, agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i recursos 
hídrics».

De acuerdo con las competencias que me atribuye el artículo 
12.1.b de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell,

DECRETO

Artículo único
Modificación del apartado 1 del artículo 2, y el apartado 1 del artí-

culo 3, del Decreto 19/2012, de 7 de diciembre, del president de la 
Generalitat, por el que se determinan las consellerías en que se organi-
za la Administración de la Generalitat.

Se modifica el apartado 1 del artículo 2, y el apartado 1 del artícu-
lo 3, del Decreto 19/2012, de 7 de diciembre, del president de la Gene-
ralitat, por el que se determinan las consellerías en que se organiza la 
Administración de la Generalitat, cuyas redacciones se insertan en el 
anexo del presente decreto.

DISPOSICIÓN FINAL

Única. Entrada en vigor
Este decreto entrará en vigor el mismo día de su aprobación.

Valencia, 20 de diciembre de 2013

El president de la Generalitat,
ALBERTO FABRA PART

ANEXO

Nueva redacción del apartado 1 del artículo 2, y el apartado 1 del 
artículo 3, del Decreto 19/2012, de 7 de diciembre, del president de la 
Generalitat, por el que se determinan las consellerías en que se organi-
za la administración de la Generalitat

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

en materia de asesoramiento al president e impulso de la acción inter-
departamental del Consell, relaciones con la Unión Europea, el Esta-
do y otras comunidades autónomas, comunicación institucional de la 
Generalitat, promoción institucional, así como televisión y radiodifu-
sión».

«Artículo 3. Consellería de Presidencia y de Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua

1. Se asignan a la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, 
Alimentación y Agua las competencias en materia de secretariado del 
Consell, relaciones con Les Corts, representación y defensa en juicio 
y asesoramiento en derecho de la Generalitat, Administración local, 
participación ciudadana, agricultura, ganadería, pesca, alimentación y 
recursos hídricos.»
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