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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT
3 Reial decret 1113/2015, d’11 de desembre, pel qual es desplega el règim 

jurídic del Consell Espanyol de Drogodependències i Altres Addiccions.

L’article 20.1 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic 
i altres mesures de reforma administrativa, en el marc del procés de racionalització i 
simplificació general de l’estructura organitzativa del sector públic estatal, estableix la 
creació del Consell Espanyol de Drogodependències i Altres Addiccions, òrgan col·legiat 
de consulta i assessorament, que s’adscriu al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat 
a través de la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues. L’apartat 4 de 
l’article esmentat anteriorment estableix que s’ha de determinar reglamentàriament la 
composició i el funcionament del Consell Espanyol de Drogodependències i Altres 
Addiccions.

El mateix legislador atribueix al Consell el compliment de la finalitat general de millora 
de la qualitat tècnica en la definició i execució de les polítiques i actuacions estatals de 
control de l’oferta i reducció de la demanda de drogues, així com d’altres addiccions com 
la ludopatia, i dels seus efectes en la vida de les persones i en la societat, que promogui, 
coordini o porti a terme la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues. A 
aquest efecte, se li atorga en particular un conjunt no tancat de funcions específiques que 
poden ser objecte de desplegament legal o reglamentari.

D’altra banda, pel que fa a la composició del nou òrgan, cal recordar que la llei obliga 
que la norma reglamentària de desplegament garanteixi la presència de les diferents 
administracions públiques amb competències en matèria de control de l’oferta i reducció 
de la demanda de drogues i d’altres addiccions, de la Fiscalia General de l’Estat i dels 
principals agents socials implicats en la prevenció i tractament dels problemes relacionats 
amb les drogodependències i altres conductes addictives.

En paral·lel, la disposició addicional segona de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, 
suprimeix d’una banda el Grup interministerial per al Pla nacional sobre drogues, regulat al 
Reial decret 1116/2006, de 2 d’octubre, pel qual es determina la composició i estructura del 
Grup interministerial per al Pla nacional sobre drogues, i de l’altra, el Consell Assessor de 
l’Observatori Espanyol de la Droga i les Toxicomanies, sotmès al que preveu l’Ordre del 
Ministeri de l’Interior, de 24 de novembre de 1998, per la qual es regulen les funcions, la 
composició i l’estructura del Consell Assessor de l’Observatori Espanyol de la Droga i les 
Toxicomanies. Totes dues normes es deroguen de manera expressa.

No obstant això, l’apartat 1 de la disposició transitòria segona de la Llei 15/2014, de 16 
de setembre, preveu que els òrgans col·legiats adscrits al Pla nacional sobre drogues que 
se suprimeixen han de continuar exercint les seves funcions, d’acord amb la seva 
normativa reguladora respectiva, fins al moment en què es constitueixi el Consell Espanyol 
de Drogodependències i Altres Addiccions.

Mitjançant aquest Reial decret, i per donar compliment al manament legal assenyalat, 
s’emprèn la regulació d’aquest òrgan de nova creació i, en particular, es regula el règim 
jurídic del Consell pel que fa a les seves finalitats, competències, estructura, normes de 
funcionament i composició; el nomenament, substitució i cessament dels seus membres; 
les funcions de la presidència, vicepresidència i secretaria i, finalment, el règim del ple. Tot 
això amb vistes a garantir el funcionament adequat i eficaç, així com el compliment de la 
finalitat que se li atribueix legalment al mateix Consell.

Així mateix, es considera necessari atribuir al Consell, tenint en compte la seva 
composició, estructura i normes de funcionament particulars, algunes de les funcions 
bàsiques que fins ara exercien els dos òrgans suprimits, per evitar una possible disminució 
en l’eficàcia de l’estructura específica esmentada i perquè l’òrgan de nova creació exerceixi 



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 1  Divendres 1 de gener de 2016  Secc. I. Pàg. 2

aquestes funcions d’una manera més coordinada, eficaç, eficient i àgil. Tot això en aplicació 
dels objectius o les finalitats generals que fonamenten la Llei 15/2014, de 16 de setembre.

El Reial decret inclou, a més d’aquest preàmbul, dotze articles, tres disposicions 
addicionals, una disposició derogatòria i quatre disposicions finals. Els articles 1 a 12 
estableixen les normes específiques aplicables al Consell Espanyol de Drogodependències 
i Altres Addiccions pel que fa a la seva adscripció, al suport a aquest, les seves finalitats, 
les seves funcions, la seva estructura, les seves normes de funcionament, la seva 
composició, les normes de nomenament, substitució i cessament dels seus membres, el 
règim de la seva presidència, vicepresidència i secretaria, així com el règim del ple de 
l’òrgan. Aquest règim es pot completar, al seu torn, respectant la legalitat vigent i, en 
particular, el que disposen l’article 20 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, i aquest Reial 
decret, mitjançant l’aprovació per part del mateix òrgan del seu reglament de règim interior.

Pel que fa a la determinació de la composició del Consell, s’ha tingut en compte tant el 
que disposen els apartats 1, 2 i 3 de l’article 20 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, 
sobre la naturalesa, les finalitats i les funcions de l’òrgan esmentat, com el que estableix 
específicament l’apartat 4 del mateix article. Per aquesta raó, aquest Reial decret preveu 
la representació majoritària, però no exclusiva, dels ministeris i òrgans superiors i directius 
de l’Administració General de l’Estat, així com dels organismes i les agències que en 
depenen, que tenen atribuïdes en l’actualitat competències que afecten o poden afectar 
més directament el compliment de les finalitats i funcions legals ja esmentades i que, per 
aquest motiu, han d’estar presents al Consell. I, a més de la representació estatal 
esmentada, es preveu, d’acord amb el que s’estableixi legalment, la representació de les 
administracions públiques autonòmiques i locals, de la Fiscalia General de l’Estat, així com 
dels principals agents socials implicats en la prevenció i atenció integral de la problemàtica 
relativa a les drogodependències i altres addiccions. En aquest últim cas, s’hi han 
incorporat representants de la comunitat científica, de les entitats privades sense ànim de 
lucre més representatives d’àmbit estatal i de les organitzacions empresarials i sindicals 
més representatives també d’àmbit estatal.

L’article 20.4 de la Llei 15/2014, de 16 de setembre, garanteix que la Fiscalia General 
de l’Estat tingui representació al Consell. Aquesta presència es justifica, així mateix, perquè 
la majoria de les finalitats i funcions que abans tenia atribuïdes l’ara extint Consell Assessor 
de l’Observatori Espanyol de la Droga i les Toxicomanies les ha assumit aquest Consell. 
Finalment, es considera que l’assessorament tècnic de la Fiscalia General de l’Estat a la 
Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues té una importància fonamental 
que es desenvolupa, en l’àmbit de les competències atribuïdes, als paràgrafs l), m), ñ) i o) 
de l’article 7.2 del Reial decret 200/2012, de 23 de gener, pel qual es desplega l’estructura 
orgànica bàsica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i es modifica el Reial 
decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s’estableix l’estructura orgànica bàsica 
dels departaments ministerials.

Quant a la determinació de l’estructura del Consell, i tenint en compte tant les seves 
finalitats tècniques com la seva composició heterogènia, s’ha optat per establir una 
configuració desconcentrada de l’òrgan, fet que garanteix el compliment de les seves 
finalitats i l’exercici de les seves funcions de manera eficaç i sense minva del compliment 
del principi d’unitat d’acció i dels deures de coordinació corresponents.

El ple, en el qual han d’estar representats tots els membres del Consell, és qui decideix 
en darrera instància sobre tots els afers de la seva competència, així com sobre els afers 
o les matèries concretes que aquell es reservi. Així mateix, es preveu la possibilitat que el 
ple, a iniciativa pròpia, disposi la creació de grups de treball.

La disposició addicional primera regula, per la seva banda, el procediment i els terminis 
per a la constitució inicial de l’òrgan creat, així com per al nomenament inicial de les 
vocalies, la secretaria i el ple de l’òrgan.

Tenint en compte la disposició addicional segona, l’activitat del nou òrgan no pot 
comportar cap augment de la despesa pública.

La disposició addicional tercera conté el règim específic que s’ha d’aplicar només als 
membres de la representació estatal en el Consell en els casos en què es produeixin 
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modificacions orgàniques i/o funcionals dels departaments i òrgans de l’Administració 
General de l’Estat i/o en els organismes i entitats públics dependents d’aquesta que 
aquells representin, amb la finalitat de garantir, en condicions de seguretat jurídica, 
l’exercici normal de les seves funcions als membres esmentats i l’exercici normal de les 
seves funcions i activitats al mateix òrgan referit.

La disposició final primera manté la figura dels coordinadors departamentals, per la 
seva gran importància per al funcionament adequat de l’estructura específica del Pla 
nacional sobre drogues, ja que el derogat Reial decret 1116/2006, de 2 d’octubre, contenia 
aquesta figura. Tot i que en la present regulació es tracta d’adaptar la figura esmentada a 
la representació ministerial en el Consell Espanyol de Drogodependències i Altres 
Addiccions i en la Conferència Sectorial del Pla Nacional sobre Drogues.

La disposició final segona estableix l’habilitació per desplegar el que disposa aquest 
Reial decret.

La disposició final tercera conté una previsió sobre l’adaptació de referències 
normatives, necessària després de l’aprovació de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, la qual és aplicable només fins al moment en què aquesta entri en 
vigor completament.

Finalment, la disposició final quarta determina el règim d’entrada en vigor d’aquesta 
norma, que s’ha adaptat al que preveu la disposició transitòria segona de la Llei 15/2014, 
de 16 de setembre.

Aquest Reial decret s’aprova a l’empara de les habilitacions per al desplegament 
reglamentari que regulen l’article 20.4 i el primer paràgraf de la disposició final cinquena de 
la Llei 15/2014, de 16 de setembre.

Durant el procés d’elaboració d’aquest Reial decret s’ha consultat les comunitats 
autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla a través dels seus representants en la Conferència 
Sectorial del Pla Nacional sobre Drogues, la Fiscalia General de l’Estat, així com els altres 
organismes públics i entitats afectats directament pel Reial decret.

En virtut d’això, a proposta del ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, amb 
l’aprovació prèvia del ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el 
Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres a la reunió del dia 11 de 
desembre de 2015,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte desplegar el que disposa l’article 20 de la Llei 
15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i altres mesures de 
reforma administrativa, pel qual es crea el Consell Espanyol de Drogodependències i 
Altres Addiccions, d’ara endavant el «Consell», particularment pel que fa a la composició i 
el règim de funcionament d’aquest.

Article 2. Naturalesa i adscripció.

1. El Consell és, en l’àmbit material de les drogues tòxiques, substàncies estupefaents 
i psicotròpiques, d’altres drogues diferents a les anteriors i, en general, de les addiccions 
provocades per l’ús o consum dels productes referits o d’altres de diferents, o per la 
realització d’activitats o conductes diferents de les anteriors, com ocorre amb la ludopatia, 
un òrgan col·legiat interministerial:

a) De consulta i assessorament de la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre 
drogues, dels que preveu l’article 22.1 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic.

b) De participació en les polítiques o actuacions de competència estatal en els àmbits 
de la prevenció i/o l’atenció integral a les addiccions, que siguin promogudes, portades a 
terme o coordinades per la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues per 
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part de les administracions públiques no estatals, de la Fiscalia General de l’Estat i dels 
principals agents socials implicats en els àmbits referits.

2. El Consell està adscrit al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, a través de 
la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues, la qual ha de prestar al primer 
el suport, amb els seus recursos humans i materials, necessari per exercir les seves 
funcions.

Article 3. Finalitats.

1. El Consell es crea amb la finalitat general de millorar la qualitat tècnica en la 
definició i l’execució de les polítiques i actuacions estatals de control de l’oferta i de 
reducció de la demanda de drogues, així com d’altres addiccions, i dels seus efectes 
perjudicials en la vida de les persones i en la societat, que promogui, coordini o porti a 
terme la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues en l’àmbit de les 
competències que aquesta té atribuïdes i, amb la millora esmentada, la de l’eficàcia de les 
polítiques i actuacions indicades.

2. En concret, el Consell ha de complir les finalitats següents:

a) Col·laborar amb la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues a fi 
d’aconseguir la màxima coordinació i eficàcia administrativa en la definició i execució 
tècnica de les polítiques i actuacions que s’indiquen a l’apartat 1.

b) Actuar com a òrgan permanent de consulta i assessorament tècnic de la Delegació 
del Govern per al Pla nacional sobre drogues per al compliment adequat de les 
competències que té encomanades.

c) Proposar a la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues les mesures 
i actuacions de competència estatal que hagi d’adoptar el Govern i que el Consell consideri 
necessàries o convenients per al compliment adequat i eficaç de la finalitat general que 
s’indica a l’apartat 1, així com de la finalitat concreta que s’indica al paràgraf a).

Article 4. Funcions.

1. Per complir les seves finalitats, el Consell té les funcions següents:

a) Elaborar tots els informes, suggeriments i propostes que li sol·liciti la Delegació del 
Govern per al Pla nacional sobre drogues.

b) Promoure i dur a terme, per iniciativa pròpia, tots els informes, suggeriments, 
propostes o altres tipus d’actuacions que consideri necessaris en el marc de les seves 
competències.

c) Conèixer i sotmetre a informe, abans que s’aprovin, els projectes de l’Estratègia 
nacional sobre drogues pels quals s’actualitzi periòdicament el Pla nacional sobre drogues, 
els dels plans d’acció per al desenvolupament i complement d’aquesta i, si s’escau, els que 
tinguin per objecte la planificació estatal en matèria d’addiccions.

d) Analitzar, debatre i seguir, en general, des d’un punt de vista tècnic, les iniciatives, 
projectes, programes i actuacions de la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre 
drogues, així com l’avaluació dels resultats o efectes d’aquests.

e) Prestar suport tècnic a la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues, 
quan aquesta l’hi sol·liciti, en la cooperació de la Delegació amb altres organismes i 
institucions públics de qualsevol àmbit territorial, inclosos els de les organitzacions 
internacionals, els de la Unió Europea i els d’altres estats, sempre que tinguin atribuïdes 
finalitats similars a les de la Delegació esmentada o a les del Consell, o altres finalitats en 
matèria de drogues o addiccions.

f) Aprovar el seu reglament de règim interior.
g) Les altres que li atribueixin altres disposicions de caràcter general per al 

compliment de les finalitats i funcions que li atribueixen els apartats 2 i 3 de l’article 20 de 
la Llei 15/2014, de 16 de setembre, i l’article 3 d’aquest Reial decret.
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2. Els estudis, suggeriments, informes, propostes i altres actuacions que dugui a 
terme o promogui el Consell en l’exercici de les funcions que li atribueix l’apartat anterior 
no tenen, en cap cas, caràcter vinculant, llevat que una norma amb rang de llei així ho 
estableixi.

Article 5. Estructura.

El Consell s’estructura, compleix les seves finalitats i exerceix les seves funcions en:

a) Ple.
b) Grups de treball especialitzats.

Article 6. Normes de funcionament.

1. El Consell està sotmès pel que fa al seu funcionament al que estableixen aquest 
Reial decret, la secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
i, en allò no previst en aquests, al que estableix el seu reglament de règim interior.

2. Les reunions del ple i dels grups de treball especialitzats, així com l’adopció 
d’acords per part d’aquests, poden tenir lloc bé amb la presència física dels seus membres, 
o bé a distància, amb la utilització per part d’aquests de mitjans electrònics.

La constitució i la convocatòria del ple i dels grups de treball especialitzats, així com la 
celebració de les sessions i l’adopció d’acords per part d’aquests, tant de manera 
presencial com a distància, estan sotmeses al que estableix l’article 17 de la Llei 40/2015, 
d’1 d’octubre. De cada reunió, presencial o a distància, del ple o dels grups de treball 
especialitzats n’ha d’estendre acta el secretari, la qual està sotmesa al que preveu l’article 
18 de la Llei esmentada.

La persona titular de la presidència del Consell pot convocar el ple amb la freqüència 
que es consideri necessària per donar un compliment adequat i eficaç a les finalitats que 
té atribuïdes, per iniciativa pròpia o amb la petició prèvia de la majoria dels membres que 
integrin l’òrgan esmentat.

El ple s’ha de convocar i reunir, com a mínim, dues vegades l’any.
3. Perquè la constitució del ple i dels grups de treball especialitzats sigui vàlida, als 

efectes de la celebració de sessions i deliberacions i de la presa d’acords per part 
d’aquests, presencialment o a distància, cal atenir-se al que preveu l’article 17.2 de la Llei 
40/2015, d’1 d’octubre.

Els acords del ple i dels grups de treball especialitzats s’han d’adoptar per majoria 
simple de vots dels membres concurrents, llevat que es tracti de l’aprovació del reglament 
de règim interior o de les seves modificacions; en aquest cas, es requereix un acord 
adoptat per majoria absoluta dels membres del ple del Consell.

Als efectes d’obtenir el quòrum ressenyat per a les reunions i deliberacions i de les 
majories per a la presa d’acords, es computen tant els membres presents com els qui 
hagin delegat expressament la seva representació i vot per als afers a tractar en qualsevol 
altre membre del ple.

4. L’exercici de les seves funcions per part de tots els membres del ple del Consell no 
genera dret a percebre cap contraprestació econòmica per aquesta circumstància.

Article 7. Composició.

El Consell té la composició següent:

a) Presidència: correspon a la persona titular de la Secretaria d’Estat de Serveis 
Socials i Igualtat.

b) Vicepresidència: correspon a la persona titular de la Delegació del Govern per al 
Pla nacional sobre drogues.
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c) Amb rang administratiu de subdirector o subdirectora general, o un altre d’assimilat 
a aquest, les vocalies següents:

1a Del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, dependents de la Secretaria 
d’Estat de Serveis Socials i Igualtat, dues vocalies de la Delegació del Govern per al Pla 
nacional sobre drogues i una vocalia de cadascun dels òrgans i organismes següents: 
Delegació del Govern per a la Violència de Gènere, Direcció General de Serveis per a la 
Família i la Infància, Institut de la Dona i per a la Igualtat d’Oportunitats i Institut de la 
Joventut. Així mateix, una vocalia de la Secretaria General de Sanitat i Consum.

2a Del Ministeri de l’Interior: una vocalia en representació de la Secretaria d’Estat de 
Seguretat i una vocalia en representació de la Direcció General de Trànsit.

3a Del Ministeri de Justícia: una vocalia.
4a Del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social: una vocalia.
5a Del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport: una vocalia.
6a Del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques: una vocalia en representació 

de la Direcció General de Coordinació de l’Administració Perifèrica de l’Estat i una vocalia 
en representació de la Direcció General d’Ordenació del Joc.

7a Del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació: una vocalia.
8a De les administracions públiques de les comunitats autònomes i de les ciutats de 

Ceuta i Melilla: dues vocalies, pertanyents a diferents comunitats autònomes o ciutats amb 
estatut d’autonomia i, preferentment, membres de la Comissió Interautonòmica de la 
Conferència Sectorial del Pla Nacional sobre Drogues.

9a De les administracions públiques de les entitats locals: dues vocalies a proposta 
de l’associació d’entitats locals d’àmbit estatal amb més implantació.

d) També tenen la condició de vocals del ple:

1r En representació de la Fiscalia General de l’Estat, un membre de la carrera fiscal 
en actiu, de conformitat amb els tràmits que preveu la Llei 50/1981, de 30 de desembre, 
per la qual es regula l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal.

2n En representació dels principals agents socials i de la comunitat científica: quatre 
persones expertes, amb prestigi reconegut i àmplia experiència professional en els àmbits 
de la prevenció de les addiccions o de l’atenció a aquestes, així com de la docència o la 
recerca en el camp de les ciències experimentals; quatre persones expertes amb prestigi 
reconegut i àmplia experiència professional en els àmbits de la prevenció de les addiccions 
o de l’atenció a aquestes, així com de la docència o la recerca en el camp de les ciències 
socials; quatre representants de les entitats privades sense ànim de lucre d’àmbit nacional; 
dos representants de les organitzacions, federacions o confederacions més representatives 
d’àmbit nacional de les grans, mitjanes i petites empreses, i finalment, dos representants 
de les organitzacions, federacions o confederacions sindicals més representatives d’àmbit 
nacional.

e) Secretaria: un funcionari o funcionària, amb veu però sense vot, de la Delegació 
del Govern per al Pla nacional sobre drogues amb rang administratiu de subdirector o 
subdirectora general o equivalent.

Article 8. Nomenament, substitució i cessament de titulars de vocalies i de la Secretaria 
del Consell.

1. El nomenament i el cessament dels titulars de les vocalies i de la Secretaria del 
Consell corresponen a la persona titular de la presidència d’aquest, mitjançant una 
resolució que s’ha de publicar al «Butlletí Oficial de l’Estat», una vegada complerts els 
requisits que s’indiquen tot seguit:

a) Vocalies esmentades a l’article 7.c).1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a i 7a: a proposta del titular 
del ministeri, òrgan administratiu, organisme o agència estatal que representin 
respectivament.
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b) Vocalies esmentades a l’article 7.c).8a: de manera rotatòria, cada dos anys i 
seguint l’ordre de precedència de les diferents comunitats autònomes i ciutats de Ceuta i 
Melilla que estigui establert.

c) Vocalies esmentades a l’article 7.c).9a: a proposta efectuada per l’òrgan directiu 
competent de l’associació d’entitats locals d’àmbit estatal amb més implantació.

d) Vocalia esmentada a l’article 7.d).1r: a proposta de la persona titular de la Fiscalia 
General de l’Estat.

e) Vocalies d’experts de la comunitat científica esmentades a l’article 7.d).2n: a 
proposta de la persona titular de la Delegació del Govern per al Pla nacional sobre 
drogues, una vegada consultats, en el cas del nomenament, experts que reuneixin els 
requisits que estableix l’article esmentat i després de l’acceptació expressa dels qui hagin 
de ser proposats, i, en el cas del cessament, després de la petició expressa de les 
persones concernides.

f) Vocalies representants de les entitats, organitzacions, federacions o confederacions 
esmentades a l’article 7.d).2n: a proposta dels òrgans de direcció d’aquestes.

g) Secretaria: a proposta de la persona titular de la Delegació del Govern per al Pla 
nacional sobre drogues.

2. En els supòsits de vacant, absència o malaltia, les persones titulars de les vocalies 
i de la secretaria poden ser substituïdes per d’altres que compleixin els requisits que 
exigeix aquesta norma a les persones substituïdes per a l’exercici de les seves funcions 
respectives.

El nomenament i el cessament dels substituts també estan sotmesos a allò que 
estableixi, en cada cas, l’apartat anterior.

Article 9. Presidència.

Corresponen a la persona titular de la presidència del Consell les funcions següents:

a) Dirigir, promoure i coordinar l’actuació del Consell, tant del ple com dels grups de 
treball que es puguin crear.

b) Les que estableix l’article 19.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre.
c) Les altres que atribueix a la presidència aquest Reial decret i, si s’escau, les que 

s’hi atribueixin en una altra disposició de caràcter general, en el reglament de règim interior 
o en un acord del ple.

Article 10. Vicepresidència.

1. En els casos de vacant, absència o malaltia del titular de la presidència del Consell, 
les funcions que li atribueix l’article 8.1 les ha d’exercir la persona titular de la 
vicepresidència.

2. La persona titular de la vicepresidència del Consell té, així mateix, aquelles 
funcions diferents de les que preveu l’apartat anterior que, si s’escau, li atribueixin el 
reglament de règim interior o un acord del ple.

Article 11. Secretaria.

La persona titular de la Secretaria del Consell té les funcions que estableix l’article 
19.4, segon paràgraf, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, i aquelles altres que, si s’escau, li 
atribueixin el reglament de règim interior o un acord del ple.

Article 12. El ple.

Correspon al ple del Consell:

a) Complir les finalitats i funcions que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 20 de 
la Llei 15/2014, de 16 de setembre, i l’article 3 d’aquest Reial decret, sense perjudici del 
seu compliment també per part dels grups de treball que es puguin crear, si s’escau.
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b) Conformar grups de treball integrats per membres del ple.

Perquè els acords adoptats pels grups de treball siguin representatius de la voluntat 
del Consell i produeixin plens efectes, es requereix obligatòriament la ratificació expressa 
d’aquests per part del ple.

Disposició addicional primera. Nomenaments i constitució inicials del Consell.

1. Dins del termini màxim de tres mesos comptats des del dia de l’entrada en vigor 
d’aquest Reial decret s’ha de nomenar les persones titulars de les vocalies i de la 
Secretaria del Consell.

2. La constitució inicial del Consell ha de tenir lloc dins del termini màxim de quatre 
mesos comptats des del dia de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret.

Disposició addicional segona. No-increment de la despesa pública.

El funcionament del Consell no ha de suposar cap increment de la despesa pública i 
s’ha d’atendre amb els mitjans personals, materials, tècnics i pressupostaris assignats a la 
Delegació del Govern per al Pla nacional sobre drogues.

Disposició addicional tercera. Modificacions orgàniques i/o funcionals.

1. Quan es produeixin modificacions orgàniques i/o funcionals en l’estructura de 
l’Administració General de l’Estat i/o dels organismes i entitats públics dependents 
d’aquesta que afectin els departaments, òrgans, organismes, entitats o agències amb 
representació al Consell, d’acord amb el que disposa l’article 7.a), b) i c), les mencions a 
aquests, així com als seus titulars, que conté l’article esmentat i les que s’hi facin també en 
altres preceptes i disposicions d’aquest Reial decret, o de la seva normativa de 
desplegament, s’han d’entendre fetes als departaments, òrgans, organismes, entitats i 
agències als quals s’atribueixin posteriorment les competències que els primers tenen 
reconegudes, en cada cas, en l’actualitat en les seves normes orgàniques i/o funcionals 
reguladores respectives, així com als seus titulars, llevat que les normes jurídiques de 
modificació estableixin un altre règim diferent.

2. En els supòsits a què es refereix l’apartat anterior, les persones titulars de les 
vocalies del Consell que representin l’Administració General de l’Estat o els organismes i 
entitats públics dependents d’aquesta han de continuar exercint les seves funcions en 
l’òrgan esmentat, excepte en els casos següents:

a) Quan hi hagi una proposta expressa i escrita de cessament de les persones 
esmentades efectuada pels titulars dels departaments, òrgans, organismes, entitats o 
agències als quals s’atribueixin posteriorment les competències i dirigida a la persona que 
ocupi la presidència del Consell, la qual ha de portar a terme el cessament esmentat 
mitjançant una resolució que s’ha de publicar al «Butlletí Oficial de l’Estat».

b) Quan concorri en les persones referides una altra causa, prevista legalment o 
reglamentàriament, diferent de la que s’indica al paràgraf a) que impedeixi a aquelles 
continuar exercint les seves funcions al Consell. En aquest cas, els membres afectats han 
de comunicar, per escrit i com més aviat millor, la concurrència de la causa esmentada al 
titular de la presidència, el qual ha de procedir a efectuar-ne el cessament tal com preveu 
el paràgraf a), si aquest ha constatat l’existència de la causa al·legada, i alhora ha d’iniciar 
els tràmits per designar el nou membre substitut segons el que estableix aquest Reial 
decret.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades amb caràcter general totes les normes jurídiques del mateix rang 
o de rang inferior que contradiguin o s’oposin al que estableix aquest Reial decret.
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Disposició final primera. Coordinadors departamentals del Pla nacional sobre drogues.

1. A excepció del ministeri que tingui atribuïda la competència de coordinació i 
execució del Pla nacional sobre drogues, en tots els ministeris representats en el Consell 
hi ha d’haver una persona designada com a coordinadora departamental als efectes del 
Pla nacional sobre drogues.

La funció de coordinació departamental l’ha d’exercir en cada ministeri, amb l’excepció 
que s’indica al paràgraf anterior, la persona que el representi en el Consell, llevat que una 
altra norma jurídica amb rang, almenys, de reial decret estableixi un règim diferent, sense 
que això pugui determinar un increment dels llocs de treball actuals ni tampoc de les 
retribucions dels qui exerceixin la funció referida.

Amb la mateixa excepció, quan un departament tingui diverses vocalies en el Consell, 
ha d’exercir la funció de coordinació als efectes del Pla nacional sobre drogues en el 
departament esmentat la persona que tingui atribuïda la representació de l’òrgan superior 
o directiu, organisme, entitat o agència que s’esmenti en primer lloc a l’article 7.c) o al qual 
se n’hagin atribuït les competències.

2. Quan sigui necessari, es poden nomenar coordinadors departamentals als efectes 
del Pla nacional sobre drogues, mitjançant una ordre del titular del departament que tingui 
atribuïda la competència de coordinació i execució del Pla nacional sobre drogues, en els 
ministeris que no tinguin representació permanent en el Consell, amb audiència prèvia i 
amb l’informe favorable dels ministeris esmentats.

Aquests coordinadors, que han de tenir almenys un rang administratiu de subdirector 
general, o assimilat, no han de formar part integrant del Consell referit, llevat que l’ordre 
del seu nomenament o una altra norma amb rang de llei o de reial decret estableixin el 
contrari. No obstant això, es poden incorporar de manera eventual al ple del Consell o a 
grups de treball, sense que puguin percebre per això cap contraprestació econòmica.

Disposició final segona. Habilitació reglamentària.

S’habilita la persona titular del departament que tingui atribuïda la competència de 
coordinació i execució del Pla nacional sobre drogues per desplegar el que disposa aquest 
Reial decret.

Disposició final tercera. Referències normatives.

Mentre no es produeixi l’entrada en vigor de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim 
jurídic del sector públic, totes les referències als seus articles contingudes en aquest Reial 
decret s’han d’entendre fetes als articles corresponents de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, o de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració 
General de l’Estat.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de publicar-se al «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 11 de desembre de 2015.

FELIPE R.

El ministre de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat,
ALFONSO ALONSO ARANEGUI
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