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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE JUSTÍCIA
1788 Reial decret 63/2015, de 6 de febrer, pel qual es modifiquen el Reial decret 

862/1998, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de l’Institut de 
Toxicologia, el Reial decret 386/1996, d’1 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament dels instituts de medicina legal, i el Reial decret 1451/2005, de 7 
de desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, provisió de llocs de 
treball i promoció professional del personal funcionari al servei de 
l’Administració de justícia.

El Reial decret 862/1998, de 8 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de l’Institut de 
Toxicologia, així com els decrets anteriors, justificaven la creació d’aquest Institut com un 
centre tècnic en matèria toxicològica, que unia a la seva missió específica d’auxiliar 
l’Administració de justícia, la d’informar l’Administració pública en general i difondre els 
coneixements en matèria toxicològica.

Al llarg d’aquests anys l’Institut ha evolucionat en un doble sentit. En primer lloc 
l’enorme desenvolupament científic i tècnic de les ciències forenses, tant en l’àmbit 
nacional com internacional, exigeix una contínua actualització de l’Institut en aquests 
aspectes per mantenir el seu estatus com a centre de referència en les matèries que li 
són pròpies.

En segon lloc, aquest posicionament ha produït una sinergia respecte a la societat i 
els poders públics que reclamen més col·laboració d’aquest centre en altres aspectes no 
estrictament judicials, justificats sobre la base de l’interès general, cosa que sembla lògica 
i desitjable.

Com a conseqüència, l’estructura de l’Institut dissenyada fa catorze anys es manifesta 
insuficient per atendre les necessitats d’un centre que s’ha de modernitzar tant en 
aspectes científics i tècnics com en els organitzatius i funcionals, per això se’n proposa la 
revisió.

D’una banda, es pretén reforçar la coordinació interna entre els departaments i la 
Delegació, així com fer certes modificacions en l’organització dels departaments per 
adaptar-los a la seva situació real. Per això s’han suprimit els serveis de Criminalística i 
d’Informació Toxicològica en els departaments, a excepció de Madrid, i les seccions, ja 
que a la pràctica ni els uns ni els altres estaven constituïts.

D’altra banda, i atès que s’ha detectat una llacuna legal respecte a la destinació del 
personal que ocupa amb caràcter definitiu càrrecs de lliure designació, tant a l’Institut 
Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses com als instituts de medicina legal, i cessa 
per qualsevol motiu, es procedeix a modificar el Reial decret 1451/2005, de 7 de 
desembre, pel qual s’aprova el Reglament d’ingrés, provisió de llocs de treball i promoció 
professional del personal funcionari al servei de l’Administració de justícia, per tal de 
garantir-los un lloc en el departament, delegació o institut de medicina legal de la localitat 
en què l’estaven ocupant.

Finalment, s’inclou una modificació en el Reglament dels instituts de medicina legal 
que permet la creació de sengles instituts a les ciutats de Ceuta i Melilla, per a la qual 
cosa es preveu una organització més simple, atès el reduït àmbit territorial i competencial 
que tindrien.

Aquest Reial decret ha rebut l’informe del Consell General del Poder Judicial i del 
Consell Fiscal, i s’han consultat les comunitats autònomes afectades i les associacions 
sindicals més representatives.
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En virtut d’això, a proposta del ministre de Justícia, 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 en la reunió del dia 6 de febrer de 2015,

DISPOSO:

Article primer. Modificació del Reglament de l’Institut de Toxicologia, aprovat pel Reial 
decret 862/1998, de 8 de maig.

El Reglament de l’Institut de Toxicologia, aprovat pel Reial decret 862/1998, de 8 de 
maig, respecte a l’estructura organitzativa de la Direcció de l’Institut, queda modificat en 
els termes següents:

U. Es modifica l’apartat c) de l’article 2 i s’afegeix un nou apartat j), que queden 
redactats en els termes següents:

«c) Dur a terme igualment les anàlisis i investigacions sol·licitades per les 
administracions públiques, o qualsevol entitat pública o privada en qüestions que 
afectin l’interès general, en els supòsits que es prevegin segons instruccions del 
Ministeri de Justícia o en els termes dels acords o convenis subscrits a l’efecte.»

«j) Contribuir a la formació continuada de metges forenses, jutges, fiscals i 
secretaris judicials en les matèries pròpies de la seva competència, així com de les 
forces i cossos de seguretat i altres organismes o institucions, en virtut dels acords 
i convenis que s’estableixin.»

Dos. Es modifica l’article 3, que queda redactat de la manera següent:

«Article 3. Estructura.

1. L’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses té la seu a Madrid i el 
seu àmbit s’estén a tot el territori nacional. A més de la seu central, on radica la 
Direcció de l’Institut, està integrat per tres departaments, que radiquen 
respectivament a Madrid, Barcelona i Sevilla, i una Delegació del Departament de 
Sevilla a Santa Cruz de Tenerife.

2. Correspon al Departament de Madrid exercir les funcions que li són pròpies 
en el territori al qual s’estén la jurisdicció dels tribunals superiors de justícia 
d’Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Galícia, Madrid, Regió de 
Múrcia, País Basc i La Rioja.

3. Correspon al Departament de Barcelona exercir les funcions que li són 
pròpies en el territori al qual s’estén la jurisdicció dels tribunals superiors de justícia 
d’Aragó, Illes Balears, Catalunya, Navarra i Comunitat Valenciana.

4. Correspon al Departament de Sevilla exercir les funcions que li són pròpies 
en el territori al qual s’estén la jurisdicció dels tribunals superiors de justícia 
d’Andalusia, Ceuta i Melilla, Canàries i Extremadura.

5. Aquesta distribució territorial respecte als departaments es fa únicament 
als efectes pràctics organitzatius de distribució del treball. No obstant això, per 
necessitats del servei, la Direcció General de Relacions amb l’Administració de 
Justícia pot acordar que qualsevol dels departaments exerceixi transitòriament 
funcions corresponents a un altre departament, pel temps que es determini.

6. Els departaments han de col·laborar entre si i amb els instituts de medicina 
legal en la realització dels treballs que els siguin encomanats, i han d’establir criteris 
d’unificació de mètodes, tècniques i procediments en les matèries pròpies de la 
seva competència.»
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Tres. Es modifica l’article 5, que queda redactat en els termes següents:

«Article 5. Serveis.

1. De la Direcció de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, en 
depèn el Servei d’Informació Toxicològica.

2. Cada departament disposa dels serveis de Biologia, Histopatologia, 
Valoració Toxicològica i Medi Ambient, Garantia de Qualitat, i Química i Drogues. Al 
Departament de Madrid aquest últim està desdoblat en un Servei de Química i un 
altre de Drogues. A més, en aquest Departament hi ha un Servei de Criminalística.»

Quatre. Es modifica l’article 7, que queda redactat en els termes següents:

«Article 7. Direcció de l’Institut.

1. La Direcció de l’Institut té la seu a Madrid.
2. La Direcció de l’Institut es proveeix pel sistema de lliure designació, 

mitjançant convocatòria pública en la qual poden participar facultatius de l’Institut, 
metges forenses i funcionaris del subgrup A1 o assimilat en servei actiu, sempre 
que aquests últims estiguin en possessió d’alguna de les titulacions per les quals 
es pot accedir al cos de facultatius de l’Institut i acreditin experiència en alguna de 
les seves àrees.

3. Corresponen a la Direcció de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències 
Forenses les funcions següents:

a) Tenir la representació de l’Institut.
b) La coordinació científica i tècnica dels departaments i dels serveis, així com 

supervisar-ne el funcionament.
c) Elaborar i elevar al Ministeri de Justícia el pla d’actuació anual i organització 

de l’Institut en col·laboració amb els directors de departament i de la Delegació.
d) Mantenir la deguda relació amb la direcció dels instituts de medicina legal.
e) Dur a terme la inspecció periòdica dels departaments i de la Delegació.
f) Proposar al Ministeri de Justícia la modificació de la relació de llocs de 

treball de l’Institut.
g) Promoure, executar i avaluar els projectes establerts en els plans d’actuació 

i d’investigació de l’Institut.
h) Impulsar el Sistema de gestió de la qualitat de l’Institut i vetllar pel 

compliment de les normes de qualitat.
i) Elevar al Ministeri de Justícia els mètodes i procediments analítics 

normalitzats per l’Institut per al seu reconeixement oficial.
j) Proposar al Ministeri de Justícia l’adquisició de mitjans materials i la 

realització d’obres.
k) Elaborar la proposta d’avantprojecte de pressupost anual de l’Institut.
l) Establir els criteris de la memòria anual i elevar-la al Ministeri de Justícia.
m) Elevar al Ministeri de Justícia el pla d’investigació.
n) Mantenir la deguda relació amb els òrgans competents del Ministeri de 

Justícia en matèria de formació.
o) Proposar al Ministeri de Justícia els convenis als quals es refereix l’article 2, 

apartat c), que siguin d’interès per a l’Institut.
p) Sol·licitar dades a la direcció dels departaments o la Delegació i elaborar 

els informes sobre el funcionament de l’Institut que sol·liciti el Ministeri de Justícia.
q) Qualsevol altra de la mateixa consideració que les anteriors, necessària 

per a la correcta direcció i funcionament de qualsevol dels departaments, Delegació 
i serveis que integren l’Institut.
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4. En els supòsits de vacant, absència o malaltia de la persona que ocupi la 
Direcció de l’Institut, n’ha d’assumir les funcions la persona que ocupi la Direcció 
del Departament de Madrid.»

Cinc. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 10, que queda redactat de la 
manera següent:

«Article 10. La Comissió de Coordinació.

1. La Comissió de Coordinació de l’Institut està integrada per la Direcció de 
l’Institut, que la presideix, les direccions dels departaments i de la Delegació i un 
representant del Ministeri de Justícia, designat per la Direcció General de Relacions 
amb l’Administració de Justícia. Així mateix, en funció dels temes a tractar, la 
Direcció pot convocar qualsevol personal de l’Institut.

Es reuneix amb la periodicitat necessària per al compliment de les seves 
funcions i, si s’escau, a proposta de qualsevol dels seus membres.

2. Les funcions de la Comissió de Coordinació són les següents:

a) Col·laborar en la coordinació de l’activitat dels departaments i de la 
Delegació de l’Institut, amb especial atenció al Sistema de gestió de qualitat.

b) Informar de les propostes dels directors dels departaments i la Delegació 
fetes a la Direcció de l’Institut, en relació amb els mètodes i els procediments 
analítics normalitzats o validats per l’Institut per al seu reconeixement com a 
mètode oficial.

c) Elaborar la proposta de formació de l’Institut.
d) Elaborar la memòria anual d’acord amb els criteris establerts per la 

Direcció.
e) Col·laborar amb la Direcció en l’elaboració dels plans d’actuació i 

d’investigació de l’Institut, així com de les propostes de modificació de les relacions 
de llocs de treball, de l’avantprojecte de pressupost anual i de l’adquisició de 
mitjans materials i realització d’obres de l’Institut.»

Sis. Es modifiquen els apartats 1 i 4 de l’article 12, que queda redactat en els termes 
següents, respectivament:

«Article 12. Personal de l’Institut.

1. Presta servei a l’Institut el personal funcionari següent:

a) Facultatius de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.
b) Metges forenses.
c) Tècnics especialistes de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències 

Forenses.
d) Ajudants de laboratori de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències 

Forenses.
e) Personal funcionari al servei de l’Administració de justícia, així com d’altres 

administracions públiques, en les condicions i amb els requisits que s’estableixin en 
les relacions de llocs de treball corresponents.»

«4. Igualment, a l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses poden 
prestar servei, si s’escau, professionals o altre personal per a la realització 
d’activitats pròpies d’oficis o de caràcter instrumental, contractats en règim laboral.»

Set. Es modifica l’article 13, que queda redactat en els termes següents:

«Article 13. Serveis administratius.

Per al seu funcionament l’Institut ha de disposar del personal de suport 
necessari que s’estableixi en les relacions de llocs de treball, per fer funcions 
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tècniques i administratives de gestió econòmica, de personal, d’obres, de sistemes 
informàtics i de comunicació i altres d’anàlogues.»

Vuit. Es modifica el punt 2 de l’article 20, que queda redactat en els termes següents:

«2. Els informes els han de redactar i signar els qui els hagin fet i a més han 
de tenir la signatura del cap de servei i el vistiplau de la direcció corresponent, que 
els ha de remetre a l’òrgan o la persona sol·licitant. En casos justificats d’absència 
o necessitats del servei, la direcció del departament o Delegació pot designar els 
facultatius del servei respectiu per col·laborar o substituir el cap de servei en 
aquesta funció.»

Nou. Es modifica el punt 1 de l’article 23 de la manera següent:

«1. Assessora el Ministeri de Justícia i contribueix a la formació continuada 
dels facultatius, metges forenses, tècnics especialistes de laboratori, ajudants de 
laboratori i la resta de personal.»

Deu. S’afegeix una disposició addicional única al Reglament.

«Disposició addicional única. Canvi de denominació de l’Institut de Toxicologia.

Qualsevol referència que les normes vigents facin a l’Institut de Toxicologia 
s’entenen fetes a l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.»

Article segon. Modificació del Reial decret 386/1996, d’1 de març, pel qual s’aprova el 
Reglament dels instituts de medicina legal respecte a l’estructura dels instituts de 
medicina legal de Ceuta i Melilla.

La disposició addicional única del Reglament dels instituts de medicina legal, aprovat 
pel Reial decret 386/1996, d’1 de març, passa a ser la disposició addicional primera i en el 
Reglament esmentat s’afegeix una disposició addicional segona, amb la redacció següent:

«Disposició addicional segona. Instituts de medicina legal a les ciutats de Ceuta i 
Melilla.

D’acord amb el que estableix l’apartat 3 de l’article 2 d’aquest Reglament, es 
pot crear un institut de medicina legal a cadascuna de les ciutats de Ceuta i Melilla 
l’estructura orgànica mínima dels quals consisteix en la Direcció de l’Institut i el 
Consell de Direcció, del qual han de formar part tots els metges forenses. Han de 
disposar del personal administratiu que, si s’escau, s’estableixi en les relacions de 
llocs de treball. La normativa d’aquest Reglament s’ha d’aplicar en la mesura en 
què s’adapti a aquesta estructura.»

Article tercer. Modificació del Reial decret 1451/2005, de 7 de desembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’ingrés, provisió de llocs de treball i promoció professional del 
personal funcionari al servei de l’Administració de justícia.

En el Reial decret 1451/2005, de 7 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’ingrés, provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari al 
servei de l’Administració de justícia, s’hi afegeix una nova disposició addicional tercera 
amb la redacció següent:

«Disposició addicional tercera. Destinació dels metges forenses i facultatius 
després del seu cessament en càrrecs de lliure designació en un institut de 
medicina legal o a l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses.

Sense perjudici del que disposa la disposició transitòria setena, els directors i 
subdirectors d’instituts de medicina legal o els directors, incloent-hi els de 
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departament i Delegació, de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses 
que hagin cessat en el seu càrrec, ocupat amb caràcter definitiu, són adscrits 
provisionalment a una plaça vacant genèrica a la seu de l’institut on prestaven 
serveis, i han de participar en el primer concurs de trasllat en què s’ofereixin places 
a la seu esmentada. En aquest concurs tenen preferència per ocupar les vacants 
de caràcter genèric.»

Disposició derogatòria única.

1. Es deroguen els articles 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 i 59 i els paràgrafs 
primer i segon de l’article 60 del Decret 1789/1967, de 13 de juliol, pel qual es reorganitza 
l’Institut Nacional de Toxicologia.

2. Es deroga el punt 3 de l’article 23 del Reial decret 862/1998, de 8 de maig, pel 
qual s’aprova el Reglament de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, 
sobre distribució de substàncies patrons i de referència.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta a l’empara de l’article 149.1.5a de la Constitució 
espanyola.

Disposició final segona. Habilitació.

Es faculten els titulars dels ministeris de Justícia i d’Hisenda i Administracions 
Públiques per dictar, en l’àmbit de les seves competències, les normes necessàries per al 
desplegament, el compliment i l’execució del que disposa aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Aquest Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de 
l’Estat».

Madrid, 6 de febrer de 2015.

FELIPE R.

El ministre de Justícia,
RAFAEL CATALÁ POLO

http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X


