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DEPARTAMENT
DE SALUT
DECRET
105/2009, de 7 de juliol, pel qual es crea la Comissió Interdepartamental sobre
Drogues.
En els darrers anys, tant per part de les administracions públiques com de diverses institucions i entitats amb projecció social s’ha fet un esforç important per
implementar recursos, serveis i programes en l’àmbit de la prevenció, l’assistència,
la reducció de danys, la reinserció, la formació i la recerca en els problemes relacionats amb els consums de drogues.
Així, en l’àmbit de la prevenció, el Departament de Salut, a través de la Subdirecció General de Drogodependències, ha dut a terme projectes comunitaris i
actuacions en el marc de les escoles i dels serveis de salut, i en l’àmbit del lleure i
en espais d’oci nocturn. Aquestes intervencions preventives han justificat l’elaboració del Llibre blanc de la prevenció: consums de drogues i problemes associats,
on es mostra, d’una banda, l’Estratègia Nacional de Prevenció, en la qual hi han
participat més de 300 persones professionals i expertes, i que recull els objectius,
els principis rectors i les línies estratègiques en prevenció proposades pel Departament de Salut, tenint en compte l’experiència dels i les professionals del sector, i
de l’altra, els últims avenços en relació amb les pràctiques preventives basades en
l’evidència. Aquest treball ha de constituir la base sobre la qual es fonamentaran
els futurs plans de prevenció.
En l’àmbit de la reducció de danys s’han desplegat serveis d’accés a població
d’alt risc i centres i programes de prevenció de morbiditat i mortalitat associada
al consum de drogues. Pel que fa a la reinserció s’han creat centres de dia, s’han
desenvolupat programes ocupacionals, prelaborals i d’accés al mercat laboral; i s’ha
promogut la participació de les persones afectades i llurs famílies en la millora de
les estratègies i programes.
Pel que fa al àmbit assistencial, el Pla de salut mental i addiccions destaca, entre
els seus objectius, la promoció de l’organització funcional integrada de les xarxes
i serveis de salut mental i addiccions. Aquesta integració defineix un nou model
organitzatiu de treball. També s’ha facilitat la creació de nous recursos i serveis
especialitzats (programa d’atenció a adolescents consumidors i consumidores,
pla de cocaïna) i s’ha potenciat la coordinació entre les xarxes i serveis sanitaris i
sociosanitaris d’atenció especialitzada en drogodependències (unitats de patologia
dual, unitats de desintoxicació hospitalària, comunitats terapèutiques). Pel que fa
al paper dels serveis d’atenció primària de salut, s’han potenciat les activitats de
promoció de la salut, detecció precoç, intervenció breu i derivació.
En els àmbits de la formació i la recerca, s’han reforçat els vincles amb institucions
formatives, societats científiques i organitzacions i entitats internacionals.
Per tal de millorar l’optimització de tots els recursos, serveis i programes, es fa
necessari la creació d’un òrgan de composició interdepartamental pel que fa a la
representació de l’Administració de la Generalitat i participat per entitats representatives del món local i de institucions i organitzacions no governamentals implicades,
des de diverses vessants, en la problemàtica associada al consum de drogues, amb
l’objectiu d’incrementar la coordinació de les accions promogudes pels dispositius
governamentals i no governamentals existents per a la implementació i el seguiment
de les actuacions preventives, de reducció de danys, assistencials i de reinserció,
propiciar la cultura de l’avaluació entre els diferents sectors professionals com a
estratègia per la millora de la qualitat i l’eficiència, fomentar la formació continuada
i basada en l’evidència disponible en relació amb el fenomen del consum de drogues
i problemàtiques associades als diferents agents socials, establint mecanismes
d’acreditació de la qualitat de les diverses propostes formatives, els programes
docents i de la formació continua, i fomentar la implicació i participació activa de
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la ciutadania, de les institucions i organitzacions no governamentals implicades
en la problemàtica de les drogodependències i dels i les professionals dels àmbits
de l’educació, de la salut i dels mitjans de comunicació.
D’acord amb la disposició final única, aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de
la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquesta exclusió
de la vacatio legis es justifica pel caràcter organitzatiu de la norma i perquè les
mesures proposades no requereixen cap període d’adaptació. Alhora, l’abordatge
de la problemàtica de les drogodependències des d’un vessat multidiciplinar i amb
criteris de coordinació ha de repercutir en una millora en el resultat de les distintes
intervencions, objectiu que aconsella que la Comissió es constitueixi i iniciï la seva
activitat tan aviat possible com sigui possible.
Pel que s’ha exposat, i de conformitat amb el que s’estableix l’article 51 de la
Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a proposta de la consellera de Salut
i amb la deliberació prèvia del Govern,
DECRETO:
Article 1
Creació
Es crea la Comissió Interdepartamental sobre Drogues com a òrgan col·legiat
de coordinació de les activitats que tenen per objecte l’abordatge, des de diversos
àmbits materials, de la prevenció, l’assistència, la reducció de danys, la reinserció,
la formació i la recerca en els problemes relacionats amb els consums de drogues,
i de participació de la ciutadania, institucions i organitzacions no governamentals
implicades en les drogodependències.
La Comissió s’adscriu al departament competent en matèria de salut.
Article 2
Funcions
Corresponen a la Comissió Interdepartamental sobre Drogues les funcions
següents:
a) Promoure el desenvolupament coordinat d’actuacions universals, selectives
i indicades adreçades als diferents grups d’edat (infants, adolescents, adults) i de
risc, atenent els diferents àmbits de treball, en matèria de prevenció del consum de
drogues i de les problemàtiques associades.
b) Promoure la implementació i consolidació d’estratègies de reducció de danys
per a persones drogodependents.
c) Incrementar la coordinació de les accions promogudes pels dispositius governamentals i no governamentals per tal d’optimitzar els recursos existents.
d) Promoure l‘organització funcional integrada de les xarxes i serveis d’atenció
assistencials i sociosanitaris especialitzats en drogodependències.
e) Propiciar la cultura de l’avaluació entre els diferents sectors professionals com
a estratègia per la millora de la qualitat de les actuacions preventives i del coneixement de l’impacte de les polítiques preventives, i el desenvolupament autòcton de
la recerca bàsica, epidemiològica i clínica en drogodependències.
f) Fomentar la formació continuada de tots els agents implicats en l’àmbit de
les drogodependències i la recerca en prevenció de la problemàtica associada al
consum de drogues.
g) Implicar els ciutadans i les ciutadanes a participar activament, especialment
als drogodependents i familiars i als professionals dels àmbits de la salut, de l’educació, i dels mitjans de comunicació, en els projectes de prevenció del consum de
drogues i de les problemàtiques associades.
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h) Estimular actuacions de cooperació a nivell de l’Estat espanyol, de la Unió
Europea i dels organismes internacionals relacionats amb la promoció de la salut,
per a la prevenció, la reducció de danys i la reinserció en relació amb els consums
de drogues i problemàtiques associades.
i) Definir i promoure línies de finançament per a propostes preventives, de reducció
de danys, reinserció, formació, avaluació i recerca en relació amb la problemàtica
relacionada amb el consum de drogues que incorporin la perspectiva de gènere.
Article 3
Composició
3.1 La Comissió Interdepartamental sobre Drogues es compon dels membres
següents:
La persona titular del departament competent en matèria de salut, que n’és el
president o la presidenta.
El secretari o la secretària general del departament competent en matèria de salut,
que és el vicepresident primer o la vicepresidenta primera i substitueix el president
o la presidenta en cas d’absència.
El secretari o la secretària general del departament competent en matèria de
serveis socials, que és el vicepresident segon o la vicepresidenta segona.
Una persona de la unitat orgànica competent en matèria de salut pública, amb
rang com a mínim de director o directora general, que actua com a secretari o
secretària de la Comissió.
El subdirector o la subdirectora general de Drogodependències, que actua de
secretari adjunt o secretària adjunta de la Comissió.
Una persona de la unitat orgànica competent en matèria de planificació i avaluació
sanitària, amb rang com a mínim de director o directora general.
Una persona de la unitat orgànica competent en matèria de famílies, amb rang
mínim de director o directora general.
Una persona de la unitat orgànica competent en matèria d’infància i adolescència,
amb rang mínim de director o directora general.
Una persona de la unitat orgànica competent en matèria de joventut, amb rang
mínim de director o directora general.
Una persona de la unitat orgànica competent en matèria de serveis penitenciaris,
rehabilitació i justícia juvenil, amb rang mínim de director o directora general.
Una persona de la unitat orgànica competent en matèria de coordinació de les
polítiques transversals de la Generalitat, amb rang mínim de director o directora
general.
Una persona de la unitat orgànica competent en matèria de comerç, amb rang
mínim de director o directora general.
Una persona de la unitat orgànica competent en matèria d’atenció a la comunitat
educativa, amb rang mínim de director o directora general.
Una persona de la unitat orgànica competent en matèria de funció pública, amb
rang mínim de director o directora general.
Una persona de la unitat orgànica competent en matèria de seguretat, amb rang
mínim de director o directora general.
Una persona de la unitat orgànica competent en matèria de promoció de la participació ciutadana, amb rang mínim de director o directora general.
Una persona de la unitat orgànica competent en matèria de política informativa
del Govern, amb rang mínim de director o directora general.
Una persona de la unitat orgànica competent en matèria de difusió corporativa
de la Generalitat, amb rang mínim de director o directora general.
El director o la directora del Pla director de Salut Mental i Addicions.
El subdirector o la subdirectora del Servei Català de la Salut.
El o la gerent de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
El director o la directora de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.
El president o la presidenta de l’Institut Català de les Dones.
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El director o la directora de l’Agència Catalana del Consum.
El director o la directora del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació
Tecnològica.
El director o la directora de l’Institut de Medicina Legal de Catalunya.
El director o la directora del Servei Català de Trànsit.
El director o la directora del Servei d’Ocupació de Catalunya.
El president o la presidenta del Consell de l’Audiovisual de Catalunya.
El president o la presidenta del Consell Assessor de Salut Mental i Addicions.
El president o la presidenta del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya.
El president o la presidenta de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
El president o la presidenta de la Federació de Municipis de Catalunya.
El president delegat o la presidenta delegada de l’Àrea de Benestar Social de la
Diputació de Barcelona.
El president o la presidenta de la Federació Catalana d’Entitats d’Ajuda al Drogodependent.
El president o la presidenta de la Federació Catalana d’Alcohòlics Rehabilitats.
El president o la presidenta de la Societat Espanyola de Toxicomanies.
Una persona en representació de la Societat Científica Espanyola d’Estudis
sobre l’Alcohol, l’Alcoholisme i les altres Toxicomanies —Socidrogalcohol— a
Catalunya.
El president o la presidenta de l’Associació de Suport a les Persones amb Problemes de Drogues.
El secretari o la secretària de la Coordinadora dels Centres d’Atenció i Seguiment
a les Drogodependències.
3.2 Llevat de les persones que són membres per raó del seu càrrec, la designació
dels membres de la Comissió correspon a les persones titulars dels distints departaments de la Generalitat i a les entitats que hi estan representades, atenent criteris
de designació paritària en les persones que no ho siguin per raó del seu càrrec.
3.3 Els i les membres que ho són per raó del seu càrrec poden delegar la seva
representació en la Comissió en la persona que els pugui substituir d’acord amb les
regles de l’organització de la institució de què es tracti.
3.4 El president o la presidenta, a proposta de la mateixa Comissió, pot designar
altres persones que, per la seva formació o experiència en l’abordatge preventiu o
assistencial dels problemes relacionats amb els consums de drogues, es consideri
convenient que s’integrin com a membres de la Comissió.
Article 4
Funcionament
4.1 La Comissió Interdepartamental sobre Drogodependències es reuneix, com
a mínim, un cop a l’any en sessió ordinària i, amb caràcter extraordinari, sempre
que el seu president o la seva presidenta ho consideri oportú, a iniciativa pròpia o
a proposta de qualsevol dels seus membres. Les reunions, tant les ordinàries com
les extraordinàries, les ha de convocar el president o la presidenta.
4.2 En el que no preveu aquest Decret, la Comissió subjecta el seu funcionament al règim jurídic previst per als òrgans col·legiats de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
Article 5
Assessorament extern
5.1 El president o la presidenta de la Comissió Interdepartamental sobre Drogodependències pot convocar a les reunions, a iniciativa pròpia o a proposta de
qualsevol dels seus membres, persones que per la seva formació o experiència en
l’abordatge preventiu o assistencial dels problemes relacionats amb els consums de
drogues es consideri convenient disposar del seu assessorament. En aquest sentit,
es procurarà la inclusió de persones expertes amb formació en gènere i drets de
les dones.
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5.2 Les persones esmentades en l’apartat anterior assisteixen a les reunions en
qualitat de persones d’assessorament extern i actuen amb veu però sense vot.
Article 6
Suport administratiu
El departament competent en matèria de salut aporta la infraestructura i el suport
administratiu necessaris per al funcionament de la Comissió Interdepartamental
sobre Drogodependències.
DISPOSICIÓ FINAL
Única
Aquest Decret entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 7 de juliol de 2009
JOSÉ MONTILLA I AGUILERA
President de la Generalitat de Catalunya
MARINA GELI I FÀBREGA
Consellera de Salut
(09.182.017)
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