FONS ESPECÍFICS PER A L’ESTRATÈGIA SOBRE DROGUES I ALTRES ADDICCIONS
Data: 07/07/2020
Origen
Ministeri de Sanitat (Delegació del Govern pel Pla Nacional sobre Drogues)
Fons específics i finalitat
Fons finançats amb els crèdits procedents del Fons de béns decomissats per tràfic il·lícit de
drogues i altres delictes relacionats que regula la Llei 36/1995, d’11 de desembre, i revisa la
Llei 17/2003, de 29 de maig, els principals beneficiaris dels quals són les comunitats
autònomes, que hi accedeixen per dues vies:
•

Conveni específic del Protocol general de col·laboració subscrit el 8 de setembre de 1999
entre el Ministeri de l’interior (Delegació del Govern pel Pla Nacional sobre Drogues) i la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que finança programes proposats per les
comunitats autònomes en l’àmbit de la reducció de la demanda amb programes de
prevenció de toxicomanies, assistència a drogodependents i inserció social i laboral.

•

Fons per al desenvolupament del programes autonòmics sobre drogues, que es deriven
del Pla Nacional, els programes de prevenció de drogodependències, l’aportació
d’informació a l’Observatori Espanyol sobre Drogues i els programes de rehabilitació –
reinserció de toxicòmans amb problemes jurídic i penals.

Imports aprovats des de 2008

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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Conveni
Específic
196.500,00 €
225.000,00 €
234.000,00 €
250.000,00 €
268.460,00 €
285.000,00 €
291.000,00 €
294.000,00 €
262.183,17 €
260.231,72 €

Programes
Autonòmics (*)
552.865,01 €
600.200,19 €
566.848,54 €
500.129,27 €
328.606,74 €
263.950,73 €
263.596,85 €
262.907,64 €
287.000,00 €
291.000,00 €

2018
2019

260.277,46 €
261.637,67 €

294.000,00 €
294.000,00 €

(*) En alguns exercicis, els fons s’han desenvolupat conjuntament amb la Conselleria
de Presidència. S’indica aquí l’import global dels fons independentment de la
Conselleria que hagi executat els crèdits.

Centre gestor responsable del Fons
Direcció General de Salut Pública i Participació
Actuacions dutes a terme
La Direcció General de Salut Pública i Participació, a través de la Coordinació Autonòmica de
Drogues, ha desenvolupat programes per a la prevenció del consum d’alcohol, drogues i
altres addiccions, la inclusió social i laboral dels usuaris de drogues i actuacions del Pla
d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB).
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