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I. DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE POLÍTICA TERRITORIAL I FUNCIÓ PÚBLICA
13185 Reial decret 1162/2018, de 14 de setembre, pel qual es regula la Comissió 

Interministerial de Coordinació de l’Administració Perifèrica de l’Estat.

L’article 72 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, atribueix 
als delegats del Govern la representació del Govern de la nació en el territori de la 
comunitat autónoma respectiva, i els encarrega, de conformitat amb l’article 154 de la 
Constitució, la direcció i supervisió de l’Administració General de l’Estat en el territori. 
L’article 73.1.a) de la Llei esmentada els atorga competències concretes de direcció, 
coordinació, supervisió i impuls en aquest àmbit.

Amb l’objectiu de facilitar l’exercici d’aquestes funcions, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, regula 
en el seu article 78 la Comissió Interministerial de Coordinació de l’Administració Perifèrica 
de l’Estat, òrgan col·legiat encarregat de coordinar l’actuació de l’Administració perifèrica de 
l’Estat amb els diferents departaments ministerials. L’apartat 3 d’aquest precepte estableix que 
cal regular mitjançant Reial decret les seves atribucions, composició i funcionament.

Amb aquesta previsió es dona reconeixement legal a un òrgan col·legiat ja creat pel 
Reial decret 119/2003, de 31 de gener, i que ha exercit seves les funcions de manera 
satisfactòria. Mitjançant aquest Reial decret s’introdueixen algunes modificacions en la 
seva organització i funcionament, amb la finalitat de millorar-ne l’operativitat.

Aquest Reial decret s’adequa als principis de bona regulació que preveu l’article 129 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques. En concret, s’han respectat els principis de necessitat, eficiència i 
proporcionalitat, en contenir la regulació imprescindible i amb el rang necessari per a la 
consecució dels objectius prèviament esmentats, sense increment de la despesa pública i 
sense restringir els drets dels ciutadans ni imposar-los cap tipus d’obligacions directes.

Aquest Reial decret reforça el principi de seguretat jurídica, atès que és coherent amb 
la normativa en matèria d’organització i funcionament dels òrgans col·legiats, i és necessari 
a fi de millorar l’operativitat de l’òrgan.

Quant al principi de transparència, i atès que es tracta d’una norma purament 
organitzativa, la seva tramitació està exempta de consulta pública prèvia i dels tràmits 
d’audiència i d’informació públiques.

La norma també pretén aconseguir una aplicació més efectiva del principi de 
coordinació que recull l’article 3.1.k) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, com a principi bàsic 
d’actuació de l’Administració General de l’Estat, d’acord, al seu torn, amb el que estableix 
l’article 103 de la Constitució.

El reforç d’aquesta coordinació ha de servir, igualment, per potenciar el compliment 
dels objectius generals fixats pel Govern per a l’Administració perifèrica i, especialment, 
per facilitar i donar més fluïdesa a les comunicacions i intercanvi d’informació entre 
l’Administració perifèrica de l’Estat i els serveis centrals dels departaments ministerials.

Aquest Reial decret està inclòs en el Pla anual normatiu de l’Administració General de 
l’Estat per a 2018.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Política Territorial i Funció Pública, d’acord 
amb el Consell d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres, en la reunió del 
dia 14 de setembre de 2018,

DISPOSO:

Article 1. Objecte.

Aquest Reial decret té per objecte regular les atribucions, la composició i el 
funcionament de la Comissió Interministerial de Coordinació de l’Administració Perifèrica 
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de l’Estat, que es configura com a l’òrgan col·legiat responsable de coordinar l’actuació de 
l’Administració perifèrica de l’Estat amb els diferents departaments ministerials.

Article 2. Adscripció.

La Comissió Interministerial de Coordinació de l’Administració Perifèrica de l’Estat 
s’adscriu al Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, a través de la Secretaria d’Estat 
de Política Territorial.

Article 3. Estructura i règim de funcionament.

1. La Comissió Interministerial de Coordinació de l’Administració Perifèrica de l’Estat 
funciona en ple o en comissió permanent.

2. El ple s’ha de reunir almenys un cop l’any i, en tot cas, quan el seu president ho 
consideri necessari.

3. En allò que aquest Reial decret no prevegi, la Comissió Interministerial de 
Coordinació de l’Administració Perifèrica de l’Estat, tant en ple com en comissió permanent, 
ha d’ajustar el seu funcionament a les normes generals d’actuació dels òrgans col·legiats 
que disposa la secció 3a del capítol II del títol preliminar de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, 
de règim jurídic del sector públic.

Article 4. Composició i funcions del ple.

1. El Ple de la Comissió Interministerial de Coordinació de l’Administració Perifèrica 
de l’Estat està compost pels membres següents:

a) Presidència: La persona titular del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.
En el cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, el substitueix qui 

exerceixi la Vicepresidència i, si no n’hi ha, pel membre del Ple de més jerarquia, antiguitat 
i edat, per aquest ordre.

b) Vicepresidència: La persona titular de la Secretaria d’Estat de Política Territorial.
c) Vocals:

1) La persona titular de la Secretaria General de Coordinació Territorial.
2) Les persones titulars de la Subsecretaria de tots els departaments ministerials.
3) Els delegats del Govern a les comunitats autònomes i a les ciutats amb Estatut 

d’autonomia.
4) La persona titular de la Direcció General de Política Interior, del Ministeri de l’Interior.

d) Secretaria:

La Secretaria de la Comissió interministerial és exercida per la persona titular de la 
Sub-direcció General d’Impuls de l’Administració Perifèrica, que actua amb veu i sense vot.

2. En funció dels assumptes per tractar, la persona titular de la Presidència també pot 
convocar a les reunions altres alts càrrecs de l’Administració General de l’Estat, i 
responsables d’organismes públics, que poden participar-hi amb veu però sense vot.

3. El Ple de la Comissió Interministerial de Coordinació de l’Administració Perifèrica 
de l’Estat té les funcions següents:

a) Millorar la coordinació de l’actuació de l’Administració perifèrica de l’Estat amb els 
departaments ministerials i els seus organismes públics.

b) Potenciar la comunicació i l’intercanvi d’informació entre l’Administració perifèrica 
de l’Estat i els ministeris i els seus organismes públics.

c) Proposar criteris generals i línies bàsiques d’actuació de l’Administració perifèrica 
de l’Estat en les seves relacions amb altres administracions públiques.

d) Emetre informe, quan ho sol·licitin els òrgans competents, en relació amb els 
projectes normatius relacionats amb l’Administració perifèrica de l’Estat.
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e) Establir canals d’informació en relació amb les actuacions i projectes a 
desenvolupar per part dels departaments ministerials i dels seus organismes públics, en 
l’àmbit de l’Administració perifèrica de l’Estat.

f) Totes aquelles funcions que siguin necessàries per aconseguir l’objectiu general de 
coordinació de l’Administració perifèrica de l’Estat amb els departaments ministerials.

Article 5. Composició i funcions de la Comissió Permanent.

1. La Comissió Permanent està composta pels membres següents:

a) Presidència: La persona titular de la Secretaria General de Coordinació Territorial.
En el cas de vacant, absència, malaltia o una altra causa legal, ha de ser substituït pel 

membre de la Comissió permanent de més jerarquia, antiguitat i edat, per aquest ordre.
b) Vocals:

1) Les persones titulars de la Sub-direcció General de Coordinació i de la Sub-
direcció General d’Impuls de l’Administració Perifèrica.

2) Les persones titulars de les direccions generals o sub-direccions generals dels 
departaments ministerials que tinguin competències relacionades amb els assumptes a 
tractar, d’acord amb l’ordre del dia de la convocatòria. Han de ser convocats per la 
Presidència, a proposta del seu ministeri respectiu.

c) Secretaria:

La secretaria de la Comissió Permanent és exercida per una persona amb la condició 
de funcionària de la Sub-direcció General de Coordinació de l’Administració Perifèrica 
designada per la persona titular de la Secretaria General de Coordinació Territorial, la qual 
actua amb veu però sense vot.

2. En funció dels assumptes a tractar, la persona titular de la Presidència de la 
Comissió Permanent també pot convocar a les reunions altres representants de 
l’Administració General de l’Estat i d’organismes públics, que poden participar-hi amb veu 
però sense vot.

3. La Comissió Permanent duu a terme els treballs preparatoris de les sessions a 
celebrar pel Ple, així com aquelles funcions que aquest li encarregui o delegui.

Disposició addicional única. Despeses de funcionament.

El funcionament de la Comissió Interministerial de Coordinació de l’Administració 
Perifèrica de l’Estat no suposa cap increment de la despesa pública, i s’ha d’atendre amb 
els mitjans personals, tècnics i pressupostaris assignats al Ministeri de Política Territorial i 
Funció Pública.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin a aquest 
Reial decret i, en particular, el Reial decret 119/2003, de 31 de gener, pel qual es crea i 
regula la Comissió interministerial de coordinació de l’Administració perifèrica de l’Estat.

Disposició final única. Entrada en vigor.

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

Madrid, 14 de setembre de 2018.

FELIPE R.

La ministra de Política Territorial i Funció Pública,
MERITXELL BATET LAMAÑA
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