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Presentació

La Constitució espanyola estableix, en el capítol III
del títol I, els principis rectors de la política social i
econòmica. Amb aquests principis rectors, la Cons-
titució pretén orientar l’activitat dels poders públics i,
pel que fa referència als parlaments, el contingut de
les lleis. Un d’aquests principis és contingut en l’arti-
cle 41, que prescriu:
«Els poders públics mantindran un règim públic de
Seguretat Social per a tots els ciutadans que garan-
teixi l’assistència i les prestacions socials suficients
en les situacions de necessitat, especialment en cas
de falta de feina. L’assistència i les prestacions com-
plementàries seran lliures.»
També, en el mateix capítol, l’article 43, estableix:
«1. Es reconeix el dret a la protecció de la salut.
»2. Correspon als poders públics organitzar i tutelar
la salut pública a través de mesures preventives i a
través de les prestacions i dels serveis necessaris.
La llei establirà els drets i els deures de tothom en
aquest punt.
»3. Els poders públics fomentaran l’educació sanità-
ria, l’educació física i l’esport. Facilitaran també la
utilització adequada del lleure.»
L’article 49, en el mateix capítol, prescriu:
«Els poders públics duran a terme una política de
previsió, tractament, rehabilitació i integració dels
disminuïts físics, sensorials i psíquics, als quals es
prestarà l’atenció especialitzada que requereixen, i
els empararan especialment en la consecució dels
drets que aquest títol atorga a tots els ciutadans.»
D’altra banda, la Constitució, en el títol VIII, estableix
l’organització territorial de l’Estat i, bàsicament, en
els articles 148.1 i 149.1, el sistema de repartiment
de competències entre l’Estat i les comunitats autò-
nomes. Pel que fa a la sanitat, a assistència social i a
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la Seguretat Social, l’article 148 estableix que les
comunitats autònomes poden assumir competènci-
es en les matèries d’assistència social i de sanitat i
higiene, entre altres, i l’article 149, que l’Estat té com-
petència exclusiva, entre altres, sobre les matèries
següents:
«16a. Sanitat exterior. Bases i coordinació general
de la sanitat. Legislació sobre productes farma-
cèutics.
»17a. Legislació bàsica i règim econòmic de la Se-
guretat Social, sens perjudici que les comunitats au-
tònomes n’executin els serveis.»
A Catalunya, l’article 9 de l’Estatut d’autonomia con-
fereix a la Generalitat competència exclusiva en ma-
tèria d’assistència social, mentre que l’article 17 es-
tableix:
«1. Correspon a la Generalitat de Catalunya el des-
envolupament legislatiu i l’execució de la legislació
bàsica de l’Estat en matèria de sanitat interior.
»2. En matèria de seguretat social, correspondrà a la
Generalitat de Catalunya:
»a) El desenvolupament legislatiu i l’execució de la
legislació bàsica de l’Estat, salvant les normes que
en configuren el règim econòmic.
»b) La gestió del règim econòmic de la Seguretat
Social.
»3. Correspondrà també a la Generalitat de Catalu-
nya l’execució de la legislació de l’Estat sobre pro-
ductes farmacèutics.
»4. La Generalitat de Catalunya podrà organitzar i
administrar amb aquestes finalitats i dintre el seu ter-
ritori tots els serveis relacionats amb les matèries
susdites, i exercirà la tutela de les institucions, enti-
tats i fundacions en matèria de sanitat i seguretat
social, mentre que l’Estat es reservarà l’alta inspec-
ció conduent al compliment de les funcions i compe-
tències contingudes en aquest article.
»5. La Generalitat de Catalunya ajustarà l’exercici de
les competències que assumeixi en matèria de sani-
tat i de seguretat social a criteris de participació de-
mocràtica de tots els interessats, així com dels sindi-
cats de treballadors i associacions empresarials en
els termes que la llei establirà.»
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En aquest marc jurídic, el Parlament va aprovar la
Llei 20/1985, de prevenció i assistència en matèria
de substàncies que poden generar dependència. La
Llei regula una matèria en evolució constant. La le-
gislació catalana s’ha anat acomodant a la realitat
social canviant, i per això aquesta és una de les lleis
de Catalunya que ha tingut més modificacions. La
Llei va ser aprovada com a Llei 20/1985, del 25 de
juliol; s’hi va fer una primera modificació mitjançant
la Llei 10/1991, del 10 de maig; una segona modifi-
cació, mitjançant la Llei 8/1998, i, recentment, una
tercera modificació, mitjançant la Llei 1/2002, de l’11
de març. Cal fer esment de la preocupació del legis-
lador pel que fa a la dependència de l’alcohol i del
tabac, perquè totes les lleis de modificació han tin-
gut com a element central mesures de limitació de
l’ús d’aquestes dues substàncies. En aquest sentit,
la Llei 10/1991, del 10 de maig, de modificació de la
Llei 20/1985, sens perjudici d’altres modificacions,
dóna pràcticament una redacció nova al capítol I del
títol IV de la Llei, que regula les mesures de control
de les begudes alcohòliques, i al capítol I del títol V,
que regula les mesures limitatives en relació amb el
tabac. D’altra banda, la Llei 10/1991 dóna una nova
redacció a l’article 18 de la Llei en el sentit de limitar
la venda i el consum de begudes alcohòliques, men-
tre que la Llei 1/2002 estableix la prohibició absoluta
de venda i de consum d’alcohol als menors d’edat i
l’obligatorietat de senyalitzar-ho en els establiments
corresponents.
La Llei, en el títol I, prescriu que té per objecte regu-
lar les accions de prevenció de les situacions i l’as-
sistència de les situacions a què donen lloc les subs-
tàncies que poden generar dependència. Defineix
les drogues com a substàncies que generen depen-
dència i que perjudiquen la salut i es refereix també
al que denomina drogues no institucionalitzades, com
l’heroïna i la cocaïna, entre altres, l’ús de les quals no
és integrat en l’estructura social. Per això cal enten-
dre, contrario sensu, com a drogues institucionalit-
zades les substàncies l’ús de les quals és acceptat
per l’estructura social, com l’alcohol i el tabac.
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En el títol II la Llei estableix les mesures preventives
generals i encomana al Govern i a les administraci-
ons públiques de fer accions d’informació i d’educa-
ció sanitàries. En el títol III la Llei determina les me-
sures de prevenció i assistència de la dependència
de drogues no institucionalitzades, estableix les di-
rectrius en què s’han de basar les mesures preventi-
ves, les mesures assistencials, la rehabilitació i la re-
inserció; dóna la consideració de malaltia comuna a
la dependència de les drogues no institucionalitza-
des; determina el dret dels malalts drogodependents
a rebre assistència sanitària i social; estableix l’aten-
ció urgent per intoxicació aguda o per manifestaci-
ons psicoorgàniques; estableix la necessitat d’uni-
tats de desintoxicació; fa referència a les comunitats
terapèutiques, i regula la possibilitat d’establir con-
certs amb les institucions privades que compleixin
unes condicions determinades o de concedir-los sub-
vencions.
En el títol IV, la Llei estableix, d’una banda, mesures
de control de la promoció de begudes alcohòliques,
pel que fa referència a la publicitat, i en prohibeix tam-
bé la venda i el consum en determinats supòsits i,
d’altra banda, disposa mesures d’assistència de les
persones que han adquirit dependència alcohòlica.
El títol V estableix mesures de control de la promoció
del tabac, tot prohibint-ne la venda i el consum en
determinades circumstàncies. La Llei estableix en el
títol VI la prohibició de venda de coles i altres produc-
tes industrials inhalables als menors i remet a un re-
glament per a la determinació d’aquests productes.
Finalment, la Llei, en el títol VII, regula les mesures
d’ordenació i de coordinació entre les iniciatives pri-
vades i les del sector públic i conté capítols especí-
fics sobre la recerca i el finançament. La Llei estableix
també el règim sancionador, tipifica les infraccions en
què poden incórrer les persones i les entitats i esta-
bleix les sancions i els òrgans competents per a im-
posar-les.
Es reprodueix a continuació el text vigent de la Llei
que resulta de les quatre lleis aprovades. En primer
lloc, cronològicament, hi ha els preàmbuls de cadas-
cuna de les lleis, seguits del text de l’articulat i, tam-
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bé cronològicament, de les disposicions addicionals,
transitòries i finals respectives. S’hi ha incorporat tam-
bé un índex analític.

Francesc Pau i Vall
Lletrat director d’Estudis Parlamentaris
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LLEI 20/1985, DE 25 DE JULIOL, DE PREVENCIÓ I ASSISTÈNCIA EN

MATÈRIA DE SUBSTÀNCIES QUE PODEN GENERAR DEPENDÈNCIA

PREÀMBUL

La dependència originada pel consum de diversos
tipus de substàncies psicoorgànicament actives és
avui a Catalunya un fenomen social amb caràcter
epidèmic, sobre el qual els poders públics i tota la
societat han d’actuar amb fermesa per alleujar-ne els
efectes nocius, tant pel que fa a la salut individual
com pel que fa al benestar col·lectiu.

L’ús de drogues no institucionalitzades, especialment
l’heroïna, la cocaïna i els derivats de la cannabis, és
malauradament estès entre nosaltres, i la conflictivi-
tat i la inseguretat que genera són motiu de gran pre-
ocupació social. Aquest fenomen, afavorit pel tràfic
il·legal fomentat pels narcotraficants, té un origen di-
vers, en el qual intervenen sens dubte la transforma-
ció de les condicions de vida, l’alienació i la manca
de perspectives socials. És especialment dolorós con-
templar fins a quin punt s’ha estès el consum de dro-
gues originadores de toxicomania tan perilloses com
l’heroïna i la cocaïna. També determinats productes
emprats inicialment com a medicaments creen de
vegades situacions de dependència anàlogues a les
originades per les drogues no institucionalitzades.

Llei de prevenció
i assistència en matèria
de substàncies
que poden generar
dependència
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Altrament, és ben sabut que l’elevat consum de be-
gudes alcohòliques és un dels principals factors
afavoridors de l’aparició de problemes socials i de
problemes de salut. La importància d’aquests pro-
blemes guarda correlació amb el nivell del consum
per habitant, i és preocupant de constatar que a Ca-
talunya aquest nivell ha augmentat considerablement
en el decurs dels últims vint anys, especialment pel
que fa als productes destil·lats d’alta graduació.

També s’ha incrementat el consum de tabac a Catalu-
nya, especialment entre els joves i les dones. Les
malalties relacionades amb aquest producte són cau-
ses importants d’incapacitat laboral i de mort prema-
tura, de manera que avui la lluita contra el tabaquisme
ha d’ésser considerada com un programa prioritari de
prevenció per a millorar la salut i l’expectativa de vida.

Aquesta Llei atén d’una manera global les vessants
preventives i assistencials, tant pel que fa a les dife-
rents substàncies com pel que fa a les mesures a
prendre.

La tasca preventiva és cabdal i bàsica en matèria de
dependències; sense ella, la posada en marxa de re-
cursos assistencials específics fóra fins a un cert punt
poc satisfactòria. Per això aquesta Llei preveu en un
primer terme les accions preventives com a graó es-
sencial en la lluita contra les dependències.

Dins l’àmbit de la prevenció, aquesta Llei té una cura
especial a disposar mesures adreçades als infants i
als joves, ja que en l’edat en què es forgen els valors
és quan cal promoure uns hàbits saludables de vida,
i estableix també certes mesures limitatives de cara
a la protecció dels joves, dels grups socials més vul-
nerables i de tota la població en general per tal de
reduir la promoció, la venda i el consum dels produc-
tes que generen dependència als límits que la pre-
servació de la salut i el benestar col·lectiu exigeixen.

Es potencia l’adequació dels recursos destinats a
l’atenció de les persones amb dependències i s’es-
tableixen les bases per a la planificació, l’ordenació i
la coordinació de tots els serveis, tot això dins l’actu-
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al sistema assistencial. Especialment s’impulsa l’as-
sistència al nivell primari, i es fixa una sistemàtica
assistencial que enllaça a bastament el procés sani-
tari amb el de serveis socials.

Aquesta Llei facilita l’aprofitament, la consolidació i
la coordinació dels recursos existents.

Aquesta Llei estructura també un conjunt de meca-
nismes que han de permetre d’afrontar aquells pro-
blemes amb criteris científics i ensems respectuosos
de les llibertats personals, i té com a grans objectius
la preservació i la millora de la salut pública i la con-
secució del benestar social.

Com a principi fonamental en la lluita contra les de-
pendències i llurs efectes, cal que els poders pú-
blics i tota la població s’esforcin i col·laborin amb
voluntat solidària i diligència en la consecució d’un
bon clima social i d’un ampli conjunt d’estructures
educatives, culturals, econòmiques, laborals i políti-
ques, i que reconeguin en les mesures limitatives i
assistencials uns efectes pal·liatius.

Aquesta Llei respon al mandat que l’article 43.2 de la
Constitució Espanyola fa als poders públics per tal
que organitzin i tutelin la salut pública mitjançant
mesures preventives i mitjançant les prestacions i els
serveis necessaris, i es promulga com a desplega-
ment de les competències que l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya atorga a la Generalitat en matèria d’hi-
giene, de sanitat, d’assistència social, de règim lo-
cal, de joventut, de comerç interior, d’institucions
penitenciàries, de publicitat, d’estadística i d’investi-
gació.

LLEI 10/1991, DE 10 DE MAIG, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI

20/1985, DE 25 DE JULIOL, DE PREVENCIÓ I ASSISTÈNCIA EN

MATÈRIA DE SUBSTÀNCIES QUE PODEN GENERAR DEPENDÈNCIA

PREÀMBUL

Amb l’aplicació de la Llei 20/1985, del 25 de juliol, de
Prevenció i Assistència en Matèria de Substàncies que
poden generar Dependència (Diari Oficial de la Ge-
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neralitat de Catalunya núm. 572, del 7 d’agost), es
posaren en marxa a Catalunya un conjunt de mesu-
res i d’accions encaminades a la preservació i la mi-
llora de la salut pública i a la consecució d’un major
benestar social, alhora que es procurava aconseguir,
mitjançant una política de programes adequats, la des-
intoxicació, la deshabituació, la rehabilitació i la rein-
serció social de les persones afectades per les de-
pendències.

L’experiència acumulada d’ençà que la Llei entrà en
vigor i el progressiu increment de la consciència so-
cial sobre la necessitat de reduir el consum d’aques-
tes substàncies han aconsellat de replantejar-ne una
part dels postulats, a la recerca d’una actuació més
ferma i efectiva en la lluita contra les dependències i
llurs efectes.

En aquest sentit, s’ha considerat necessari de modi-
ficar el règim sancionador de la dita Llei, regulat en
el capítol V del títol VII, amb l’objectiu d’adequar les
sancions a la graduació i la quantia que estableix la
Llei de l’Estat 14/1986, del 25 d’abril, General de
Sanitat, i aconseguir, d’aquesta manera, un major
efecte dissuasori per als casos d’incompliment de la
norma.

S’introdueixen també en la Llei noves mesures
limitatives de l’ús del tabac i de les begudes alcohò-
liques, que les actuals circumstàncies socials fan
necessari tutelar.

LLEI 8/1998, DE 10 DE JULIOL, DE SEGONA MODIFICACIÓ DE

LA LLEI 20/1985, DE 25 DE JULIOL, DE PREVENCIÓ I ASSIS-
TÈNCIA EN MATÈRIA DE SUBSTÀNCIES QUE PODEN GENERAR

DEPENDÈNCIA

PREÀMBUL

La Llei 20/1985, del 25 de juliol, de prevenció i assis-
tència en matèria de substàncies que poden gene-
rar dependència, va significar l’inici de l’adopció d’una
sèrie de mesures i accions que tenen com a objectiu
la preservació de la salut pública i la lluita contra les
dependències i llurs efectes.
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Posteriorment, la Llei 10/1991, del 10 de maig, va
modificar-ne el règim sancionador per a adequar les
sancions a la graduació i la quantia que estableix la
Llei 14/1986, del 25 d’abril, general de sanitat, i acon-
seguir un major efecte dissuasiu per als casos d’in-
compliment de la norma. Alhora també s’introduïen
noves mesures que limitaven l’ús del tabac i de les
begudes alcohòliques, en atenció a les circumstàn-
cies socials del moment.

En el moment actual, l’experiència en l’aplicació de
la Llei fa palesa la necessitat d’ampliar la prohibició
del consum de begudes alcohòliques a determinats
establiments i, també, de restringir aquesta activitat i
la de subministrament durant les hores nocturnes en
alguns establiments oberts al públic, per motius de
seguretat pública, atès que s’ha pogut comprovar
que, especialment en aquesta franja horària, els des-
ordres públics i els aldarulls que es poden produir
tenen llur causa immediata en el consum immoderat
d’alcohol.

Així mateix, amb aquesta modificació s’estableix la
intervenció dels municipis en la regulació de les limi-
tacions esmentades, en funció de la incidència
d’aquesta problemàtica en els territoris respectius, i
en virtut de les competències que en matèria de se-
guretat els atorga l’article 63.2.a) de la Llei 8/1987,
del 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalu-
nya.

LLEI 1/2002, D’11 DE MARÇ, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI

20/1985, DE 25 DE JULIOL, DE PREVENCIÓ I ASSISTÈNCIA EN

MATÈRIA DE SUBSTÀNCIES QUE PODEN GENERAR DEPENDÈNCIA

PREÀMBUL

L’elevat consum de begudes alcohòliques és un dels
principals factors afavoridors de l’aparició de proble-
mes socials i de salut. La importància d’aquests pro-
blemes guarda correlació amb el nivell del consum
per habitant, i és preocupant de constatar que a Ca-
talunya aquest nivell ha augmentat considerablement
aquests darrers anys.
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Avui la lluita contra l’alcoholisme ha d’ésser conside-
rada com un programa prioritari de prevenció per a
millorar la salut dels joves.

Hom sap que en l’àmbit de la prevenció el Govern ha
de tenir una cura especial pel que fa als infants i als
joves, ja que en l’edat en què es forgen els valors es
quan cal promoure uns hàbits saludables de vida.
En aquest sentit, cal establir noves mesures limita-
dores amb vista a la protecció dels joves com a grup
social més vulnerable davant el consum de produc-
tes que generen dependència.

TÍTOL I. DE L’OBJECTE DE LA LLEI

ARTICLE 1

Aquesta Llei té per objecte d’establir i regular, dins el
marc de les competències que l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya assigna a la Generalitat en l’àmbit terri-
torial de Catalunya, les mesures i les accions que
han de permetre una actuació efectiva de les Admi-
nistracions públiques de Catalunya en el camp de la
prevenció i l’assistència de les situacions a què do-
nen lloc les substàncies que poden generar depen-
dència a fi de coadjuvar a l’esforç solidari de tota la
societat per millorar l’atenció social i sanitària de les
persones afectades per la problemàtica generada per
l’ús o l’abús d’aquestes substàncies.

ARTICLE 2

1. L’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’estén a les
accions de promoció, de l’accés, de la informació,
de l’educació sanitària, de l’atenció, de l’assistència,
de la rehabilitació i de la reinserció en matèria de
substàncies que poden generar dependència.

2. L’exercici de qualsevol de les accions incloses en
el punt 1, tant individuals com col·lectives, de titulari-
tat pública o privada, és subjecte a les prescripcions
d’aquesta Llei.

ARTICLE 3

1. Les substàncies que poden generar dependència
considerades per aquesta Llei són les drogues no



23

institucionalitzades, les begudes alcohòliques, el ta-
bac, certs medicaments i alguns productes d’ús in-
dustrial o divers.

2. Als efectes d’aquesta Llei s’entén per:

a) Droga: la substància que, administrada a l’orga-
nisme, és capaç d’originar una dependència, provo-
car canvis en la conducta i de produir efectes perni-
ciosos sobre la salut.

b) Drogues no institucionalitzades: l’heroïna, la co-
caïna, la cannabis i els seus derivats, l’àcid lisèrgic i
altres drogues d’ús no integrat en l’estructura social.

c) Dependència: estat psicoorgànic que resulta de
l’absorció repetida d’una substància caracteritzat pel
desencadenament en l’organisme d’una sèrie de for-
ces que impulsen al consum continuat de la dita subs-
tància.

d) Desintoxicació: procés terapèutic encaminat a tren-
car la intoxicació produïda per una substància exò-
gena a l’organisme.

e) Deshabituació: procés terapèutic d’eliminació
d’una dependència.

f) Rehabilitació: procés de recuperació dels aspec-
tes de comportament individuals dins la societat.

g) Reinserció: procés d’inserció d’una persona a la
societat com a ciutadà responsable i autònom.

TÍTOL II. DE LES MESURES PREVENTIVES GENERALS

ARTICLE 41

1. El Consell Executiu ha de desplegar programes i
accions d’informació i d’educació sanitàries de la
població sobre els efectes nocius de les substànci-
es que poden generar dependència.

Correspon a les administracions públiques dins el
marc de les competències que els reconeix aquesta
Llei, la realització de les actuacions de prevenció

1. El paràgraf segon de l’article 4.1 va ser afegit per l’article 1 de la Llei
10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de preven-
ció i assistència en matèries que poden generar dependència.
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tendents a limitar l’oferta i la promoció de substànci-
es que poden generar dependència i el desenvolu-
pament de programes d’educació per a la salut adre-
çats als diferents sectors de la població.

2. Aquestes actuacions s’han d’adreçar especialment
als infants i als joves i també als col·lectius socials
implicats.

3. El Consell Executiu ha d’impulsar l’actuació de l’Ad-
ministració pública i ha de donar suport a les iniciati-
ves de la societat en aquestes matèries.

ARTICLE 52

Els poders públics han de facilitar l’accés de la po-
blació a la informació sobre les drogodependències
i els recursos d’intervenció existents. En aquest sen-
tit i en el marc de la planificació general sanitària i de
serveis socials, el Consell Executiu ha de determinar
les àrees territorials en les quals hi ha d’haver els
serveis informatius que facilitin assessorament i ori-
entació individuals, familiars i comunitaris sobre la
prevenció i el tractament de les dependències, sens
perjudici de les funcions d’informació i d’assessora-
ment que han de complir els serveis en els quals
s’atenen persones afectades per dependències.

ARTICLE 6

Els ens locals, dins l’àmbit de llur competència, han
de desenvolupar accions d’informació i d’educació
sanitària de la població en les matèries regulades
per aquesta Llei, les quals accions han d’ésser coor-
dinades necessàriament amb les actuacions del
Consell Executiu en aquest camp.

ARTICLE 73

S’ha d’impulsar una acció social preventiva en rela-
ció amb les dependències i s’ha de promoure, amb

2. Redactat d’acord amb el que estableix l’article 2 de la Llei 10/1991, de
10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistèn-
cia en matèries que poden generar dependència.

3. El paràgraf segon de l’article 7 va ser afegit per l’art. 3 de la Llei 10/1991,
de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assis-
tència en matèries que poden generar dependència.
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prioritat, el proveïment dels serveis socials d’atenció
primària en les zones on se’n detecta un alt grau d’in-
cidència i on es dóna un risc major de dependència.
El Consell Executiu ha de desenvolupar programes
d’educació per a la salut en els àmbits sanitari, soci-
al, de l’ensenyament i laboral.

TÍTOL III. DE LES MESURES DE PREVENCIÓ I ASSISTÈNCIA DE

LA DEPENDÈNCIA DE DROGUES NO INSTITUCIONALITZADES

ARTICLE 8

Les accions que es fan a Catalunya dins l’àmbit de la
informació i l’educació sanitàries, de l’assistència de
les dependències de drogues no institucionalitzades
i de la rehabilitació i la reinserció de les persones amb
dependències s’han de basar en les directrius se-
güents:

a) En totes les actuacions, especialment, en les in-
formatives i les educatives adreçades a les famílies i
als responsables implicats, s’ha de prestar una aten-
ció especial a les situacions en què el jove és més
vulnerable.

b) S’han d’arbitrar amb prioritat solucions preventi-
ves i assistencials per a la persona dependent de la
droga i cal evitar en tot moment que la identitat sigui
afectada, un etiquetatge social, i una criminalització
del subjecte. Cal afavorir també la intervenció més
prompta possible dels serveis assistencials en els
casos de dependència de drogues no institucionalit-
zades en joves i adolescents.

c) Tota persona afectada per la dependència de dro-
gues no institucionalitzades necessita assistència i
té el dret de sotmetre’s al tractament sanitari i social
més adequat per a superar la seva problemàtica i
recuperar la seva plena autonomia.

d) Els equips terapèutics de desintoxicació han d’és-
ser bàsicament de caràcter mèdic, i els de deshabi-
tuació, de rehabilitació i de reinserció han d’ésser
pluridisciplinaris.

e) En el tractament terapèutic de les persones de-
pendents d’aquestes drogues, s’ha de promoure l’ac-
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tuació sobre tots els possibles integrants del medi
social de l’afectat.

f) S’han de coordinar els recursos sanitaris i de ser-
veis socials de tot Catalunya per a dependències de
drogues i s’ha de disposar la creació dels centres i
els equipaments que siguin indispensables.

g) Per a les persones que han seguit un procés de
desintoxicació i deshabituació de la droga s’ha de pro-
pugnar la rehabilitació psicosocial adequada i la seva
reinserció a la societat.

ARTICLE 9

1. El Consell Executiu ha de vetllar perquè les perso-
nes que presenten dependència de drogues no ins-
titucionalitzades puguin rebre l’atenció i l’assistència
sanitàries i socials.

2. Als efectes d’assistència hom considera la depen-
dència de drogues no institucionalitzades com una
malaltia comuna.

3. Les persones afectades per la dependència de
drogues no institucionalitzades poden rebre sempre
voluntàriament l’assistència sanitària i social, sens
perjudici de les determinacions judicials ni d’allò que
estableixen les disposicions legals que es refereixen
a aquesta matèria.

ARTICLE 10

1. En els centres hospitalaris de Catalunya que ate-
nen urgències generals s’ha de prestar una atenció
urgent per intoxicació aguda o per manifestacions
psicoorgàniques originades per la dependència de
drogues no institucionalitzades.

2. Els hospitals especialitzats i els hospitals generals
que hom determini per reglament, del sector públic
o que hi són vinculats mitjançant concert o conveni,
han de disposar d’una unitat de desintoxicació, amb
llits per a internament, dins una àrea reservada de
l’hospital.

3. La desintoxicació de malalts amb dependència de
drogues no institucionalitzades també es pot efectu-
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ar, en règim ambulatori, en els centres a què es refe-
reix el punt 2 i en aquells que hi siguin autoritzats.

4. Les mesures d’atenció i d’assistència especifica-
des en aquest article abasten els àmbits d’actuació
funcional i territorial de cada centre i de cada servei.

ARTICLE 114

1. El Consell Executiu ha de promoure el desplega-
ment de les accions assistencials per a la desintoxi-
cació i la deshabituació de les persones amb depen-
dència de drogues no institucionalitzades en els
serveis assistencials primaris, mitjançant l’establiment
de programes, l’adequació de llurs equips professio-
nals i l’habilitació de locals. Les institucions públiques
poden establir concerts, de conformitat amb la legis-
lació sanitària, i establir subvencions per a la presta-
ció de serveis a institucions privades, legalment cons-
tituïdes i degudament registrades, sempre que
compleixin els requisits que s’estableixin per regla-
ment. Així mateix, s’ha de fomentar la funció del vo-
luntariat social que col·labori amb les administraci-
ons públiques i les entitats privades, sense afany de
lucre, en les tasques de prestació de serveis de pre-
venció, assistència i reinserció.

2. Les terapèutiques ambulatòries, les comunitats
terapèutiques i els altres procediments de desintoxi-
cació i de deshabituació prestats per institucions
públiques o privades han de complir la normativa
dictada en virtut dels articles 35, 36 i 37.

3. El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha de
vetllar perquè en les comunitats terapèutiques no es
puguin crear situacions de manca d’assistència mè-
dica i psicològica.

ARTICLE 12

Les entitats, les institucions i les persones que col·la-
boren sense finalitat de lucre en la rehabilitació i la
reinserció de persones afectades per dependència

4. El paràgraf segon de l’apartat 1 va ser afegit per l’art. 4 de la Llei 10/1991,
de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistèn-
cia en matèries que poden generar dependència
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de drogues han d’ésser especialment considerades
i reconegudes, d’acord amb la reglamentació que
s’estableixi.

ARTICLE 13

1. El Departament de Sanitat i Seguretat Social, jun-
tament amb el d’Ensenyament, ha d’adoptar mesu-
res per a sensibilitzar els professionals de la sanitat i
dels serveis socials i perfeccionar llur formació en
relació amb la problemàtica de la dependència de
drogues no institucionalitzades i per a aconseguir l’as-
sistència millor possible.

2. El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha de
definir la funció dels centres sanitaris i de serveis
socials, i especialment dels centres d’atenció primà-
ria, en relació amb l’educació sanitària i amb l’orien-
tació, l’atenció i l’assistència de les persones amb
dependència de drogues i de llurs famílies.

ARTICLE 14

El Departament de Sanitat i Seguretat Social i el de
Justícia han d’implantar programes de desintoxicació
i deshabituació dels reclusos que presenten depen-
dència de drogues no institucionalitzades. A aquest
fi, cal dotar els establiments penitenciaris amb els mit-
jans adequats. Correspon al Departament de Justí-
cia, en el marc de la legislació penitenciària, de pren-
dre les mesures adequades per a evitar que entrin
drogues en els establiments penitenciaris.

TÍTOL IV. DE LES MESURES DE CONTROL DE LA PROMOCIÓ DE

LES BEGUDES ALCOHÒLIQUES I DE LES MESURES D’ASSISTÈN-
CIA EN LA DEPENDÈNCIA ALCOHÒLICA

CAPÍTOL I. DE LES MESURES DE CONTROL

ARTICLE 155

1.a) La promoció pública de begudes alcohòliques,
mitjançant fires, exposicions, mostres i activitats si-

5. Redactat d’acord amb el que estableix l’article 5 de la Llei 10/1991, de
10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistèn-
cia en matèries que poden generar dependència.
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milars, ha d’ésser feta en espais diferenciats quan té
lloc dins d’altres manifestacions públiques.

b) En aquestes activitats de promoció no són perme-
sos ni l’oferiment ni el tast gratuït de begudes alco-
hòliques.

c) Tampoc no s’hi ha de permetre l’accés a menors
d’edat no acompanyats de persones majors d’edat.

2. És prohibida la promoció de begudes alcohòliques
realitzada mitjançant concursos o consum incontro-
lat, així com la promoció d’aquells establiments on
es realitzin aquestes activitats.

ARTICLE 166

1. No es pot enviar ni distribuir a menors d’edat pros-
pectes, cartells, invitacions i objectes de cap mena
en què s’anomenin begudes alcohòliques, les mar-
ques o les empreses productores d’aquestes o els
establiments en què se’n fa el consum.

2. En les visites als centres de producció, elaboració
i distribució de begudes alcohòliques, no es pot ofe-
rir ni fer tastar els productes als menors d’edat.

ARTICLE 177

1. Ni en els establiments de venda i de consum de
begudes alcohòliques, ni en altres llocs públics no
és permès de vendre ni subministrar cap mena de
beguda alcohòlica als menors de divuit anys.

2. En els establiments de venda i de consum de be-
gudes alcohòliques hi ha d’haver una senyalització
en un lloc perfectament visible, de la forma que es
determini per reglament, que faci palesa la prohibi-
ció de vendre o subministrar begudes alcohòliques
als menors de divuit anys.

6. Redactat d’acord amb el que estableix l’article 6 de la Llei 10/1991, de
10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistèn-
cia en matèries que poden generar dependència.

7. Redactat d’acord amb el que estableix l’article únic de la Llei 1/2002,
d’11 de març, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assis-
tència en matèries que poden generar dependència.
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ARTICLE 188

1. No es poden vendre ni consumir begudes alcohò-
liques de més de vint graus centesimals en:

a) Els centres, els serveis i els establiments de protec-
ció de la salut i d’atenció sanitària i sociosanitària.

b) Les universitats i altres centres d’ensenyament
superior.

c) Els centres esportius dependents de les adminis-
tracions públiques.

d) Les àrees de servei i de descans de les autopis-
tes.

2. No es poden vendre ni consumir begudes alcohò-
liques en:

a) Els centres educatius, tant públics com privats, no
inclosos en la lletra b) de l’apartat 1, tant els dedi-
cats a ensenyament reglat com els dedicats a altres
ensenyaments.

b) Els locals i els centres per a infants i joves, inclo-
sos els d’atenció social.

c) Els locals de treball de les empreses de transport
públic.

d) Les àrees de servei i de descans de les autopis-
tes i les benzineres, de les 24 hores a les 8 hores de
l’endemà.

e) Tots els establiments oberts al públic, fins i tot els
que gaudeixen d’excepcionalitat horària, llevat dels
que ja tenen limitació horària específica fixada regla-
mentàriament, de les 23 hores a les 8 hores de l’en-
demà, quan ho estableixin les ordenances munici-
pals per raons de seguretat pública.

f) La via pública i la resta de llocs de concurrència
pública, quan ho estableixin les ordenances munici-
pals per raons de seguretat pública, tret dels llocs
on sigui degudament autoritzat.

8. Redactat d’acord amb el que estableix l’article únic de la Llei 8/1998,
de 10 de juliol, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assis-
tència en matèries que poden generar dependència.
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3. L’expedició de begudes alcohòliques mitjançant
màquines automàtiques solament es pot realitzar en
llocs tancats. La situació de les màquines n’ha de
permetre el control per les persones responsables
de l’establiment o llurs representants, de manera que
s’impedeixi l’accés als menors d’edat. En la superfí-
cie frontal de les màquines s’ha de fer constar la pro-
hibició de consumir begudes alcohòliques per me-
nors d’edat.

4. No es permet el consum de begudes alcohòliques
de les 23 hores a les 8 hores de l’endemà en els
establiments de venda de productes d’alimentació
no destinats al consum immediat.

ARTICLE 199

1. Es prohibeixen totes les formes de publicitat de
begudes alcohòliques de més de vint graus centesi-
mals en els mitjans de comunicació dependents de
la Generalitat i en els dependents de l’Administració
local de Catalunya. Aquesta prohibició no inclou la
publicitat indirecta que pot derivar de programes no
específicament publicitaris, com ara les retransmis-
sions esportives, per raó del patrocini o de la publici-
tat estàtica, sempre que no indueixi directament al
consum.

Així mateix es prohibeix, en els termes suara esmen-
tats, la publicitat de begudes alcohòliques en publi-
cacions principalment adreçades a menors d’edat.

2. No és permesa la publicitat de begudes alcohòli-
ques de més de vint-i-tres graus centesimals en:

a) Les platges, els càmpings, els balnearis, els cen-
tres recreatius, els centres de lleure i esbarjo per a
menors, les piscines, els parcs aquàtics, d’atracci-
ons, temàtics i zoològics.

b) Els carrers, les places, els parcs, les carreteres i
les altres vies públiques, en tanques, plafons, senyals
i altres suports de publicitat exterior, llevat dels se-

9. Redactat d’acord amb el que estableix l’article 9 de la Llei 10/1991, de
10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assistèn-
cia en matèries que poden generar dependència.
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nyals indicatius propis de centres de producció i de
venda.

c) Els cinemes, els teatres i els auditoris.

d) Els centres i els estadis esportius, excepció feta
de la publicitat estàtica i de la del patrocinador.

e) Els mitjans de transport públics.

f) Tots els llocs on és prohibit de vendre’n o de con-
sumir-ne.

g) Els llocs similars als esmentats que siguin deter-
minats per reglament.

3. La publicitat de begudes alcohòliques per mitjà
de la televisió se sotmet al que disposa l’article 8 de
la Llei de l’Estat 34/1988, de l’11 de novembre, Ge-
neral de Publicitat.

4. La publicitat de begudes alcohòliques de menys
de vint graus pels mitjans de comunicació depen-
dents de l’Administració de la Generalitat i de l’Ad-
ministració local ha de respectar els criteris següents:

a) No pot adreçar-se específicament als menors d’e-
dat o a les gestants ni, en particular, presentar me-
nors d’edat o gestants consumint aquestes begudes.

b) No ha d’associar el consum d’aquestes begudes
a una millora del rendiment físic o a la conducció de
vehicles.

c) No ha de suggerir que el consum d’aquestes be-
gudes contribueixi a l’èxit social o sexual.

d) No ha de suggerir que aquestes begudes com-
porten propietats terapèutiques o un efecte estimu-
lant o sedant o constitueixen un mitjà per a la resolu-
ció de conflictes.

e) No s’ha d’estimular el consum immoderat de be-
gudes alcohòliques o oferir una imatge negativa de
l’abstinència o la sobrietat.

f) No ha de subratllar com a qualitat positiva de les
begudes el seu contingut alcohòlic.
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CAPÍTOL II. DE LES MESURES D’ASSISTÈNCIA

ARTICLE 20

1. El Consell Executiu ha de vetllar perquè les perso-
nes amb dependència de l’alcohol rebin l’atenció i
l’assistència sanitària i social degudes.

2. Als efectes assistencials l’alcoholisme és consi-
derat com una malaltia comuna.

3. Les persones amb dependència de l’alcohol po-
den rebre voluntàriament l’assistència sanitària i so-
cial, sens perjudici de les determinacions judicials ni
d’allò que estableixen les disposicions legislatives
sobre la matèria.

ARTICLE 21

1. En els centres hospitalaris de Catalunya que ate-
nen urgències generals s’ha de prestar una atenció
urgent per intoxicació aguda o per manifestacions
psicoorgàniques originades per la dependència al-
cohòlica.

2. D’acord amb el que s’estableix per reglament, els
hospitals especialitzats i els hospitals generals de
Catalunya que hom determini, del sector públic o que
hi són vinculats mitjançant concert o conveni, han de
disposar de llits o d’una unitat d’internament per a la
desintoxicació de malalts alcohòlics.

3. El tractament de persones afectades per alcoho-
lisme es pot fer en règim d’ingrés hospitalari o amb
caràcter ambulatori en els centres i els serveis auto-
ritzats.

4. Les mesures d’atenció i d’assistència especifica-
des en aquest article abasten els àmbits d’actuació
funcional i territorial de cada centre i de cada servei.

ARTICLE 22

1. El Consell Executiu ha de potenciar el desplega-
ment de les accions assistencials per a la desintoxi-
cació i la deshabituació de les persones afectades
per alcoholisme en els serveis assistencials prima-
ris.
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2. S’han de fomentar les mesures destinades a millo-
rar la identificació i el tractament precoç del malalt
alcohòlic.

3. Els centres i els serveis que tenen cura de la des-
intoxicació i la deshabituació d’alcohòlics han de
complir la normativa dictada en virtut dels articles
35, 36 i 37.

ARTICLE 23

1. S’ha de propugnar l’adequada rehabilitació psico-
social i la reinserció a la societat de les persones
que han seguit un procés de desintoxicació i de des-
habituació de l’alcohol. El Consell Executiu ha de
promoure centres, tallers, equips de serveis socials i
programes laborals i culturals que permetin d’acon-
seguir la rehabilitació i la reinserció damunt esmen-
tades.

2. Les entitats, les institucions i les persones que
col·laboren benèvolament o sense finalitat de lucre
en la rehabilitació i la reinserció d’alcohòlics han d’és-
ser especialment considerades i reconegudes,
d’acord amb la reglamentació que s’estableixi.

3. Les associacions d’autoajuda constituïdes per
exalcohòlics han de rebre el suport de l’Administra-
ció pública, la qual ha de facilitar el desplegament
de llurs activitats.

TÍTOL V. DE LES MESURES DE CONTROL DE LA PROMOCIÓ DEL

TABAC I ALTRES MESURES

CAPÍTOL I. DE LES MESURES LIMITATIVES

ARTICLE 2410

1. No es poden vendre productes del tabac en:

a) Els centres sanitaris i llurs recintes.

b) Els centres d’ensenyament de qualsevol nivell.

c) Els centres esportius.

10. Redactat d’acord amb el que estableix l’article 10 de la Llei 10/1991,
de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assis-
tència en matèries que poden generar dependència.
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d) Els centres, locals o establiments d’atenció social,
els casals o els esplais.

e) Els locals o establiments similars als esmentats que
siguin determinats per reglament.

2. Es prohibeix de vendre a menors d’edat produc-
tes destinats a ésser fumats, inhalats, xuclats o mas-
tegats constituïts totalment o parcialment per tabac,
ni tampoc els productes que l’imiten o que indueixen
a l’hàbit de fumar i són nocius per a la salut. Aquesta
prohibició ha d’ésser advertida, en forma i lloc per-
fectament visible de la manera que sigui determina-
da per reglament, en els establiments on s’expedei-
xen productes de tabac.

3. Es prohibeix la distribució de mostres dels pro-
ductes del tabac en el territori de Catalunya, siguin o
no siguin gratuïtes.

4. L’expedició de tabac o de productes del tabac
mitjançant màquines automàtiques de venda només
es pot fer en llocs tancats i s’ha de fer constar en la
superfície frontal de la màquina que el tabac és no-
ciu per a la salut i que els menors d’edat tenen prohi-
bit de fer ús de la màquina.

5. El text d’advertiment sobre els riscs del consum
del tabac que ha de constar en la part exterior dels
paquets de productes del tabac que es comercialit-
zen a Catalunya ha d’ésser redactat en català, en
castellà o en tots dos idiomes.

ARTICLE 2511

1. Es prohibeixen totes les formes de publicitat dels
productes del tabac i dels productes relacionats amb
el seu consum en els mitjans de comunicació de-
pendents de la Generalitat i en els dependents de
l’Administració local de Catalunya. Aquesta prohibi-
ció no inclou la publicitat indirecta que pot derivar de
programes no específicament publicitaris, com ara
les retransmissions esportives, per raó del patrocini

11. Redactat d’acord amb el que estableix l’article 11 de la Llei 10/1991,
de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assis-
tència en matèries que poden generar dependència.
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o de la publicitat estàtica, sempre que no indueixi
directament al consum. Així mateix es prohibeix, en
els termes suara esmentats, la publicitat de produc-
tes de tabac en publicacions principalment adreça-
des a menors d’edat i també la participació dels
menors d’edat en la confecció d’anuncis publicitaris
que promoguin la venda d’aquests productes.

2. No es pot fer publicitat dels productes del tabac ni
dels productes relacionats amb el seu consum en:

a) Les platges, els càmpings, els balnearis, els cen-
tres recreatius i turístics, els centres de lleure i esbar-
jo, les piscines, els parcs aquàtics, d’atraccions, te-
màtics i zoològics.

b) Els carrers, les places, els parcs, les carreteres i
les altres vies públiques, en tanques, plafons, senyals
i altres suports de publicitat exterior, llevat dels se-
nyals indicatius propis dels centres de producció i
venda.

c) Els cinemes, els teatres i els auditoris.

d) Els centres i els estadis esportius, feta excepció
de la publicitat estàtica i de la del patrocinador.

e) Els mitjans de transport públics.

f) Tots els llocs on és prohibit de vendre’n o de con-
sumir-ne.

g) Els llocs similars als esmentats que siguin deter-
minats per reglament.

3. La publicitat del tabac per mitjà de la televisió se
sotmet al que disposa l’article 8 de la Llei de l’Estat
34/1988, de l’11 de novembre, General de Publicitat.

ARTICLE 2612

1. Es prohibeix de fumar en els mitjans de transport
col·lectiu, tant l’urbà com l’interurbà, en què s’adme-
ten viatgers drets. Aquesta prohibició també s’aplica
als funiculars, als telefèrics i als ascensors.

12. Els apartats 2, 3 i 4 han estat redactats d’acord amb el que estableix
l’article 12 de la Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei
20/1985, de prevenció i assistència en matèries que poden generar
dependència.
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2. En els transports col·lectius interurbans sobre els
quals la Generalitat té competència s’han de reser-
var per als no-fumadors la meitat dels seients dels
vehicles en què no s’admeten viatgers drets. En els
transports dependents de la Generalitat, aquesta re-
serva es pot establir per vehicles complets.

3. Es prohibeix de fumar en els vehicles de transport
escolar, en tots els vehicles destinats al transport de
menors d’edat i en els vehicles destinats al transport
sanitari.

4. Les autoritats locals poden establir la prohibició
de fumar en els vehicles autotaxi pertanyents a llur
terme municipal. En absència d’una norma específi-
ca, preval el dret del no-fumador, tant si és el con-
ductor com si és un passatger.

ARTICLE 2713

1. No es pot fumar en:

a) Els centres sanitaris i llurs recintes.

b) Els centres, locals o establiments d’atenció social,
els casals o els esplais.

c) Els recintes esportius tancats.

d) Els centres d’ensenyament de qualsevol nivell.

e) Les sales de teatre, els cinemes i els auditoris.

f) Els estudis de ràdio i televisió destinats al públic.

g) Les oficines de l’Administració pública destina-
des a l’atenció directa del públic.

h) Les grans superfícies comercials.

i) Les galeries comercials.

j) Els museus i les sales de lectura, d’exposicions i
de conferències.

k) Les àrees laborals on treballin dones embarassa-
des.

13. Redactat d’acord amb el que estableix l’article 13 de la Llei 10/1991,
de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assis-
tència en matèries que poden generar dependència.
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l) Els llocs de treball on hi hagi un risc per a la salut
del treballador per raó de combinar-se la nocivitat
del tabac amb el perjudici ocasionat per un contami-
nant industrial.

m) Les sales d’espera d’ús general i públic.

n) Els espais tancats d’ús general i públic de les es-
tacions d’autocar, de metro i de ferrocarril i dels ae-
roports i ports d’interès general.

o) La zona de platja de les piscines i dels parcs aquà-
tics, d’acord amb la normativa vigent.

p) Els balnearis.

q) Els llocs similars als esmentats que siguin deter-
minats per reglament.

2. Els directors dels centres, de les empreses i dels
locals a què es refereixen les lletres a, b, c, d, h, i, m,
n i p de l’apartat 1 han de reservar àrees ben delimi-
tades per a fumadors i senyalitzar-les adequadament.

3. Tampoc no és permès de fumar:

a) En els locals en els quals s’elaboren, es manipu-
len, es transformen, es preparen i es venen aliments.

b) Als manipuladors d’aliments, d’acord amb la le-
gislació sobre la matèria.

c) En les zones reservades als no-fumadors en els
restaurants i els altres llocs destinats principalment
al consum d’aliments, les quals han d’ésser senyalit-
zades adequadament.

4. S’ha de sol·licitar als comitès de seguretat i higie-
ne en el treball i als comitès d’empresa, d’acord amb
les funcions que la legislació vigent els assigna, llur
col·laboració en la vigilància del compliment de la
normativa establerta per aquesta Llei.

ARTICLE 2814

1. En atenció a la promoció i la defensa de la salut indi-
vidual i col·lectiva, el dret a la salut dels no-fumadors,

14. Redactat d’acord amb el que estableix l’article 14 de la Llei 10/1991,
de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assis-
tència en matèries que poden generar dependència.
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en les circumstàncies en què pugui ésser afectada,
preval sobre el dret a consumir productes del tabac.

2. Les prohibicions de fumar i de vendre tabac que
estableixen els articles 24, 25, 26 i 27 han d’ésser
objecte de la senyalització adequada en els vehicles,
els centres, els locals i els establiments als quals són
aplicables.

3. Les zones per a fumadors dels vehicles, els cen-
tres, els locals i els establiments on se n’han d’habi-
litar han d’estar senyalitzades adequadament. En els
rètols senyalitzadors ha de constar necessàriament
l’advertiment que fumar perjudica el fumador actiu i
el passiu, segons el missatge i les característiques
que es determinin per reglament.

4. Així mateix, s’han de fixar en aquestes àrees, en
llocs perfectament visibles, missatges dissuasius per
a sensibilitzar i conscienciar els conductors dels pe-
rills derivats de la influència de les begudes alcohò-
liques en la conducció de vehicles de motor, el con-
tingut i les característiques dels quals missatges han
d’ésser determinats per reglament.

5. Els titulars o els directors dels serveis, els centres,
els locals i els establiments afectats per aquesta Llei
han d’informar els usuaris de l’existència de fulls de
reclamació, la regulació dels quals ha d’ésser feta
per reglament.

6. Els titulars o els directors dels mitjans de trans-
port, els locals, els establiments i els centres a què
es refereixen els articles 16, 17, 18, 24.1, 2, 3 i 4,
26.1 i 2 i 31.1 són responsables de l’observança del
que disposen els apartats 2, 3 i 4 d’aquest article.

7. Els subjectes de l’activitat publicitària són respon-
sables de l’incompliment del que disposa aquesta
Llei, sens perjudici de la responsabilitat dels titulars
o els directors dels mitjans de transport, els centres,
els locals o els establiments en què s’exhibeixi publi-
citat il·lícita.

8. La responsabilitat per l’incompliment del que esta-
bleix l’article 15 recau en l’organitzador o el patroci-
nador de l’activitat en qüestió.
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CAPÍTOL II. D’ALTRES MESURES

ARTICLE 29

El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha d’ana-
litzar periòdicament, als efectes d’aquesta Llei, la
quantitat de nicotina i la capacitat de formació de
quitrans que contenen i de monòxid de carboni que
produeixen els cigarrets de les menes de tabac ha-
bitualment venudes a Catalunya. Un informe d’aques-
ta anàlisi ha d’ésser fet públic i divulgat.

ARTICLE 30

El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha de
promoure, dins el sistema sanitari de Catalunya, l’as-
sistència a les persones que presenten afectació
psicoorgànica per dependència del tabac.

TÍTOL VI. D’ALTRES DEPENDÈNCIES

ARTICLE 3115

1. Es prohibeix la venda als menors d’edat de coles i
altres substàncies o productes industrials inhalables
de venda autoritzada que puguin produir efectes
nocius per a la salut i creïn dependència o produei-
xin efectes euforitzants o depressius.

2. El Consell Executiu ha de determinar per regla-
ment la relació dels productes a què es refereix el
punt 1.

ARTICLE 32

El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha d’ela-
borar i facilitar als usuaris dels serveis sanitaris i als
professionals de la sanitat informació actualitzada
sobre la utilització a Catalunya de fàrmacs psicoac-
tius i dels altres medicaments i productes capaços
de produir dependència.

15. L’apartat 1 ha estat redactat d’acord amb el que estableix l’article 15
de la Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985,
de prevenció i assistència en matèries que poden generar dependèn-
cia.
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TÍTOL VII. DE LES MESURES D’ORDENACIÓ I ALTRES MESURES

GENERALS

CAPÍTOL I. DE L’ORDENACIÓ

ARTICLE 33

1. El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha
d’analitzar, planificar i avaluar les necessitats, la de-
manda i els recursos pel que fa a les matèries que
són objecte d’aquesta Llei. Aquest Departament ha
de complir les dites funcions coordinadament amb
els ens locals.

2. El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha
d’elaborar un pla d’actuacions en el qual s’han d’aple-
gar de manera global les accions previstes per a un
període triennal.

ARTICLE 34

1. Constitueixen el programa assistencial català per
a dependències els centres i els serveis de titularitat
de la Generalitat o gestionats per ella, els de les enti-
tats locals de Catalunya i els de titularitat pública o
privada que tenen un concert amb la Generalitat o en
reben ajudes, destinats a la desintoxicació, la desha-
bituació, la rehabilitació i la reinserció.

2. Les entitats locals col·laboren en la definició de la
planificació a què fa referència l’article 33.

ARTICLE 35

1. El Departament de Sanitat i Seguretat Social enre-
gistra els centres que, dins l’àmbit territorial de la
Generalitat, presten funcions d’atenció i d’assistèn-
cia per a la desintoxicació, la deshabituació, la reha-
bilitació i la reinserció en aquesta matèria. La ins-
cripció i l’autorització prèvies, d’acord amb el que
s’estableix per reglament, són obligatòries per a po-
der prestar aquests serveis.

2. Els centres són subjectes a les mesures d’inspec-
ció, de control, d’acreditació i d’informació estadísti-
ca i sanitària vigents.
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ARTICLE 36

1. El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha
d’establir un programa de registre, d’anàlisi, de tipifi-
cació i d’avaluació de les diferents modalitats tera-
pèutiques, de rehabilitació i de reinserció suscepti-
bles d’ésser aplicades a persones amb dependència
de les drogues. L’enregistrament previ de la modali-
tat o les modalitats a emprar és obligatori per als
centres públics i per als que volen establir un con-
cert o conveni o bé gaudir d’alguna subvenció o aju-
da pública.

2. Amb fins assistencials el dit Departament ha de
determinar un laboratori de referència per a l’estan-
dardització i la normalització de les determinades
analítiques.

ARTICLE 37

El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha d’es-
tructurar un sistema d’informació i de vigilància so-
bre la freqüència assistencial, la morbiditat i la morta-
litat per dependències, preservant el dret a l’anonimat.

ARTICLE 38

1. L’Institut Català de la Salut i l’Institut Català d’As-
sistència i Serveis Socials, en les matèries regulades
per aquesta Llei, despleguen les competències que
els pertoquen d’acord amb la Llei 12/1983, del 14 de
juliol.

2. Especialment aquests Instituts tenen cura de la gra-
dació, la continuïtat i el seguiment de l’assistència
dels malalts, dins llurs àmbits d’actuació respectius.

CAPÍTOL II. DE LA COORDINACIÓ

ARTICLE 39

1. El Consell Executiu ha de coordinar, planificar i
ordenar les iniciatives privades i les del sector públic
en matèria de prevenció, d’atenció, d’assistència, de
rehabilitació i de reinserció de les dependències re-
gulades per aquesta Llei.
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2. El Departament de Sanitat i Seguretat Social pot
establir convenis i concerts amb les entitats públi-
ques, amb les entitats benèfiques privades sense
afany de lucre i amb les entitats privades que tenen
per objecte la prevenció i l’assistència en aquesta
matèria. En l’establiment dels concerts i els convenis
el Departament ha de complir aquesta prelació.

ARTICLE 40

Es crea una comissió de coordinació i de lluita contra
les dependències de drogues, la composició i el fun-
cionament de la qual s’ha de determinar per regla-
ment. N’ha d’ésser president el Conseller de Sanitat i
Seguretat Social i hi han d’ésser representats els De-
partaments i els òrgans de la Generalitat, i també els
de l’Administració local, implicats en la matèria.

ARTICLE 41

1. En funció de les àrees territorials vigents en sani-
tat i en serveis socials, s’han d’establir comissions
de participació integrades per les autoritats locals
de l’àrea, per representants dels sindicats i de les
associacions patronals més representatius, per les
organitzacions i les associacions relacionades amb
la matèria i pels professionals d’assistència, les quals
comissions, a més de complir funcions d’anàlisi i de
seguiment de la problemàtica de les dependències
de drogues dins llur àmbit territorial, proposen als
òrgans corresponents d’adoptar les mesures més
adequades.

2. Els municipis poden establir comissions locals dins
llur àmbit competencial i territorial amb finalitats d’es-
tudi, d’orientació de les actuacions públiques i de
proposta d’accions als òrgans corresponents; aques-
tes comissions han d’actuar en coordinació amb les
que preveu el punt 1.

CAPÍTOL III. DE LA RECERCA

ARTICLE 42

1. Dins l’àmbit d’aquesta Llei, el Departament de Sa-
nitat i Seguretat Social:
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a) Ha de fer enquestes periòdiques i estudis epide-
miològics, econòmics i socials per a conèixer la pre-
valença, les implicacions i la problemàtica de les
dependències.

b) Ha d’establir un servei de documentació sobre
dependències, obert a tots els organismes públics i
privats dedicats a l’estudi i l’assistència en aquesta
àrea.

c) Ha d’elaborar un informe anual sobre la situació
de les dependències a Catalunya.

2. El Consell Executiu ha de promoure línies de re-
cerca, d’estudi i de formació en relació amb la pro-
blemàtica social, sanitària i econòmica relativa a les
dependències.

3. Un comitè d’experts multidisciplinari, constituït per
persones de reconeguda experiència en la preven-
ció i l’assistència de dependències, assessora el
Departament de Sanitat i Seguretat Social perquè
avaluï les accions, els centres, les modalitats tera-
pèutiques i els programes duts a terme a Catalunya.

CAPÍTOL IV. DEL FINANÇAMENT

ARTICLE 43

1. El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha de
comptar amb un fons econòmic per a la construcció,
l’ampliació, la modificació i la reforma dels centres
amb una estructura assistencial adequada per a as-
sistir les persones afectades per les dependències.

2. El Departament de Sanitat i Seguretat Social ha
d’habilitar per reglament un sistema d’ajudes finan-
ceres per a la creació, l’ampliació, la modificació, la
reforma, l’equipament i el manteniment de centres i
de serveis destinats a l’assistència de persones amb
dependències, a càrrec d’entitats i d’institucions pú-
bliques o privades sense finalitat de lucre. Només
poden rebre aquestes ajudes les institucions que
compleixen les condicions que fixen aquesta Llei i
les normes que la desenvolupen.
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ARTICLE 44

El Pressupost de la Generalitat ha de preveure anu-
alment les partides pressupostàries corresponents
per a dur a terme les activitats regulades per aques-
ta Llei.

CAPÍTOL V. DEL RÈGIM SANCIONADOR

ARTICLE 4516

1. Són infraccions lleus d’aquesta Llei:

a) L’incompliment del que disposen els articles 26 i 27.

b) L’incompliment de les prescripcions d’aquesta Llei
que no comporti un perjudici directe per a la salut, i
sempre que aquest no estigui tipificat en els apartats
2 i 3 d’aquest article com a infracció greu o molt greu.

2. Són infraccions greus d’aquesta Llei:

a) L’incompliment del que disposen els articles 15,
16, 17, 18, 19, 24, 25, 28 i 31.1.

b) Les que siguin concurrents amb infraccions sani-
tàries lleus o hagin servit per facilitar-ne o encobrir-
ne la comissió.

c) L’incompliment dels requeriments específics que
formulen les autoritats sanitàries, si es produeix per
primer cop.

d) La resistència a subministrar dades, facilitar infor-
mació o prestar col·laboració a les autoritats sanitàri-
es o als agents d’aquestes.

e) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus.

3. Es tipifiquen com a infraccions molt greus d’aquesta
Llei:

a) L’incompliment del que disposen els articles 35 i
36.

b) L’incompliment reiterat dels requeriments especí-
fics formulats per les autoritats sanitàries.

16. Redactat d’acord amb el que estableix l’article 16 de la Llei 10/1991,
de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assis-
tència en matèries que poden generar dependència.
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c) Les que siguin concurrents amb infraccions sani-
tàries greus o hagin servit per a facilitar-ne o enco-
brir-ne la comissió.

d) La negativa absoluta a facilitar informació o a pres-
tar col·laboració als serveis de control i d’inspecció i
el falsejament de la informació subministrada.

e) La resistència, la coacció, l’amenaça, la represà-
lia, el desacatament o qualsevol altra forma de pres-
sió exercida sobre les autoritats sanitàries o els agents
d’aquestes.

f) La reincidència en la comissió de faltes greus.

ARTICLE 4617

1. Les infraccions d’aquesta Llei són sancionades
d’acord amb la graduació següent:

a) Les infraccions lleus, amb una multa de fins a
500.000 pessetes, llevat de les relatives als consum
de tabac i de begudes alcohòliques pels usuaris de
centres, locals, establiments o serveis, d’acord amb
el que disposen els articles 26 i 27, les quals no po-
den excedir de 5.000 pessetes.

b) Les infraccions greus, amb una multa de 500.001
a 2.500.000 pessetes.

c) Les infraccions molt greus, amb una multa de
2.500.001 a 10.000.000 de pessetes.

2. Dins cada tipus d’infracció la multa ha d’ésser pro-
porcionada a la infracció comesa i la quantia s’ha de
graduar:

a) Segons l’alteració social produïda per l’actuació
infractora i el risc que comporta per a la salut pú-
blica.

b) Segons el volum econòmic, la posició en el mer-
cat, el grau d’intencionalitat i la reincidència de l’in-
fractor. S’entén per reincidència la comissió d’infrac-
cions tipificades en aquesta llei en un període de

17. Redactat d’acord amb el que estableix l’article 17 de la Llei 10/1991,
de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assis-
tència en matèries que poden generar dependència.
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temps inferior als dos anys comptadors des de la
data d’imposició de la sanció.

3. En els casos de gravetat especial, de reiteració
continuada o de transcendència sanitària de la in-
fracció, el Consell Executiu pot acordar com a san-
ció complementària la suspensió de l’activitat de l’em-
presa, el servei o l’establiment infractors fins a un
termini màxim de cinc anys, el tancament de l’em-
presa o la clausura del servei o establiment.

4. En els casos a què fa referència l’apartat 3 s’ha
d’acordar necessàriament la supressió, la cancel·la-
ció o la suspensió, total o parcial, de tota mena d’ajut
especial de caràcter financer que l’empresa, el ser-
vei o l’establiment infractors hagin obtingut o sol·lici-
tat de la Generalitat.

ARTICLE 47

1. El control del compliment d’aquesta Llei i la com-
petència per a la imposició de sancions correspo-
nen, d’acord amb l’establert per reglament, als òrgans
del Consell Executiu responsables de les matèries
afectades i a les entitats locals, segons els límits de
quantia que la legislació del règim local autoritza.

2. El procediment per a imposar les sancions fixades
per aquesta Llei s’ha d’ajustar a allò que disposa la
Llei de Procediment Administratiu sobre el procedi-
ment sancionador i la revisió d’actes per via adminis-
trativa.

3. No té caràcter de sanció la resolució de tanca-
ment dels establiments o de suspensió de les activi-
tats que no compten amb l’autorització d’operativitat
o que incompleixin les normes materials fixades per
aquesta Llei fins que no es rectifiquen els defectes o
es compleixen els requisits, ni la retirada d’anuncis
que infringeixen aquesta Llei. Simultàniament es pot
incoar un expedient sancionador.

4. L’òrgan al qual correspon la competència sancio-
nadora pot acordar com a mesura de precaució, i si
s’escau com a sanció accessòria, el decomís de les
mercaderies objecte de contravenció. Les despeses
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de transport i de desmuntatge són a càrrec de l’in-
fractor.

5. Les infraccions de les mesures limitatives que es-
tableix aquesta Llei per al personal al servei de l’Ad-
ministració pública i del sector privat són sanciona-
des d’acord amb les normes que en regulen el règim
disciplinari.

ARTICLE 4818

1. Les infraccions d’aquesta Llei prescriuen al cap de
cinc anys, a comptar de la data de comissió de la in-
fracció. El termini de prescripció s’interromp en el mo-
ment en què el procediment es dirigeix contra el pre-
sumpte infractor.

2. Un cop coneguda per l’Administració l’existència
d’una infracció d’aquesta Llei, l’acció per perseguir-
la caduca si, havent transcorregut sis mesos des de
l’acabament de les diligències dirigides a l’aclariment
dels fets, l’autoritat competent no ha ordenat d’inco-
ar el procediment pertinent.

3. El procediment sancionador caduca i les actuaci-
ons són arxivades si, havent transcorregut sis mesos
des de la notificació a l’interessat d’un dels tràmits
fixats pels articles 133 a 137 de la Llei de Procediment
Administratiu, no s’ha impulsat el tràmit següent, ex-
cepte en el cas del període comprès entre el tràmit
de notificació de la proposta de resolució i el tràmit de
resolució, en què poden transcórrer fins a dotze me-
sos.

ARTICLE 49

1. Per a les multes no ingressades en període volun-
tari, l’Administració pot recórrer a la via de constre-
nyiment.

2. L’acció per a exigir el pagament de les multes pres-
criu en els terminis fixats per l’article 64 de la Llei
General Tributària.

18. Redactat d’acord amb el que estableix l’article 18 de la Llei 10/1991,
de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assis-
tència en matèries que poden generar dependència.
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19. Aquesta Disposició addicional segona va ser afegida per l’art. 19
de la Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de
prevenció i assistència en matèries que poden generar dependèn-
cia.

20. Aquesta Disposició addicional tercera va ser afegida per l’art. 20
de la Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de
prevenció i assistència en matèries que poden generar dependèn-
cia.

DISPOSICIONS ADDICIONALS, TRANSITÒRIES I FINALS

LLEI 20/1985, DE 25 DE JULIOL, DE PREVENCIÓ I ASSISTÈNCIA

EN MATÈRIA DE SUBSTÀNCIES QUE PODEN GENERAR DEPEN-
DÈNCIA

DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA

Dins l’àmbit de competències de la Generalitat, les
entitats públiques de Catalunya i les entitats priva-
des que gaudeixen o volen gaudir d’alguna ajuda
financera de la Generalitat han d’adequar llurs acci-
ons informatives i sanitàries sobre la dependència
de drogues no institucionalitzades al marc de refe-
rència que ha de definir el Departament de Sanitat i
Seguretat Social.

SEGONA19

Sens perjudici del que disposa aquesta Llei, el titular
d’un centre, d’un local o d’un establiment obert al
públic pot establir la prohibició de fumar-hi, de la qual
ha d’informar els usuaris mitjançant la senyalització
adequada.

TERCERA20

Els òrgans administratius competents, les associaci-
ons de consumidors i usuaris, les persones naturals
o jurídiques afectades i, en general, les que hi tin-
guin un dret subjectiu o un interès legítim, poden
sol·licitar a l’anunciant i també a l’autoritat judicial
competent la cessació o la rectificació de la publici-
tat il·lícita, de conformitat amb el que estableix el títol
IV de la Llei de l’Estat 34/1988, de l’11 de novembre,
General de Publicitat.
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21. Aquesta Disposició addicional quarta va ser afegida per l’art. 21 de la
Llei 10/1991, de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de
prevenció i assistència en matèries que poden generar dependència.

QUARTA21

1. La publicitat de begudes alcohòliques i de tabac
en els mitjans de comunicació social no contemplats
en aquesta Llei pot ésser limitada per reglament, en
l’àmbit de les competències de la Generalitat, amb
vista a la protecció de la salut i la seguretat de les
persones, d’acord amb la Llei de l’Estat 14/1986, del
25 d’abril, General de Sanitat, i de la Llei de l’Estat
34/1988, de l’11 de novembre, General de Publicitat.
L’incompliment d’aquestes mesures està subjecte a
les sancions fixades pel capítol V d’aquesta Llei.

2. L’Administració ha de promoure la formalització
de convenis d’autocontrol amb els anunciants i amb
les agències, les empreses i els mitjans de publici-
tat, a fi de restringir, per a tot allò que aquesta Llei no
regula, l’activitat publicitària de begudes alcohòli-
ques, dels productes del tabac i dels productes rela-
cionats amb el seu consum.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

En funció del que estableixen aquesta Llei i la legisla-
ció aplicable, el Consell Executiu ha de fixar l’abast
de les prestacions i els serveis que han d’oferir els
centres de l’Institut Català de la Salut i de l’Institut Ca-
talà d’Assistència i Serveis Socials.

SEGONA

Als quatre mesos de l’entrada en vigor d’aquesta Llei
el Consell Executiu ha d’aplicar les mesures limitatives
i de control que s’hi estableixen. Prèviament, ha de
reglamentar el procediment sancionador.

TERCERA

En el termini de tres mesos el Consell Executiu ha
d’aprovar i ha de presentar al Parlament el pla d’ac-
tuacions previst per l’article 33.2
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22. Redactada d’acord amb el que estableix l’article 22 de la Llei 10/1991,
de 10 de maig, de modificació de la Llei 20/1985, de prevenció i assis-
tència en matèries que poden generar dependència.

QUARTA22

El Consell Executiu ha de revisar cada tres anys les
quanties mínimes i màximes fixades per l’article 46,
tenint en compte els índexs de preus al consum.

CINQUENA

S’autoritza el Consell Executiu perquè dicti les nor-
mes necessàries per a desplegar i aplicar aquesta
Llei.

LLEI 10/1991, DE 10 DE MAIG, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI

20/1985, DE 25 DE JULIOL, DE PREVENCIÓ I ASSISTÈNCIA EN

MATÈRIA DE SUBSTÀNCIES QUE PODEN GENERAR DEPENDÈNCIA

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA

Els expedients sancionadors que es trobin en fase
de tramitació en el moment d’entrar en vigor aquesta
Llei no estan subjectes a les normes que la Llei esta-
bleix.

SEGONA

Els centres, els serveis, els locals i els establiments
gaudeixen d’un termini de tres mesos per a adequar-
se a les prescripcions d’aquesta Llei, a partir del qual
els seran plenament aplicables.

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

S’autoritza el Consell Executiu perquè dicti les nor-
mes necessàries per a desplegar i aplicar aquesta
Llei.

SEGONA

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.
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LLEI 8/1998, DE 10 DE JULIOL, DE SEGONA MODIFICACIÓ DE

LA LLEI 20/1985, DE 25 DE JULIOL, DE PREVENCIÓ I ASSIS-
TÈNCIA EN MATÈRIA DE SUBSTÀNCIES QUE PODEN GENERAR

DEPENDÈNCIA

DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA

S’autoritza el Govern de la Generalitat perquè dicti
les normes de caràcter reglamentari necessàries per
a desenvolupar i aplicar aquesta Llei.

SEGONA

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya.
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Índex analític

Administració localAdministració localAdministració localAdministració localAdministració local

–accions d’informació i d’educació sanitària art. 6

–comissió de coordinació i de lluita contra les

dependències de drogues art. 40

–comissions locals art. 41.2

–potestat sancionadora art. 47.1

–coordinació en la planificació i l’avaluació

de les necessitats art. 33.1, 34.2

–programa assistencial català art. 34

alcoholisme (vegeu també alcoholisme (vegeu també alcoholisme (vegeu també alcoholisme (vegeu també alcoholisme (vegeu també begudes alcohòliques,begudes alcohòliques,begudes alcohòliques,begudes alcohòliques,begudes alcohòliques,

publicitat de..., dependència de l’alcoholpublicitat de..., dependència de l’alcoholpublicitat de..., dependència de l’alcoholpublicitat de..., dependència de l’alcoholpublicitat de..., dependència de l’alcohol)))))

–malaltia comuna art. 20.2

–identificació i tractament precoç del malalt

alcohòlic art. 22.1

–serveis assistencials i socials als alcohòlics art. 20.1,

20.3, 21, 22

–rehabilitació i reinserció art. 23

–exalcohòlics art. 23

–mesures de rehabilitació i reinserció de ma-

lalts alcohòlics art. 23.1

assistència sanitària i social (vegeu també assistència sanitària i social (vegeu també assistència sanitària i social (vegeu també assistència sanitària i social (vegeu també assistència sanitària i social (vegeu també des-des-des-des-des-

intoxicació i deshabituació, rintoxicació i deshabituació, rintoxicació i deshabituació, rintoxicació i deshabituació, rintoxicació i deshabituació, rehabilitació i rehabilitació i rehabilitació i rehabilitació i rehabilitació i re-e-e-e-e-

inserinserinserinserinserciócióciócióció, i , i , i , i , i hospitals generals i especialitzatshospitals generals i especialitzatshospitals generals i especialitzatshospitals generals i especialitzatshospitals generals i especialitzats)))))

–tractament terapèutic, rehabilitació i reinser-

ció de malalts addictes a les drogues no ins-

titucionalitzades art. 8.d, 8.e,

8.g, 10.3, 36.1

–dret a tractament sanitari i social dels addic-

tes a les drogues no institucionalitzades art. 8.c, 9.3

–coordinació dels recursos sanitaris i de ser-

veis socials art. 8.f

–atenció urgent per intoxicació aguda o per ma-

nifestacions psicoorgàniques de malalts ad-

dictes a les drogues no institucionalitzades art. 10.1
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–dret a tractament sanitari i social dels ma-

lalts alcohòlics art. 20.3

–assistència als addictes a l’alcohol art. 20.1,

21.2, 21.3

–atenció urgent per intoxicació aguda d’al-

cohol art. 21

–assistència psicoorgànica als addictes del

tabac art. 30

–estandardització i normalització de les anà-

lisis art. 36

begudes alcohòliques (vegeu també begudes alcohòliques (vegeu també begudes alcohòliques (vegeu també begudes alcohòliques (vegeu també begudes alcohòliques (vegeu també alcoholis-alcoholis-alcoholis-alcoholis-alcoholis-

me, publicitat de begudes alcohòliques me, publicitat de begudes alcohòliques me, publicitat de begudes alcohòliques me, publicitat de begudes alcohòliques me, publicitat de begudes alcohòliques iiiii de- de- de- de- de-

pendència de l’alcoholpendència de l’alcoholpendència de l’alcoholpendència de l’alcoholpendència de l’alcohol)))))

– limitació de la promoció pública art. 15

–prohibició de venda i de consum a menors

d’edat i senyalització art. 17

–prohibició de venda i de consum en deter-

minats llocs art. 18

–prohibició de tast gratuït en fires, exposici-

ons i altres art. 15.1.a

–limitació de la promoció o la distribució als

menors d’edat art. 15.c,

16.1, 16.2

–prohibició de la promoció en concursos

o consum incontrolat art. 15.2

centrcentrcentrcentrcentres penitenciarises penitenciarises penitenciarises penitenciarises penitenciaris

–programes de desintoxicació i deshabitua-

ció de drogues per als reclusos art. 14

–evitar l’entrada de drogues als centres pe-

nitenciaris art. 14

centrcentrcentrcentrcentres hospitalaris es hospitalaris es hospitalaris es hospitalaris es hospitalaris (vegeu (vegeu (vegeu (vegeu (vegeu hospitals generalshospitals generalshospitals generalshospitals generalshospitals generals

i especialitzatsi especialitzatsi especialitzatsi especialitzatsi especialitzats)))))

coles i altrcoles i altrcoles i altrcoles i altrcoles i altres substàncies similarses substàncies similarses substàncies similarses substàncies similarses substàncies similars

–prohibició de la venda als menors art. 31

comissió de coorcomissió de coorcomissió de coorcomissió de coorcomissió de coordinació i de lluita contra lesdinació i de lluita contra lesdinació i de lluita contra lesdinació i de lluita contra lesdinació i de lluita contra les

dependències de drdependències de drdependències de drdependències de drdependències de droguesoguesoguesoguesogues

–creació, composició i funcionament art. 40



55

comissions de parcomissions de parcomissions de parcomissions de parcomissions de participació de les àrticipació de les àrticipació de les àrticipació de les àrticipació de les àrees terees terees terees terees territo-rito-rito-rito-rito-

rials de sanitat i serrials de sanitat i serrials de sanitat i serrials de sanitat i serrials de sanitat i serveis socials contra les drveis socials contra les drveis socials contra les drveis socials contra les drveis socials contra les dro-o-o-o-o-

guesguesguesguesgues

–composició i funcions art. 41.1

comissions locals contra les drcomissions locals contra les drcomissions locals contra les drcomissions locals contra les drcomissions locals contra les droguesoguesoguesoguesogues

–funcions i coordinació art. 41.2

concerconcerconcerconcerconcerts i convenists i convenists i convenists i convenists i convenis

–obligació d’inscripció al registre art. 36

–amb entitats públiques art. 39.2

–amb entitats privades art. 39.2

–per la publicitat de l’alcohol i el tabac DA 4

DeparDeparDeparDeparDepartament d’Ensenyamenttament d’Ensenyamenttament d’Ensenyamenttament d’Ensenyamenttament d’Ensenyament

–amb el Departament de Sanitat i Seguretat

Social ha d’adoptar mesures per a sensibi-

litzar i formar els professionals de sanitat

i serveis socials art. 13.1

DeparDeparDeparDeparDepartament de Justíciatament de Justíciatament de Justíciatament de Justíciatament de Justícia

–amb el Departament de Sanitat i Seguretat

Social ha d’implantar programes de desin-

toxicació i deshabituació de reclusos art. 14

–evitar l’entrada de drogues als centres pe-

nitenciaris art. 14

DeparDeparDeparDeparDepartament de Sanitat i Segurtament de Sanitat i Segurtament de Sanitat i Segurtament de Sanitat i Segurtament de Sanitat i Seguretat Socialetat Socialetat Socialetat Socialetat Social

–ha de vetllar perquè en les comunitats tera-

pèutiques no es doni manca d’assistència

mèdica i psicològica art. 11.3

–amb el Departament d’Ensenyament ha

d’adoptar mesures per a sensibilitzar i for-

mar els professionals de sanitat i serveis

socials art. 13.1

–ha de definir la funció dels centres sanitaris

i de serveis socials art. 13.2

–amb el Departament de Justícia ha d’implan-

tar programes de desintoxicació i deshabi-

tuació de reclusos art. 14

–ha d’analitzar els elements que contenen els

cigarrets més venuts a Catalunya i difondre

els resultats d’aquestes anàlisis art. 29
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–ha de donar atenció dins el sistema sanitari

de Catalunya a les persones que presenten

afectació psicoorgànica per dependència

del tabac art. 30

–ha de facilitar als usuaris dels serveis sani-

taris i als professionals de la sanitat infor-

mació sobre els medicaments i els produc-

tes que creen dependència art. 32

–ha d’analitzar, planificar i avaluar les neces-

sitats, la demanda i els recursos art. 33.1

–ha d’elaborar un pla d’actuacions per a un

període triennal art. 33.2

–ha d’enregistrar els centres que donin as-

sistència sanitària i social art. 35.1

–ha d’establir un programa de registre, d’anà-

lisi, de tipificació i d’avaluació dels tracta-

ments terapèutics, la rehabilitació i la rein-

serció de malalts addictes a les drogues art. 36.1

–ha de determinar un laboratori de referèn-

cia art. 36.2

–ha d’estructurar un sistema d’informació

i vigilància art. 37

–pot establir convenis i concerts amb les en-

titats públiques i privades art. 39.2

–el conseller de Sanitat i Seguretat Social ha

de presidir la comissió de coordinació i de

lluita contra les dependències de drogues art. 40

–ha de fer enquestes periòdiques i estudis

epidemiològics, econòmics i socials sobre

la problemàtica de les dependències art. 42.1.a

–ha de crear un servei de documentació so-

bre drogodependències art. 42.1.b

–ha d’elaborar un informe anual sobre dro-

godependències art. 42.1.c

–un comitè d’experts ha d’assessorar el De-

partament de Sanitat i Seguretat Social art. 42.3

–ha de comptar amb un fons econòmic per a

la construcció o la modificació de centres o

per a actuacions similars art. 43.1

–ha d’establir per reglament un sistema d’aju-

des financeres a les institucions públiques

o privades sense finalitat de lucre art. 43.2
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dependènciadependènciadependènciadependènciadependència

–concepte art. 3.c

dependència de les drdependència de les drdependència de les drdependència de les drdependència de les drogues no institucionalit-ogues no institucionalit-ogues no institucionalit-ogues no institucionalit-ogues no institucionalit-

zades (vegeu també zades (vegeu també zades (vegeu també zades (vegeu també zades (vegeu també comissió de coorcomissió de coorcomissió de coorcomissió de coorcomissió de coordina-dina-dina-dina-dina-

ció i de lluita contra les dependències de drció i de lluita contra les dependències de drció i de lluita contra les dependències de drció i de lluita contra les dependències de drció i de lluita contra les dependències de dro-o-o-o-o-

gues, comissionsgues, comissionsgues, comissionsgues, comissionsgues, comissions....)....)....)....)....)

–consideració de malaltia comuna art. 9.2

–dret a rebre assistència sanitària i social art. 8.c, 9.3

–atenció en centres hospitalaris art. 10

–serveis assistencials als joves i els adoles-

cents art. 8.b

–desintoxicació, deshabituació, rehabilitació

i reinserció art. 8.d,

8.e, 8.g, 10.3

–programa de tractament terapèutic, de re-

habilitació i de reinserció art. 36

–coordinació de recursos sanitaris i de ser-

veis socials art. 8.f

–atenció urgent per intoxicació aguda art. 10

dependència de l’alcoholdependència de l’alcoholdependència de l’alcoholdependència de l’alcoholdependència de l’alcohol

–consideració de malaltia comuna art. 20.2

–dret a rebre assistència sanitària i social art. 20.3

–atenció en centres hospitalaris art. 21

deshabituació i desintoxicació de malalts ad-deshabituació i desintoxicació de malalts ad-deshabituació i desintoxicació de malalts ad-deshabituació i desintoxicació de malalts ad-deshabituació i desintoxicació de malalts ad-

dictes a les drdictes a les drdictes a les drdictes a les drdictes a les drogues no institucionalitzadesogues no institucionalitzadesogues no institucionalitzadesogues no institucionalitzadesogues no institucionalitzades

i a l’alcohol (vegeu també i a l’alcohol (vegeu també i a l’alcohol (vegeu també i a l’alcohol (vegeu també i a l’alcohol (vegeu també assistència sanità-assistència sanità-assistència sanità-assistència sanità-assistència sanità-

ria i socialria i socialria i socialria i socialria i social i  i  i  i  i hospitals generals i especialitzatshospitals generals i especialitzatshospitals generals i especialitzatshospitals generals i especialitzatshospitals generals i especialitzats)))))

–concepte art. 3.2.e, 3.2.d

–dret al tractament sanitari i social art. 8.c, 20.3

–equips terapèutics de desintoxicació de

malalts addictes a les drogues no institucio-

nalitzades art. 8.d

–tractament terapèutic art. 8.e, 23.1

–rehabilitació psicosocial adequada i reinser-

ció a la societat art. 8.g, 23.1

–unitat de desintoxicació de malalts addic-

tes a les drogues no institucionalitzades art. 10.2

–unitat de desintoxicació de malalts addic-

tes a l’alcohol art. 21.2
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–el Consell Executiu ha de promoure accions

assistencials per a la deshabituació en els

serveis assistencials primaris art. 11.1, 22.1

–assistència en règim ambulatori art. 10.3,

11.2, 21.3

–programes de desintoxicació i deshabitua-

ció de les drogues no institucionalitzades per

als reclusos art. 14

–els centres d’atenció formen part del pro-

grama assistencial català art. 34

–els centres d’atenció han d’estar enregistrats

pel Departament de Sanitat i Seguretat So-

cial art. 35

–ha d’establir un programa de registre, d’anà-

lisi, de tipificació i d’avaluació dels tracta-

ments terapèutics, la rehabilitació i la rein-

serció de malalts addictes a les drogues art. 36.1

drdrdrdrdrogaogaogaogaoga

–concepte art. 3.2.a

drdrdrdrdroga no institucionalitzadaoga no institucionalitzadaoga no institucionalitzadaoga no institucionalitzadaoga no institucionalitzada

–relació art. 3.2.b

–heroïna art. 3.2.b

–cocaïna art. 3.2.b

–cànnabis i derivats art. 3.2.b

–àcid lisèrgic art. 3.2.b

–directrius en assistència art. 8

finançament (vegeu també finançament (vegeu també finançament (vegeu també finançament (vegeu també finançament (vegeu també subvencions o aju-subvencions o aju-subvencions o aju-subvencions o aju-subvencions o aju-

des públiquesdes públiquesdes públiquesdes públiquesdes públiques)))))

–finançament per a la construcció, la modifi-

cació o similars art. 43

–pressupost de la Generalitat art. 44

GoverGoverGoverGoverGovernnnnn

–ha de desplegar programes i accions d’in-

formació i d’educació sanitàries de la po-

blació sobre les substàncies que poden ge-

nerar dependència art. 4.1, 7

–ha de promoure accions assistencials per a

la desintoxicació i la deshabituació dels ma-

lalts addictes a les drogues no institucionalit-

zades en els serveis assistencials primaris art. 11.1
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–ha de coordinar, planificar i ordenar les ini-

ciatives privades i les del sector públic en

matèria de prevenció, d’atenció, d’assistèn-

cia, de rehabilitació i de reinserció art. 39.1

–ha de promoure línies de recerca, d’estudi

i de formació amb relació a la problemàtica

social, sanitària i econòmica art. 42.2

hospitals generals i especialitzats (vegeu tam-hospitals generals i especialitzats (vegeu tam-hospitals generals i especialitzats (vegeu tam-hospitals generals i especialitzats (vegeu tam-hospitals generals i especialitzats (vegeu tam-

bé bé bé bé bé assistència sanitària i socialassistència sanitària i socialassistència sanitària i socialassistència sanitària i socialassistència sanitària i social)))))

–creació de centres i equipaments art. 8.f

–atenció d’urgències als centres hospitalaris art. 5, 21.1

–unitat de desintoxicació d’addictes a les dro-

gues art. 10.2

–unitat de desintoxicació de malalts alcohò-

lics art. 21.2, 21.3

–programa assistencial català art. 34

inforinforinforinforinformació (vegeu també mació (vegeu també mació (vegeu també mació (vegeu també mació (vegeu també rrrrrecerecerecerecerecercacacacaca)))))

–programes i accions d’informació i d’edu-

cació sanitària art. 4.1, 7

–accés a la informació sobre drogodepen-

dències i recursos art. 5

–programes d’educació per a la salut adre-

çats als infants i els joves art. 8

–informació als usuaris dels serveis sanitaris

i als professionals de la sanitat art. 32

–sistema d’informació i vigilància sobre l’as-

sistència, la morbiditat i la mortalitat art. 37

–servei de documentació sobre dependèn-

cies art. 42.b

infraccionsinfraccionsinfraccionsinfraccionsinfraccions

–lleus art. 45.1

–greus art. 45.2

–molt greus art. 45.3

–tancament d’establiments o suspensió d’ac-

tivitats art. 47.3

–expedient sancionador art. 47.3,

DT 1 (Llei 10/1991)

–prescripció art. 48.1

–caducitat art. 48.2, 48.3
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Institut Català de la SalutInstitut Català de la SalutInstitut Català de la SalutInstitut Català de la SalutInstitut Català de la Salut

–competències art. 38, DF 1

–seguiment de l’assistència als malalts art. 38.2

Institut Català d’Assistència i Serveis SocialsInstitut Català d’Assistència i Serveis SocialsInstitut Català d’Assistència i Serveis SocialsInstitut Català d’Assistència i Serveis SocialsInstitut Català d’Assistència i Serveis Socials

–competències art. 38, DF 1

–seguiment de l’assistència als malalts art. 38.2

laboratori d’anàlisilaboratori d’anàlisilaboratori d’anàlisilaboratori d’anàlisilaboratori d’anàlisi

–estandardització i normalització de les anà-

lisis art. 36

malaltia comunamalaltia comunamalaltia comunamalaltia comunamalaltia comuna

–drogues no institucionalitzades art. 9.2

–alcoholisme art. 20.1

menorsmenorsmenorsmenorsmenors

–programes d’educació per a la salut adre-

çats als infants i els joves art. 4.2, 8

–serveis assistencials als joves i els adoles-

cents addictes a les drogues art. 8.b

–limitació de la promoció o la distribució de

begudes alcohòliques art. 15.c,

16.1, 16.2

–prohibició de tast o venda de begudes al-

cohòliques art. 17.1

–senyalització de la prohibició de venda de

begudes alcohòliques art. 17.2

–prohibició de publicitat de begudes alcohò-

liques art. 16.1,

19.1, 19.4.a

–prohibició de la publicitat de productes del

tabac adreçada als menors art. 25.1

–prohibició de fumar en els mitjans de trans-

port escolar art. 26.3

–prohibició de la venda de coles o similars art. 31

mesurmesurmesurmesurmesures de foment per a la pres de foment per a la pres de foment per a la pres de foment per a la pres de foment per a la prevenció del con-evenció del con-evenció del con-evenció del con-evenció del con-

sum de les substàncies que poden generarsum de les substàncies que poden generarsum de les substàncies que poden generarsum de les substàncies que poden generarsum de les substàncies que poden generar

dependència (vegeu també dependència (vegeu també dependència (vegeu també dependència (vegeu també dependència (vegeu també planificació ge-planificació ge-planificació ge-planificació ge-planificació ge-

neral sanitària i de serveis socialsneral sanitària i de serveis socialsneral sanitària i de serveis socialsneral sanitària i de serveis socialsneral sanitària i de serveis socials)))))

–programes i accions d’informació i d’edu-

cació sanitàries art. 4.1,

5, 7, 8.a
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–serveis socials d’atenció primària art. 7

–programes d’educació per a la salut adre-

çats als infants i els joves art. 4.2, 8

–programes d’educació per a la salut adre-

çats als col·lectius socials art. 4.2

–vetlla per l’atenció i l’assistència sanitària

i social art. 9, 11.3, 20

–foment del voluntariat social art. 11.1

–mesures per a sensibilitzar els professionals

de la sanitat i dels serveis socials art. 13.1

–informació als usuaris dels serveis sanitaris

i als professionals de la sanitat art. 32

–accions assistencials per a la desintoxica-

ció i la deshabituació d’addictes a les dro-

gues art. 11

–mesures per a millorar la identificació i el

tractament precoç del malalt alcohòlic art. 22.2

–accions assistencials sanitàries i socials pels

malalts alcohòlics art. 22, 23.1

–assistència dins el sistema sanitari de Cata-

lunya de persones amb dependència del

tabac art. 30

–promoció de convenis d’autocontrol per la

publicitat de begudes alcohòliques i tabac DA 4

pla d’actuacionspla d’actuacionspla d’actuacionspla d’actuacionspla d’actuacions

–responsabilitat d’elaboració art. 33.2

–termini de presentació DF 3

planificació general sanitària i de serveis soci-planificació general sanitària i de serveis soci-planificació general sanitària i de serveis soci-planificació general sanitària i de serveis soci-planificació general sanitària i de serveis soci-

alsalsalsalsals

–programes i accions d’informació i d’edu-

cació sanitàries art. 4, 7

–àrees territorials dels serveis informatius art. 5

–funcions dels centres sanitaris i de serveis

socials i dels centres d’atenció primària art. 13.2

–planificació i avaluació de les necessitats art. 5, 33, 39

–col·laboració de les entitats locals en la pla-

nificació art. 34.2

–pla d’actuacions elaborat pel Departament

de Sanitat i Seguretat Social art. 33.2
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publicitat de begudes alcohòliques (vegeu tam-publicitat de begudes alcohòliques (vegeu tam-publicitat de begudes alcohòliques (vegeu tam-publicitat de begudes alcohòliques (vegeu tam-publicitat de begudes alcohòliques (vegeu tam-

bé bé bé bé bé alcoholisme, begudes alcohòliques alcoholisme, begudes alcohòliques alcoholisme, begudes alcohòliques alcoholisme, begudes alcohòliques alcoholisme, begudes alcohòliques iiiii de- de- de- de- de-

pendència de l’alcoholpendència de l’alcoholpendència de l’alcoholpendència de l’alcoholpendència de l’alcohol)))))

–prohibició de publicitat als menors art. 16.1,

19.1, 19.4.a

–publicitat de begudes de més de vint graus art. 19.1,

19.2,

–publicitat de begudes de menys de vint

graus art. 19.4

–limitació de la publicitat en determinats llocs art. 19.2

–criteris per a la publicitat de determinades

begudes alcohòliques en mitjans de comu-

nicació de la Generalitat i de l’Administració

local art. 19.1, 19.4

–publicitat a la televisió art. 19.3

–campanya de sensibilització dels conduc-

tors art. 28.4

–publicitat en els mitjans de comunicació DA 4

–cessació o rectificació de la publicitat il·lícita DA 3

publicitat de tabac (vegeu també publicitat de tabac (vegeu també publicitat de tabac (vegeu també publicitat de tabac (vegeu també publicitat de tabac (vegeu també tabactabactabactabactabac)))))

–prohibició de publicitat de tabac art. 25.1

–prohibició de la publicitat adreçada als me-

nors art. 25.1

–publicitat a la televisió art. 25.3

–publicitat en els mitjans de comunicació DA 4

–cessació o rectificació de la publicitat il·lícita DA 3

rrrrrecerecerecerecerecerca (vegeu també ca (vegeu també ca (vegeu també ca (vegeu també ca (vegeu també inforinforinforinforinformaciómaciómaciómaciómació)))))

–enquestes periòdiques i estudis art. 42.a

–promoció de la recerca, l’estudi i la forma-

ció sobre dependències art. 42.2

–comitè d’experts d’assessorament art. 42.3

rrrrregistregistregistregistregistre de centre de centre de centre de centre de centres d’atenció i d’assistència dees d’atenció i d’assistència dees d’atenció i d’assistència dees d’atenció i d’assistència dees d’atenció i d’assistència de

dependènciesdependènciesdependènciesdependènciesdependències

–obligació d’inscripció i autorització art. 35, 36

–inspecció, control, acreditació i informació

estadística i sanitària art. 35

rrrrrehabilitació i rehabilitació i rehabilitació i rehabilitació i rehabilitació i reinsereinsereinsereinsereinserció de malalts addictes a lesció de malalts addictes a lesció de malalts addictes a lesció de malalts addictes a lesció de malalts addictes a les

drdrdrdrdrogues no institucionalitzades i a l’alcohol (ve-ogues no institucionalitzades i a l’alcohol (ve-ogues no institucionalitzades i a l’alcohol (ve-ogues no institucionalitzades i a l’alcohol (ve-ogues no institucionalitzades i a l’alcohol (ve-

geu també geu també geu també geu també geu també assistència sanitària i socialassistència sanitària i socialassistència sanitària i socialassistència sanitària i socialassistència sanitària i social)))))

–concepte art. 3.2.f, 3.2.g
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–dret al tractament sanitari i social art. 8.c, 20.3

–equips terapèutics de desintoxicació de

malalts addictes a les drogues no institucio-

nalitzades art. 8.d

–rehabilitació psicosocial adequada i reinser-

ció a la societat art. 8.g, 23.1

–accions assistencials per a la deshabitua-

ció als serveis assistencials primaris art. 11.1, 22.1

–assistència en règim ambulatori art. 11.2

–els centres d’atenció formen part del pro-

grama assistencial català art. 34

–els centres d’atenció han d’estar enregistrats

pel Departament de Sanitat i Seguretat So-

cial art. 35

–programa de registre, d’anàlisi, de tipifica-

ció i d’avaluació dels tractaments terapèu-

tics, la rehabilitació i la reinserció de malalts

addictes a les drogues art. 36.1

sancionssancionssancionssancionssancions

–d’infraccions lleus art. 46.1

–d’infraccions greus art. 46.1.b

–d’infraccions molt greus art. 46.1.c

–de gravetat especial art. 46.3

–proporcionalitat entre la infracció i la sanció art. 46.2

–potestat sancionadora art. 47

–decomís de les mercaderies objecte de con-

travenció art. 47.4

–pagament de les multes art. 49

–per la publicitat en els mitjans de comuni-

cació DA 4

–revisió DF 4

substàncies que poden generar dependènciasubstàncies que poden generar dependènciasubstàncies que poden generar dependènciasubstàncies que poden generar dependènciasubstàncies que poden generar dependència

(((((vegeuvegeuvegeuvegeuvegeu     tambétambétambétambétambé dependència de les dr dependència de les dr dependència de les dr dependència de les dr dependència de les droguesoguesoguesoguesogues

no institucionalitzadesno institucionalitzadesno institucionalitzadesno institucionalitzadesno institucionalitzades)))))

–drogues no institucionalitzades (vegeu dro-

ga no institucionalitzada) art. 3.1

–begudes alcohòliques (vegeu alcoholisme) art. 3.1

–tabac (vegeu tabac) art. 3.1

–alguns medicaments (vegeu coles i altres

substàncies similars) art. 3.1

–productes d’ús industrial art. 3.1
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–informació als usuaris dels serveis sanitaris

i als professionals de la sanitat art. 32

subvencions o ajudes públiquessubvencions o ajudes públiquessubvencions o ajudes públiquessubvencions o ajudes públiquessubvencions o ajudes públiques

–subvencions per a la prestació de serveis art. 11.1

–obligació per a les institucions i les entitats

d’inscripció al registre art. 36

–per a la construcció i la modificació de cen-

tres o per a actuacions similars art. 43.2

–supressió, cancel·lació o suspensió de l’ajut art. 46.4

–adequació de les accions informatives i sa-

nitàries DA 1

tabac (vegeu també tabac (vegeu també tabac (vegeu també tabac (vegeu també tabac (vegeu també publicitat de tabacpublicitat de tabacpublicitat de tabacpublicitat de tabacpublicitat de tabac)))))

–prohibició de fumar en els mitjans de trans-

port art. 26

–prohibició de fumar en els mitjans de trans-

port escolar i sanitari art. 26.3

–prohibició de fumar en espais tancats pú-

blics i privats art. 27, DA 2

–prohibició de fumar on es manipulin aliments art. 27.3

–prohibició de distribució de mostres o ven-

da de tabac art. 24, 28.2

–el rol del comitès de seguretat i higiene en

el treball i dels comitès d’empresa art. 27.4

–el dret a la salut dels no fumadors art. 28.1

–senyalització de la prohibició de fumar art. 28.2,

28.3, DA 2

–fulls de reclamació art. 28.5

–anàlisis i difusió dels resultats art. 29

–responsabilitat del compliment de la prohi-

bició de fumar art. 28.6,

28.7, 28.8

–advertiment del risc de consum art. 24.5

voluntariat socialvoluntariat socialvoluntariat socialvoluntariat socialvoluntariat social

–voluntaris art. 11.1, 12

–entitats i institucions sense ànim de lucre art. 12,

23.2, 23.3
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