
 

 

 

FULL INFORMATIU 
 

PROTOCOL DE PREVENCIÓ SOBRE DROGUES 
ASA - alternativa a la sanció administrativa 

Programes educatius alternatius a la sanció administrativa per consum o tinença de 
drogues il·legals per part de menors d’edat 

 
 
Si el vostre fill/a ha estat denunciat per una infracció de consum i/o tinença de drogues 
il·legals, pot acollir-se a un programa com a alternativa a la sanció econòmica d’acord 
amb el que estableix la Llei orgànica 1/1992 sobre protecció de la seguretat ciutadana. 

 

La finalitat d’aquest programa és acompanyar el/la menor per tal de disminuir els 
riscos associats al consum de drogues. El programa també permet que el/la menor 
assumeixi la seva part de responsabilitat i implicar-hi alhora la família.  

 
En aquesta primera visita el/la menor haurà d’anar acompanyat, com a mínim, pel 
pare/mare/tutor o tutora/representant legal. En aquesta primera visita es valorarà el 
cas i s’informarà de les característiques del seguiment educatiu individual i del servei 
que el realitzarà. Si el/la menor i la família accedeixen al programa, se sol·licitarà la 
suspensió temporal de la sanció. Si a la finalització del seguiment educatiu aquest es 
valora com a satisfactori, se sol·licitarà la suspensió definitiva de la sanció econòmica. 
 
 
Com sol·licitar hora 

Per telèfon al núm.                                     (de           a           hores,   ) o per correu 
electrònic a l’adreça                   

 

 
 
 

 

L’article 25.1 de la Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat 
ciutadana estableix: «Constitueixen infraccions greus a la seguretat ciutadana el consum 
en llocs, vies, establiments o transports públics, així com la tinença il·lícita, encara que no 
estigui destinada al tràfic de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicòtropes 
sempre que no constitueixi infracció penal, així com a l’abandonament en els llocs 
esmentats d’estris o instruments utilitzats per al seu consum». 

Aquestes infraccions estan sancionades amb multes que poden anar de  300,52 € a 
30.050,61 €.  

Per accedir al programa, cal que sol·liciteu hora per a una primera visita a 
                                                                                     en un termini màxim de 

   dies hàbils posteriors a la infracció.  
Si se supera aquest termini, la sanció econòmica seguirà el procediment ordinari. 
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