Conseqüencies
legals del consum
de drogues

La prevenció és un element capital en totes les lleis
que estableixen mesures per reduir tant la demanda
com l’oferta de substàncies a una edat mínima de 18
anys.
Això és així per poder garantir els drets dels infants i
adolescents de protegir la seva salut, que sempre ha
d’anar per davant de qualsevol interès econòmic o
polític. És per això que la llei limita la publicitat i
accés dels menors d’edat a aquestes substàncies tan
nocives per a la vostra salut.
Així i tot, caldrà promoure i adoptar mesures
preventives i educatives capaces de modificar
conductes, juntament amb la prohibició i limitació del
consum pels menors d’edat.

Drogues il·legals
ESTÀ PROHIBIT
CONDUCCIÓ DE VEHICLES

· El consum o la tinença de drogues il·legals en llocs, vies i
establiments públics, així com en el transport col·lectiu

· Està prohibit conduir qualsevol tipus de vehicle si s'han
consumit drogues o alcohol.

· La plantació i el cultiu de substàncies il·legals, incloent el
cànnabis per a consum propi, en espais privats visibles.

ACCIÓ TIPIFICADA AMB SANCIÓ ECONÒMICA DE
1.000€, RETIRADA DEL PERMÍS DE CONDUCCIÓ I
TAMBÉ POT COMPORTAR PENES DE PRESÓ.

· La tolerància del consum de drogues il·legals en locals i
establiments públics per part dels responsables.
AQUESTES ACCIONS ESTAN TIPIFICADES AMB
SANCIONS ECONÒMIQUES DE 601 FINS A 30.000€

· La venda de tabac a menors de 18 anys.

Les famílies dels menors d’edat podran sol·licitar la suspensió
de la sanció econòmica si aquests se sotmeten a tractaments
de deshabituació o a activitats de reeducació, sempre que
sigui la primera vegada que han estat sancionats per aquesta
qüestió. També s’ha de tenir en compte que la reincidència
augmenta considerablement les sancions econòmiques.

· La venda d’alcohol a menors de 18 anys i el consum en
locals i establiments públics.

TIPIFICAT EN EL CODI PENAL

Drogues legals
ESTÀ PROHIBIT

· El consum de begudes alcohòliques en llocs, vies,
establiments o transport públic quan pertorbin greument
la tranquil·litat ciutadana.
AQUESTA DARRERA ACCIÓ ESTÀ TIPIFICADA AMB
SANCIONS ECONÒMIQUES DE 100 FINS A 600€

· Actes de cultiu, elaboració, tràfic, promoure o facilitar el
consum de drogues il·legals.
AQUESTES ACCIONS ESTAN TIPIFICADES AMB PENES
DE PRESÓ DE 3 FINS A 6 ANYS I MULTA (TAMBÉ
INCLOU ELS MENORS D’EDAT).

