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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.  

I. A resposta que, na actualidade, hai que dar, aos novos problemas relacionados coas 
drogodependencias e outros trastornos aditivos, deben ser de carácter integral, 
abarcando aspectos preventivos, de asistencia sanitaria e de incorporación social.  

 
II. En especial, os problemas sanitarios derivados das drogodependencias teñen unha 

causa e un tratamento común con outros trastornos aditivos e, por esta razón, a 
presente lei regula tanto as medidas orientadas ás drogodependencias como as 
orientadas a outros trastornos aditivos.  

 
III. Na anterior Lei 2/1996, de 8 de maio, de Galicia sobre drogas xa se recoñecía que o 

consumo de drogas forma parte do contexto social contemporáneo e que se ten 
configurado como un fenómeno de mercado, suxeito ás dinámicas da oferta e a 
demanda. Este fenómeno presenta múltiples e complicados aspectos que deben ser 
abordados na súa globalidade. 

 
IV. Hoxe pode constatarse que o consumo de sustancias aditivas vese acompañado, con 

frecuencia, da existencia doutros procesos patolóxicos, principalmente derivados das 
vías de uso das mesmas e de fenómenos sociais e familiares de marxinalidade. Con 
anterioridade, o consumo de drogas asociábase principalmente a patoloxías 
infecciosas, pero, na actualidade, recentes estudios amosan un incremento de 
trastornos psiquiátricos inducidos polo consumo de certas sustancias, ocasionando 
unha comorbilidade cos trastornos aditivos de base. Nos últimos anos, esta cuestión 
ten gañado espazo nas investigacións do fenómeno do consumo de drogas e hai 
constancia dun número crecente de persoas que se ven afectadas simultaneamente 
por trastornos psiquiátricos e consumo de drogas. Hai, polo tanto, que abordar esta 
multimorbilidade para evitar que as persoas que padezan estes trastornos non vexan 
deteriorada a súa situación por falta dun abordaxe integral.  

 
V. Dende a experiencia de aplicación, da lei 2/1996, de 8 de maio, de Galicia sobre 

Drogas, faise preciso atender ás novas modalidades de consumo e, en particular, ao 
policonsumo, no que o consumo de drogas ilegais asociase co de drogas legais ou 
medicamentos. Da mesma maneira que se produce un cambio nos patróns de 
consumo e tamén aparecen cambios no perfil dos consumidores cun maior grao de 
integración familiar, social e laboral.   

 
VI. Neste senso, os últimos datos dos informes de vixilancia epidemiolóxica identifican a 

aparición de problemas de saúde asociados a outras sustancias, como o alcohol, e a 
outras actividades. A resposta a este conxunto de trastornos aditivos, require 
actualmente dunha acción integral que aborde o fenómeno de forma global, xa que a 
prevención, atención e re/incoporación dos afectados por estes trastornos é un 
proceso común.  

 
VII. Un dos feitos a ter en conta é que, nos últimos anos, as investigacións científicas 

puxeron de manifesto que o consumo de alcohol en menores de 18 anos, supón un 
grave risco para a saúde dos mesmos, xa que o alcohol fai dano directamente no 
desenvolvemento cerebral e ademais, incrementase o risco de dependencia, cunha 
menor idade de inicio no consumo. Estes descubrimentos, fixeron que toda a 
comunidade científica e as principais organizacións sanitarias, aconsellen que as 
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Administracións Públicas tomen medidas para evitar o acceso de alcohol aos 
menores de 18 anos.  

 
VIII. Por outra banda, o fenómeno coñecido como “botellón”, no que as pautas de 

consumo son diferentes, xa que non existen os límites clásicos de consumo como son 
o prezo, o control social, o control de idade ou a duración de exposición, asóciase a 
consumos abusivos e indebidos de alcohol en poboacións xuvenís.  

 
IX. O consumo de alcohol abusivo en poboación xuvenil e o consumo indebido (consumo 

que supón riscos para a saúde con independencia da cantidade consumida como 
pode ser o consumo por persoas menores de 18 anos ou embarazadas), estase a 
converter nun problema de saúde de grande intensidade.  

 
X. Varios estudos poñen de manifesto a relación directa entre a publicidade e a 

dispoñibilidade das bebidas alcohólicas co consumo na poboación xuvenil. Por esta 
razón, diferentes organismos sanitarios internacionais propoñen como estratexia para 
as administracións públicas, o establecemento de medidas limitativas respecto da 
venda e publicidade das mesmas.  

 
 

XI. Pero é necesario resaltar que o aumento deste tipo de consumo abusivo e indebido 
na poboación xuvenil, asóciase, con certo tipo de bebidas alcohólicas, principalmente 
as destiladas. As pautas de consumo de bebidas fermentadas como o viño, a cervexa 
ou a sidra, en xeral, son totalmente diferentes e moito menos asociadas aos 
consumos abusivos e indebidos das bebidas destiladas pola poboación xuvenil.. En 
xeral, as bebidas fermentadas asócianse, xeralmente, á inxesta de alimentos, aos 
consumos moderados e contextualizados no medio onde se realizan. Ademais, as 
bebidas destiladas teñen unha maior concentración de alcohol e soen combinarse con 
bebidas carbónicas, que acelera o seu efecto de intoxicación. Aínda que se recoñece 
que un gramo de alcohol é independente do tipo de bebida alcohólica no que se 
consume, esta diferenza nas pautas de consumo permiten establecer unha abordaxe 
de cara ás bebidas destiladas e outra ás fermentadas.. 

  
XII. Neste senso, ao viño como bebida alcohólica fermentada está suxeito a esta lei, pero 

é importante destacar que se trata dun produto asociado á cultura galega, sostén 
económico de amplas zonas rurais de Galicia, e que nos últimos anos vénse 
desenvolvendo actuacións orientadas á consecución de viños de calidade e 
consumos contendidos. A cervexa, tamén como bebida alcohólica fermentada de 
baixa graduación, está suxeita ás limitacións impostas neste lei, pero é importante 
destacar que é un produto que formou parte da cultura dos pobos que habitaron a 
península ibérica dende hai milenios. As súas pautas de consumo asócianse ao 
consumo de alimentos e non buscando o seu contido alcohólico.   

 
XIII. Especial mención cabe facer, no marco das bebidas destiladas, ao augardente, que 

aínda que produto típico de Galicia, lle será de aplicación todo o disposto nesta lei. 
 
XIV. Ademais, o consumo de alcohol e outras sustancias nos condutores, como consumo 

indebido, estase a converter nunha importante causa de accidentes mortais de tráfico. 
Calquera tipo de asociación entre as bebidas alcohólicas e a condución de vehículos 
de motor, pode considerarse como un factor de risco para o seu consumo. 
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XV. O fenómeno do consumo aditivo de sustancias require dunha vixilancia 

epidemiolóxica, que reflicta a situación real, tanto na poboación xeral como nos 
grupos máis vulnerables; que amose os tipos de sustancias que se están a consumir, 
os diferentes problemas que levan asociados, as enfermidades concomitantes e as 
mortes que se producen por estas causas.  
 

XVI. Toda esta información debe ser procesada segundo as recomendacións dos 
observatorios sobre drogas europeo e nacional, para permitir, non só a súa 
comparabilidade, senón tamén, para  poder afrontar a loita contra este fenómeno que 
non coñece de fronteiras.    

 
XVII. Por outra banda, as últimas evidencias científicas tamén poñen de manifesto que, o 

cambio de condutas cara a conseguir hábitos saudables, necesita de dous tipos de 
actuacións: accións educativas e intervencións regulatorias. A modificación do 
comportamento ou a incorporación de condutas saudables ao repertorio dun 
individuo, necesita de información e educación adecuadas, pero tamén da 
modificación de contornos que reforcen a información transmitida. É moi difícil que 
alguén cambie de conduta, se o seu contorno é absolutamente permisivo co 
comportamento que se intenta cambiar. O cambio da percepción social é fundamental 
para apoiar os cambios de conduta e a publicidade ten un papel fundamental neste 
cambio. 

 
XVIII. Os modelos asistenciais definidos na anterior lei de drogas do ano 1996, teñen agora 

actualizacións baseadas na experiencia e evidencia aportadas neste campo, e polo 
tanto deberán ser tidos en conta nas novas regulacións. 
 

XIX. A oferta de tratamento ten que ser elaborada de xeito que se aborden todos os 
aspectos da multimorbilidade, que se comentaron anteriormente. Hai que organizar 
probas de detección diagnóstica e dispoñer de medidas de prevención que contribúan 
á redución de riscos e diminución de danos. Polo tanto, é necesario que os diferentes 
niveis asistenciais estean preparados para actuar e coñezan todos os aspectos que 
poden rodear o consumo de drogas. 
 

XX. Sen dúbida, un dos principais problemas que seguen a estar sen resolver, é a 
incorporación dos antigos toxicómanos na vida profesional e social normalizadas. 
Para isto é necesario, que se promova a coordinación apropiada entre servizos 
sanitarios e de asistencia social.  

 
XXI. En definitiva, é necesario establecer un sistema integrado de prevención e asistencia 

e incorporación social, que permita o desenvolvemento de medidas de redución do 
dano vinculado ás drogodependencias. 

 
XXII. Os programas que se establezan deben contar co aseguramento da calidade, o 

control e a avaliación como tarefas das administracións. Deben estar baseados na 
evidencia científica dispoñible e sometidos a revisión constante para poder responder 
con eficacia aos problemas para os que están deseñados. A súa avaliación debe 
incluír os indicadores claves establecidos, tanto polo OEDT (Observatorio Europeo de 
Drogas e Toxicomanías) como polo OED (Observatorio Español de Drogas) e os seus 
resultados deben incorporarse no proceso de mellora constante. 
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XXIII. Á vista de todo o exposto, faise necesario unha nova lei que poda dar novas 

respostas dende as administracións e a sociedade no seu conxunto, aos novos retos 
que se formulen na área das drogodependencias e outros trastornos aditivos. Por este 
motivo, inclúese nesta lei a ampliación do ámbito a outros tipos de adicións, a 
potenciación das medidas preventivas, a inclusión de limitacións sobre alcohol e o 
cambio do modelo asistencial. 

 
XXIV. Aínda que as competencias na abordaxe das condutas aditivas están 

maioritariamente situadas no ámbito político, administrativo e territorial das CCAA 
(Decreto da Estratexia Nacional sobre Drogas 2000-2008, lei 2/96, do 8 de maio, de 
Galicia sobre drogas, Decreto SERGAS..), as administracións locais teñen tamén 
conferido un importante papel, fundamentalmente na área da prevención. Así, na 
Estratexia Nacional sobre Drogas 2000-20008 e o seu Plan de Acción 2005-2008, 
establécese que os concellos de máis de 25.000 habitantes (ou agrupacións) deberán 
elaborar Plans Locais de Drogodependencias. Para reforzar estas actuacións, 
incluirase nesta lei a posibilidade de que se utilicen instrumentos de verificación do 
cumprimento normativo, así como de corrección das desviacións, dándolles 
competencias sancionadoras. 

 
XXV. Doutra banda, é tamén obrigado poñer en valor o destacado papel das ONGs que 

interveñen en drogodependencias, xa dende os primeiros anos en que se abordou 
esta problemática. Estas asociacións marcaron o camiño que retomaron despois as 
administracións, e foron pioneiras dentro do terceiro sector, promovendo servizos e 
programas, así como a mellora continua da súa xestión. 

 
 

XXVI. A presente lei enmarcase no desenvolvemento do código sanitario que ten como 
propulsor a lei … de … de Saúde de Galicia e,  polo tanto, ten, como principal 
obxectivo, facer efectivo, no ámbito das drogodependencias e outros trastornos 
aditivos e dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, o dereito 
constitucional á protección da saúde no marco das competencias que lle atribúe o 
Estatuto de Autonomía en aplicación da antedita lei … de … de saúde de Galicia. 
 

 
XXVII. Por outra parte, tanto a  Lei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime 

Local, como a Lei 5/1997, de 22 de xullo , da Admistración Local de Galicia, 
establecen que os municipios exercerán, nos termos da lexislación do Estado e das 
Comunidades Autónomas, competencias sobre a protección da saúde pública e 
prestación dos servizos sociais e de promoción e insercións social. 

 
XXVIII. Neste senso, a lei 13/2006 de horarios comerciais de Galicia, precisa que, por razóns 

de orde público, os concellos poderán acordar de maneira singularizada, imporlles 
aos establecementos comerciais que inclúan na súa oferta bebidas alcohólicas, a 
prohibición de expender este tipo de bebidas dende as 22.00 horas deica as 9.00 
horas do día seguinte. Esta lei, supuxo un importante avance respecto á situación 
precedente, ao darlles aos Concellos unha importante ferramenta para afrontar esta 
problemática social. Non obstante, dende un punto de vista de protección da saúde, 
faise necesario completar esta lexislación á vista dos novos problemas de consumo 
existentes na poboación xuvenil.  
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XXIX. A Lei 34/1988 Xeral de Publicidade, dispón que a publicidade dos produtos, bens, 

actividades e servizos susceptibles de xerar riscos para a saúde ou a seguridade das 
persoas ou do seu patrimonio, ou se trate de publicidade sobre xogos de sorte, envite 
ou azar, poderá ser regulada por normas especias. 
 

XXX. A lei 28/2005, de 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo, 
incorporou  unha serie de medidas que non se recollen na actual lei 2/96, do 8 de 
maio, de Galicia sobre drogas, implicando a necesidade de realizar unha actualización 
desta última. 
 

XXXI. Por outra banda, recóllense nesta lei as recomendacións realizadas por:  a).- Consello 
da UE, de 18 de xuño de 2003, relativa á prevención e á redución dos danos para a 
saúde asociados á drogodependencia; b).- Comisión Europea, de 24 de outubro de 
2006 sobre estratexia da Unión Europea para axudar aos Estado membros a reducir 
os danos relacionados co alcohol; c).- Consello da UE, de 8 de xuño de 2005 no que 
establece o Plan de Acción da UE en materia de loita contra a droga (2005-2008), 
polo Consello da UE, de 5 de xuño de 2001, sobre recomendacións sobre consumo 
de bebidas alcohólicas por xente nova, en particular en nenos e adolescentes; d).- 
Plan Nacional de Drogas no seu  Plan de acción 2005-2008, e Congreso, de 30 de 
abril de 2007, sobre os efectos nocivos das drogas na saúde da poboación xuvenil; 
e).- tamén se tiveron en conta, as orientacións do Plan de Saúde de Galicia, das 
Directrices de Política Sanitaria de Galicia e do Plan de Galicia sobre Drogas (2007-
2009). 
 

 
 

XXXII. A Lei componse de VI títulos que por súa vez poden agruparse en 4 grandes 
apartados. O primeiro apartado, o título I, define o alcance, obxectivo e cuestións 
xerais da lei. O segundo apartado, as actuación e criterios sobre prevención, atención 
a afectados, incorporación social, formación e investigación en materia de 
drogodependencias e outros trastornos aditivos e abarca os títulos II, III e IV. O 
terceiro apartado especifica as ferramentas que  as administracións poderán utilizar 
para conseguir que se cumpran os criterios dos títulos anteriores, atopándose estas 
ferramentas no título V. Por último e dentro do título VI, establécense os sistemas de 
coordinación e planificación para poder aplicar os criterios definidos de prevención, 
atención, formación, investigación, así como as ferramentas ou instrumentos 
executivos.   
 

XXXIII. O Título I define o obxecto desta lei, que inclúe a outros trastornos aditivos como 
novidade respecto da lei do ano 1996, tamén especifica o ámbito e os destinatarios da 
lei. Para unha mellor comprensión da lei, establécense as definicións dos conceptos 
utilizados. Por último, inclúense os principios reitores da lei que incorpora os principios 
establecidos nos plans estratéxicos sobre drogodependencias autonómico, estatal e 
europeo.     
 

XXXIV. No título II establécense, no capítulo I, os obxectivos da prevención e explicase os 
distintos tipos de prevención que deben aplicarse conxuntamente para obter bos 
resultados. No capítulo II, defínense os principais ámbitos de actuación de prevención 
para diminuír a demanda, así como os criterios que deberán presidir a súa realización. 
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Este ámbitos son a escola, a familia, a comunidade, o sistema asistencial, os centros 
traballo  No capítulo III, establécense as medidas de prevención orientadas á 
diminución da oferta. Este capítulo divídese en 4 seccións: a primeira fai referencia ás 
limitación da oferta dos produtos do tabaco, e inclúense as prohibicións establecidas 
na lei 28/2005 de 26 de decembro, de medidas sanitarias fronte ao tabaquismo. Na 
segunda sección fíxanse as limitacións da oferta de bebidas alcohólicas e a limitación 
da oferta de actividades e instrumentos aditivos, reflíctese na sección terceira. Por 
último, na cuarta sección, aparecen as limitacións da oferta sobre outras adicións. 
Unha das novidades máis importantes da presente lei son as limitacións establecidas 
nas sección 2 do capítulo III sobre bebidas alcohólicas. As medidas incluídas están 
orientadas á diminución da accesibilidade das bebidas alcohólicas principalmente 
pensando na protección da saúde dos menores de dazaoitos anos, evitar a asociación 
co tráfico, e cambiar a percepción social dos riscos do consumo de alcohol.  
 

XXXV. A atención ás persoas con trastornos aditivos establécese no título III. Na primeira 
sección deste título, defínense os obxectivos e os principios reitores da atención ás 
persoas afectadas por trastornos aditivos. A sección II refírese á asistencia sanitaria, 
mentres que a III, aborda a incorporación social. En todos os casos e niveis de 
atención a lei marca a necesidade de cumprir unha serie de criterios, a necesidade de 
definir unha carteira de servizos e tamén o establecemento de estándares de 
calidade.  
 

XXXVI. A investigación e formación en materia de condutas aditivas exponse no título IV. 
Neste título defínense as funcións do Observatorio sobre Drogas e Outros Trastornos 
Aditivos de Galicia e respecto á formación identifícanse os colectivos diana para 
priorizar a inversión da formación.  
 

XXXVII. Os instrumentos e ferramentas de intervención para garantir as actuacións 
preventivas e de atención aos afectados, disponse no título V. O primeiro capítulo 
aborda na sección I do sistema de información que se considera imprescindible para 
poder avaliar todas as actuación e estratexias postas en marcha e poder planificar as 
novas accións. Na sección II do sistema de calidade que inclúe tanto aspectos de 
calidade asistencial como de calidade de xestión. Na sección III aborda o tema da 
inspección respecto as cuestións proposta na lei e que á vista da experiencia 
existente pódese considerar como punto esencial. A lei intenta outorgar unha 
importante responsabilidade aos Concellos neste tema, pois son eles a administración 
máis preta da cidadanía e polo tanto a máis coñecedora das situación que se 
producen neste ámbito. A financiación é regulada no capítulo II e contén como 
novidade a regulación de que as multas dentro do ámbito das drogodependencias e 
outros trastornos aditivos podan ser directamente destinadas a presupostos de 
prevención, tratamento e incorporación social neste ámbito. No capítulo III 
establécense as infraccións e o réxime sancionador. 
 

XXXVIII. O título VI establece os sistemas de planificación, coordinación e de participación 
social. Na primeira sección, defínense as competencias das diferentes organizacións 
que participan no ámbito da prevención e asistencia ás drogodependencias e outros 
trastornos aditivos. Na sección II, defínese o documento marco de planificación sobre 
drogodependencias e outros trastornos aditivos de Galicia, que proponse como a 
ferramenta fundamental na comunidade autónoma de coordinación e planificación. 
Outras ferramentas de coordinación neste ámbito especifícanse na sección III. Por 
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último, na sección 4 determínase a sistemática de participación social principalmente 
a través das Organización Non Gobernamentais (ONGs)  
 

XXXIX. A presente norma redáctase en cumprimento do establecido no artigo 43 da 
Constitución Española e de conformidade co artigo 13.2.º do Estatuto de Galicia e co 
artigo 24 da Lei 1/1983  reguladora da Xunta e da súa Presidencia. 

 
 
 

TÍTULO I. DISPOSICIÓNS XERAIS  

Art. 1.- Obxecto.  

A presente Lei ten por obxecto regular, no marco das competencias que a Xunta de 
Galicia ten atribuídas estatutariamente, as actuacións e iniciativas no campo das drogas 
e outras dependencias e, en especial, as encamiñadas a: 

a. Facer efectivo o cumprimento dos dereitos sanitarios recoñecidos na Lei … de Saúde de 
Galicia no ámbito das drogodependencias e outros trastornos aditivos. 

b. Regular o conxunto de accións dirixidas á prevención no campo dos trastornos aditivos. 
c. Regular o conxunto de accións dirixidas á atención sanitaria e á incorporación social dos 

afectados.   
d. Regular a formación e investigación no campo das adicións. 
e. Establecer e definir os instrumentos que garanten o cumprimento das accións de 

prevención, asistencia, incorporación social, formación e investigación definidas. 
f. Establecer as competencias, a ordenación e os sistemas de coordinación e planificación 

das entidades e institucións que actúan no campo dos trastornos aditivos. 
 

Art. 2.- Ámbito 

As disposicións contidas na presente Lei serán de aplicación ás diferentes actuacións, 
tanto individuais coma colectivas, de titularidade pública ou privada, que en materia de 
drogodependencias e outros trastornos aditivos se realicen dentro do territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia.  

Art. 3.- Destinatarios  

“Poderán ser beneficiarios das prestacións previstas na presente Lei: 

a) Todas aquelas persoas que, de acordo co Estatuto de Autonomía, gocen da 
condición política de galegos, é dicir, calquera cidadán español que, de acordo coas 
leis xerais do Estado, teñan veciñanza administrativa en calquera dos municipios de 
Galicia.  

b) Todos os cidadáns estranxeiros inscritos no Padrón dun Concello da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

c) Toda persoa que, sen ser residente, se atope no territorio da Comunidade Autónoma 
de Galicia, na forma e condicións que estableza a lexislación vixente, dereito 
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comunitario e europeo e os convenios nacionais ou internacionais que resulten de 
aplicación, así como a todos os galegos e galegas de orixe ou ascendencia que, 
residindo fóra de Galicia, se vexan amparados polos convenios para o efecto, no 
xeito e condicións establecidos neles. 

Art. 4.- Definicións 

1. Abuso: consiste nun patrón desadaptativo de consumo de substancias manifestado por 
consecuencias adversas significativas e recorrentes relacionadas con ese consumo. 
Pode implicar intoxicacións ou provocar situacións que impliquen para a persoa risco 
físico, psíquico ou social. 
 

2. Actividades e instrumentos que poden xerar adición: considéranse como tales, os 
que poden xerar alteracións do comportamento ou dependencia física ou psicolóxica nas 
persoas. A título enunciativo, inclúense neste apartado as Máquinas de xogo ou 
recreativas con premio programado e de azar, os  Xogos de azar e apostas, ou Outros 
dispositivos ou condutas que poden xerar dependencia. 
 

3. Aire sen fume: Aire 100% libre de fume de tabaco. Inclúe, aínda que non se limita, o 
aire onde o fume de tabaco non pode verse, ulirse ou percibirse.  

 
4. Adición: Doenza que se manifesta na repetida utilización dunha sustancia ou 

sustancias-droga, na medida en que o suxeito que a padece está periódica ou 
crónicamente intoxicado, mostra unha compulsión a tomalas, refire grande dificultade 
para deixar de tomalas voluntariamente ou para modificar o seu uso, ou amosa unha 
determinación para obter sustancias psicoactivas por calquera medio, ata o punto de 
poder dominar a vida cotiá do suxeito, ou conducir á súa virtual exclusión do resto das 
actividades e responsabilidades sociais e familiares. Esta doenza tamén pode ser 
causada pola realización reiterada de certas conductas ou actividades capaces de xerar 
dependencia e que xeralmente se denominan adicións non químicas ou conductuais. 
 

5. Asistencia: Parte do proceso de atención orientada á detección precoz, diagnóstico e 
tratamento de enfermidades e trastornos físicos, psicolóxicos e sociais causados polo 
consumo de drogas ou derivados doutros trastornos aditivos. 
 

6. Atención: O conxunto de medidas dirixidas a dar cobertura sanitaria, psicolóxica e 
social ás persoas afectadas por trastornos aditivos, como consecuencia do uso ou abuso 
de sustancias-droga ou doutros trastornos aditivos. 

 
7. Bebidas alcohólicas: bebidas naturais ou compostas cun contido ou graduación 

lcohólica, natural ou adquirida, igual ou superior ao 1,2 % do seu volume.  a
 

8. Bebidas espirituosas ou destiladas: todas aquelas obtidas por destilación, ou as 
mesturas das mesmas entre si ou con outras sustancias líquidas.   

 
9. Bebidas fermentadas: aquelas naturais, elaboradas exclusivamente a partir da 

rmentación de alimentos como a uva, os cereais, os froitos carnosos ou baias. fe
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10. entro Docente: todo centro público ou privado que escolarice alumnado menor de 18 

11. entro destinado a menores de 18 anos. Centros onde se realicen actividades cuxos 

12. umo que en determinadas circunstancias, e 

14.

16. de crónica e recidivante que afecta ao estado físico, 

17.
no. Terán esta 

19. ume de tabaco ambiental ou Fume de tabaco alleo:  O fume que se desprende do 

20. Incorporación social: Proceso que permite á persoa que padece unha 

21. Patrocinio: calquera contribución, a un acontecemento ou actividade que teña como 

22. Prevención: Conxunto de actuacións dirixidas a eliminar, reducir ou modificar os 

 C
anos. 
 
 C
principais espectadores, asistentes ou usuarios sexan menores de 18 anos.  
 
 Consumo indebido: cons
independentemente da cantidade consumida, xera consecuencias prexudiciais para a 
saúde ou para a seguridade.   

 
13. onsumo de drogas: enténdese como tal o uso non terapéutico, inadecuado e 

prexudicial das mesmas. 
 
 eclaración nutricional: Calquera declaración que afirme, suxira ou dea a entender 

 C

D
que un produto ou substancia posúe propiedades nutricionais benéficas específicas, de 
conformidade co previsto na normativa aplicable en materia de declaracións nutricionais.  
 

15. Declaración de propiedades saudables: Calquera declaración que afirme, suxira ou 
dea a entender que existe unha relación entre unha substancia ou produto e a saúde. 
 
 Dependencia de drogas: Enfermida
psicolóxico e social dos individuos, caracterizada por unha tendencia ao consumo 
compulsivo e continuado de drogas. 

 
 Droga ou sustancia psicoactiva: considerarase como tal, calquera sustancia que 

fecta aos procesos mentais alterando o comportamento humaa
consideración o tabaco, as bebidas alcohólicas, as sustancias estupefacientes, 
psicotrópicas e determinados produtos de uso industrial ou doméstico. 
 

18. Fumar: O feito de estar en posesión ou control dun produto de tabaco alumado, 
independentemente que o fume se estea inhalando ou exhalando de forma activa.   
 
 F
extremo ardente dun cigarro ou doutros produtos do tabaco, xeralmente en combinación 
co fume exhalado polo fumador.  
 

drogodependencia ou outro trastorno aditivo levar unha vida autónoma e responsable en 
igualdade de condicións co resto dos cidadáns.  

 

obxectivo ou efecto directo ou indirecto a promoción dalgún dos produtos a que se refire 
a presente lei. 

 

factores de risco de aparición dos trastornos aditivos ou a potenciar os factores de 
protección coa finalidade de evitar que se produzan ditos trastornos. 
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23. Prevención universal: Os programas universais diríxense á poboación xeral con 
mensaxes e programas destinados  a impedir ou atrasar a aparición dos trastornos 
aditivos. 

 
24. Prevención selectiva: programas dirixidos a grupos ou subgrupos que presentan 

ou ambientais que foron 
caracterizados como factores de risco.  

25.

ións comerciais ou de intercambio. 

29.

s do tabaco ou outras drogas, 

ou coñecidas, inclúan a súa produción ou 

31.

sumo de bebidas 

33. e produtos ou substancias previstos na presente lei, 
xa sexa a título oneroso ou gratuíto. 

 

especial risco de padecer trastornos aditivos. Os grupos ou subgrupos poden 
establecerse en base a factores biolóxicos, psicolóxicos, sociais 

 
 Prevención indicada: programas dirixidos a persoas que non presentan os criterios 
diagnósticos de dependencia, pero que mostran signos previos. 

 
26. Promoción: toda acción tendente a dar a coñecer os produtos identificados como 

drogas ou substancias psicoactivas, elevar a súa consideración, facer valer os ditos 
produtos ou as súas calidades, incrementar as súas vendas ou fomentar o seu consumo. 

 
27. Publicidade: toda forma de comunicación realizada por unha persoa física ou xurídica, 

pública ou privada, no exercicio dunha actividade comercial, industrial, artesanal ou 
profesional, co fin de promover de forma directa ou indirecta a contratación de bens ou  
servizos, ou o establecemento de relac

 
28. Publicidade directa: aquela que, calquera que sexa o medio no que se difunda, 

promova, invite ou induza de maneira inequívoca ao consumo de bebidas alcohólicas, 
produtos do tabaco ou outras drogas. 
 
 Publicidade encuberta: aquela forma de publicidade que supoña a presentación verbal, 
visual ou sonora en calquera tipo de soporte, programa de televisión, radio ou servizo da 

ciedade de información, de bebidas alcohólicas, produtoso
ou do nome, a marca, a actividade ou os elementos comerciais propios dunha empresa 
produtora ou distribuidora de bebidas alcohólicas ou produtos de tabaco, e teña, por 
intención do titular ou do operador do soporte, programa ou servizo, propósito publicitario 
e poida inducir ao público a erro en canto a súa natureza. 
  

30. Publicidade indirecta: aquela que, sen mencionar directamente os produtos, utilice 
marcas, símbolos, grafismos ou outros trazos distintivos de tales produtos ou de 
empresas que, nas súas actividades principais 
comercialización.  

 
 Recintos ou locais destinado á espectáculos e actividades deportivas os 
catalogados como tais na normativa vixente.  

 
32. Redución de danos: estratexias de intervención dirixidas a diminuír os efectos 

especialmente negativos que poidan producir algunhas formas de con
alcohólicas, produtos do tabaco e demais drogas.  

 
 Subministración: abastecemento d
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34. Produtos do tabaco-Tabaco: abarca os produtos preparados totalmente ou en parte 
utilizando como materia prima follas de tabaco e destinados a ser fumados, chupados, 
mascados ou utilizados como rapé. 

 
35. Traballo de proximidade:  Actividades orientadas cara á comunidade e emprendidas 

para tomar contacto con individuos ou subpoboacións de especial risco, ás que 
normalmente, non chegan os canais tradicionais da educación para a saúde.  

36.

 
nto, 

ustancia-droga, 

38. s: consumo non prexudicial de determinadas sustancias.  

 
40. Xogo mento de xogo desadaptativo, persistente e 

recorr tablecidos nas clasificacións internacionais de 

A

A presente

b. 

c. 

tornos aditivos, 

 
 Transporte público: Todo vehículo para transportar ao público, xeralmente con fins 
comerciais ou para obter unha remuneración.  

37. rastorno aditivo: Enténdese por tal, o patrón desadaptado de comportame
provocado pola dependencia psíquica, física -ou ambas-, a unha s
 T

actividade ou instrumento e que repercute negativamente nas áreas psicolóxica, física, 
familiar ou social da persoa e do seu contorno. 
 
 so de drogaU

 
39. Venda: toda transmisión onerosa na que o/a comprador/a adquira produtos previstos na 

presente lei, incluídas as realizadas coas novas tecnoloxías e por medio de máquinas 
automáticas. 

 patolóxico, ludopatía: Comporta
ente, como indican os criterios es

enfermidades mentais.  
 

rt. 5.- Principios reitores da lei 

 lei ten como principios reitores os seguintes: 

a. A consideración, a todos os efectos, das drogodependencias e outros 
trastornos aditivos como enfermidades crónicas e recidivantes, con 
repercusións nas esferas biolóxica, psicolóxica e social da persoa e que polo 
tanto, deberán ser tidas en conta dentro das diferentes actuacións das 
administracións públicas competentes. 
A participación activa da comunidade e dos propios afectados na planificación 
e execución das actuacións en materia de prevención e atención ás 
drogodependencias e outros trastornos aditivos. 
A integración e coordinación das actuacións en materia de 
drogodependencias e outros trastornos aditivos nos sistemas educativo, 
sanitario e de servizos sociais de Galicia. 

d. A promoción activa de hábitos de vida saudables e dunha cultura de saúde 
que inclúa o rexeitamento ao consumo de drogas, así como a modificación de 
actitudes e comportamentos da sociedade respecto ás drogodependencias, 
xerando unha conciencia solidaria de apoio e asistencia ás persoas con 
trastornos aditivos. 

e. A consideración integral do proceso continuado da prevención de condutas 
aditivas, asistencia e incorporación social da persoa con tras
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mediante a coordinación de diferentes actuacións sectoriais e das 
administracións, entidades e institucións.  
A natureza biopsicosocial das adicións require un enfoqf. ue interdisciplinar na 

g.  patoloxía aditiva require dunha oferta terapéutica plural 

h. 

i. cións sanitarias que en materia de drogodependencias e outros 

 se 
enuncian no artigo 32 da Lei XX/XXXX, de XX de XXXXXX, de Saúde de 
Galicia.  

j. A consideración como prioritaria, das políticas e das actuacións preventivas 
dependencias e outras adicións se desenvolvan. 

composición e o funcionamento dos equipos de intervención.  
A heteroxeneidade da
e diversificada, que permita axustar o proceso asistencial ás características 
de cada paciente e ás súas diferentes fases evolutivas.  
As diferentes intervencións planificadas deberán estar baseadas na evidencia 
científica dispoñible.  
As actua
trastornos aditivos se desenvolvan ao amparo desta lei, responderán aos 
principios reitores que para todo o Sistema Sanitario Público de Galicia

que en materia de drogo

 

TÍTU

   

2. 
 a prevención aplicada aos individuos e pretende educalos para rexeitar a 

3. diminución da demanda a través da 
modificación de actitudes e hábitos, coa protección da saúde, orientada á diminución 
da ornos que faciliten a adopción deses 
hábitos saudables e ao establecemento de limitacións a certas actividades que 

cio dos trastornos aditivos. 

1. es: 

LO II. PREVENCIÓN 

CAPÍTULO I- Medidas xerais da Prevención

Art. 6.- Concepto de medidas de Prevención.   

Enténdese por medidas de prevención aquelas que: 

1. Teñen como obxectivo principal reducir de forma substancial a aparición de novos 
casos de trastornos aditivos e de consumos indebidos e abusivos de sustancias, 
actividades e instrumentos xeradores de trastornos aditivos, mediante a aplicación 
de estratexias globais e equilibradas. 
Teñen por obxectivos específicos a redución da demanda e a redución da oferta. A 
primeira é
droga e desta maneira, reducir a demanda de drogas circulantes. A segunda, tenta 
conseguir que no mercado exista menos cantidade de droga dispoñible, empregando 
como instrumentos as leis, os controis e cambios nos sistemas, no ambiente ou na 
política.  
Combinan o seu carácter educativo, orientado á 

 oferta a través da modificación de cont

poden favorecer o ini

Art. 7.- Principios reitores e obxectivos. 

Principios reitor
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a) Dar un carácter estable e avaliable ás medidas de prevención, que se faran de xeito 
coordinado, tanto a nivel autonómico como local, nacional, comunitario europeo e 

b) 

2. 

a) bre os factores de risco e de protección, tanto psicolóxicos e condutuais, 

os con trastornos aditivos. 
c) Retrasar as idades de inicio de consumo de sustancias aditivas e outras condutas 

aditivas. 
d) Aumentar a percepción de risco na poboación respecto ao consumo de sustancias, 

e) Aumentar a percepción social da problemática asociada coas drogas e os trastornos 
ad

Art. 8 – Concepto. 

 As medidas de prevención para a diminución da demanda son aquelas actuacións 
lev

adas, que teñen por obxectivo a 
modificación da conduta cara ao consumo de drogas e outros trastornos aditivos. 

demanda deberán ter en conta os seguintes criterios: 

1. 
 

scos sanitarios e sociais, e aos 

4. eitadas de traballo 

internacional.  
Considerar prioritarias as actuacións de prevención con respecto a calquera outro 
tipo de intervencións. 

Obxectivos: 

Intervir so
como familiares, sociais e ambientais que inciden na aparición de trastornos aditivos 
e de consumos abusivos e indebidos. 

b) Evitar os consumos abusivos e indebidos de sustancias, actividade e instrumentos 
relacionad

actividades e instrumentos relacionados con trastornos aditivos. 

itivos. 

 

CAPÍTULO II- Medidas de Prevención Orientadas á diminución da demanda  

adas a cabo polas Administracións Públicas de Galicia, directamente ou en 
colaboración con outras entidades públicas ou priv

Art. 9.- Criterios xerais. 

A planificación, deseño e execución das medidas de prevención para a diminución da 

Enmarcarse nun ámbito xeral de promoción da saúde e calidade de vida, e na 
clasificación internacional da prevención universal, selectiva e indicada.

2. Priorizar o ámbito comunitario da prevención mediante actuacións programáticas que 
incidan principalmente sobre os determinantes individuais asociados á aparición 
destas patoloxías. 

3. Ofrecer información e asesoramento ás comunidades e familias para permitirlles que 
participen na prevención, así como na redución dos ri
sectores específicos da poboación, especialmente os nenos e mozos. 
Apoiar á formación de redes de proximidade, con metodoloxías ax
para permitir que a educación para a saúde se difunda en canais que, habitualmente, 
lle son difíciles de abordar. 

5. Realizar análises de situación, utilizando a información científica para seleccionar as 
medidas preventivas de intervención máis axeitadas. 
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6. Fomentar o desenvolvemento de protocolos de avaliación axeitados, para determinar 
a adecuación das medidas aos fins para os que foron deseñadas. 

8. 
cións preventivas. 

10. Elaborar programas preventivos específicos para a idade dos destinatarios, 
e 

adaptados a cada comunidade, para tratar a natureza específica do problema do 

escolar, o familiar, o laboral e o comunitario 

Art vención   

Par  

1. A elaboración dunha carteira de servizos de programas de prevención que formará 
úblico de Saúde de Galicia. 

2. A promulgación da normativa específica para a acreditación, homologación ou 

 de prevención. 
4. O deseño e implantación de sistemas de información e avaliación. 

Os  prevención orientados á diminución da 

2. educativo dos centros,  

3. e a cada nivel 

4. 

5. 
 organizacións implicadas, co obxectivo de desenvolver materiais 

6. larán o desenvolvemento de programas específicos de formación 
continuada do profesorado nesta materia, técnicas de detección e programas 

 risco, e programas de adestramento en 
habilidades persoais, sociais e de resistencia á influenza negativa exercida polo 

ndo ao longo do 

7. Adoptar e aplicar criterios de calidade, segundo estándares internacionais 
previamente establecidos e definidos. 
Fomentar a colaboración e intercambio de información, a nivel nacional e 
internacional, para facilitar a implantación de ac

9. Incorporar como obxectivo o incremento da percepción dos riscos asociados ao uso 
de drogas. 

apropiados ao seu desenvolvemento, sensibles coas diferentes culturas, 

abuso de drogas ou outros trastornos aditivos. 
11. Establecer como ámbitos prioritarios de prevención para a diminución da demanda o 

. 10.- Carteira de servizos, decreto de autorización e equipos de pre

a dar cumprimento aos obxectivos e criterios das actuacións preventivas, a Xunta de
Galicia promoverá: 

parte da carteira de servizos do Sistema P

autorización dos programas e actuacións preventivas. 
3. A ampliación, mellora e formación continuada dos servizos e equipos

Art. 11.- A prevención no ámbito escolar. 

 programas, actuacións ou medidas de
demanda no ámbito escolar deberán ter en conta os seguintes criterios: 

1. Procurar a implicación do conxunto da comunidade escolar,  
Integrar a educación para a saúde como parte do proxecto 
concibíndose dun xeito transversal, complementándose con intervencións intensivas 
sobre grupos especialmente vulnerables. 
Conter actuacións continuadas no tempo e estables, adaptándos
educativo.  
Facilitar o apoio dos profesionais da rede de prevención de trastornos aditivos, para 
que os centros poidan planificar e executar as súas accións.  
Conter mecanismos de coordinación e integración das accións das distintas 
administracións e
de apoio para o profesorado e alumnado, cun alto nivel de calidade. 
Contemp

preventivos específicos para alumnos de alto

grupo de iguais. 
7. Incorporar as evidencias e avances científicos que se vaian produci

tempo.   

Versión: 14-03-08 
Secretaría Xeral da Consellería de Sanidade 
 

18



 
Anteproxecto de Lei Integral en materia de  

Drogodependencias e outros Trastornos Aditivos 

Art. 12.- A prevención no ámbito familiar 

Os programas, actuacións ou medidas de prevención orientada á diminución da 
anda no ámbito familiar deberán ter en conta os seguintes criterios: 

Fomentar un aumento da participación das familias, dada a súa importancia como 
axentes 

dem

1. 
de saúde. 

onsumo de drogas e outras condutas aditivas e  

3. ridade ao traballo preventivo coas familias multiproblemáticas e coas dos 
nenos considerados de alto risco.  

4.  os ámbitos educativo, de servizos sociais, 
de menores e sanitarios. 

5. 

demanda no ámbito laboral deberán ter en conta os seguintes criterios: 

idual, senón polas implicacións para a saúde e seguridade de terceiras 

2. 

s. 
4. Conter mecanismos de coordinación entre as distintas administracións públicas, os 

 propios traballadores co fin de 
conseguir os mellores resultados de forma eficiente. 

5. 

dem

munidade en contra do consumo de 

2. 
que o realicen con outros contextos onde haxa programas de 

3. apacitación de mediadores sociais. 

2. Potenciar as habilidades educativas e de comunicación no seo familiar, aumentando 
a súa capacidade para  previr o c
resolver os problemas derivados, así como para a mellora da cohesión e o apego 
familiar, velando especialmente polo mantemento de actitudes correctas fronte ás 
drogas. 
Dar prio

Conter mecanismos de coordinación entre

Incorporar as evidencias e avances científicos que se vaian producindo ao longo do 
tempo. 

Art. 13.- A prevención no ámbito laboral 

Os programas, actuacións ou medidas de prevención orientados á diminución da 

1. dores/as e a colectivos de 
traballadores/as considerados de alto risco, non só dende o punto de vista da súa 
saúde indiv

Procurar a inclusión de todos os/as traballa

persoas. 
Fomentar a participación na elaboración destes programas, das patronais, 
representantes sindicais e servizos de prevención.  

3. Reflectirse nos plans de prevención de riscos e de seguridade e hixiene das 
empresa

empresarios, os representantes sindicais e os

Incorporar as evidencias e avances científicos que se vaian producindo ao longo do 
tempo. 

Art. 14.-  A prevención no ámbito comunitario 

Os programas, actuacións ou medidas de prevención orientada á diminución da 
anda no ámbito comunitario deberán ter en conta os seguintes criterios: 

1. Procurar o reforzo das mensaxes e normas da co
drogas e do abuso de actividades e instrumentos aditivos e a prol da saúde. 
Fomentar o traballo de proximidade e o establecemento de redes de cooperación 
entre os organismos 
prevención de trastornos aditivos. 
Promover a c
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4. Incluir o desenvolvemento de campañas de información e sensibilización social, 
como reforzo doutras accións, e outras accións en relación cos medios de 

5.  dos concellos e o seu papel nas accións de ámbito 

6. ccións para combater actitudes favorables ou tolerantes cara ás drogas na 
sociedade. 

7. mas de ocio 
saudable ou alternativo. 

8. 

ención dentro 

1. plicación dos profesionais sanitarios, principalmente ao nivel da 

de de trastornos aditivos. 

larán o desenvolvemento de materiais preventivos de apoio aos 
profesionais. 

3. inuada, específicos nesta materia, para os 
profesionais de atención primaria de saúde. 

Art. 16.- A prevención noutros ámbitos 

Pod ón noutros ámbitos 

dou lecer a administración competente: 

1. ctuacións nas institucións onde exista convivencia de diferentes grupos de 
poboacións, como centros de menores ou centros penitenciarios. 

. Contemplar o apoio dos profesionais da rede de  prevención e asistencia de 
trastornos aditivos. 

3 ngo do 

 

As medidas de prevención para a diminución da oferta son aquelas actuacións 
levadas a cabo polas Administracións Públicas de Galicia, directamente ou en 

comunicación social. 
Fomentar a implicación
comunitario. 
Conter a

Conter estratexias preventivas de redución de risco dentro dos progra

Incorporar as evidencias e avances científicos que se vaian producindo ao longo do 
tempo. 

Art. 15.- A prevención no ámbito da asistencia sanitaria. 

Os programas, actuacións ou medidas de prevención orientada á prev
do ámbito da asistencia sanitaria deberán ter en conta os seguintes criterios: 

Procurar a im
atención primaria, dada a súa importancia como axentes de saúde, así como dos 
profesionais da prevención e asistencia da re

2. Fomentar as habilidades para a detección precoz dos trastornos aditivos, e 
contemp

Potenciar os programas de formación cont

4. Incorporar as evidencias e avances científicos que se vaian producindo ao longo do 
tempo. 

eranse establecer programas, actuacións ou medidas de prevenci
distintos dos anteriores, que deberán ter en conta os seguintes criterios, sen prexuizo 

tros que poida estab

Incluir a

2

. Incorporar as evidencias e avances científicos que se vaian producindo ao lo
tempo. 

CAPÍTULO III- Medidas de Prevención Orientadas á diminución da oferta. 

Art. 17.- Concepto. 
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c aboraci por obxectivo 
diminuir a dispoñibilidade e a accesibilidade ás distintas substancias-drogas e ás 
activid

 s do tabaco.  

2. 

4. 

7. 

8. 
pa natural, en unidades soltas ou 

empaquetamentos de menos de 20 unidades. 
9. Qu l ou 

empresarial, entendendo como tal, a efectuada directamente polo fabricante, 

duto do tabaco, sexan ou non gratuítas, e a 

1. 

2. 

a prohibido fumar. 

ol ón con outras entidades públicas ou privadas, que teñen 

ades e instrumentos que poden xerar adición. 

 

Sección I- Limitacións da oferta dos produto

Art. 18.- Limitacións xerais á venda e subministración.  

Queda e1. xpresamente prohibida a venda e subministración de produtos de tabaco ás 
persoas menores de dezaoito anos. Esta circunstancia deberá incluírse, como 
referencia, no empaquetado dos produtos do tabaco. 
Queda expresamente prohibida a venda e subministración de calquera outro produto 
que imite aos produtos do tabaco e potencialmente poida inducir a fumar, como 
doces, refrixerios, xoguetes e outros obxectos que teñan forma de produtos do 
tabaco. 
A venda e subministración retalista de produtos do3.  tabaco só poderá realizarse, de 
xeito directo e persoal, na rede de expendedurías de tabaco e timbre ou a través de 
máquinas expendedoras, sita en establecementos que conten coas autorizacións 
administrativas oportunas, para a venda mediante máquinas. 
Queda expresamente prohibida a venda e subministración en calquera outro lugar ou 
medio, especialmente a que se realice de forma indirecta ou non persoal, mediante a 
venda a distancia ou por procedementos similares. 
Queda expresamente prohibida a venda de tabaco por persoas menore5. s de dezaoito 
anos. 
En todos os establecementos nos que estea autorizada a venda e subministrac6. ión de 
produtos do tabaco, instalarase, nun lugar visible, carteis que informen, en galego e 
castelán, da prohibición de venda de tabaco aos menores de dezaoito anos e 
advirtan sobre os perxuízos para a saúde derivados do uso do tabaco. As 
características de dita sinalización serán fixadas regulamentariamente. 
Nos casos de que non sexa evidente a maioría de idade, esixirase a todas as 
persoas compradoras que acrediten a mesma, mediante un documento oficial. 
Queda expresamente prohibida a comercialización, venda e subministración de 
cigarros e cigarritos, non provistos de ca

eda expresamente prohibido no exercicio dunha actividade comercia

produtor, distribuidor, importador ou vendedor, a entrega, subministración ou 
distribución de mostras de calquera pro
venda de produtos do tabaco con desconto. 

Art. 19.- Venda e subministración a través de  máquinas expendedoras.  

Queda expresamente prohibido o uso de máquinas expendedoras de produtos do 
tabaco aos menores de dezaoito anos. 
As máquinas expendedoras de produtos do tabaco só poderán situarse no interior 
dos quioscos de prensa situados na vía pública ou no interior de locais, centros ou 
establecementos nos que non este
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3. Nos bares, restaurantes, establecementos de restauración colectiva, salas de festas, 
establecementos de xogo ou uso público xeral onde estea permitido fumar e nas 
zonas habilitadas das salas de teatro,cine e outros espectáculos públicos en espazos 
pechados, as máquinas expendedoras deberán situarse nunha localización que 
permita a vixilancia directa e permanente do seu uso por parte do titular do local ou 

4. 

stíbulos, distribuidores, escaleiras, 

 e 

ísticas de dita 
sinalización serán fixadas regulamentariamente. 

6. As n 
impedir o acceso aos menores de idade. 

8. ibiranse nun rexistro 
esp

Art. 20.- Prohibición de venda e subministración en determinados lugares.  

1. Sen p do disposto nos artigos anteriores, queda prohibida a venda e 
sub s do tabaco nos seguintes lugares: 

istracións públicas e entidades de Dereito 

c. 

f. Centros de atención e de ocio e de esparcimento dos menores de idade. 
ou establecemento onde estea prohibido o seu 

consumo, así como nos espazos ao aire libre onde haxa unha prohibición 

 

1. O ueles 
lug
habilita  isto. A tales efectos, distínguese entre os lugares nos que está 
tota  permite a habilitación de 
zon

2. Os luga e fumar totalmente son: 

b. tracións públicas e entidades de Dereito 

dos seus traballadores 
As máquinas expendedoras de produtos do tabaco non se poderán poñer nas áreas 
anexas ou de acceso previo aos locais, como son as zonas de cortaventos, porches, 
pórticos, corredores de centros comerciais, ve
soportais ou lugares similares que poidan ser parte dun inmoble pero non constitúen 
propiamente o interior deste. 

5. Na superficie frontal das máquinas figurará, de forma clara e visible, en galego
castelán, unha advertencia sanitaria sobre os perxuízos para a saúde derivados do 
uso do tabaco, especialmente para os menores. As caracter

 máquinas deberán incorporar os mecanismos técnicos axeitados que permita

7. Nestas máquinas non poderán subministrarse outros produtos distintos do tabaco. 
As máquinas expendedoras de produtos do tabaco inscr

ecial xestionado polo Comisionado para o Mercado de Tabacos. 

erxuízo 
ministración de produto
a. Centros e dependencias das Admin

público. 
b. Centros sanitarios ou de servizos sociais e as súas dependencias. 

Centros docentes, independentemente da idade do alumnado e do tipo de 
ensino. 

d. Centros culturais. 
e. Centros e instalacións deportivas. 

g. Calquera outro lugar, centro 

total de fumar. 
2. Non se poderá vender tabaco nos lugares nos que se permita habilitar zonas de 

fumadores, salvo nos previstos no apartado 3 do artigo anterior.  

Art. 21.- Prohibición de fumar. 

consumo de produtos do tabaco deberá facerse exclusivamente en aq
ares ou espazos nos que non  estea totalmente prohibido ou nos especialmente 

dos para
lmente prohibido fumar e aqueles outros nos que se
as para o consumo do tabaco. 

res onde se  prohib
a. Centros de traballo públicos e privados, salvo nos espazos ao aire libre. 

Centros e dependencia das Adminis
público. 
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c. Centros, servizos  ou establecementos sanitarios. 
Centros docentes e formativos, independentemente da idade do alumnado e 
do tipo de ensino. 
Instalacións deportivas e lugares onde se desenvolvan espectáculos públicos, 
sempre que non sexan ao aire libre. 
Zona

d. 

e. 

f. s destinadas á atención directa ao público. 
erías, salvo nos 

ior e separados do resto das 

 se habiliten zonas para fumadores, de acordo co establecido nesta 

h. 

s ao aire libre. 
 lectura, exposición, biblioteca, conferencias e 

k. ou intervalo 

l. eparen, 

m. 
n. lefónicas, recintos de caixeiros automáticos e outros espazos de 

o. ulos ou medios de transporte colectivo urbano e interurbano, vehículos 
mbulancias, funiculais e teleféricos. 

 se atopen por completo ao 

nsporte ferroviarios e marítimos, salvo nos espazos ao aire 

3. Prohíb
espazo

b. 
c.  de restauración pechados, 

, establecementos de xogo, ou de uso público en xeral, durante 
poral no que se permita a entrada a menores de 

 

ados. Nestes casos, a situación da zona de fumadores deberá 

utobuses. 

g. Centros comerciais, incluíndo grandes superficies e gal
espazos ao aire libre. Nos bares, restaurantes e demais establecementos de 
hostalería e restauración situados no seu inter
súas dependencias, non se poderá fumar, sexa cal sexa a súa superficie, 
salvo que
Lei. 
Centros de atención social para menores de dezaoito anos. 

i. Centros de ocio ou esparcimento, nos que se permita o acceso a menores de 
dezaoito anos, salvo nos espazo

j. Centros culturais, salas de
museos. 
Salas de festa ou de uso público en xeral, perante o horario 
temporal no que se permita a entrada a menores de dezaoito anos. 
Áreas ou establecementos onde se elaboren, transformen, pr
degusten ou vendan alimentos. 
Ascensores e elevadores. 
Cabinas te
uso público de tamaño igual ou inferior a cinco metros cadrados. 
Vehíc
de transporte de empresa, taxis, a

p. Todos os espazos do transporte suburbano (vagóns, andéns, corredores, 
escaleiras, estacións, etc.), salvo os espazos que
aire libre. 

q. Medios de tra
libre. 

r. Estacións de servizo e similares. 
s. En calquera outro lugar no que, por mandato desta Lei ou doutra norma ou 

por decisión do seu titular, estea prohibido fumar. 
ese fumar, aínda que se permite habilitar zonas para fumar, nos seguintes 
s ou lugares: 

a. Centros de atención social. 
Hoteis, hostais e establecementos análogos. 
Bares, restaurantes e demais establecementos
cunha superficie útil destinada aos clientes ou visitantes igual ou superior a 
cen metros cadrados, salvo que estean sitos no interior de centros ou 
dependencias nos que se prohiba fumar.  

d. Salas de festa
o horario ou intervalo tem
dezaoito anos,  salvo nos espazos ao aire libre.

e. Salas de teatro, cine e outros espectáculos públicos que se realizan en 
espazos pech
situarse fora das salas de representación ou proxección. 

f. Aeroportos. 
g. Estacións de a
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h. Estacións de transporte marítimo e ferroviario. 
En calquera outro lugar no que, sen existir prohibición de fumar, o seui.  titular 

j. 
4. En calq

seguin
a. debida e visiblemente sinalizadas, en galego e castelán. As 

b. ou 

ción de fumes. 

ntro ou establecemento, salvo nos 

computarase para 
cada unha delas de forma independente, excluíndo do cómputo as zonas comúns e 

8. os casos nos que non fora posible dotar a estas zonas dos requisitos 
esixidos, manterase a prohibición de fumar en todo o espazo. 

9. 

S  na Lei 28/2005, do 26 de decembro, de medidas 
sanitar

1. Qu
publicid
incluída
coas  s

a. 

b. 

tabaco ou de  bens e servizos, relacionados exclusivamente con produtos do 

así o decida. 
En calquera outro lugar no que estea expresamente prohibido fumar. 
uera caso, as zonas habilitadas para fumar deberán reunir, polo menos, os 

tes requisitos: 
Estar 
características de dita sinalización serán fixadas regulamentariamente. 
Estar separadas fisicamente do resto das dependencias do centro 
entidade e completamente compartimentadas, e non ser zonas de paso 
obrigado para as persoas non fumadoras, salvo que estas teñan a condición 
de traballadoras ou empregadas naquelas e sexan maiores de dezaseis 
anos. 

c. Deberán dispoñer de sistemas de ventilación independente ou outros 
dispositivos ou mecanismos que permitan garantir a elimina

5. En todo caso, a superficie da zona habilitada deberá ser inferior ao 10 por cento da 
total destinada aos clientes ou visitantes do ce
supostos aos que se refiren as letras b), c) e d) do apartado anterior, nos que se 
poderá destinar, como máximo, o 30 por cento das zonas comúns para as persoas 
fumadoras. En ningún caso, o conxunto das zonas habilitadas para fumadores, 
poderá ter unha superficie superior a trescentos metros cadrados. 

6. Nos hoteis, hostais e establecementos análogos, poderase reservar ata un 30 por 
cento de habitacións para hóspedes fumadores. 

7. Nos establecementos nos que se desenvolvan dúas actividades, separadas no 
espazo, das enumeradas no apartado anterior, a superficie útil 

de tránsito, nas que, en ningún caso, se permitirá o consumo de tabaco. 
En todos 

Nas zonas habilitadas para fumar dos establecementos aos que se refire o presente 
artigo non se permitirá a presenza de menores de dezaseis anos. 

Art. 22.- Limitacións da publicidade, promoción e patrocinio dos produtos do 
tabaco.  

en prexuízo do establecido
ias fronte ao tabaquismo, establécense as seguintes limitacións: 

eda prohibido o patrocinio dos produtos do tabaco, así como toda clase de 
ade, e promoción dos citados produtos en todos os medios e soportes, 
s as máquinas expendedoras e os servizos da sociedade da información,  

eguintes excepcións: 
As publicacións destinadas exclusivamente aos profesionais que interveñen 
no comercio do tabaco. 
As presentacións de produtos do tabaco a profesionais do sector no marco da 
Lei 13/1998, de 4 de maio, de ordenación do mercado de tabacos e 
normativa tributaria, así como a promoción de ditos produtos nas 
expendedurías de tabaco e timbre do Estado, sempre que non teña como 
destinatarios aos menores de idade nin supoña a distribución gratuíta de 
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tabaco ou co hábito de fumar ou que leven aparellados nomes, marcas, 
símbolos ou calquera outras sinais distintivas que sexan utilizadas para os 

destinadas principalmente ao mercado 

2. 

3.  de produtos do tabaco en feiras, certames, exposicións, 
mostras e actividades similares, serán realizadas en espazos físicos diferenciados 

. Nestas actividades non 
estará permitido o acceso a menores de dezaoito anos non acompañados de 

múns.  

1. 

2. 
za ou poida exercer, 

directa ou indirectamente, o control das demais, ou porque dito control corresponda a 
unha ou varias persoas físicas que actúen sistematicamente en concerto. 
Presumirase que existe, en todo caso, unidade de decisión cando concorra algún 
dos su Comercio e no 
artigo 4 da L

 

 erta de Bebidas alcohólicas.  

imitacións xerais á venda, subministración e consumo.  

1. Queda expresamente prohibida a venda e subministración de bebidas alcohólicas ás 
per

2. Queda as nos seguintes 
lug

a. 

s e actividades deportivas, cando 
os deportistas ou practicantes sexan menores de 18 anos.  

produtos do tabaco. En todo caso, o valor ou prezo dos bens ou servizos  
citados no poderá ser superior ao cinco por cento do prezo dos produtos do 
tabaco que se pretenda promocionar. En ningún caso, ditas actividades 
poderán realizarse nos escaparates nin estenderse fóra de ditos 
establecementos nin dirixirse ao exterior. 

c. As publicacións que conteñan publicidade de produtos do tabaco, editadas ou 
impresas en países que non forman parte da Unión Europea, sempre que 
ditas publicacións non estean 
comunitario, salvo que estean dirixidas principalmente aos menores de idade. 

Prohíbese, fóra da rede de expendedurías de tabaco e timbre do Estado, a 
distribución gratuíta ou promocional de produtos, bens ou servizos ou calquera outra 
actuación, cuxo obxectivo ou efecto directo ou indirecto, principal ou secundario, 
sexa a promoción dun produto do tabaco. 
As actividades de promoción

cando teñan lugar dentro doutras manifestacións públicas

persoas maiores de idade, así como o ofrecemento ou a degustación gratuíta a 
menores de dezaoito anos. 

Art. 23.- Normas aplicables a denominacións co

Queda prohibido o emprego de nomes, marcas, símbolos ou calquera outras sinais 
distintivas que sexan utilizadas para identificar o tráfico de produtos do tabaco e, 
simultaneamente, outros  bens ou servizos  e sexan comercializados ou ofrecidos 
por unha mesma empresa ou grupo de empresas. 
A tal efecto, consideraranse pertencentes a un mesmo grupo as empresas que 
constitúan unha unidade de decisión, porque algunha delas exer

postos previstos no apartado 1 do artigo 42 do Código de 
ei 24/1988, de 28 de xullo, do Mercado de Valores. 

Sección II- Limitacións da of

Art. 24.- L

soas menores de dezaoito anos.  
 prohibida a venda e subministración de bebidas alcohólic

ares: 
Centros sanitarios  

b. Centros docentes  
c. Recintos ou locais destinados a espectáculo
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d. Centros de traballo de empresas de transporte público terrestre, empresas 
que manipulen sustancias perigosas, armas ou explosivos. 

e. Establecementos comerciais situados en estacións de servizo.  
f. Centros destinados a menores de 18 anos. 
g. Nos espazos exteriores de dominio público agás autorización expresa por 

parte da administración competente sobre ese dominio público. 

 que non 

n horario comercial nocturno.     
4. Queda limitada a venda e subministración de bebidas alcohólicas no interior de 

cen ais, onde deberá facerse en lugares específicos. 
5. Qu os 

seg

6. 
das alcohólicas, informarase das prohibicións especificadas 

trol desta medida ao 

8. 
para evitar a venda de bebidas alcohólicas a 

9. ida a venda e subministración a menores de 18 anos de 
calquera outro produto que imite aos envases de bebidas alcohólicas, como doces, 
re

10. Queda expresamente prohibida a venda de bebidas alcohólicas por persoas 

1. 

3. e bebidas alcohólicas non se poderán poñer nas áreas 

este. 

3. Non se permitirá venda, subministro ou distribución minorista de bebidas alcohólicas 
realizadas a través de establecementos comerciais de calquera clase nos
estea autorizado o consumo, a de carácter ambulante e a efectuada a distancia 
cando teñan lugar e

tros de traballo e cultur
eda prohibida a venda ou subministro de bebidas alcohólicas destiladas n
uintes lugares:  
a. Centros de traballo.  
b. Centros culturais.  
c. Centros e dependencias das administracións públicas con sede en Galicia 
d. Centros universitarios.  

En todos os establecementos abertos ao público nos que se venda ou subministre, 
de calquera xeito, bebi
nos apartados anteriores, en galego e castelán. A devandita información realizarase 
mediante anuncios ou carteis de carácter permanente, fixados de xeito visible no 
mesmo punto de expedición. As características de ditas sinalizacións, fixaranse 
regulamentariamente.  

7. Nos establecementos en réxime de autoservizo a exhibición de bebidas alcohólicas  
realizarase nunha sección concreta, con carteis anunciadores da prohibición da súa 
venda a menores de dezaoito anos, responsabilizándose do con
titular do establecemento.  
Os responsables de calquera establecemento dos recollidos neste apartado, 
adoptarán medidas especiais de control 
menores de dezaoito anos, que deberán establecer por escrito.  
Queda expresamente prohib

frixerios, xoguetes e outros obxectos. 

menores de dezaoito anos.  

Art. 25.- Venda e subministración a través de máquinas expendedoras.  

Queda expresamente prohibido o uso de máquinas expendedoras de bebidas 
alcohólicas aos menores de dezaoito anos. 

2. As máquinas expendedoras de bebidas alcohólicas só poderán situarse no interior 
de locais, centros ou establecementos nos que non estea prohibido o consumo das 
mesmas, e situarse nunha localización que permita a vixilancia directa e permanente 
do seu uso por parte do titular do local ou dos seus traballadores. 
As máquinas expendedoras d
anexas ou de acceso previo aos locais, como son as zonas de cortaventos, porches, 
soportais, corredores de centros comerciais, vestíbulos, distribuidores, escaleiras, 
soportais ou lugares similares que poidan ser parte dun inmoble pero non constitúen 
propiamente o interior d
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4. Na superficie frontal das máquinas figurará, de forma clara e visible, en galego e 
castelán, unha advertencia sobre a prohibición do seu uso para os menores de 
dezaoito anos. As características de dita sinalización serán fixadas 
re

5. As máquinas deberán incorporar os mecanismos técnicos axeitados que permitan 
impedir o acceso aos menores de idade. 

1. ia ou non, 

2. ilización de imaxes ou voces de menores de dezaoito anos nos 

3. 
ios, de promoción e patrocinio de 

4. 

5.  o consumo de 
íquico, á 

6. 
7. 

información agás as publicacións destinadas a profesionais que 

idade de 

8. Qu
emisor

9. Queda ebidas 
alc

administracións públicas e nos servizos que 
terceiros, agás os que manteñan unha relación 

zadores de bebidas alcohólicas.  

c. 

f. 
de 18 anos. 

gulamentariamente. 

Art. 26.- Limitacións da publicidade, promoción e patrocinio de bebidas 
alcohólicas.  

Queda prohibida calquera campaña, sexa como actividade publicitar
dirixida a menores de dezaoito anos e induza, directa ou indirectamente,  ao 
consumo de bebidas alcohólicas por estes menores.  
Queda prohibida a ut
soportes publicitarios, de promoción e patrocinio de bebidas alcohólicas. 
Queda prohibido o uso de argumentos, estilos, tipografías ou deseños asociados á 
cultura infantoxuvenil nos soportes publicitar
bebidas alcohólicas. 
Queda prohibida a participación de persoas de relevancia pública, vinculadas 
especificamente aos menores de dezaoito anos, nos soportes publicitarios, de 
promoción e patrocinio de bebidas alcohólicas. 
Queda prohibido na publicidade, na promoción e no patrocinio, asociar
bebidas alcohólicas, a calquera mellora do rendemento físico ou ps
condución de vehículos ou ao manexo de armas, ao potencial éxito persoal ou social, 
ou a que pode ser un medio para resolver conflitos. Tampouco poderá asociarse este 
consumo a prácticas educativas, sanitarias ou actividades deportivas. 
Queda prohibida a incitación ao consumo excesivo de bebidas alcohólicas. 
Queda prohibida toda clase de publicidade de bebidas alcohólicas destiladas en 
todos os medios e soportes, incluídas as máquinas expendedoras e os servizos da 
sociedade de 
interveñen no comercio de bebidas alcohólicas, publicacións especializadas dirixidas 
a maiores de 18 anos e folletos publicitarios multiproduto nos que a public
bebidas destiladas non supere o 20% do seu contido nin apareza na portada nin 
contraportada. 

eda prohibida toda forma de publicidade de bebidas alcohólicas polos centros 
es de radio e televisión situados en Galicia, entre as 7 e as 21 horas. 
 prohibida toda clase de publicidade directa ou indirecta de b

ohólicas nos: 
a. Centros e dependencias das 

prestan, directamente ou por 
cos sectores produtores e comerciali

b. Centros docentes. 
Centros e servizos sanitarios.  

d. Centros de servizos sociais.  
e. Centros para menores de 18 anos.  

Espectáculos públicos e actividades recreativas durante as actividades nas 
que poidan acceder menores 

g. Actividades deportivas dirixidas especificamente a menores de 18 anos. 
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h. 
es das paradas deses medios de transporte e 

cubertas exteriores, a portada, nas seccións de pasatempos e as 

10.

11.
n a baixos índices de alcohol ou á redución do contido de alcohol ou de enerxía.  

s alcohólicas con empresas fabricantes e 

s da presente 

13.

14.  prohibida a promoción de bebidas alcohólicas a través de concursos ou de 

15.
eo, teléfono ou correo electrónico no 

16.
maiores con 

17.
 

18. menores de dezaoito anos non acompañados de 

19.

20. 
e bebidas alcohólicas destiladas e en actividades -deportivas, 

 que supoña a inclusión dos seus 
distintivos de marca.  

21. No nores de idade,

Interior ou exterior dos medios de transporte terrestre de uso público, así 
como as marquesiñas e post
nas estacións de autobuses. 

i. Nas 
dirixidas a menores de 18 anos de libros, diarios, revistas, folletos ou 
calquera outro impreso ou de formato dixital editados en Galicia, agás 
publicacións especializadas.  

 Queda prohibido o uso de declaracións de propiedades saudables nas bebidas 
alcohólicas. 
 En bebidas alcohólicas só poderán utilizarse as declaracións nutricionais que se 
refira

12. A Administración Autonómica promoverá a formalización de acordos de autocontrol e 
autolimitación da publicidade de bebida
distribuidoras de ditos produtos, así como cos anunciantes, axencias e medios de 
publicidade que operen no seu territorio, co fin de lograr os obxectivo
Lei. 
 Queda prohibido o ofrecemento de bebidas alcohólicas a menores de 18 anos en 
actividades de promoción ou patrocinio. 
 Queda
actividades de consumo ou de estimulación de consumo incontrolado. 
 Queda prohibida a promoción de bebidas alcohólicas mediante a distribución de 
información por caixas de correspondencia, corr
ámbito da Comunidade Autónoma, dirixida especificamente aos menores de dezaoito 
anos. 
 Quedan prohibidas as visita de menores de 18 anos aos centros de produción de 
bebidas alcohólicas, agás que estean acompañados de 
responsabilidade sobre os mesmos. 
 Queda prohibido o ofrecemento ou a degustación gratuíta a menores de dezaoito 
anos, así como a entrega de bens ou servizos relacionados, exclusivamente con
bebidas alcohólicas ou hábitos do seu consumo, nin daqueles que leven marcas, 
símbolos ou distintivos que poidan identificar unha bebida alcohólica.  
 Queda prohibido o acceso a 
persoas maiores de idade responsables deles, ás feiras, certames, exposicións, 
mostras e actividades similares, de promoción de bebidas alcohólicas.  
 Queda prohibida calquera tipo de promoción de bebidas destiladas agás en lugares 
especificamente destinados á súa venda ou lugares de promoción aos que non 
accedan menores de 18 anos. 
Queda prohibido calquera tipo de patrocinio o financiamento de programas, espazos, 
páxinas ou servizos d
educativas, recreativas ou espectáculos públicos- dirixidas ou nas que participen 
menores de 18 anos, por parte de persoas físicas ou xurídicas cuxa principal 
actividade -ou actividade coñecida- sexa a fabricación, distribución, patrocinio ou 
promoción de bebidas alcohólicas e sempre

n poden distribuírse gratuitamente bebidas alcohólicas a me  nin 
bens nin servizos relacionados exclusivamente con bebidas alcohólicas ou con 
hábitos de beber, nin tampouco que leven nomes, marcas, símbolos ou distintivos 
que poidan identificar unha bebida alcohólica. 
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Art. 27.- Limitacións ao consumo de bebidas alcohólicas  

1. Qu
estable utorizados para a súa venda e en calquera espazo exterior de 
dom

2. Queda prohibido o consumo de calquera bebida alcohólica nos seguintes lugares: 

c. ementos públicos das estacións 

s espazos exteriores de dominio público, agás con autorización expresa da 

s 
f. Centros de traballo de empresas de transporte público, que manipulen 

3. Queda prohibido o consumo de bebidas alcohólicas destiladas nos seguintes 

1. 
cementos 

similares nos que se venda ou facilite o consumo de bebidas alcohólicas.  
2. Ex speciais para maiores 

de catorce ou dezaseis anos, con horarios e sinalización diferenciada, sen que 

1. 

2.  as empresas que 

 no apartado 1 do artigo 42 do Código de Comercio e no 
artigo 4 da Lei 24/1988, de 28 de xullo, do Mercado de Valores.  

3. Sen es, 
marcas, símbolos ou outros distintivos, cando se utilicen para identificar produtos de 
ali  bebidas se o seu contido ou graduación alcohólica 
é inferior ao 1,2 por cento de seu volume, e non vaian dirixidos especificamente ao 

eda prohibido o consumo de bebidas alcohólicas aos menores de 18 anos nos 
cementos a

inio público.   

a. Centros sanitarios  
b. Centros docentes 

Nos establecementos comerciais e establec
de servizo  

d. No
administración competente no mesmo. 

e. Centros para menores de 18 ano

sustancias perigosas, armas ou explosivos. 

lugares:  
a. Centros e dependencias das administracións públicas con sede en Galicia 
b. Centros Universitarios públicos. 

Art. 28.- Limitacións ao acceso de menores a locais.  

Agás o establecido no seguinte parágrafo, queda prohibida a entrada dos menores 
de dezaoito anos en salas de festas, de baile, discotecas e estable

cepcionalmente, estes locais poderán dispoñer de sesións e

poidan ter continuidade ininterrompida con aquelas sesións nas que se produza a 
venda ou subministración de bebidas alcohólicas, retirándose dos locais, durante 
estas sesións especiais, a exhibición e publicidade deste tipo de bebidas.  

Art. 29.- Normas aplicables ás denominacións comúns.  

Queda prohibido o emprego de nomes, marcas, símbolos ou calquera outras sinais 
distintivas que sexan utilizadas para asociar a condución de vehículos de motor con 
bebidas alcohólicas, simultaneamente, e con outros bens ou servizos que sexan 
comercializados ou ofrecidos por unha mesma empresa ou grupo de empresas. 
A tal efecto, consideraranse pertencentes a un mesmo grupo
constitúan unha unidade de decisión, porque algunha delas exerza ou poida exercer, 
directa ou indirectamente, o control das demais, ou porque dito control corresponda a 
unha ou varias persoas físicas que actúen sistematicamente en concerto. 
Presumirase que existe, en todo caso, unidade de decisión cando concorra algún 
dos supostos previstos

 prexuízo do disposto no apartado anterior, poderán empregarse eses nom

mentación ou o mesmo tipo de

consumo de menores. 
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Sección III- Limitación da oferta de actividades e instrumentos aditivos. 

Art. 30.- Limitacións xerais.  

Queda expresamente prohibida a entrada nos casinos de xogo e salas de bingo aos 
menores de dezaoito anos.  
Queda expresamente p

1. 

2. rohibida a participación dos menores de dezaoito anos en 

3. 
rtado 2, informarase desta prohibición, en galego e castelán. A devandita 

4. bles de calquera establecemento recollido neste apartado, adoptarán 
medidas de control para evitar o uso destas máquinas aos menores de dezaoito 
an

5. Queda expresamente prohibido, aos titulares de casinos, bingos e salas de xogo, 

1. 
e rexistro contará coas persoas que teñen o 

as persoas que o 
soliciten por si mesmas ou a través dos seus representantes legais. A información 
so  difundida, tamén, polo sistema sanitario.  

2. A Administración da Xunta de Galicia desenvolverá regulamentariamente un sistema 

3. 

.- Limitacións da publicidade.  

1. 
, radio 

e vídeo, en franxas horarias de especial protección para a infancia entre as 7 e as 21 
horas, cando s e Autónoma de 
Galicia.  

2. A  a formalización de convenios de 
colaboración coas empresas fabricantes e distribuidoras de xogos de azar, 

xogos e apostas e no uso de máquinas con premio programado e de azar.  
En todos os establecementos públicos nos que se atopen máquinas do tipo recollido 
no apa
información realizarase mediante anuncios ou carteis de carácter permanente, 
fixados de xeito visible. As características de ditas sinalizacións, fixaranse 
regulamentariamente.  
Os responsa

os.  

aos operadores destas máquinas, e aos titulares dos establecementos onde estean 
instaladas, conceder créditos ou avanzar cantidades en metálico a conta aos 
xogadores.  

Art. 31.- Medidas de control.  

Co fin de facilitar o seu propio control, a Administración da Xunta de Galicia 
xestionará o rexistro de prohibidos. Est
acceso restrinxido aos locais de xogo, no que poderanse inscribir 

bre este sistema de restrición deberá ser

de avaliación de potencialidade aditiva das actividades e instrumentos de xogo, 
especialmente os dirixidos a menores.  
A información obtida desta avaliación será difundida públicamente. 

Art. 32

Queda prohibida a publicidade de locais de xogos de sorte, envite ou chou, tanto en 
publicacións infantís e xuvenís, coma nos medios audiovisuais, cine, televisión

e distribúan ou emitan, por centros sitos na Comunidad

Administración da Xunta de Galicia, promoverá

destinados á autolimitación da publicidade destas actividades e instrumentos. 
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Sección IV- Limitacións da oferta doutras adicións. 

1. o os 
as 

2. 

Art. 34.- Das sustancias químicas.  

1. A Administración da Xunta de Galicia, no marco das súas competencias, establecerá 
sustancias e 

2 En esp os menores de dezaoito anos. 
3. Queda ministración destes produtos en  

en ar a atención, especialmente dos nenos e menores, como 
do s e outros obxectos. 

T ITIVOS 

Art. 33.- Dos estupefacientes e psicotropos.  

A produción, prescrición e venda de estupefacientes e psicotropos, así com
produtos naturais con efectos psicotropos, estará suxeita ás limitacións lexislativ
vixentes. 
A Administración da Xunta de Galicia elaborará plans de control do establecido no 
apartado 1. 

regulamentariamente as condicións de venda e presentación de 
produtos comerciais que poidan ser susceptibles de consumirse como drogas. 

. ecial, prohibirase a venda destes produtos a
 expresamente prohibida a venda e sub

vases que poidan cham
ces, refrixerios, xoguete

 
 

ÍTULO III. ATENCIÓN AS PERSOAS CON TRASTORNOS AD

 Sección I- Medidas Xerais en Atención.  

Art. 35.- Obxectivos.  

Serán obxectivos da  presente Lei no marco da atención ás persoas que padecen 
tornos aditivos e aos seus familiatras res: 

Garantir a asistencia sanitaria ás persoas afectadas por problemas de trastornos 
aditivos en condicións

1. 

5. licas asistenciais e sociais ás necesidades das 
persoas con trastornos aditivos. 

6. Po so laboral e as de mantemento no ámbito laboral 
das persoas afectadas por trastornos aditivos, como as mellores vías para a 

7. Reducir a problemática social e xurídico-penal das persoas con trastornos aditivos. 

 de equidade con outras enfermidades. 
2. Mellorar os niveis de saúde e calidade de vida das persoas con trastornos aditivos. 
3. Garantir o respecto aos dereitos das persoas con trastornos aditivos, como usuarios 

dos distintos servizos. 
Potenciar os programas de incorporació4. n social como obxectivo do proceso 
asistencial, establecendo a continuidade entre as actuacións sanitarias e sociais.  
Adecuar os dispositivos das redes púb

tenciar as estratexias de acce

incorporación social. 

8. Impulsar unha cultura social favorecedora da solidaridade e colaboración da 
comunidade na atención ás persoas con trastornos aditivos, buscando o seu apoio 
afectivo e a atención ás familias afectadas. 
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9. Impulsar a cooperación con organizacións non gobernamentais e asociacións de 
autoaxuda de afectados e familiares.  

2. 

3. 

 Público Sanitario. No seu caso, poderán complementar a súa 
oferta pública coa provisión de servizos por parte de recursos privados, debidamente 

os e/ou contratos. Fomentarase o establecemento 
de redes de cooperación para a atención aos afectados. 

6. A  
pe astornos aditivos. 

7. A adopción e aplicación de criterios de calidade, segundo estándares internacionais. 

9. e dos resultados dos diferentes 

S

2. 

Art. 36.- Principios reitores.  

Serán principios reitores da atención ás persoas con trastornos aditivos:  

A conside1. ración dos trastornos aditivos, a efectos asistenciais, como enfermidade 
crónica, recidivante e a súa atención dende a perspectiva da universalidade, 
accesibilidade, descentralización e gratuidade. 
A consideración da incorporación social como obxectivo prioritario do proceso 
asistencial. 
A adaptación dos recursos sanitarios dedicados a dar cobertura sanitaria, psicolóxica 
e social ás persoas afectadas por trastornos aditivos, ao mapa sanitario da 
Comunidade Autónoma, así como á disposición territorial dos recursos sociais.  
A equidade, calidade e eficiencia dos diferentes servizos4.  e programas integrados na 
rede pública asistencial e de servizos sociais, en materia de atención aos trastornos 
aditivos. 

5. A accesibilidade, diversificación, profesionalización, carácter interdisciplinar e  a 
capacidade de adaptación ao individuo, na oferta de atención ás persoas con 
trastornos aditivos. Neste senso, as administracións competentes, aseguraranse da 
dotación de recursos axeitada, así como da súa integración e coordinación orgánica 
e funcional no Sistema

acreditados, a través de conveni

adopción de medidas encamiñadas a acadar a igualdade de oportunidades das
rsoas con tr

8. A elaboración, pola Xunta de Galicia, dunha carta de servizos de atención aos 
pacientes con trastornos aditivos.  
A avaliación permanente da calidade dos servizos 
modelos de atención. 

ección II- Asistencia Sanitaria.  

Art. 37.- Principios reitores das actuacións en materia de asistencia 
sanitaria.  

1. A asistencia sanitaria ás drogodependencias e outros trastornos aditivos prestarase 
na rede asistencial do Sistema Púbico de Saúde de Galicia co fin de evitar posibles 
discriminacións e aumentar a eficiencia do sistema. 
A asistencia ás persoas con problemas derivados do uso de drogas e outros 
trastornos aditivos deberá realizarse preferentemente no seu ámbito comunitario, 
debendo potenciarse o seu tratamento en dispositivos e programas asistenciais de 
carácter ambulatorio. 
A asistencia aos drogodependentes e afec3. tados doutros trastornos aditivos e aos 
seus familiares, deberá realizarse de acordo cos criterios establecidos pola lei 
XX/XXXX, do XXX de XXXX, de Saúde de Galicia. 
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4. 
s e demandas da poboación con trastornos aditivos. 

5. A asistencia sanitaria aos afectados por trastornos aditivos terá como obxectivo 
bá  
e diminución de danos e a mellora das condicións xerais de saúde destas persoas, 
ademais da promoción da súa plena incorporación social. 

6. 
l da política asistencial.  

7. A avaliación permanente da calidade dos procesos e resultados dos diferentes 

cia sanitaria.  

seg

1. 
e centros sanitarios autorizados que integran o 

Sis
2. A adec

persoa s e 
ser

3. A crea
sanitar dos, dedicados aos trastornos aditivos, así como 
do 

4. A elabo
e mello
dos se

as incluirán a accesibilidade a tratamentos con 

mulleres 
drogodependentes, con cargas familiares non compartidas e con outros 

c. Programas adaptados á poboación drogodependente reclusa nos centros 

A oferta terapéutica debe ser plural e diversificada, co fin de adaptarse ás 
características, necesidade

sico a detección precoz, a desintoxicación, a deshabituación, a redución de riscos

A redución da morbi-mortalidade asociada aos trastornos aditivos configúrase como 
un elemento centra

servizos e programas asistenciais, será unha actividade esencial e para cuxa 
realización se deberá dispoñer dos medios necesarios, xa que axudará a mellorar a 
calidade de dita atención. 

Art. 38.- Ordenación e planificación das actuacións en materia de 
asisten

Dende a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Sanidade, promoveranse as 
uintes actuacións: 

Que a asistencia sanitaria das persoas con trastornos aditivos se faga 
preferentemente dende a rede d

tema Púbico de Saúde de Galicia. 
uación progresiva da oferta asistencial en centros específicos de atención a 
s con trastornos aditivos, en canto ao número de prazas, programa

vizos. 
ción dun sistema de autorización e acreditación de centros e dispositivos 
ios, tanto públicos como priva

seu control periódico.  
ración de programas encamiñados á redución de riscos, diminución de danos 
ra das condicións sociais e sanitarias das persoas con trastornos aditivos e 

us familiares. En especial: 
a. Programas específicos dirixidos á poboación drogodependente de máximo 

risco sanitario. Estes program
substitutivos opiáceos ou outros fármacos de eficacia clínica demostrada. 

b. Programas e recursos dirixidos especificamente a 

factores engadidos de risco. 

penitenciarios, promovendo convenios de colaboración con outras 
Administracións co fin de favorecer a incorporación social destes reclusos e a 
continuidade na súa atención, unha vez excarcerados.  

5. Neste senso, promoverase o desenvolvemento de alternativas ao encarceramento 
para as persoas drogodependentes. 

6. A elaboración de programas sanitarios para o tratamento da dependencia nicotínica 
e alcohólica na rede asistencial sanitaria, en especial na atención primaria.  
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Art. 39.- Niveis asistenciais e carteira de servizos  

1. A atención sanitaria ás persoas con trastornos aditivos en Galicia realizarase a 

2. drogodependencias e outros 

3. 

stará integrada na carteira de servizos do Servizo Galego de 

4. 

ellora. 

rnos 

1. trastornos aditivos estará 

2. ros estarán sometidos a un réxime de autorización previa e suxeitos 

4. Estes centros deberán contar cun director ou responsable e ter documentados os 
program odos e técnicas que se utilicen. 

5. Ademais, contarán cun regulamento de réxime interno ou condicións de 
fu eitos 
e deberes dos usuarios estipulados no artigo 5 desta Lei. 

8. A devandita autorización previa presupón a habilitación para subscribir concertos e 
rec

9. No 
estable
modali
terapéuticas que desenvolvan. 

través dunha estrutura coordinada de centros e servizos acreditados, xerais e 
específicos, públicos e privados. 
O documento marco de planificación en materia de 
trastornos aditivos recollerá os niveis de intervención sanitaria que correspondan. 
A Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia definirá regulamentariamente a 
carteira de servizos de asistencia sanitaria relacionados coas drogas e outros 
trastornos aditivos que e
Saúde.  
Nesta carteira de servizos deberán incluírse as evidencias e avances científicos que 
se vaian producindo ao longo do tempo, así como instrumentos de avaliación que 
permitan a súa m

Art. 40.- Dos centros de asistencia sanitaria ás persoas con trasto
aditivos  

O dispositivo de atención sanitaria ás persoas con 
constituído por todos os centros de asistencia, tanto públicos como privados, que 
realicen actuacións específicas sobre esta poboación. 
Todos estes cent
a medidas de control, tanto no que respecta á súa inspección como de información 
estatística e coordinación coas autoridades responsables que se establezan 
regulamentariamente.  

3. Os centros de asistencia a persoas con trastornos aditivos deberán contar co persoal 
suficiente, coa titulación e a experiencia necesaria, así como coas instalacións e 
equipamentos, condicións de capacidade e infraestrutura que regulamentariamente 
se determinen. 

as de actuación, con detalle dos mét

ncionamento e de acceso dos usuarios que, necesariamente, incluirán os der

6. Estarán obrigados a manter un rexistro de usuarios, expedientes persoais, rexistro 
de ingresos e altas, así como, follas de reclamación á disposición dos usuarios e dos 
seus familiares. 

7. Crearase un rexistro de inscrición para estes centros autorizados. 

ibir subvencións das administracións públicas de Galicia. 
documento marco de planificación sobre drogas e outros trastornos aditivos 

cerase o sistema de rexistro, análise, tipificación e avaliación das distintas 
dades terapéuticas. Todos os centros deberán inscribir as modalidades 
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A

A incorpor
obxectivos
coordinaci aditivos, en 
colabo

d. ento asociativo e a incorporación social e familiar, 

a 
ciosanitarios. 

e. O impulso das intervencións que, no ámbito xuvenil, fomenten a formación de 

ade, apoiando a formación e o 
desenvolvemento de normas e métodos de traballo adecuados. 

g. ación de plans de formación que capaciten ás persoas con trastornos 

 ao mundo laboral.  
titución de 

xeitado. 
j. O fomento dos cambios na percepción social respecto ás persoas afectadas 

por trastornos aditivos. 

Art. 42.- Coordinación das actuacións e carteira de servizos en materia de 
incorporación social  

Para dar cumprimento aos obxectivos das actuacións de incorporación social, a Xunta 
de Galicia a través do órgano coordinador previsto no artigo 59 da presente lei, en 
colaboración cos departamentos implicados, promoverá: 

a. A elaboración dunha carteira de servizos ou programas desta área, para os 
efectos da súa integración na carteira de servizos do Servizo Galego de 
Saúde. 

Sección III- Incorporación Social.  

rt. 41.- Obxectivos das actuacións en materia de incorporación social  

ación social debe ser entendida como un proceso flexible no que caben 
 mínimos, intermedios e finais. A Xunta de Galicia, a través do órgano de 
ón en materia de drogodependencias e outros trastornos 

ración con outros departamentos implicados, promoverá as seguintes actuacións: 

a. O establecemento de modelos de incorporación social que teñan como 
obxectivo a promoción da mellora da calidade de vida e conseguir que os 
afectados alcancen actitudes de autonomía persoal, autoestima e asunción 
de responsabilidades, utilizando principalmente os recursos normalizados da 
comunidade. 

b. A cobertura das situacións de necesidade social, a detección activa e 
captación de traballadores con problemas de consumo de drogas e a procura 
do mantemento do seu posto de traballo durante o seu tratamento.  

c. A avaliación e adecuación dos recursos destinados á incorporación social. 
A promoción do movem
promovendo o apoio ás persoas con trastornos aditivos, así como acordos 
entre institucións e entidades de axuda que actúen coordenadamente co
rede de servizos so

grupos que, ademais do seu papel na prevención, sexan instrumentos 
efectivos de integración da xuventude marxinada. Neste senso, potenciarase 
o uso de metodoloxías de traballo de proximid

f. O establecemento de intervencións individuais e comunitarias, que apoien o 
contorno  familiar. 
A elabor
aditivos unha incorporación laboral e faciliten o desenvolvemento dos 
aspectos persoais para dita incorporación. 

h. O desenvolvemento de plans de emprego que faciliten o acceso das persoas 
con trastornos aditivos

i. A incentivación de iniciativas e compromisos laborais e/ou a cons
empresas de inserción ou alternativas similares que aseguren ás persoas con 
trastornos aditivos un nivel de renda a
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b. A promulgación da normativa específica para a acreditación, homologa
ou autorización dos programas e actuacións nesta área. 

c. A a

ción 

mpliación, mellora e formación continuada dos servizos e profesionais que 
esta área. 

 e implantación de sistemas de información e avaliación. 
 

 

T  

traballan n
d. O deseño
e. Incluiranse nestes programas as evidencias e avances científicos que se

vaian producindo ao longo do tempo 

 

ÍTULO IV. DA INVESTIGACIÓN E FORMACIÓN EN MATERIA DE CONDUTAS
ADITIVAS  

 

A
G

1. Co fin 
Comun
Adit

2. O O
e outro

3. Ent

idades 
ros trastornos aditivos.  

c. A creación de fondos documentais e de boas prácticas en relación ás 
ención e atención no ámbito das drogas e outros 

trastornos aditivos. Estes fondos deberán ser accesibles á poboación e ás 

po. 
ención no campo das 

os. 
que reflicta a situación das 

 en Galicia. 

A

1. No  de Galicia, en materia de formación promoverá a 
act  súas vertentes de pregrao, posgrao e formación continuada 

 

rt. 43.- Observatorio sobre Drogas e Outros trastornos Aditivos de 
cia  ali

de ter un coñecemento exhaustivo da situación dos trastornos aditivos na 
idade Autónoma, créase o Observatorio sobre Drogas e Outros Trastornos 
s de Galicia, como grupo de traballo de investigación permanivo ente e estable.  

bservatorio dependerá do órgano coordinador  en materia de drogodependencias 
s trastornos aditivos cuxa composición definirase regulamentariamente.  
s funcións do Observatorio estarán: re a

a. A xestión do Sistema de Información sobre drogas e outros trastornos 
aditivos, que se actualizará no documento marco de planificación sobre 
drogas e outros trastornos aditivos, que se describe no artigo 55. 
A xestión das canles de información coa poboación e coas entb. 
relacionadas co ámbito das drogas e out

actuacións de prev

entidades que desenvolvan a súa actividade neste ámbito. 
d. A realización de estudos e investigacións sobre drogas e outros trastornos 

aditivos, en relación á súa problemática social, sanitaria, económica, etc, das 
que se deriven pautas de actuación futura neste  cam

e. A avaliación dos programas de interv
drogodependencias e outros trastornos aditiv

f. A elaboración dun informe bianual 
drogodependencias e outros trastornos aditivos

g. Calquera outra que se estime oportuna. 

rt. 44.- Da formación  

ma
ividade formativa, nas

rco da presente lei, a Xunta
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de todos os profesionais e axentes sociais implicados no ámbito
drogodependencias e outros trastornos aditivos en Galicia. 

. Serán sectores preferentes de formación os seguintes: 
a. Profesionais da áre

 das 

2
a das ciencias da saúde. 

b. 
c. 
d. do Estado e de institucións 

rio. 
aballan no ámbito das drogodependencias e 

outros trastornos aditivos. 

T

Profesionais da área das ciencias sociais  
Profesionais da área das ciencias educativas. 
Persoal das forzas e corpos de seguridade 
penitenciarias. 

e. Pais de alumnos de ensino primario e secunda
f. Membros de entidades que tr

g. O  Voluntariado. 

ÍTULO V. DOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN PARA GARANTIR AS 
A
T

 

1. 
 drogas e outras condutas aditivas. Este sistema deberá obter, procesar, 

rogas e outras adicións, sobre as 

2. 

licia. 

añol e europeo. 
4. O sistema de información, tamén deberá definir e recoller a información que permita 

coñecer e estudar os progresos e avances na consecución dos obxectivos 
marcados. 

5. O ón que garante o dereito á 
confidencialidade dos datos que se manexen.  

7. stá 

CTUACIÓNS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS E OUTROS 
RASTORNOS ADITIVOS 

CAPÍTULO I- Información, calidade e control  

 Sección I- Sistemas de información.  

Art. 45.- Sistema de información  

A Consellería de Sanidade da Xunta establecerá un sistema de información sobre o 
consumo de
analizar e difundir información sobre os factores de risco e de protección, sobre a 
incidencia e prevalenza dos trastornos de d
actuacións en materia de prevención e sobre os centros e programas de atención ás 
persoas afectadas. 
O sistema de Información sobre Drogas e outros Trastornos Aditivos de Galicia 
deberá estar integrado no Sistema de Información de Saúde de Galicia definido no 
artigo 71 da Lei … de Saúde de Ga

3. O Sistema de Información sobre Drogas e outros Trastornos Aditivos de Galicia 
deberá ter en conta as recomendacións de organismos internacionais e en especial, 
dos observatorios de drogas esp

sistema deberá ter presente toda a regulaci

6. O sistema contará cun mecanismo de avaliación continuada, que permita a detección 
precoz das desviacións e xere accións correctoras que garantan a eficacia final do  
documento marco de planificación sobre drogas e outros trastornos aditivos, 
permitindo a súa adecuación ás novas necesidades ou diferentes escenarios de 
intervención que poidan emerxer. 
A xestión do Sistema de Información sobre Drogas e outros Trastornos Aditivos e
asignada ao Observatorio sobre Drogas e Outros Trastornos Aditivos de Galicia  
definido no artigo 43 desta lei.  
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1. 
ependencias e outros trastornos aditivos.  

2. Os diferentes departamentos da Xunta de Galicia con competencias en materia de 
prevención, atención sanitaria e incorporación social de drogodependencias e outros 
trastornos aditivos, deberán establecer os sistemas de aseguramento da calidade 
que ga s ás necesidades da poboación nesta materia. 

3. Os sistemas de aseguramento de calidade deberán ter presentes os sistemas xerais 
de  
pr berán ser definidos normativamente e seguir os 
criterios establecidos pola Xunta de Galicia. 

eberá ter 

nspección das actuacións en materia de drogodependencias e 

1. 

2. 

 e control do cumprimento das actuacións de diminución da oferta.  

4. 
 en  documento público, que gozará da presunción de 

veracidade. 
5  entidades, centros, servizos e demais recursos en materia de 

trastornos aditivos, estarán suxeitos á obriga de permitir ás autoridades de 
les a información, documentos, 

libros e demais datos que lles sexan requiridos, así como a prestar toda a 
co mprimento da normativa vixente. A 
obstrución aos labores de inspección será sancionada conforme ao establecido na 

6. 

Sección II- Sistema de Calidade.  

Art. 46.- Acreditación de centros e programas  

A calidade é un compoñente fundamental para acadar os mellores resultados no 
campo das drogod

rantan actuacións orientada

 calidade e incluirán os estándares e o procedemento de autorización de centros e
ogramas. Estes sistemas de

4. Calquera actividade preventiva e calquera centro ou servizo de atención que se 
preste no ámbito das drogodependencias e outros trastornos aditivos, d
unha autorización de funcionamento e deberá cumprir os estándares definidos 
normativamente. 

 

 Sección III- Inspección.  

Art. 47.- I
outros trastornos aditivos.  

A Xunta de Galicia exercerá funcións de inspección e control sobre as entidades, 
centros, establecementos, servizos e programas previstos na presente lei. 
As entidades que integran a Administración Local de Galicia, ,  e as forzas e corpos 
de seguridade do Estado, no eido das respectivas competencias, exercerán funcións 
de inspección

3. O exercicio das funcións inspectoras realizarase nos termos previstos na Lei de 
Saúde de Galicia, e na Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de Sanidade. 
Os feitos constatados polo persoal ao que se lle recoñeza a condición de axente da 
autoridade, formalizaranse

. Os titulares das

inspección o acceso ás instalacións e de facilitarl

laboración precisa para a comprobación do cu

presente lei. 
Todas as entidades, centros, servizos e demais recursos en materia de trastornos 
aditivos, inspeccionaranse periodicamente e en todo caso, sempre que exista unha 
denuncia. Para tal efecto establecerase mediante orde da conselleira de sanidade un 
plan anual de inspección. 
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 CAPÍTULO II- Financiamento 

 Xunta de Galicia e dos seus 
organismos autónomos que actúen no ámbito dos trastornos aditivos, así como os 

as distintas administracións locais, deberán prever para cada exercicio económico, 
a través dos órganos de coordinación que regulamentariamente se establezan, as 
dotació dispoñibilidades económicas de cada 
exercicio, se destinen a executar as actividades reguladas nesta lei e que sexan da 
súa co

cto das sancións en materia de drogas e 
outros trastornos aditivos.  

 

 

1. 
axustarase aos principios recollidos no título IX da Lei  do 

Estado 30/1992, do 26 de nove xurídico das administracións 
pú trativo común, sen prexuízo das 

, poderán consistir, con 
na inclusión en programas preventivos de carácter 

formativo ou informativo, ou de tratamento,que se desenvolverán durante un número 
de , 
ser
infracc

3. O d
previst uridade cidadá, 
def
servizo

 

Art. 48.- Dos compromisos orzamentarios.  

Os presupostos das distintas consellerías da

d

ns presupostarias que, conforme ás 

mpetencia. 

Art. 49.- Financiamento dire

Os ingresos que se produzan pola imposición de sancións tipificadas nesta Lei, 
xerarán un crédito pola mesma contía nas dotacións orzamentarias específicas, 
destinadas á prevención, asistencia e incorporación social no ámbito das 
drogodependencias e outros trastornos aditivos.  

 

CAPÍTULO III- Réxime sancionador  

Sección I- Das infraccións.  

Art. 50.- Disposicións xerais  

Constitúe infracción administrativa toda acción ou omisión tipificada nesta lei. O 
procedemento sancionador 

mbro, de réxime 
blicas e do procedemento adminis

responsabilidades civís, penais ou de calquera outra orde que poidan concorrer. 
2. As sancións por infracción do artigo 27 da presente Lei, referidas ao consumo de 

alcohol por menores e nos lugares onde está prohibido
consentimento do infractor, 

sesións previamente fixado. No caso de que o infractor rexeitara esta medida
á substituída pola multa correspondente, prevista nesta lei para ese tipo de 

ións. 
isposto no presente capítulo entendese sen prexuízo da aplicación dos reximes 

os na normativa específica en materias tales como seg
ensa dos consumidores e usuarios, publicidade, sanidade, medicamentos, 

s sociais ou tabaco. 
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A

1. As 
graves

2. Constit

a. 

c. 

d. escrito na presente lei que non se 

3. Con t

c. 
istración, así como 
quela. 

ablecidas no correspondente 
acreditación ou autorización que habilita 

establecementos, centros ou servizos para desenvolver actividades de 

e. 

f. 

g. accións leves no prazo dun ano 

 e non concorra dano grave para a saúde das persoas. 

nción en materia de drogodependencias en 

j. 

4. Co

 de 

rt. 51.- Clasificación das infraccións.  

infraccións administrativas ao establecido na presente lei cualifícanse como leves, 
 ou moi graves. 
úen infraccións leves: 

O incumprimento das obrigas de carácter formal ou de sinalización externa. 
Todas aquelas que se cometan por simple neglixencia e non comb. porten un 
prexuízo directo para a saúde individual ou colectiva.  
O mero retraso no cumprimento das obrigas de información, comunicación ou 
comparecencia por requirimento da autoridade competente. 
Calquera outro incumprimento ao pr
tipifique como infracción grave ou moi grave. 
As tipificadas como tales por normas sectoriais aplicables. e. 

úen infraccións graves: sti

a. O incumprimento do disposto nos artigos 24 a 34 da presente lei agás os que 
se refiran a infraccións consideradas como leves. 

b. A negativa ou resistencia a prestar colaboración ou facilitar a información 
requirida polas autoridades competentes, así como a subministración de 
información inexacta ou documentación falsa.  
As accións ou omisións que perturben, obstrúan ou impidan de xeito grave o 
desempeño da actividade inspectora e de control da Admin
as ofensas graves ás autoridades e axentes encargados da

d. A alteración substancial das características est
título administrativo de 

asistencia, reinserción ou prevención.  
Levar a cabo actividades de carácter lucrativo en establecementos, centros 
ou servizos dependentes de entidades constituídas sen ánimo de lucro. 
Aquelas que sexan concorrentes con infraccións sanitarias leves ou servisen 
para facilitar ou encubrir a súa comisión. 
A comisión de tres infr

h. O incumprimento dos requirimentos específicos e das medidas cautelares ou 
definitivas que formulen as autoridades competentes, sempre que se produza 
por primeira vez

i. Iniciar, prestar ou desenvolver servizos ou actividades de asistencia, 
reinserción ou preve
establecementos, centros ou servizos non autorizados ou por persoal non 
cualificado legalmente.  
As tipificadas como tales por normas sectoriais aplicables. 

nstitúen infraccións moi graves: 

a. Non respectar a dignidade humana e a integridade física ou moral das 
persoas, ou a restrición inxustificada das súas liberdades e dereitos, así como 
atentar ou vulnerar o dereito á intimidade persoal ou familiar, ou o deber de 
sixilo profesional na prestación de servizos ou no desenvolvemento
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actividades de asistencia, prevención ou reinserción en materia de 
drogodependencias.  
A negativa absoluta a facilitar información ou prestarlles colabb. oración aos 

en as 
autoridades sanitarias. 

izo ou o desenvolvemento de actividades de asistencia, 
prevención ou reinserción en materia de drogodependencias con ocultación 

e. A resistencia, coacción, ameaza, represalia, desacato ou calquera outra 

ección, control e información estatística e sanitaria, e de tratamento de 
produtos tóxicos e perigosos que a lexislación vixente estableza. 

servizos de control e inspección e o falseamento da información 
subministrada. 

c. O incumprimento reiterado dos requirimentos específicos que formul

d. A prestación do serv

ou enmascaramento da súa auténtica natureza co obxecto de eludir a 
aplicación da lexislación vixente na materia. 

forma de presión que se exerza sobre as autoridades sanitarias ou os seus 
axentes, na súa actividade de control ou inspección.  

f.  Non efectuar o previo rexistro das modalidades terapéuticas que 
desenvolvan os centros, servizos ou establecementos en materia de 
drogodependencias de acordo co que establece esta lei. 

g. A reincidencia na comisión de infraccións graves nos últimos dous anos. 
h. O incumprimento por centros, servizos e establecementos das medidas de 

insp

i. Aquelas que sexan concorrentes con outras infraccións sanitarias graves ou 
que servisen para facilitar ou encubrir a súa comisión. 

j. As tipificadas como tales por normas sectoriais aplicables. 

Art. 52 - Responsables. 

1.- Das diferentes infraccións será responsable, con carácter xeral, a persoa física 
ou xurídica que cometa os feitos tipificados como tales. 

2. As s distintas infraccións, serán responsables das i mesmo, e en función da
mesmas os stablecementos nos que se  titulares das entidades, centros, locais ou e
comet no seu defecto, os empregados que estean a cargo dos a a infracción ou, 
mesm  importador, o distribuidor e o explotador da máquina os; o fabricante, o
expendedora; o beneficiario da publicidade ou da promoción, entendendo por tal tanto ao 
titular da marca ou produto anunciado, como ao titular do establecemento ou espazo no 
que se exhiba a publicidade, así como, no seu caso, a empresa publicitaria e o 
patrocin oad r. 

3. Cando cometidos corresponda a un menor, a responsabilidade dos feitos 
responderán sol ores e gardadores legais ou de feito, idariamente con él os seus pais, tit
por esta orde, en  imposta a éstes de previr a comisión  razón ao incumprimento da obriga
de infracci s administrativas que se imputen aos menores. A responsabilidade solidaria ón
virá referida a sufragar a contía pecuniaria da multa imposta. A sanción económica da 
multa, poderá sustituirse por medidas reeducadoras, co consentimento do infractor. 
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Art. 53.- Sancións  

As infraccións o, medio ou máximo, 
atendendo á gra usados, ao risco para 
a saúde e á intencionalidade ou reiteración, da forma seguinte: 

• * Máximo: de 301 ata 600 euros. 

b. 

 Medio: de 3.001 euros ata 6.000 euros. 
• * Máximo: de 6.001 euros ata 10.000 euros. 

c. Infraccións moi graves: Multa de 10.001 euros ata 600.000 de euros, nos 

d. 

 prazo máximo de cinco anos. 

A

 Serán compet

a. Os
pot
e grav
peche 
instalación  
subvención de carácter financeiro que o particular ou a entidade infractora 
obtivesen ou teñan solicitadas do Concello.  

b. Os titulares dos centros directivos con rango de director xeral das 
Consellerías con competencias en drogas e outros trastornos aditivos, para  a 

Sección I- Das sancións.  

á presente lei sancionaranse en graos mínim
vidade da infracción, á natureza dos prexuízos ca

a. Infraccións leves: Multa de ata 600 euros, nos seguintes graos: 
• * Mínimo: ata 30 euros. 
• * Medio: de 31 ata 300 euros. 

 
Infraccións graves: Multa de 601 euros ata 10.000 euros, nos seguintes 
graos: 

• * Mínimo: de 601 euros ata 3.000 euros. 
• *

seguintes graos: 

• * Mínimo: de 10.001 euros ata 120.000.euros. 
• * Medio: de 120. 001 euros ata 300.000.euros. 
• * Máximo: de 300.001 euros ata 600.000 euros. 

Nos casos de especial gravidade con transcendencia notoria e grave para a 
saúde, o Consello da Xunta de Galicia poderá acordar o peche temporal do 
establecemento, instalación ou servizo por un

Nestes casos aos que se refire o parágrafo anterior, poderá impoñerse como 
sanción complementaria a supresión, cancelación ou suspensión de calquera 
tipo de axudas ou subvencións de carácter financeiro que o particular ou a 
entidade infractora obtivesen ou teñan solicitadas da Administración pública 
galega. 

rt. 54.- Competencia sancionadora.  

entes para a  imposición de sancións:  

 Concellos, a través dos órganos aos que lles corresponda o exercicio da 
estade sancionadora, para a imposición de sancións por infraccións leves 

es en contía igual ou inferior a 6.000 euros. Tamén poderán acordar 
temporal, por un prazo máximo de cinco anos, do establecemento, 

ou servizo infractor; e a suspensión de calquera tipo de axuda ou
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imposición de sancións por infraccións  graves en contía  superior a 6.000 
euros. 

mporal, por un prazo máximo de cinco anos, do 

rácter financeiro que o particular ou a entidade infractora 
obtivesen ou teñan solicitadas da Administración pública galega. 

1 ionador, o órgano competente poderá adoptar as medidas 
provisionais ou cautelares imprescindibles tendentes á salvagarda da saúde, 
segurid , así como a suspensión ou clausura preventiva 
de servizos, establecementos e centros ou a retirada preventiva de autorizacións, 
pe ministrativas, nos 

arácter de sanción a clausura ou o peche de centros, establecementos 
ou servizos que non conten coas autorizacións administrativas preceptivas ou a 
sus
requisi

 
 

TÍTULO 

c. Os titulares das Consellerías con competencias en drogas e outros trastornos 
aditivos,  para a imposición de sancións por infraccións moi graves en contía 
igual ou inferior a 300.000 euros. 

d. Correspóndelle ao Consello da Xunta de Galicia: 
i. Impoñer as sancións previstas pola comisión de faltas moi graves de 

contía superior a 300.000 euros. 
ii. Acordar o peche te

establecemento, instalación ou servizo infractor. 
iii. Así mesmo poderá impoñer a sanción complementaria de supresión, 

cancelación ou suspensión de calquera tipo de axuda ou subvención 
de ca

 

Art. 55.- Medidas cautelares ou provisionais.  

. Iniciado o expediente sanc

ade e protección das persoas

rmisos, licencias e outros títulos expedidos polas autoridades ad
termos previstos na Lei..../...., do .... de ......., de Saúde de Galicia e na Lei 14/1986, 
do 25 de abril, xeral de Sanidade. 

2. Non terán c

pensión das actividades ata tanto se reparen os defectos ou se cumpran os 
tos esixidos.  

VI. COMPETENCIAS, PLANIFICACIÓN, COORDINACION E  
PAR

 

Art. 

1.- Corres
competenc

b. 
n 

TICIPACIÓN SOCIAL  

Sección I- Competencias.  

56.- Das competencias da Administración Autonómica.  

pondelle ao Consello da Xunta de Galicia o exercicio das seguintes 
ias: 

a.  e outros 
trastornos aditivos para a Comunidade Autónoma de Galicia. 
A aprobación das estruturas administrativas en materia de 
drogodependencias e o

O establecemento da política en materia de drogodependencias

utros trastornos aditivos, así como a súa organizació
e réxime de funcionamento. 
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c. A aprobación da normativa de autorización de apertura, funcionamento e 
acreditación de centros de atención e programas de prevención e 
incorporación social de drogodependencias e outros trastornos aditivos. 

ucións públicas e 

e. 
 publicidade e promoción e 

 termos previstos nesta Lei. 
g. A adopción, en colaboración con outras Administracións Públicas, de todas 

rar o cumprimento do 
establecido nesta Lei. 

ión, asistencia e incorporación social das persoas 

c.  ou colaboración xeral coas Administracións Públicas, 

d. llo da Xunta de Galicia, para a súa 

e. ón do Sistema de Información sobre Drogas e 

Art. s da Administración Local.  

1. 
cellos da Comunidade Autónoma de 

Ga
a. 

ohibición de consumo de bebidas alcohólicas 

c.  
medidas de control que establece a presente Lei, especialmente nas 
dependencias municipais.  

d. O exercicio da potestade sancionadora nos termos previstos nesta Lei. 
e. Adoptar as medidas cautelares dirixidas a asegurar o cumprimento do 

establecido nesta Lei. 

d. A aprobación, modificación e revisión das tarifas para a prestación e 
concertación de servizos que poidan establecerse con instit
privadas, nos termos que regulamentariamente se establezan. 
A inspección dos establecementos que vendan bebidas alcohólicas, tabaco e 
dos demais lugares, onde esta Lei limite a súa
prohiba o seu subministro e consumo. Todo isto sen prexuízo das 
competencias atribuídas aos Concellos respecto aos establecementos 
comerciais. 

f. O exercicio da potestade sancionadora a través das Consellerías 
competentes por razón da materia, nos

aquelas medidas que foran precisas para asegu

2. Dentro da estrutura da Xunta de Galicia, correspóndelle á Consellería de Sanidade: 
a. O control dos centros, servizos, establecementos e actividades sanitarias, 

relacionados coa prevenc
con trastornos aditivos. 

b. A proposta da estrutura orgánica do órgano de coordinación en materia de 
drogodependencias e outros trastornos aditivos. 
A cooperación
entidades privadas e institucións nas actuacións en materia de 
drogodependencias e outros trastornos aditivos. 
A elaboración e envío ao Conse
aprobación, do Documento Marco de Planificación en materia de 
drogodependencias e outras adicións. 
O establecemento e xesti
outros Trastornos Aditivos de Galicia. 

57.- Das competencia

Sen prexuízo das demais competencias que o ordenamento vixente lles atribúe e no 
marco das mesmas, corresponde aos Con

licia, no seu ámbito territorial: 
A determinación dos criterios que regulen a localización, distancia e requisitos 
que deberán reunir os establecementos onde se subministre, venda, 
dispense ou consuman bebidas alcohólicas, así como a vixilancia e control 
dos mesmos.   

b. A declaración de determinadas zonas como de acción prioritaria aos efectos 
de garantir o cumprimento da pr
en determinados espazos públicos. 
Velar, no marco das súas competencias, polo cumprimento das diferentes
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2 Adema
ipais de máis de 20.000 habitantes terán as seguintes 

competencias e responsabilidades mínimas: 
 

do en coordinación e de conformidade cos criterios 
establecidos no documento marco de planificación sobre  drogas e outros 

de réxime sancionador. 

 

 
a

e drogas e outros 

1. 
este ámbito.  

s drogodependencias e 

3. 
s, proxectos, programas e inversións que realicen as distintas 

4. 

inador en 

6.  ter en conta as estratexias 
nacionais e internacionais en materia de drogodependencias e outros trastornos 
aditivos. 

7. O Documento marco de Planificación  autonómico terá carácter temporal e a súa 
revisión estará prevista no propio Documento marco de Planificación . 

8. O Documento marco de Planificación deberá elaborarse coa participación de todas 
as administracións públicas con competencias no ámbito das drogodependencias e 

. is das sinaladas no punto anterior, os Concellos, mancomunidades ou 
agrupacións munic

a. A aprobación e execución do Plan Municipal sobre Drogas e outros trastornos
aditivos, elabora

trastornos aditivos. Este Plan deberá incluír a coordinación entre as 
administracións en materia de inspección e 

b. A execución dos programas de prevención que se desenvolvan 
exclusivamente no seu ámbito. 

c. O fomento da participación social e o apoio ás institucións sen ánimo de 
lucro, que no municipio desenvolvan actuacións previstas no Plan Municipal. 

Sección II- A Planificación no ámbito de drogas e outros trastornos 
ditivos de Galicia.  

Art. 58.- O Documento marco de Planificación sobr
trastornos aditivos.  

O Documento marco de Planificación sobre drogas e outros trastornos aditivos é o 
instrumento básico de planificación n

2. O Documento marco de Planificación definirá as estratexias, obxectivos e a 
priorización das novas inversións nas distintas áreas de intervención: prevención, 
asistencia, incorporación social, formación, investigación, coordinación e outras que 
se estimen oportunas. A finalidade do Documento marco de Planificación é conseguir 
diminuír a carga social e de enfermidade producidas pola
outros trastornos aditivos. 
O Documento marco de Planificación será o documento que oriente todas as 
actuación
administracións públicas con competencias neste ámbito. E igualmente servirá de 
guía para todas as actuacións que realicen as entidades privadas que traballen no 
campo das drogodependencias e outros trastornos aditivos.  
O Documento marco de Planificación será vinculante para todas as administracións 
públicas e entidades privadas ou institucións que, con cargo aos presupostos xerais 
da Comunidade Autónoma, reciban fondos para o desenvolvemento de actuacións 
en relación cos trastornos aditivos.  

5. A elaboración do Documento marco de Planificación será competencia da 
Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia, a través do órgano coord
materia de drogodependencias e outros trastornos aditivos. O Documento marco de 
Planificación  será presentado para a súa aprobación polo Goberno da Xunta, que o 
remitirá ao Parlamento de Galicia para o seu coñecemento. 
O Documento marco de Planificación deberá basearse e
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o trastornos aditivos e coas entidades e asociacións que traballan neste ámbito. 
Tamén deberase ter en co

utros 
nta no documento marco de planificación os 

planteamentos da poboación, axentes sociais e dos afectados e as súas  familias.   
9. Es  

m e sistema de avaliación.   
10. Participarán na elaboración do Documento marco de Planificación todas as 

 

  ación das accións no ámbito das drogas e outros 

 Órgano coordinador en materia de drogodependencias e outros 
trastornos aditivos.  

1. O stornos aditivos, 
será o órgano encargado de asesorar, coordinar e supervisar as directrices e accións 

presupostos e recursos que, en relación co Documento 

ica. 

 de drogodependencias e outros trastornos aditivos.  

1 Co fin de asegurar a participación e coordinación de todas as partes interesadas na 
materia, constituiranse unha serie de órganos colexiados sobre drogodependencias 
e 

2.  A composición e o funcionamento destes órganos colexiados, determinaranse 

3. 
ceranse 

 

tablecerase regulamentariamente o procedemento de elaboración do Documento
arco de Planificación,  así como o seu contido 

administracións e entidades que teñan responsabilidade no ámbito da prevención, 
asistencia sanitaria, incorporación social, formación e investigación en materia de 
drogodependencias e outros trastornos aditivos. 

Sección III- Coordin
trastornos aditivos de Galicia.  

Art. 59.-

 órgano coordinador en materia de drogodependencias e outros tra

que, respecto da materia obxecto desta lei, se desenvolvan no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia. Así mesmo, corresponderalle a coordinación e 
supervisión dos programas, 
marco de Planificación sobre drogas e outros trastornos aditivos, teña asignada a 
Administración autonóm

2. O seu nivel orgánico e ámbito competencial virá determinado por un decreto da 
Xunta de Galicia, por proposta do departamento da Xunta competente en materia de 
sanidade. 

Art. 60.- Dos órganos colexiados de participación e de coordinación en 
materia

. 

outros trastornos aditivos. 

regulamentariamente. 
Ademais dos órganos colexiados, fomentarase a colaboración e intercambio de 
información a nivel nacional e internacional. No ámbito internacional, estable
canles de coordinación e relación cos órganos da Unión Europea e Iberoamérica, 
para o estudo e a realización conxunta de proxectos e programas. De xeito moi 
especial, fomentarase a colaboración coa Comunidade de Traballo Galicia–Norte de 
Portugal.
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1. 
tornos 

2. 

lecidas nos artigos incluídos no título XXX da lei … de saúde de 

3. rganizacións sen ánimo de lucro terán consideración preferente 
par
anterio

1. responsabilidade social debe de impregnar a coordinación das 
actuacións no ámbito do Documento marco de Planificación sobre drogas e outros 
trastornos aditivos, no que as instancias administrativas e a sociedade civil deben 
seguir tomando un papel activo para a correcta abordaxe desta problemática. 

2. A ica fomentará e apoiará as iniciativas sociais e a 
colaboración coas organizacións non gobernamentais e entidades sociais, 

ámbitos preferentes de actuación das organizacións non gobernamentais e 
ntidades sociais:  

a. A concienciación social acerca da problemática das drogodependencias e 
s. 

b. A prevención no ámbito comunitario. 

a lei … de 
Saúde de Galicia. 

s contratos en materia de publicidade e patrocinio firmados antes da entrada en vigor 
da presente lei, disporán do prazo dun ano para adaptarse ás limitacións establecidas 
nesta 

 

uedan derogadas a Lei 2/1996, do 8 de maio, de Galicia sobre drogas e cantas 
disposicións de igual ou inferior rango se opoñan ao disposto na presente lei. 
 

Sección IV- Da participación social  

Art. 61.- Da participación do sector privado.  

 Para a consecución dos obxectivos e principios reitores desta lei, recoñécese a 
importancia do sector privado de atención sanitaria aos afectados por tras
aditivos, como complementario e subsidiario ao sistema asistencial público. 
A colaboración do sector privado de atención sanitaria co Sistema Público, 
instrumentarase a través das diferentes fórmulas de contratos de servizos definidas e 
das directrices estab
Galicia. 
As entidades e as o

a a subscrición de contratos de servizos, nos termos expresados no apartado 
r. 

A   e entidades sociais  

O principio de cor

rt. 62.- Das Organizacións non gobernamentais

Administración autonóm

considerando o seu importante papel en materia de drogodependencias e outros 
trastornos aditivos. 

3. Serán 
e

outros trastornos aditivo

c. O apoio á incorporación social dos afectados. 
4. A efectos de voluntariado social cumprirase o establecido no artigo 27 d

 

Disposición transitoria  

O

lei. 

Disposición derrogatoria.  

Q
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Disposición final primeira.  

Autorízase á Xunta de Galicia a ditar cantas normas sexan precisas para o 
desenvolvemento e a execución desta lei. 
 

Disposición final segunda.  

A presente lei entrará en vigor aos dous meses da súa publicación no Diario Oficial de 
Galicia. A Xunta de Galicia, mediante decreto, procederá á revisión e actualización 
periódica das contías das multas. 
 

Disposición final terceira.  

No prazo de seis meses, a partir da entrada en vigor da presente lei, a Xunta de Galicia 
aprobará a normativa que regule a autorización de apertura, funcionamento e 
acreditación dos centros e servizos de atención aos enfermos con drogodependencias e 
outros trastornos aditivos. 
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