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INTRODUCCIÓ 

 

Les addiccions constitueixen un  fenomen bio-psicosocial que interactua en la vida 
quotidiana de les persones i de la societat en general, convertint-se per això en una 
problemàtica sociocultural i de salut pública de gran complexitat que requereix la 
participació de la comunitat en el seu abordatge, tant en el desenvolupament d'estratègies 
preventives, com en l'aplicació d'aquells processos d'assistència i integració social i 
laboral que s'han mostrat eficaces des del camp de la intervenció bio-psicosocial 
El Pla Nacional sobre Drogues (PNSD)  constitueixen el principal referent institucional 
i tècnic en matèria de drogues, assumint la funció de coordinar i potenciar les polítiques 
en matèria de drogues i que es duen a terme des de les diferents Administracions 
Públiques i Entitats Socials. 
Les Corporacions Locals, com a institució veritablement pròxima al ciutadà, han de posar  
a la disposició de   els seus ciutadans, recursos que els donen suport en els seus .dificultats, 
que espenten les seues motivacions i acompanyen durant el seu procés de recuperació pel 
que  basant-nos en la Llei 10/2014  de la Generalitat Valenciana que estableix 
específicament,  que una de les competències en aquesta matèria en  els municipis de més 
de 20.000 habitants consisteix en  
“L'aprovació i execució d'un pla municipal sobre trastorns addictius”, elaborat en 
coordinació i de conformitat amb els criteris establits en el Pla Estratègic sobre 
Trastorns Addictius de la Generalitat, que inclourà programes de prevenció, així com 
d'informació i assessorament a través de les unitats destinades a la  prevenció 
comunitària de conductes addictives amb la finalitat de: 
 

 Detectar i reduir els factors de risc de les drogodependències i altres 
conductes addictives 

 Potenciar els factors de protecció 
 

Pel que a l’Ajuntament de  Mutxamel, li competeix tindre un servei especialitzat 
de titularitat local , UPCCA que desenvolupa programes de prevenció a fi de reduir o 
evitar l'ús i/o abús de drogues i altres conductes addictives, així com promoure hàbits de 
vida saludables. (Decret 132/2010, de 3 de setembre, del Consell). 
Aquestes actuacions de prevenció quedaran reflectides en el II   PLA MUNICIPAL 
SOBRE DROGODEPENDÈNCIES I/O ALTRES CONDUCTES ADDICTIVES  
2022-2025  ,  com a instrument dinàmic de planificació i ordenació dels recursos, 
objectius, programes i accions a desenvolupar en l'àmbit territorial del municipi per a 
incidir en la reducció de les drogodependències i/o altres conductes addictives concordes 
a l'evolució ,que en  el fenomen de les addiccions s'ha  experimentat al llarg dels últims 
anys i després de l'avaluació de l'anterior  PMD 2017-2020 
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El pla  tindrà  una temporalització de 4 anys, 2022-2025, pretén,  impulsar  les 
actuacions en matèria d'addiccions amb  programes, estratègies i àmbits d'actuació, 
concordes amb l'evolució que el fenomen de les addiccions ha experimentat al llarg dels 
anys.  
La Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) de Mutxamel , 
està  adscrita  a la Regidoria  d'Educació  i acreditada per la Direcció General de Salut 
Pública i Addiccions de la Generalitat Valenciana  i inscrita  en el registre de Centres i 
Serveis d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències de la Comunitat Valenciana 
ACD/9083   
 

 
2. PRINCIPIS D'ACTUACIÓ 

 
L'Estratègia  de la UE en matèria de lluita contra la Droga 2021-2025, l'Estratègia  

Nacional  sobre Addiccions  2017-2024 , elaborada pel Pla Nacional sobre Drogues i  l'III 
Estratègic sobre Drogodependències i altres trastorns Addictius, aprovat pel Consell, el 
17 de gener 2014, configuren el marc de referències en el qual se circumscriu aquest Pla 
Municipal i determina els principis rectors i els objectius globals que han d'estructurar el 
seu desenvolupament. 

De l'anàlisi dels principis rectors que plantegen els tres documents i entenent que 
cadascun d'ells s'adapta a la seua posició estratègica dins d'un àmbit territorial i polític 
diferent, hem extret aquells components que es poden adaptar al nostre àmbit 
d'intervenció municipal, aquests són: 

EQUITAT: Garantir l'accés  a tots els ciutadans de Mutxamel  als diferents programes 
i serveis, que es desenvolupen sota criteris de proximitat a la ciutadania,  bé a través de 
ser derivats o per iniciativa pròpia. 
PARTICIPACIÓ SOCIAL- Mitjançant la sensibilització i conscienciació de la societat 
en el seu conjunt a fi de promocionar hàbits saludables, el rebuig del consum de drogues 
i la solidaritat amb els afectats i prioritzant la intervenció preventiva amb grups 
poblacions que es troben en situacions de major vulnerabilitat. 
 
COORDINACIÓ INTERSECTORIAL I INTERDISCIPLINARIETAT Permetent 
un enfocament i un abordatge multifactorial i multidisciplinari i fomentant l'optimació 
d'esforços i recursos mitjançant la coordinació i cooperació dels diferents agents. 
 
 
EFICÀCIA, EFICIÈNCIA  I AVALUACIÓ CONTÍNUA dels resultats de les 
actuacions i programes, desenvolupant una intervenció professional especialitzada i 
basada en l'evidència científica sota normes de qualitat 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

3. MARC NORMATIU 
 
El II  Pla Municipal sobre Drogodependències  i altres Conductes Addictives, de 
l'Ajuntament de Mutxamel, se secunda o sustenta en la legislació següent: 
 
A nivell internacional:   

- L'Estratègia  de la UE en matèria de lluita contra la Droga 2021-2025 

 
  

A nivell nacional:   
 

- Estratègia  Nacional  sobre Addiccions  2017-2024 , elaborada pel Pla 
Nacional sobre Drogues es configura com a marc de referència per a totes les 
Administracions públiques i les organitzacions socials i suposa una eina per a 
promoure, facilitar i donar suport a la intervenció preventiva i assistencial dins 
de l'àmbit competencial de l'Administració local.    

 
- Llei 4/2010, de 30 desembre, per la qual es modifica la llei  28/2005, de 

mesures sanitàries contra el Tabaquisme i reguladora de la venda, el 
subministrament , el consum i la publicitat dels productes del tabac. 

 

- Llei orgànica, 4/2015 de Protecció de la Seguretat Ciutadana. 

 

- Llei 13/2011, de 27 de maig, de regulació del joc 

 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril,  reguladora de les Bases de Règim Local ( art. 44) 

 
A nivell autonòmic 

- III Pla Estratègic de Drogodependències i altres trastorns addictius de la 
Comunitat Valenciana, 2014,  que genera un marc i unes directrius en relació 
a la prevenció, assistència i integració social de les persones drogodependents. 
 

- Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat 
Valenciana, és la Llei sectorial que desenvolupa les competències municipals 
en Salut Pública i la defineix com el conjunt de les activitats organitzades per les 
administracions públiques, amb la participació de la societat, per a previndre la 
malaltia, així com per a promoure, protegir i recuperar la salut de les persones, 
tant en l'esfera individual com en la col·lectiva i mitjançant accions sanitàries, 
sectorials i transversals.  

 
Dins del marc d'aquest concepte de Salut Pública, respecte a la prevenció de 



                                    

5 
 

drogodependències la Llei 10/2014 la defineix com un “conjunt divers d'actuacions 
encaminades a eliminar o modificar els factors de risc associats al consum de drogues, 
o a altres conductes addictives, amb la finalitat d'evitar que aquestes es produïsquen, es 
retarde el seu inici, o es convertisquen en un problema per a la persona o el seu entorn” 
i estableix que les administracions públiques, en el seu àmbit competencial, 
desenvoluparan, promouran, secundaran, fomentaran, coordinaran, controlaran i 
avaluaran els programes i actuacions en matèria de prevenció 

 
- Decret 132/2010 de 3 de setembre, del Consell, sobre registre i autorització de 

centres i serveis d'atenció prevenció de les drogodependències i altres trastorns 
addictius a la Comunitat Valenciana 

 
- Llei 1/2020, 11 de juny, sobre regulació del Joc i de prevenció de la Ludopatia 

a la Comunitat Valenciana 
 

- Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat Valenciana, sobre els 
Drets i Garanties  de la Infància i Adolescència. 

 
- Llei 8/20210, de 23 juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana 

 

4-AVALUACIÓ DEL I  PMD 2017-2020 

 

L'avaluació és un procés fonamental per a obtindre dades del desenvolupament de 
les activitats  per a millorar un determinat programa, campanya  o eina, segons l'III Pla 
Estratègic de Drogodependències i altres trastorns addictius de la Comunitat Valenciana.  
A més des de la UPCCA pretenem que l'avaluació siga un instrument de treball per a la 
millora contínua en la intervenció amb la població atenent les seues necessitats de la 
forma més adequada.  
En el PMD 2017-2020   s'ha realitzat anualment  una avaluació  de processos  basant-se  
en  el compliment dels objectius específics proposats, que consistia  a conéixer com està  
funcionant accions  de prevenció. 
Transcorreguts  4 anys, el sistema d'avaluació  ha modificat la terminologia, sent els 
indicadors de resultat  anteriorment, els indicadors de procés ( nou PMD)  
En les següents taules es procedeix a recollir els objectius i indicadors de procés  i es 
realitza una valoració dels resultats,  d'aquests quatre anys anteriors 2017-2018-2019 i 
2020 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ÀMBIT COMUNITARI 

OBJ.1-Promoure la consciència social sobre la importància dels problemes, danys i costos personals i socials 
relacionats amb l'ús/abús de drogues i/o conductes addictives 
Obj específic Indicador de 

procés 
2017 2018 2019 2020 Resultats 

 
1.1- Posar en marxa la 

Unitat de Prevenció 
Comunitària de 
Conductes Addictives ( 
UPCCA) 

Autorització 
administrativa per 
part de Conselleria     
( SÍ/NO) 

SÍ SÍ SÍ SÍ Upcca autoritzada i 
acreditada per 
Conselleria 

Aprovació del Pla 
Municipal           ( 
SÍ/NO) 

SÍ SÍ SÍ SÍ Aprovat el PMD 
Mutxamel 2017-2020 

 
 
Continuar amb  la  UPCCA Mutxamel durant la vigència del nou Pla Municipal 2022-
2025 a més de tindre en vigor l'autorització  administrativa per part de la Conselleria 
 
 
 
 

OBJ.2-Afavorir la coordinació entre les diferents àrees i/o recursos municipals. 
Obj específic Indicador de 

procés 
2017 2018 2019 2020 Resultats 

 
2.1 Assistir a reunions de 

coordinació interdisciplinària 
amb recursos sociosanitaris 
trimestralment 

Nombre de 
reunions 
mantingudes 

28 18 22 12 Anualment, s'ha mantingut 
coordinació 
interdisciplinària entre els 
diferents agents municipals 
,de manera trimestral. 

Nombre de 
serveis amb 
els quals es 
coordina la 
unitat 

18 13 20 15 

Nombre de 
tècnics que 
participen en 
les reunions 

75 48 61 47 

Nombre de 
propostes  
plantejades 

55 37 42 25 

 
 Continuar amb  la presència de la UPCCA com a recurs especialitzat, en les diferents 
reunions de  coordinació  interdisciplinària  entre  les diferents àrees municipals durant  
 

OBJ.3- Informar, assessorar i/o derivar a joves, famílies i població en general en temes de 
drogodependències i altres conductes addictives 
Obj específic Indicador de 

procés 
2017 2018 2019 2020 Resultats 
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3.1- Divulgació de les 
activitats preventives de la 
UPCCA, a través de 
díptics, e-mails. als 
recursos formals del 
municipi. 

Enviament done 
díptics i e-mails 
SÍ/NO 

SÍ SÍ SÍ SÍ  

Nombre de 
díptics enviats 53 
recursos/ x100 

100% N0 N0 N0 100% enviats,  durant el 
primer any de funcionament 
de la UPCCA 

3.2 Donar resposta al 
100% de les demandes que 
es plantegen en el servei 

Nombre de 
demandes 
realitzes/ nombre 
de demandes 
rebudes x100 

51 70 68 138 100% de les demandes 

Nombre 
d'intervencions 
realitzades 

21 70 68 138 

3.3. Derivació a les 
recursos assistencials més 
pròxims 

Derivacions a 
altres recursos 
SÍ/NO 

SÍ SÍ SÍ SÍ No s'han registrat les 
derivacions ni els recursos. 

Nombre. 
derivacions a 
altres recursos 

- - - - 

Tipologies dels 
recursos 

- - - - 

 
OBJECTIUS NO ACONSEGUITS 

 
RESULTAT PROPOSTA DE MILLORA 

3.3. Derivació a les recursos 
assistencials més pròxims 
 

No s'han registrat les 
derivacions ni els recursos 

Es durà a terme un registre de control 
sobre les derivacions d’UPCCA a 
altres recursos tant en nombre com en 
tipologia. 

 
 

OBJ.4-Conéixer la realitat dels joves del municipi referent a les drogodependències i altres conductes 
addictives 
Obj específic Indicador de 

procés 
2017 2018 2019 2020 Resultats 

4.1- Realitzar un 
estudi que analitze 
els patrons de 
consum en joves 

Estudi realitzat 
SÍ/NO 

NO NO NO SÍ Es va passar un 
qüestionaris a la mostra 
del 30% dels alumnes de 
l'ESO dels dos IES del 
municipi, a final d'any 

Nombre. 
participants 

NO NO NO 287 

Prevalença per 
sexe 

- - - Pendent 
conclusions 

Tipus de 
substància 
consumida 

- - - Pendent 
conclusions 



 

 

 Durant el 1r trimestre  2021 es va realitzar l'Informe  de l'estudi    sobre l'ús de drogues i 
altres conductes addictives en l'Educació Secundària de Mutxamel, per què s'obtenen les 
dades per a aplicar en el disseny del II PMD 2022-2025 

 
 

OBJ.5 –Formar agents preventius en drogodependències i altres trastorns addictius. 
Obj específic Indicador de 

procés 

2017 2018 2019 2020 Resultats 

5.1 Assessorar i fer costat 
als monitors del programa 
de menors i Espai Jove 

Assessorament 
realitzat SÍ/NO 

SÍ SÍ SÍ SÍ S'han atés totes les demandes 
plantejades  

5.2. Formar als monitors 
juvenils a través d'1 taller 
de formació anual 

Realització del 
taller SÍ/NO 

N0 N0 N0 N0 Objectiu no realitzat durant 
el pla, el replantejarem per al 
pròxim pla 2022-2025 Nombre de 

sessions 
realitzades 

N0 N0 N0 N0 

Nombre de 
monitors que han 
participat 

N0 N0 N0 N0 

 
 

OBJECTIUS NO ACONSEGUITS 
 

RESULTAT PROPOSTA DE MILLORA 

5.2. Formar als monitors juvenils a 
través d'1 taller de formació anual 

Objectiu no realitzat durant 
el pla, el replantejarem per 
al pròxim pla 2022-2025 

Treballar en xarxa entre diferents 
departaments ( joventut, IES, Escola 
d'Adults etc..) per a poder formar als 
joves del municipi en agents 
preventius   

 
 

OBJ.6- Reciclatge i formació contínua en prevenció de drogodependències i altres conductes addictives 
Obj específic Indicador de 

procés 
2017 2018 2019 2020 Resultats 

6.1 Assistir i/o participar en 
jornades, seminaris t tallers 

Nombre hores 
de formació 
realitzades 

20 10 8 34.5  

Nombre de 
cursos realitzats 

3 2 2 2 

 
Continuar  anualment amb el reciclatge i  formació  de la Tècnic per a la millora en el 
desenvolupament  el seu treball  des de la UPCCA , 
 
 

ÀMBIT ESCOLAR 
 

OBJ.1- Informar i donar a conéixer els programes de prevenció de drogues en l'àmbit escolar 
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Obj específic Indicador de 
procés 

2017 2018 2019 2020 Resultats 

1.1-Oferir a tots els 
centres escolars els 
programes de prevenció 
escolar 

Nombre de 
visites als 
centres 
escolars 
 

17 16 20 10 Es van realitzar totes les 
visites a  tots els centres 
escolars per a la presentació 
dels programes de prevenció  
a més de realitzar també 
l'avaluació per centres 100% 

Nombre de 
centres visitats  

7 7 6 5 S'han visitat tots els centres 
encara que en el 2019-2020--
- no es va entrar en el centre 
concertat CEBAT, ja que no 
van fer ús de l'oferta dels 
programes-100% 

1.2.Aplicar en 2 centres 
escolars d'Educació 
Infantil i Primària, dels 
4 existentes, algun 
programa de prevenció 

Nombre de 
programes i/o 
activitats 
realitzades en 
2 / 4 centres 
d'infantil i 
primària 

7 7 6 3 S'han aplicat programes en 
tots els centres escolars ( 4)  

Nombre de 
professors que 
participen en 
els programes 
i/o accions 

20 19 19 15  

Grau de 
satisfacció del 
professorat 

ALT ALT ALT ALT Anualment, volen continuar 
amb el programa/activitat en 
el següent curs. 

Nombre 
d'alumnes que 
s'han 
beneficiat 
d'algun 
programa i/o 
activitat 

421 445 415 444  

1.3.Aplicar en 2 
Instituts d'Educació 
Secundària dels 3 
existents, algun 
programa de prevenció 

Nombre de 
programes i/o 
activitats 
realitzades en 
2 /3  centres de 
secundària 

8 12 10 8 S'han aplicat programes en 
tots els centres escolars ( 3)  

Nombre de 
professors que 
participen en 

32 57 47 42 



 

 

els programes 
i/o accions 
Grau de 
satisfacció del 
professorat 

ALT ALT ALT ALT Anualment, volen continuar 
amb el programa/activitat en 
el següent curs. 

Nombre 
d'alumnes que 
s'han 
beneficiat 
d'algun 
programa i/o 
activitat 

815 1595 1408 1.088  

1.4. Difondre al 100% 
de les AMPAS de tots 
els centres, els 
programes de prevenció 

Nombre  
d’Ampa a les 
quals es 
presenten els 
programes 
existents en el 
centre 

NR NR NR NR Es va aconseguir resposta 
només  de 2 Ampa,   de les 7 
existents  a la convocatòria 
de presentació. 

 
 Es manté anualment els programes i activitats de prevenció  en els CEIP  i IES encara 
que durant el 2020, a conseqüència de l'estat d'alarma COVID- 19, s'ha optat per 
oferir els programes amb format en línia  a utilitzar a les aules  
 
 
 
 
 

OBJECTIUS NO ACONSEGUITS 
 

RESULTAT PROPOSTA DE MILLORA 

1.4. Difondre al 100% de les AMPA 
de tots els centres, els programes de 
prevenció 

Es va aconseguir resposta 
només  de 2 Ampa,   de les 
7 existents  a la 
convocatòria de 
presentació. 

Utilitzar  a les AMPAs com a mitjà 
d'acostar la informació de les 
activitats preventives  que es 
plantegen des de la UPCCA perquè 
les famílies puguen participar 
 
S'inclourà en el II PMD 2022-2025 

 
 

OBJ 2 Utilitzar el cinema com a eina de prevenció de drogues i altres conductes addictives 
Obj específic Indicador de 

procés 
2017 2018 2019 2020 Resultats 

2.1. Implementar el 
programa en 2 centres 
escolars d'Educació 

Nombre 
centres que 
participen en el 
programa 

3 3 3 3 Compliment durant  3 
anys 2017/18/19 
L'any 2020, no es va 
poder realitzar en trobar-
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Infantil i Primària dels 4 
existents 
 
 
 
 
 
 

Nombre aules 
que participen 

15 16 15 NR nos en estat d'alarma 
COVID-19 i no es va 
oferir per part de 
Conselleria el programa 
fins a principis del 2021 

Nombre 
alumnes que 
han participat 

336 360 329 444 

Nombre de 
reunions amb 
els professors 
que apliquen el 
programa 

3 2 7 19  Any rere any els resultats 
són positius pel que es 
mantenen els programes 

Grau de 
satisfacció del 
programa 

ALT ALT ALT ALT 

2.2. Implementar el 
programa en 2 Instituts 
d'Educació Secundària 
dels 3 existents, algun 
programa de prevenció. 
 
 
 
 
 
 

Nombre 
centres que 
participen en el 
programa 

2 2 2 3 Compliment durant  3 
anys 2017/18/19 
L'any 2020, no es va 
poder realitzar en trobar-
nos en estat d'alarma 
COVID-19 i no es va 
oferir per part de 
Conselleria el programa 
fins a principis del 2021 

Nombre aules 
que participen 

9 18 19 2 

Nombre 
alumnes que 
han participat 

249 485 530 1088 

Nombre de 
reunions amb 
els professors 
que apliquen el 
programa 

5 5 5 - Any rere any els resultats 
són positius pel que es 
mantenen els programes 

Grau de 
satisfacció del 
programa 

ALT ALT ALT ALT 

 
Es mantindrà  anualment , obté resultats molt  positius tant per part del professorat com 
de l'alumnat. 
 
 

OBJ.3. Informar de primera mà, a adolescents i joves sobre les drogues i altres conductes addictives 
Obj específic Indicador de 

procés 
2017 2018 2019 2020 Resultats 

Atendre el 100% de les 
demandes que generen els 
joves 

Nombre reunions N0 N0 N0 N0 No s'han realitzat reunions 
amb joves. 

Nombre de 
demandes 
formulades per 
joves 

22 36 51 49 Objectiu complit,  ja que els 
joves plantejaven les seues  
demandes per via e-mail o 
presencial en els IES 



 

 

Nombre joves en 
intervenció 

11 19 34 27 

 
Es mantindrà  l'atenció als joves a través de qualsevol via de comunicació  a més de ser 
present en els IES durant el curs escolar  
 
 

OBJ.4. Formar al professorat com a agents preventius eficaços a l'escola 
Obj específic Indicador de 

procés 
2017 2018 2019 2020 Resultats 

4.1- Identificar el 100% 
dels professors implicats en 
la mediació, comissió de 
convivència i absentisme 

Nombre de 
professors 
implicat 

N0 N0 N0 N0 No s'ha tingut en compte 
l'objectiu durant els 4 anys 
del pla Municipal 2017-2020 
 
Incloure en el II PMD 2022-
2015 

Nombre 
incidències 

N0 N0 N0 N0 

Motius de les 
incidències 

N0 N0 N0 N0 

Nombre de 
reunions del grup 
de treball 

N0 N0 N0 N0 

Grau de 
satisfacció 

N0 N0 N0 N0 

4.2 Assessorar i fer costat al 
100% de les demandes del 
professorat 

Assessorament 
realitzat SI/NO 

SÍ SÍ SÍ SÍ  

Nombre de 
demandes 
plantejades 

22 30 27 27 

 
OBJECTIUS NO ACONSEGUITS 

 
RESULTAT PROPOSTA DE MILLORA 

4.1- Identificar el 100% dels 
professors implicats en la mediació, 
comissió de convivència i absentisme 

 No s'ha tingut en compte 
l'objectiu durant els 4 anys 
del pla Municipal 2017-
2020 
 

 
Impulsar la coordinació amb els 
responsables  les  diferents 
comissions  dins dels IES , facilitar el 
seu accés 
 
S'inclourà en el II PMD 2022-2025 

 
 
 

ÀMBIT FAMILIAR 
 
 

OBJ.1. Informar, assessorar les famílies en tema de drogodependències i altres conductes addictives. Donar 
suport al seu paper en la prevenció 
Obj específic Indicador de procés 2017 2018 2019 2020 Resultats 
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1.1 Atendre el 100% de 
les demandes 
específiques de les 
famílies 

Nombre de famílies 
ateses/demandes 
realitzades x 100 

40/40 34/34 25/25 32/32 100% 

Nombre de familiars 
en intervenció 

18 28 21 14 

1.2 Traslladar-la 
informació sobre el curs 
virtual “ En família” al 
50% de les famílies dels 
centres d'infantil 
,primària i secundària 

Difusió del curs 
virtual “ En família” 

SÍ NO NO NO Només  es va difondre  
el curs en el 2017, en els 
centres escolars del 
municipi encara que no 
es van registrar el total 
de famílies 
 
 

Nombre de famílies 
dels alumnes a les 
quals s'envia la 
informació del curs 

NR NO NO NO 

1.3 Oferir i realitzar 
Escoles de pares, anuals, 
específiques en 
addiccions 

Realització de EEPP 
( SÍ/NO) 

NO NO NO NO No s'ha pogut 
desenvolupar aquest 
objectiu, per falta d'hores 
de la tècnic 
 
Falta de coordinació amb 
les AMPAS 
 
 

Nombre de sessions 
d’EEPP 

--- ----- ----- ------  

Nombre d'assistents ---- ------ ------ ----- 

 
 

OBJECTIUS NO ACONSEGUITS 
 

RESULTAT PROPOSTA DE MILLORA 

1.2 Traslladar-la informació sobre el 
curs virtual “ En família” al 50% de 
les famílies dels centres d'infantil 
,primària i secundària 

Només  es va difondre  el 
curs en el 2017, en els 
centres escolars del 
municipi encara que no es 
van registrar el total de 
famílies 
 
 

Impulsar la coordinació amb els 
responsables  de les diferents AMPA 
perquè acosten la informació  a les 
famílies 
 
S'inclourà en el II PMD 2022-2025 

1.3 Oferir i realitzar Escoles de pares 
, anuals, específiques en addiccions 

No s'ha pogut 
desenvolupar aquest 
objectiu, per falta d'hores 
de la tècnic 
 
Falta de coordinació amb 
les AMPA 
 

Durant el pròxim  II PMD 2022-2025 
es contempla l'augment de la jornada 
laboral a 30h/setm  de la tècnica  
UPCCA 
 

 



 

 

 
 

COL·LECTIUS DE RISC 
 
 

OBJ.1. Sensibilització en temes de prevenció de drogues a col·lectius de risc 
Obj específic Indicador de 

procés 
2017 2018 2019 2020 Resultats 

1.1 Atendre el 100% 
de les demandes 
específiques de les 
famílies dels joves i/o 
famílies en situació de 
risc 

Nombre derivacions 13 30 30 28 Objectiu complit 100% 
Serveis que realitzen 
la derivació 

7 4 6 6 

Nombre de 
demandes 
ateses/demandes 
rebudes x 100 

13/13 
100% 

30/30 
100% 

30/30 
100% 

29/29 
100% 

Nombre de joves en 
intervenció 

11 19 22 14 

1.2. Impartir un taller 
trimestral de 
prevenció 
d'addiccions en el grup 
de menors en situació 
de risc 

Nombre de reunions 
de coordinació 

NO NO NO 2 Durant l'últim trimestre 
del 2020, s'ha iniciat la 
coordinació amb l'equip 
de menors en risc 
d'exclusió social dels 
Serveis Socials, per a 
programar tallers en els 
3 grups d'edats. 
 
 

Nombre de grups 
realitzats 

NO NO NO NO 

1.3. Intervindre en 3 
de les 3 aules de 1r 
Formació professional 
Bàsica 

Tallers realitzats 
SÍ/NO 

SÍ SÍ SÍ SÍ Anualment, s'ha 
intervingut a les aules 
dels 3 grups de 1r FPB 
(jardineria-
administratiu-
perruqueria recollint-se 
en el calendari escolar, 
per la qual cosa a l'hora 
de calendaritzar es 
distribueixen en 2 anys 
naturals. 
 
Objectiu complit al 
100%, excepte en el 
2020 ja que ve 
condicionat per l'estat   
d'alarma  COVID-19 

Nombre de tallers 
realitzats 

2 2 3 1 

Nombre d'alumnes 
que han participat en 
els tallers 

17 37 35 22 

Nivell de satisfacció 
dels tallers 

ALT ALT ALT ALT 

 
 

OBJECTIUS NO ACONSEGUITS RESULTAT PROPOSTA DE MILLORA 
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1.2. Impartir un taller trimestral de 
prevenció d'addiccions en el grup de 
menors en situació de risc 

Durant l'últim trimestre del 
2020, s'ha iniciat la 
coordinació amb l'equip de 
menors en risc d'exclusió 
social dels Serveis Socials, 
per a programar tallers en 
els 3 grups d'edats. 
 

Durant el 2021, s'han realitzat 6 tallers 
( 2 per a cada grup d'edat) de 
prevenció amb els menors del Centre 
del Ravalet 
 
Es manté  en el II PMD 2022-2025 

 
 

ÀMBIT LABORAL 
 

OBJ.1. Intervindre de manera preventiva, en el sector hostaler i d'oci nocturn 
Obj específic Indicador de 

procés 
2017 2018 2019 2020 Resultats 

1.1.Identificar el 100% dels 
establiments que dispensen 
begudes alcohòliques 

Nombre 
d'establiments 
identificats/total 
d'establiments del 
municipi que 
dispensen alcohol 

N0 N0 N0 N0 Objectiu no realitzat  
per falta de  jornada 
laboral i/o col·laboració 
d'altres tècnics 

1.2 Identificar el 100% 
d'establiments on expenguen 
tabac 

Nombre 
d'establiments 
identificats/total 
d'establiments del 
municipi que 
expenguen tabac 

N0 N0 N0 N0 No es realitza 

1.3. Identificar  el 100% dels 
salons de jocs i establiments de 
màquines d'apostes recreatives 

Nombre 
d'establiments 
amb màquines 
escurabutxaques i 
saló de joc/total 
d'establiments en 
el municipi 

N0 N0 N0 N0 No es realitza 

1.4 Prendre consciència de la 
importància de conéixer i 
complir la legislació vigent en el 
20% dels establiments 

Nombre 
d'establiments que 
s'han visitat/total 
d'establiments del 
municipi 

N0 N0 N0 N0 No es realitza 

1.5 Donar a conéixer la 
normativa i aplicar  els protocols 
encaminats a no permetre la 
venda, tràfic i consum de 
substàncies il·legals en el 20% 
dels establiments 

Nombre 
d'establiments que 
coneixen la 
normativa/total 
d'establiments del 
municipi 

N0 N0 N0 N0 No es realitza 



 

 

 
 
 
 

OBJECTIUS NO ACONSEGUITS 
 

RESULTAT PROPOSTA DE MILLORA 

 Intervindre de manera preventiva, en 
el sector hostaler i d'oci nocturn 
 
Cap dels 5 objectius específics han 
sigut aconseguits 

No es van realitzar durant 
la vigència del PMD 

 Es  reformularan nous objectius en el 
II PMD 2022-25 

 
 

PLA ANUAL 
2017 

PLA ANUAL 
2018 

PLA ANUAL 
2019 

PLA ANUAL 
2020 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS : 
62% 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS:  
59% 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS: 
59% 

OBJECTIUS 
ESPECÍFICS: 
59% 

Comunitari  ( 7 de 
9) : 78% 

Comunitari  ( 7 de 
9): 78% 

Comunitari  ( 7 de 
9): 78% 

Comunitari  ( 7 de 
9): 67% 

Escolar ( 7 de 9): 
78% 

  Escolar ( 7 de 9): 
78% 

Escolar ( 7 de 9): 
78% 

Escolar ( 7 de 9): 
78% 

Familiar ( 2 a 3): 
66% 

Familiar ( 1 de 3): 
33% 

Familiar ( 1 de 3): 
33% 

Familiar ( 1 de 3): 
33% 

Col·lectius de 
Risc: ( 2 a 3): 66% 

Col·lectius de Risc: 
( 2 a 3): 66% 

Col·lectius de Risc: 
( 2 a 3): 66% 

Col·lectius de Risc: 
( 2 a 3): 66% 

Laboral: ( 0 de 5): 
0 

Laboral: ( 0 de 5): 
0 

Laboral: ( 0 de 5): 
0 

Laboral: ( 0 de 5): 
0 

 
 
 
 

4.1.ADAPTACIÓ  DE LES ACTIVITATS PREVENTIVES    AL 
CONTEXT DE COVID 19 

 

Durant el 2020, les accions preventives en els centres escolars s'han realitzat de manera 
presencial amb el protocol establit en cada centre ( augment d'aules per reducció de 
l'alumnat, presa de temperatura, ús de màscara i gel  hidroalcohòlic) A més els centres 
educatius també han optat als materials en format en línia. Les  intervencions individuals 
s'han realitzat per via telefònica o per via SKYPE i presencial   ,  comptant amb el  
protocol de l'ajuntament d'1 persona per despatx, mampara protectora, presa de 
temperatura, ús de màscara i gel  hidroalcohòlic) En relació a les reunions de coordinació, 
segons el nombre d'assistents s'ha prioritzat la plataforma ( ZOOM) o presencials amb 
nombre reduït i mantenint les distàncies En les  accions comunitàries, com prioritza la 
participació activa han sigut adaptades al seu desenvolupament a les aules per l'alumnat i 
difusió per les xarxes socials o anul·lades com la no realització de les festes locals 
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Totes les mesures que l'any anterior es van emportar, poden mantindre's durant el II  PMD 
2022-2025 si es consideren necessàries  davant el COVID-19 
 
 
 
 

5- DIAGNÒSTIC I DETECCIÓ DE LES NECESSITATS 

 

 LOCALITZACIÓ DEL MUNICIPI 

 

 

 

 

El disseny i desenvolupament del Pla Municipal   ha d'anar concorde a la realitat 
en el qual s'implantarà    i tindre en compte les característiques i factors sociodemogràfics 
i estructurals d'aquest municipi 

 



 

 

Mutxamel està situat a 63m sobre el nivell de la pròxima mar, distant 10 km de la 
ciutat d'Alacant, pertanyent a la comarca de L´Alacantí. Amb un terme municipal de 48.72 
Km², limita al Nord amb els termes municipals de Xixona i Busot, a l'est amb El Campello 
i Sant Joan d´Alacant, a l'Oest amb Sant Vicent del Raspeig. I compta amb una població 
actual   de 26.479 habitants ( font del registre municipal Juny 2021) 
El municipi de Mutxamel, a més compta  amb  importants serveis i recursos accessibles 
a tots els veïns.  
 

 

 FACTORS   SOCIODEMOGRÀFICS 

 

 
 
 
 
 
 
El percentatge de població  escolar que va des dels 3  a 17 és del  17,3% , per això   és en 
el mitjà escolar,  on s'han de dirigir la majoria d'esforços en matèria de prevenció 

 
 
El municipi de Mutxamel  compta amb 3 centres públics i  1  centre concertat d'educació 
primària  i 2 centres públic i 1 concertat d'educació secundària (dades recollides dels 
cursos escolars 2020 - 2021): 
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PRIMÀRIA 
 
 1r 2n 3r 4t 5é 6é 
ARBRE BLANC 39 48 49 49 66 52 
SALVADOR 38 62 54 59 71 76 
MANUEL 
ANTON 

43 44 50 63 56 62 

CEBAT 41 31 35 39 29 48 
TOTAL 1.204 alumnes 

 
 
 
 
 
SECUNDÀRIA 
 
 1r 2n 3r 4t 
IES L´ALLUSSER 95 97 95 85 
IES MUTXAMEL 161 176 140 127 
TOTAL  

 
 

Escola d'Adults ( EPA) 

 
Seu de l'Escola Oficial d'Idiomes 

 
Conservatori professional de música “ Rafael Rodríguez Albert” 

 
Biblioteca Municipal 

 
 
 
NIVELL 
SOCIAL 

• Serveis Socials Municipals 

• Gabinet Psicopedagògic Municipal 
• Centre Social " El Casal del Ravalet" 

• Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes 
Addictives ( UPCCA) 

• Assemblea Local Creu Roja 

• Agència de Desenvolupament Local 
 

NIVELL 
CULTURAL 

• Casa de la Cultura 

• Casal de la 3a Edat 
• Casa de la Joventut 
• Parc “ Canyar de les Portelles” 

 



 

 

NIVELL 
SANITARI 

• Centre de Salut zona 8 de l'àrea de salut 17     ( 
PAC) 

• Consultori Auxiliar l'Horta 

• Unitat d'Alcohologia ( Hospital Universitari Sant 
Joan) 

• Unitat de Conductes Addictives ( Santa Faç) 

 
NIVELL 
ESPORTIU 

 Poliesportiu Municipal Els OMS 

 
 

 

 

 

 

NECESSITATS ESPECIALS 

 

GRUPS DE MENORS EN RISC  DE VULNERABILITAT   

 Per grups de  risc d'especial vulnerabilitat entenem aquells que per diverses raons estan 
exposats a situacions de desavantatge social o desigualtats que pot tindre com a resultat 
una limitació en les seues eleccions personals. El concepte de vulnerabilitat social es 
refereix a factors contextuals que poden modular, desencadenar o atenuar els factors de 
risc subjacents.  
En el nostre municipi podem identificar, aquells menors que es troben  inclosos en aquests  
programes d'intervenció municipal i que solen derivar-se  a la UPCCA per presentar 
indicadors de risc davant les conductes addictives i en aquest cas també s'intervé amb les 
famílies ( nombre menors /any) 
 
 2017 2018 2019 2020 
Absentisme 
Escolar 

Primària 25 23 21 16 

 Secundària 
 

32 33 33 27 

PASE ( programa de suport i 
seguiment escolar) 
 

42 31 31 31 

37 31 31 --------- 

Menors  en intervenció pels Serveis 
Socials 

120 73 66 63 

Menors en llibertat Vigilada 10 14 16 16 
Menors infractors 23 31 18 5 

 

 FACTORS RELACIONATS AMB LES CONDUCTES ADDICTIVES  
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Les drogodependències i altres trastorns addictius són un problema soci-sanitari 
al nostre país. Des que es realitzara el primer estudi nacional sobre drogodependències en 
1980, el nombre de consumidors ha anat creixent de manera significativa, per la qual cosa 
s'ha convertit en motiu de preocupació per a les Institucions Públiques així com per a la 
població en general. 
L'enquesta sobre l'ús d'alcohol, drogues i altres addiccions (EDADES) 20019/2020 
(Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues), analitza la situació del consum  
en la població entre 15-64 anys (Dades  més recents) 

L'enquesta sobre l'ús de drogues en ensenyaments secundària (ESTUDES) 20018- 19 
(Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues), analitza la situació del consum 
a Espanya entre joves de 14 a 18 anys. (Dades més recents) 

Actualment,  ja  tenim a la nostra  disposició, dades sobre l'ús i/o abús de conductes 
addictives en el nostre municipi,  després de la realització  durant el 2020 d'un estudi a la 
població escolar en l’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO), més les 
referències  a nivell estatal i autonòmic. 

 
 

EDADES 2019/2020 
L'Enquesta Domiciliària realitzada pel PLA NACIONAL SOBRE DROGUES   des de 
1995 amb l'objectiu de conéixer l'evolució de la prevalença de consum de les diferents 
substàncies, perfils dels consumidors i la percepció de risc. 
En aquest estudi  han participat una mostra de 17.899 persones amb edats compreses 
entre 15 i 64 anys , encara que es tenia previst  enquestar a 25.250 persones , però a 
causa de la pandèmia COVID 19, no va poder realitzar-se la mostra total, quedant 
reduïda 
 

- El 93,0% de la població de 15 a 64 anys manifesta haver consumit begudes 
alcohòliques alguna vegada en la vida,  la qual cosa converteix l'alcohol  en la 
substància psicoactiva amb major prevalença de consum, aquest indicador 
augmenta respecte a la dada de 2017 (91,2%).  

 El tabac és la segona substància ( 70,0% ) existeix molta estabilitat respecte al       
any 2017, registrant-se un lleuger repunt en aquest mesurament (69,7%).  
Quant als hipnosedants amb o sense recepta mèdica veiem que la seua        
prevalença se situa en el (22,5%  ) el que suposa un augment de 1,7 punts per 
respecte al  2017, seguint així amb la tendència creixent observada des de 2015.  
Respecte al consum de drogues il·legals, el cànnabis és amb molta diferència la 
que està més estesa a Espanya, continua la tendència creixent de consum iniciada 
en 2013 obtenint-se en 2019 el màxim valor de la sèrie històrica (37,5%) i 
superant en 2,3 punts percentuals a la dada obtinguda en 2017. 
 

- El cànnabis, és la  substància amb major prevalença de consum entre la població 
menor de 35 anys (el 45% reconeix haver consumit cànnabis alguna vegada en 
la vida) que entre els de 35 a 64 anys, per als quals l'indicador es redueix en 11,0 
punts (34,0%).  



 

 

 

La prevalença de consum de cànnabis disminueix notablement segons augmenta 
l'edat, situació que es repeteix tant en homes com en dones. Així s'observa que, 
la màxima prevalença per a tots dos sexes es dona en el grup dels joves de 15 a 
24 anys, on el 22,1% refereix haver consumit cànnabis en els últims 12 mesos 
enfront del 2,6% entre els de 55 a 64 anys (2,6%). 
 

 

- En 2019/2020 la prevalença d'intoxicacions etíliques agudes en els últims 12 
mesos se situa en el 19,4%, registrant-se un lleuger repunt i seguint així amb la 
tendència ascendent iniciada l'any 2015 

El consum d'alcohol “ binge drinking, està més estés entre els homes que entre 
les dones per a tots els trams d'edat., encara que s'observa que és un patró de 
consum que es dona més en els grups de menor edat,  es registra en el grup de 
20 a 24 anys (33,8% homes i 19,2% en dones). 

 
- En relació al policonsum, en  els últims 12 mesos, el 40,4% de la població va 

consumir dos o més substàncies psicoactives diferents,  dada lleugerament 
inferior a l'obtingut en 2017 (41,2%).  

 
RISC PERCEBUT- la percepció de risc davant el consum de drogues aconsegueix 
proporcions més elevades entre les dones que entre els homes en tots els casos. 
Comparativament entre tots dos sexes, les majors diferències es troben en relació al 
consum d'alcohol, cànnabis i ús d'internet. 
 
 
ACCIONS PREVENTIVES 

a) L'educació a les escoles, ja que el 90% de la població pensa que aquesta mesura 
és molt important per a resoldre el problema de les drogues al nostre país. 

b) El control policial i duaner, és la segona acció més secundada per a solucionar 
el problema del consum de drogues entre la població (  82,6%  

c) Campanyes publicitàries i el tractament voluntari als consumidors (81,5% i 
80,1%, respectivament) 

 
ESTUDES  2018-2019  
 
Enquesta que ve desenvolupant-se des de 1994 amb caràcter bianual. En aquesta edició 
han participat 917 centres educatius i 1769 aules  amb una mostra de 38.010 alumnes 
entre 14 i 18 anys. 
L'objectiu  és conéixer la prevalença del consum de les diferents drogues psicoactives, les 
característiques sociodemogràfíques dels consumidors i patrons de consum. 
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- Les drogues consumides per major percentatge d'estudiants ( en els últims 12 

mesos) són, en primer lloc l'alcohol ( 75,9%) i en segon lloc el tabac (35%). Li 
segueix el cànnabis ( 27,5%). Els hipnosedants sense recepta aconsegueixen el 
(6.1%), 
 

- Les drogues d'inici més primerenc són l'ALCOHOL (14 anys), TABAC (14,1 
anys ) i els HIPNOSEDANTS ( 14 anys). 

 

- El cànnabis continua sent la droga il·legal més consumida entre els estudiants. 
El 33% ho ha aprovat alguna vegada en la seua vida, el 27,5% en l'últim any i el 
19,3% en l'últim mes. El consum diari continua elevat en el 2.3% 

 

- El consum intensiu d'alcohol “ binge drinking” augmenta  , situant-se  en un 
24,3%, enfront del ( 21,8%) de les dades anteriors,  donant-se les majors 
borratxeres entre  els 17 i 18 anys 

 

- El consum de tabac diari també augmenta 1% , situant-se  en un 9,8% i referent 
a l'ús de cigarrets electrònics, la meitat dels estudiants ( 48,4%) l'han usat alguna 
vegada ,  enfront del (20,1%) de les dades anteriors 

 

- El consum  de totes les “drogues il·legals” està més estés entre els xics que entre 
les xiques, no obstant això amb les “drogues legals” succeeix els contrari 

 

- Quant a la disponibilitat percebuda, 9 de cada 10 estudiants entre 14 i 17 anys 
no tenen dificultat  per a aconseguir alcohol i tabac , a pesar que la venda està 
prohibida en menors 

 

- Com a   Ús  d'Internet  un ( 20%) de la mostra realitza un ús compulsiu, sent 
percentatges molt igualitaris en les edats de 14 anys  a 18 anys      
 
 

- Respecte a la prevalença de jugar diners en Jocs d'Atzar    en l'últim any un 
( 22, 7%) de la mostra ho ha fet de manera presencial , enfront d'un ( 13,3) de 
manera en línia 

 
- Els Videojocs, mostren que  un (82,2%) dels adolescents, ha jugat en l'últim any, 

sent l'edat  de més  ha jugat als 14 anys ( 85%), seguit dels 15 anys ( 84,2%) 
 
 
Edat mitjana d'inici de consum  ( ESTUDES)                       2018 

 
ALCOHOL 14 



 

 

TABAC 14.1 
HIPNOSEDANTS ( sense recepta) 14.3 
GHB 14.4 
INHALABLES VOLÀTILS 14.5 
ESTEROIDES ANABOLITZANTS 14.5 
HEROÏNA 14.5 
CÀNNABIS 14.9 
COCAÏNA BASE 15.1 
ALUCINÒGENS  15.2 
ANALGÈSICS OPIODES 15.2 
METAMFETAMINA 15.2 
COCAÏNA EN POLS 15.3 
AMFETAMINES 15.4 
ÈXTASIS 15.4 

 
 
RESULTAT SOBRE EL CONSUM DE SUBSTÀNCIES  ( Estudi Local sobre el 
consum de drogues i altres conductes addictives entre els alumnes de l'ESO).  

  

Aquest estudi té per objectiu conéixer la realitat dels joves del municipi referent al 
consum de substàncies psicoactives i realització de conductes amb potencial addictiu 
recaptant informació de valor entre la població jove, per a dissenyar i avaluar polítiques 
dirigides a previndre les conductes addictives i els problemes derivats d'aquestes, que 
s'orienten principalment al mitjà familiar i/o escolar.   

   
S'obtenen resultats d'una mostra vàlida final de 287 alumness. matriculats en els 
Instituts públics d'Educació Secundària del municipi de Mutxamel (IES L’Allusser 
i IES Mutxamel), en els cursos 1r, 2n, 3r i 4t d'Ensenyament Secundari Obligatori 
(ESO) 

Perquè l'estudi fora vàlid quant a representativitat, es va fer el mostreig tenint en 
compte que la mostra havia de ser el trenta per cent de la població estudiantil total 
del municipi. Per aquest motiu, es va calcular el nombre d'alumnes de cada centre i, 
en cadascun, de cada curs als quals s'havia de passar el qüestionari, perquè tots els 
centres i tots els cursos tingueren el mateix percentatge de representativitat en 
l'estudi.   

 

CURS 
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SEXE 1r 
ES
O 

2n 
ES
O 

3r 
ES
O 

4t 
ES
O 

TOTA
L 

HOM
E 

51.4 57.1 52.9 52.5 53.7 

DON
A 

48.6 42.9 47.1 47.5 46.3 

% 
Total 

25.1 29.2 24.4 21.3  

 

Substàncies més consumides  

L'alcohol és la substància psicoactiva el consum de la qual està més estés entre 
els i les estudiants d'Ensenyaments Secundaris Obligatoris de 12 a 16 anys. El 
35,9% de la mostra total admet haver consumit begudes alcohòliques alguna 
vegada en la vida i el 18,1% ha patit una borratxera alguna vegada per aquest 
consum.   

La segona substància de major prevalença entre els i les estudiants és el tabac, amb 
un 13,6% de consumidors/res alguna vegada en la vida. Li segueixen els 
tranquil·litzants o sedants amb recepta mèdica, amb un 9,8% de consumidors/es, 
el cànnabis, amb un 6,6% de consumidors/as, i els tranquil·litzants o sedants sense 
recepta mèdica, amb un 5,2% de consumidors/res.  

 

Edat d'inici de consum de substàncies psicoactives  

 

Fent referència a les substàncies amb major prevalença, l'edat amb la qual s'inicia 
el consum de tabac ronda els 12 anys i mig, la d'alcohol ronda els 14 anys i l'edat 
d'inici de la primera borratxera se situa al voltant dels 13 anys i mig.  

Per al consum de cànnabis, l'edat amb major prevalença per a l'inici en el consum 
d'aquesta substància se situa als 14 anys, dos anys més que l'edat majoritària en 
l'inici del consum de tranquil·litzants o sedants amb recepta mèdica, situada en els 
12 anys, igual que per als tranquil·litzants o sedants sense recepta.   



 

 

No s'han obtingut dades sobre l'edat d'inici de consum d'heroïna, inhalants volàtils 
i GHB.  

 

Edat mitjana d'inici de consum  ( Estudi Mutxamel))       2020                 
 
HIPNOSEDANTS ( amb o sense recepta) 12 
TABAC 12.5 
ÈXTASIS 13 
SPEED 13 
ALCOHOL 14 
CÀNNABIS 14 
COCAÏNA BASE 15 

  

 

- El 18,4% de la mostra s'ha emborratxat alguna vegada en la seua 
vida, el 16% s'ha emborratxat alguna vegada en els últims 12 mesos i el 
8,7% ho ha fet alguna vegada en els últims 30 dies.  

 
- Policonsum de begudes alcohòliques i altres substàncies psicoactives, el 

6,7% del total de la mostra afirma haver consumit begudes alcohòliques 
i una altra substància sense que hagen passat més de 2 hores entre el 
consum d'una i una altra substància en els últims 12 mesos. Aquesta 
pràctica s'ha donat més en xics (52,6%) que en xiques i, sobretot, en 
estudiants que cursen 4t ESO (68,4%).  

 

      S'observa que, juntament amb l'alcohol, la substància amb les quals hi ha hagut 
policonsum  ha sigut  amb el cànnabis: el 6% de la mostra total ha consumit 
cànnabis juntament amb alcohol sense haver passat més de 2 hores entre el consum 
d'una i una altra substància. Aquest consum està més estés entre les xiques (52,9%) 
i es dona sobretot en els/les estudiants de 4t ESO (70,6%).  

Percepció sobre la informació respecte a les drogues  
  

A través d'aquest apartat, es pretén conéixer la percepció que tenen els alumnes i 
les alumnes sobre els seus coneixements respecte a les substàncies psicoactives, 
el consum, els efectes i els problemes associats amb les diferents substàncies i 
formes de consum. 
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Més del 80% de la mostra té una percepció positiva sobre la informació sobre les 
drogues que posseeix. Aquesta percepció la tenen de manera semblant xics i 
xiques.   

Tan sols un 18,9% de la mostra creu que està mal informat/a referent al tema de 
les drogues, sobretot els xics (71,7%) i els i les estudiants de 2n ESO (35,8%) i de 
1r ESO (30,2%).  

 
ÚS INTERNET 

 
- Aproximadament el 95% de la mostra usa internet tots els dies de la setmana 

en els últims 30 dies, amb una proporció lleugerament major dels xics. No 
s'aprecien diferències significatives entre els diferents cursos.  

 

Durant els últims 30 dies, el 41% de la mostra ha passat al voltant de 2-3 hores al 
dia usant internet un dia qualsevol entre setmana, el 22,3% ha estat en internet 
entre 4-5 hores al dia i el 17,3% l'ha usat 6 hores o més al dia. Hi ha una proporció 
major de xics en la primera (53,4%) i en la tercera freqüència (65,3%), i de xiques 
en la segona freqüència (58,7%).  

Joc amb diners 
 

Per a aquest apartat cal fer una diferenciació entre joc amb diners en internet i 
joc amb diners presencials.  

Jugar amb diners en internet (en línia) si s'ha accedit mitjançant un dispositiu 
personal (mòbil, ordinador, tauleta, etc.) a pàgines de jocs d'atzar o apostes amb 
l'objectiu de guanyar diners.  

-  El 1,4% restant ha jugat amb diners en internet en l'últim any aproximadament 
entre 1-4 vegades al mes. En tots els casos es tracta de xics que cursen 1r, 2n i 4t 
ESO.  

* Jugar amb diners fora d'internet (presencial) si s'ha accedit físicament a 
establiments especialitzats en jocs d'atzar o apostes, o s'ha usat alguna terminal 
d'apostes en bars o altres establiments d'hostaleria amb l'objectiu de guanyar 
diners.  

-  El 3,3% de la mostra ha jugat diners fora d'internet en l'últim any 1 vegada al 
mes o menys. Tots els casos són xics que cursen sobretot 2n i 3r ESO.  



 

 

 
 

  

5.1. DETECCIÓ DE NECESSITATS 
 

COMUNITARI 
-Necessitat de donar més visibilitat  de la UPCCA entre la 
població de la realitat de les conductes addictives com les 
accions a desenvolupar 

 

UPCCA  
Recursos 
sociosanitaris 

- Millora en la coordinació i col·laboració entre diferents 
àrees municipals per al desenvolupament d'accions 
preventives 

 

Avaluació I PMD 

ESCOLAR 
-Augmentar les accions preventives en les diferents etapes 
escolars, arribant a anticipar en l'edat ( factor de protecció) 

 

EDADES 
ESTUDES 
Estudi local 
Àmbit educatiu 
Avaluació PMD 
 

-  Millora en la coordinació i formació del docent 
 

Avaluació PMD 
Àmbit educatiu 
 

FAMILIAR 
- Millora en la coordinació i implicació amb les AMPA Avaluació  PMD 

Àmbit educatiu 
 

LABORAL 

- Participar en accions preventives destinades al personal 
laboral i/o extern de l'ajuntament 
 

Avaluació PMD 
 

  SELECTIVA/INDICADA 

- Mantindre accions  destinades a la població més vulnerable 
( que presenten factors de risc) 

-Avaluació  del PMD 
-UPCCA 
-Recursos 
sociosanitaris 
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6-OBJECTIUS, ACCIONS, TEMPORALITZACIÓ I SISTEMA D'AVALUACIÓ 

 

 

 

ÀMBIT COMUNTARI 
 

Necessitat de donar més visibilitat  de la *UPCCA entre la població de la realitat de les 
conductes addictives com les accions a desenvolupar 

 UPCCA i 
recursos 
sociosanitaris 

OBJ.1-   PROMOURE LA CONSCIÈNCIA SOCIAL SOBRE LA IMPORTÀNCIA DELS 
PROBLEMES,DANYS , COSTOS PERSONALS I SOCIALS DAVANT L'ÚS/ ABÚS DE 
DROGUES I/O CONDUCTES ADDICTIVES  

 

Obj específic Accions Indicadors de 
Procés 

Calendarització 

1.1  Fer arribar a la població totes 
les accions preventives  a 
desenvolupar per la *UPCCA 

 
- Difusió a través de les 
xarxes socials 
municipals 

- Difusió en els 
diferents canals 
RRSS ( SI/NO) 
- Nombre 
d'accions: 

Gener-Desembre 

1.2   Desenvolupar   campanyes  
preventives  relacionades amb els 
dies nacionals i/o mundials en 
matèria d'addiccions 

-  Dissenyar i executar la 
campanyes 
 
 
 
 
 
- Reunions de 
coordinació  municipal 
 
 
 
- Difusió en els mitjans 
de comunicació de les 
campanyes 
 

- Campanyes 
preventives 
realitzades (SI/NO) 
- Nombre de 
campanyes 
realitzades 
 
- Nombre de 
reunions realitzades  
- Nombre de 
professionals que 
participen 
 
- Difusió en els 
diferents canals 
RRSS de 
l'Ajuntament ( 
SÍ/NO) 

Maig 
Novembre 

1.3-Informar, assessorar i/o derivar 
al 100% a joves, familiar i població 

- Recollir   les demandes 
plantejades per 

- Nombre de 
demandes 

Gener-Desembre 



 

 

general en temes de 
drogodependències i altres 
conductes addictives 

qualsevol canal de 
comunicació 
-Donar resposta a les  
demandes plantejades 
 
-Derivar en cas que 
procedisca al recurs 
assistencial més pròxim 

realitzades/nombre  
demandes rebudes 
x100 
Nombre de 
respostes 
realitzades/ nombre 
de demandes 
plantejades x100 
 
Derivacions 
realitzades ( 
SÍ/NO) 

 Indicador del resultat Aconseguir el 75% dels indicadors de procés   
 
 
 
 

Millora en la coordinació i col·laboració entre diferents àrees municipals per al 
desenvolupament d'accions preventives 

Avaluació 
I PMD 

OBJ.2 TREBALLAR EN XARXA ENTRE DIFERENTS DEPARTAMENTS 
MUNICIPALS PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS DE PREVENCIÓ EN 
CONDUCTES ADDICTIVES I/O FORMAR AGENTS PREVENTIUS 

 

Obj específic Accions Indicadors de 
Procés 

Calendarització 

3.1     Col·laborar amb els 
Serveis Socials Municipals en el 
desenvolupament d'almenys 3  
tallers de prevenció en la 
població en risc d'exclusió 
social 

-  Reunions  de 
coordinació amb els 
Serveis Socials per a 
presentar els tallers   
“Programa d'Inclusió” 
 
--  Reunions  de 
coordinació amb els 
Serveis Socials per a 
presentar els tallers   
“Programa de Menors 
 
-Disseny i elaboració del 
material per als tallers  

 

-Realització dels tallers 
 

-Registre d'assistència i 
avaluació 

 
- Nombre de 
reunions 
realitzades  
 
-Disseny dels 
tallers ( SÍ/NO) 
 
-Nombre de tallers 
realitzats 
 
- Nombre de  
participants 
 
- 

Gener-Desembre 

3.2 Col·laborar  amb Joventut 

per a formar  “mediadors 

  -  Reunió  de 
coordinació amb joventut  
 

 Realitzar un  curs 
anual  
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socials” com a agents preventius  

i participar en la “setmana de la 

Joventut” en almenys 2 accions 

preventives 

-Disseny i elaboració del 
material per al taller 
 
-Realització del taller 
 
-Presència de la UPCCA 
en la Setmana de Salut 
en els IES 
 
- Registre d'assistència i 
avaluació 
 

  

- Nombre de 
reunions 
realitzades  
 
-Disseny i 
elaboració del 
taller ( SI/NO) 
 
-Realització del 
taller (SÍ/NO) 
  
- Nombre de  
participants en el 
taller 
 
-Participació en la 
setmana de la 
joventut (SÍ/NO) 
 
-Grau de 
satisfacció 

 

 

Indicador de resultat Aconseguir el 75% dels indicadors de procés   
 
 

ÀMBIT ESCOLAR 
 

Augmentar les accions preventives en les diferents etapes escolars, arribant a 
anticipar en l'edat ( factor de protecció) 

EDADES 
ESTUDES 
Estudi local 
Àmbit educatiu 
Avaluació PMD 
 

OBJ 1   AMPLIAR L'OFERTA DELS PROGRAMES I /O ACCIONS 
PREVENTIVES DELS CENTRES D’EDUCACIÓ INFANTIL I 
PRIMÀRIA  

 

Obj específic Accions Indicadors de Procés Calendarització 
1.1.  Oferir al 100% als 

centres escolars   els 
programes i/o accions 
preventives  INFANTIL I 
PRIMÀRIA 

-Difusió  de tots els 
programes i/o accions 
en prevenció escolar 
 
Reunions de 
coordinació amb 
l'equip directiu i 
professorat 
 

- Nombre de centres  als 
quals se'ls ha presentat  
els programes i/o 
accions 
 
-Nombre de reunions 
realitzades 
- Nombre de centres 
 

Julio-Setembre -
Octubre 



 

 

- Participació en els  
claustres escolars 

-Participació claustres 
escolars (SÍ/NO) 
- Nombre claustres 

1.2     Aconseguir que 
s'implante almenys una 
activitat preventiva  en  2/4 
CEIP en Educació Infantil 

- Coordinació amb el 
professorat d'infantil 
- Facilitar material  per 
al desenvolupament a 
l'aula 
-   Formar i/o 
assessorar   els tutors  
- Avaluació de 
l'activitat  

- Nombre de reunions 
realitzes 
- Presentació del catàleg 
d'activitats  
( SÍ/NO) 
-Material entregat ( 
SÍ/NO) 
- Nombre demandes 
plantejades/demandes 
resoltes 
- Grau de  satisfacció 

Curs escolar 
( Setembre-Juny) 

1.3- Aconseguir aplicar en 
almenys 2/4 CEIP el 
programa  “ CONSTRUEIX 
EL TEU MÓN”  o un altre de 
caràcter anual 

- Coordinació amb el 
professorat de  
Primària 
- Facilitar material  per 
al desenvolupament a 
l'aula ( alumne/ 
professor) 
-   Formació al 
professorat 
-Avaluació de 
l'activitat 

- Nombre de reunions 
realitzes 
-Material entregat ( 
SÍ/NO) 
-  Sessió formativa 
realitzada ( SÍ/NO) 
- Grau de  satisfacció 

Curs escolar 
( Setembre-Juny) 

1.4. Aplicar en el 100% dels 
CEIP el programa  “SALUT 
EN CURS” 

-   Coordinació amb el 
professorat de  
Primària 
- Facilitar material  per 
al desenvolupament a 
l'aula ( alumne/ 
professor) 
- Avaluació de 
l'activitat 

- Nombre de reunions 
realitzades 
-Material entregat ( 
SÍ/NO) 
- Grau de  satisfacció 

Curs escolar 
( Setembre-Juny) 

1.5 Aplicar en els 5é i 6é 
CEIPS  2/4 accions 
preventives sobre  l'ús, abús 
i/o addicció  de la Noves 
Tecnologies ( Clikeando-
Brúixola o altres accions) 

- Realització de tallers 
preventius 
 

-Nombre de  tallers 
realitzats 
- Nombre de centres que 
participen 
- Nombre d'alumnes 
beneficiats 

3er trimestre  curs 
escolar     ( Abril-
Juny) 

1.6. Aconseguir aplicar 
l'AULA TABAC en 6é  2/4 

- Coordinació amb 
Salut Pública 
- Desenvolupament de 
l'aula tabac en el 
centre 
- Avaluació de 
l'activitat 

. Petició d'AULA 
TABAC ( SÍ/NO) 
-Desenvolupament de 
l'activitat ( SÍ/NO) 
- Nombre de centres 
- Nombre d'aules 
participants 

Curs escolar 
( Setembre-Juny) 
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- 
Indicador de resultat Aconseguir  el 50% dels indicadors de 

procés 
 

 
 
 

Augmentar les accions preventives en les diferents etapes escolars, arribant a 
anticipar en l'edat ( factor de protecció) 

EDADES 
ESTUDES 
Estudi local 
Àmbit educatiu 
Avaluació PMD 
 

OBJ 2-   AMPLIAR L'OFERTA DELS PROGRAMES I /O ACCIONS 
PREVENTIVES DELS CENTRES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

 

Obj específic 2 Accions Indicadors de 
Procés 

Calendarització 

2.1  Oferir al 100% als IES  
programes i/o accions 
preventives  ESO.FP.BTX 

-Difusió  de tots els 
programes i/o accions en 
prevenció escolar 

- Nombre de centres  
als quals se'ls ha 
presentat  els 
programes i/o accions 

Julio-Setembre -
Octubre 

2.2 . Aplicar en el 100% dels 
IES el programa  “ CINEMA 
I CALORS / “SALUT EN 
CURS” 

-  Calendarització de 
l'activitat.   
-Coordinació amb el 
professorat de  
secundària 
- Facilitar material  per 
al desenvolupament a 
l'aula ( alumne/ 
professor) 
- Avaluació de l'activitat 

- Nombre de reunions 
realitzades 
-Material entregat ( 
SÍ/NO) 
- Grau de  satisfacció 

Curs escolar 
( Setembre-Juny) 

2.3 Aplicar en els  1r i 2n  
ESO  2/3 accions preventives 
sobre  l'ús, abús i/o addicció  
de les Noves Tecnologies ( 
Clikeando- PREV *TEC 3.1  
o altres accions) 

 

- Calendarització de 
l'activitat 
- Realització de tallers 
preventius 
 

-Nombre de  tallers 
realitzats 
- Nombre de centres 
que participen 
- Nombre d'alumnes 
beneficiats 

Curs escolar 
( Setembre-Juny) 

2.4 Aplicar en tota els cursos 
de l'ESO  ( 1r a 4a)  2/3 
accions preventives sobre  
l'ús, abús i/o addicció a 
drogues ( alcohol, tabac, 
begudes energètiques, 
cànnabis, drogues estimulants 
etc.) 

-  Calendarització de 
l'activitat 
-Realització de diferents 
tallers, segons el curs 
 

-Nombre de  tallers 
realitzats 
- Nombre de centres 
que participen 
- Nombre d'alumnes 
beneficiats 

Curs escolar 
( Setembre-Juny) 



 

 

2.5-  Aplicar  en la FPB 3/3 el 
programa PASSA LA VIDA 
en 1r FPB) 

- Calendarització de les 
sessions 
- Desenvolupament de 
les 5 sessions del 
programa 
- Avaluació del 
programa 

- Nombre de centres 
que participen 
- Nombre  aules que 
participen 
- Nombre d'alumnes 
que participen 
- Grau de satisfacció 

Curs escolar 
( Setembre-Juny) 

Indicador de resultat Aconseguir el  75% dels indicadors de procés  
 
  
 

Millora en la coordinació i formació del docent Avaluació PMD 
Àmbit educatiu 

OBJ.3-    FACILITAR L'ACCÉS DEL PROFESSORAT A LA UPCCA  
Obj específic Accions Indicadors de 

Procés 
Calendarització 

3.1  Presentar anualment a 
l'equip directiu l'oferta de 
programes i/o accions 
preventives en l'àmbit escolar 

-  Reunió de coordinació 
- Difondre en els 
claustres escolars i/o 
reunions de cicles  
l'oferta de programes i/o 
accions preventives 

-  Realització de la 
reunió ( SÍ/NO) 
- Difusió  dels 
programes i/o accions 
 ( SÍ/NO) 

Juliol- Setembre 

3.2 . Realitzar almenys  1 
reunió de coordinació  amb el 
professorat  implicat en la 
mediació, comissió de 
convivència i absentisme 

-  Identificar el 
professorat  responsable 
dels diferents 
departaments 
- Nombre reunions 
realitzades 
- Nombre de propostes de 
treball 
 

-  Identificació de 
professors per 
departament 
- Nombre de reunions 
realitzades 
- Nombre de 
propostes de treball 
plantejades 
 

1r trimestre curse 
escolar 
(Setembre-
Desembre) 

Indicadors de resultat Obtindre el 100% dels indicadors de procés  
 
 
 

ÀMBIT FAMILIAR 
 

Millora en la coordinació i implicació amb les AMPA Avaluació  PMD 
Àmbit educatiu 

 
OBJ.1. INFORMAR I ASSESSORAR LES FAMÍLIES EN TEMES DE 
DROGUES I ALTRES CONDUCTES ADDICTIVES . RECOLZAR EN 
EL SEU PAPER DE PREVENCIÓ 

 

Obj específic Accions Indicadors de 
Procés 

Calendaritzación 
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1.1  Mantindre el punt 
d'atenció, assessorament i 
intervenció familiar 

-  Difusió en la web  i 
xarxes socials de 
l'Ajuntament el punt 
d'atenció, assessorament 
i intervenció familiar 
- Atenció a les 
demandes de les 
famílies 
 

-  Realització de la 
difusió ( SÍ/NO) 
 
-Nombre de 
familiars atesos 
/demandes 
plantejades x 100 
- Nombre de 
familiars en 
intervenció 
 

Gener-Desembre 

1.2 . Planificar i coordinar 
amb les  AMPA els 
programes o  activitats de 
prevenció en addiccions  

-  Reunió de 
coordinació 
- Presentació dels 
programes o  activitats 
de prevenció 
- Calendarització de les 
activitats 
- Registre de propostes 
de treball 

- Nombre d’AMPA 
implicades 
-  Nombre de 
reunions realitzades 
- Nombre de 
propostes de treball 
plantejades 
 

Curs escolar 
( Setembre-Juny) 

1.3.Difondre  el curs virtual 
“ EN FAMÍLIA” al  100% 
de les famílies dels centres  
educatius 
 

-Difusió del curs virtual 
en Família  
-Participació de les 
AMPA ( 
- Registre de 
beneficiaris directes/ 
indirectes 

-Difusió del curs 
virtual en Família ( 
SÍ/NO) 
-Nombre d’AMPA 
que han participat 
-Nombre de 
beneficiaris directes 
i indirectes 

Curs escolar 
( Setembre-Juny 

1.4.Realitzar  almenys una  
Escola de Pares anual , 
específica en addiccions 
d'alumnes entre 6é de 
Primària i 1r ESO 

- Preparació de les 
sessions i material  a 
realitzar 
 - Difusió de l’EEPP 
- Coordinació amb els 
tutors de  6é primària i 
1r ESO 
- Desenvolupament de 
l’EEPP 
- Registre de familiars 
- Avaluació de l’EEPP 

- Material preparat ( 
SÍ/NO) 
- Difusió de l’EEPP 
- Nombre de 
reunions 
mantingudes 
- EEPP realitzada ( 
SÍ/NO) 
- Nombre de 
participants 
- Grau de 
satisfacció 

3er Trimestre 
escolar 
( Abril-Juny) 
 

Indicador de resultat Aconseguir el 50% dels indicadors de procés  
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

ÀMBIT LABORAL 
 

Participar en accions preventives destinades al personal laboral i/o extern de 
l'ajuntament 

Avaluació  del PMD 

OBJ.1-   INTERVINDRE A TRAVÉS DEL DESENVOLUPAMENT 
D'ACCIONS PREVENTIVES EN L’ÀMBIT LABORAL 

N.9 

Obj específic Accions Indicadors de 
Procés 

Calendarització 

1.1     Impartir 1 taller 
semestral  de  prevenció 
d'addiccions en els cursos de 
formació d'ocupació impartits 
per l'ADL  

- Reunió de  coordinació 
amb l'ADL 
-  Calendarització dels 
tallers 
- Disseny i elaboració del 
taller 
- Realització del taller 
 
- Registre i avaluació 
 
 

-Reunió realitzada ( 
SÍ/NO) 
- Calendarització 
realitzada ( SÍ/NO) 
- Disseny i elaboració 
del taller ( SÍ/NO) 
- Taller impartit ( 
SÍ/NO) 
- Nombre participants 
- Grau de satisfacció 
 
 

Gener-Desembre   

1.2  Oferir i realitzar un 
programa de deshabituació 
tabàquica als empleats 
municipals 

- Difusió del programa 
- Registre de la demanda 
de participació 
- Formació de grups 
- Execució del programa 
- Registre i avaluació 
 

- Difusió del 
programa ( (SÍ/NO) 
-Nombre de 
participants 
- Nombre de grups 
- Programa de 
deshabituació 
tabàquica realitzat ( 
SÍ/NO) 
- Grau de satisfacció 
 

Gener –Desembre 

Indicador de Resultat   Obtindre el 50% dels indicadors de procés   

 
 
 
 

ÀMBIT SELECTIU /INDICAT 
Mantindre accions  destinades a la població més vulnerable ( que presenten 
factors de risc) 

-Avaluació  del PMD 
-UPCCA 
-Recursos 
sociosanitaris 
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OBJ.1-   INTERVENCIÓ AMB JOVES I/O FAMILIARS AMB ABÚS I/O DEPENDÈNCIA   A 
SUBSTÀNCIES  O ALTRES CONDUCTES ADDICTIVES  
Obj específic Accions Indicadors de Procés Calendarització 
1.1 Atendre el 100% de les 
demandes  plantejades a la 
UPCCA: 

- Serveis Socials 
- Educació 
- Centre Salut 
- Policia Local 
- Iniciativa Pròpia 

-Disseny del protocol de 
derivació 
-Registre de les 
demandes 
- Reunions de 
coordinació entre els 
diferents departaments 
 

-Protocol realitzat ( 
SÍ/NO) 
-Nombre demandes 
ateses/demandes 
plantejades x100 
-Nombre reunions 
realitzades 

Gener- Desembre 

1.2 Implementar el programa 
de menors infractors 

- Elaboració del 
programa 
- Presentació del 
programa a la Policia 
Municipal 
- Reunions de 
coordinació 
- Gestions amb la 
Subdelegació del Govern 
- Registre de les 
derivacions de menors 
- Intervenció amb 
menors i familiars 

-Programa Elaborat       
( SÍ/NO) 
-Programa presentat    ( 
SÍ/NO) 
- Nombre de gestions 
realitzades. 
- Nombre de menors 
derivats 
- Nombre menors en 
intervenció/menors 
derivats x100 

Gener -Desembre 

Indicador de resultat Obtindre el 75% dels indicadors de procés  
 
 

Mantindre accions  destinades a la població més vulnerable ( que presenten 
factors de risc) 

-Avaluació  del PMD 
-UPCCA 
-Recursos 
sociosanitaris 

OBJ.2 ASSESSORAMENT I DERIVACIÓ  DE POBLACIÓ ADULTA I/O  FAMILIARS AMB 
ABÚS I/O DEPENDÈNCIA A SUBSTÀNCIES O  ALTRES CONDUCTES ADDICTIVES  
Obj específic Accions Indicadors de Procés Calendarització 
1.1 Atendre el 100% de les 
demandes  plantejades a la 
UPCCA: 

- Serveis Socials 
- Educació  
- Centre Salut 
- Policia Local 
- Iniciativa Pròpia 

-Disseny del protocol de 
derivació 
-Registre de les 
demandes 
- Reunions de 
coordinació entre els 
diferents departaments 
 

-Protocol realitzat ( 
SÍ/NO) 
-Nombre demandes 
ateses/demandes 
plantejades x100 
-Nombre reunions 
realitzades 

Gener- Desembre 

 Indicador de resultat Obtindre el 100% dels indicadors de procés  
 
 

7.*COORDINACION INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ SOCIAL 



 

 

 
El bon desenvolupament d'un Pla Municipal de  Drogues i Altres Conductes 

Addictives requereix  de la participació de tota la comunitat per a assegurar la seua 
eficàcia i també requereix d'una bona coordinació entre els diferents recursos socials. La 
coordinació es materialitzarà a través del Pla Municipal de Drogues  i altres Conductes 
Addictives. Aquest és l'eix que vertebrarà totes les intervencions en matèria d'addiccions 
en el municipi 

Es requereix de la coordinació i participació de diversos serveis i departaments  de 
l'Administració Local , així com d'impuls, suport, compromís i participació de l'entramat 
social en tots els seus vessants (  serveis socials,  educació, joventut, sanitat,   policia local 
etc, ), per a poder aconseguir mobilitzar a la nostra societat davant la problemàtica de les 
drogues i altres conductes addictives. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
NIVELL MUNICIPAL 
 

- PROGRAMA D’INFERMERIA  ESCOLAR. Coordinació directa   amb 
l'infermer ja que desenvolupa en els centres escolars,  el programa d'hàbits 
saludables des dels 3 fins als 16 anys.  

Educació

Serveis Socials

Joventut

Esports

Festes

- GABINET 
PSICOPEDAGÒGIC

- SERVEIS SOCIALS 

MENORS

- CASA DE LA JOVENTUT

- POLICIA LOCAL

- CENTRES EDUCATIUS

( Primària i Secundària)

- CENTRE DE SALUT

MUNICIPAL

PROGRAMA DE 
MESURES 
JUDICIALS

UNITAT DE 
CONDUCTES 
ADDICTIVES             
( SANTA FAÇ)

UNITAT                       
D´ ALCOHOLOGIA                 
( Hospital de Sant 
Joan)

SUPRAMUNICIPAL
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- PROGRAMA PASE- Reunió de coordinació amb l'educadora del programa per a 
la derivació dels casos en els quals es tinguen sospita o evidència de consum de 
drogues, majoritàriament per consums de tabac, cànnabis o alcohol de joves  en 
risc i/o familiar. 
 

- PROGRAMA D'ABSENTISME ESCOLAR. Es participarà de les reunions de 
seguiment i s'aportarà  dades que siguen de rellevància per a la comissió.   

 
- SERVEIS SOCIALS .Coordinació per la derivació de joves que són remesos per la 

policia als SS  advertits o amb expedient per consum o tinença de drogues en via 
pública.   

Es plantejaran reunions periòdiques de coordinació amb vista a realitzar el 
seguiment de casos individuals i necessitats detectades. 
 

- PROGRAMA D'INTERVENCIÓ AMB MENORS EN SITUACIÓ DE RISC 
SOCIAL- Reunions de coordinació amb les monitores del programa per a la 
derivació dels casos en els quals es tinga sospita o evidència de consum de 
drogues, majoritàriament per consums de tabac, cànnabis o alcohol de joves  en 
risc i/o familiar. 

-CASA DE LA JOVENTUT.-  Es realitzarà assessorament i col·laboració directa 
per a la derivació dels casos que identifiquen i/o tinguen sospita de consum de 
drogues, majoritàriament per consums de tabac, cànnabis o alcohol.   

 
- POLICIA LOCAL . Coordinació per si existeix la possibilitat  d'activar un protocol 

de derivació per a l'atenció de menors advertits o amb expedient per consum o 
tinença de drogues en via pública.   

 
 

- CEIP i IES. Coordinació contínua per a valorar les necessitats o incidències que 
sorgisquen en  funcionament dels programes de prevenció que s'estiguen 
implementant en cada centre educatiu. 

 
- AMPA.  Es col·laborarà amb les AMPA  per a la detecció de necessitats de 
prevenció en l'àmbit familiar i/o escolar 

  
  
 
ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL 

 
-  Programa de Mesures Judicials. La UPCCA participarà al costat de l'equip de 

mitjans Judicials al medi Obert en la intervenció amb els menors infractors que es 
deriven amb una mesura de llibertat vigilada o amb prestació de serveis en 



 

 

benefici a la comunitat  sempre que el seu delicte o la seua conducta problema 
estiga relacionada amb el consum de drogues.   

  
- UCA Santa Faç. es coordinarà la derivació mútua de casos amb perfils concordes 
als recursos de tractament o de prevenció.    
 
- Unitat d'Alcohologia- es coordinarà la derivació mútua de casos amb perfils 
concordes als recursos de tractament o de prevenció 

  
 
 
 

 
8.PRESSUPOST 

Per al desenvolupament del present Pla Municipal se sol·licitarà anualment la subvenció 
a la Conselleria de Sanitat a través de la convocatòria anual de subvencions en matèria 
d'Atenció i Prevenció de les Drogodependències i Altres Trastorns Addictius per al seu 
desenvolupament 
 
PERSONAL 30.000€/anuals 
Altres accions  1.500 €/ anuals 
Total anual 31.500 € 

 
L'Ajuntament de Mutxamel  es compromet a pressupostar en els exercicis 
2021-2024, les quantitats necessàries per a dur a terme el desenvolupament del II Pla 
Municipal la quantia del qual ascendiria  a 126.000 € ( quadriennal) 

 
9.UBICACIÓ 

 
La UPCCA de Mutxamel és un servei municipal que pertany a la Regidoria d'Educació 
situada   en el CASAL DEL RAVALET  
 
C/ Rafael Poveda Torregrosa, 6 03110 Mutxamel ( Alacant) 
Telèfon: 96 5955696 
               96 5955910- ext- 150 
Email: upcca@mutxamel.org 

 
 


