Granollers Acció Municipal_
en el consum de drogues

@sobredrogues
#Document_marc_2012_2015
Servei de Salut Pública i Consum

#4_Marc_normatiu_i_competencial

Granollers Acció Municipal_ en el Consum de Drogues

La llei 18/2009, de 22 d'octubre, de Salut Pública, que crea l'Agència de Salut Pública
de Catalunya i manté les competències autonòmiques i dels ens locals. Estableix un nou
marc de col.laboració entre les dues administracions. La Llei de Salut Pública, en el seu
article 6 defineix les prestacions en matèria de salut pública, entre elles les
relacionades amb:
-

Punt 3, apartat H) “Promoció dels factors de protecció i prevenció dels
factors de risc davant les substàncies que poden generar abús,
dependència i altres”

-

Punt 3, apartat R) “Promoció i protecció de la salut infantil i adolescent i
prevenció dels seus factors de risc”

La normativa administrativa vigent a Catalunya reconeix, en l’àmbit de
l’administració local, la plena competència municipal pel desenvolupament de
polítiques de prevenció, serveis i reinserció social, entre les quals es poden incloure
accions formatives en matèria de prevenció i intervenció en el consum de drogues.
Normativa que, fonamentalment i per a la qüestió que ens ocupa, es troba recollida
en el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 20/1985 de 25 de juliol, de
prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.
El Decret Legislatiu 2/2003 va ser promulgat arran de les modificacions i contínues
reformes de les lleis 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya, i
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. En aquest sentit són
fonamentals, pel desenvolupament de mesures de prevenció i assistència als
drogodependents, els articles 7, 43.1.g), 66.1 i 66.3.k) 245, 247 i següents del ja
indicat Decret Legislatiu 2/2003, on s’especifiquen el règim de prestació dels serveis
per part de les entitats locals i les seves formes.
Pel que fa a la Llei 20/1985 prioritza i defineix en els seus articles 6, 7 i 8- com a
cabdal i bàsica la tasca preventiva que es porti a terme en el origen de la
drogodependència, i dóna una especial rellevància al paper que les entitats
municipals poden desenvolupar en aquestes tasques preventives. Els municipis
disposen, d’acord amb la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en
matèria de substàncies que poden generar dependència i el Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i la Llei 20/1985 de 25 de juliol, de capacitat i legitimació normativa pel
desenvolupament de mesures en matèria de prevenció i intervenció en el consum de
drogues.
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La prestació del servei municipal es troba reglamentada en els articles 245, 247 i
següents del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i la Llei 20/1985 de 25 de juliol.
Aquesta competència és, de dret, qualificada com a pròpia pel Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya i la Llei 20/1985 de 25 de juliol, el qual permet la prestació de la
mateixa pel municipi.
En qualsevol cas, la indicada prestació pot ser exigida, d’acord amb la normativa
esmentada, per la ciutadania i obligatòriament complerta pel municipi quan aquest
té una població superior a 20.000 habitants.
Tanmateix, la Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya -Llei 15/1990, de 9 de juliol- ja
donava competències als ajuntaments en la "promoció d'activitats i prestació de
serveis sanitaris necessaris per tal de satisfer les necessitats i les aspiracions de llur
comunitat de veïns", així com en "l'educació sanitària i l'esport en els termes
establerts en la legislació que regula el règim municipal" (DOGC núm. 1324, de 30 de
juliol).

Relació de projectes i normatives amb vinculació a l’acció
municipal:
•
•

•
•
•
•
•
•

Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat
penal dels menors.
Reial Decret 1774/2004, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
la Llei orgànica 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat
penal dels menors.
Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat
ciutadana.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i el procediment administratiu comú.
Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació dels sistema de seguretat pública de
Catalunya.
Pla Municipal d’assistència i protecció del menor de l’Ajuntament de
Granollers.
Programa de reparació i conciliació municipal de l’Ajuntament de
Granollers.
Ordenances municipals
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