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I. INTRODUCCIÓ

La Regidoria de Serveis Socials i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de Benicarló promou la implementació del III Pla de Prevenció Municipal de 
Drogodependències i altres Trastorns Addictius mitjançant la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives – UPCCA Benicarló. Aquest document ha de 
suposar l'instrument bàsic municipal per a la planificació, la determinació d'objectius i l’aplicació d’actuacions que es porten a terme en aquesta matèria dins del 
municipi de Benicarló, al llarg dels pròxims quatre anys. Pretén ser el conjunt coordinat i planificat de tota acció preventiva des de les diferents àrees municipals i/o 
agents comunitaris implicats en Benicarló. 

Els canvis viscuts en els últims anys al voltant del fenomen de les drogodependències i altres trastorns addictius ha sigut molt importants per diferents 
aspectes. El consum de drogues i les addiccions comportamentals, com a fenomen social ha evolucionat de forma significativa pel que fa als usos i els costums. És un 
dels problemes de major gravetat que afronten les societats modernes, ja que afecta tots els sectors de la població i especialment les persones joves entre 18 i 35 
anys. De fet, s’observa que cada volta són més les persones menors de 18 anys, amb repercussions preocupants en l’esfera personal, familiar i social. La consolidació 
del consum d’alcohol desmesurat, en poc de temps, en l’adolescència i la joventut i en l’espai públic, ha provocat que ens referim a aquest model com un problema 
de salut pública; sensibilitzar sobre el paper del consum de cànnabis en l’adolescència i l’efecte en les relacions familiars, escolars i amistoses; el tabac com a 
substància que està repuntant en els índex de consum dels últims anys amb un increment destacable per part de les dones; la cocaïna que repunta com substància 
detectada en els serveis d’atenció i intervenció ambulatòria. 

Juntament amb aquests canvis, les addiccions comportamentals relacionades amb les noves tecnologies han tingut un gran impacte en la incidència 
relacionada amb les accions preventives i les atencions. Les addiccions relacionades amb l’abús del telèfon mòbil, les xarxes socials i els videojocs han provocat un 
canvi substancial en el treball preventiu municipal que ha afectat totes les seues línies estratègiques. A més, hi ha també el joc d’atzar, on les possibilitats del joc per 
Internet han fet trontollar les experiències prèvies en aquest camp, que afecta de forma rellevant els joves i adolescents.

La realitat del consum de drogues legals i il·legals, juntament amb les conductes addictives, necessita d’un enfocament global. Cal una planificació i 
programació temporal de les accions on tots els agents socials implicats des de les diferents àrees institucionals tinguen un paper protagonista i actiu. Per fer-ho 
possible cal un plantejament que s'adapte als continuats canvis que es van produint, que busque una adequació a la realitat actual del fenomen de les drogues i les 
conductes addictives, perseguisca la coherència entre la realitat dels consums de drogues, les seues conseqüències i les mesures preventives establertes en les 
diferents línies d’actuació i deixe espai a la participació dels agents socials relacionats.

En el cas concret del municipi de Benicarló, cal destacar que aquest és el III Pla Municipal contra les Addiccions. Per tant, es parteix d'una experiència prèvia 
de més de deu anys quant a la intervenció preventiva municipal en drogodependències i les conductes addictives. Així és que aquest bagatge format per l’experiència
adquirida en les accions desenvolupades al llarg d’aquests anys en les diferents línies estratègiques marcades i els resultats de les diferents avaluacions de les 
intervencions anuals realitzades, servirà com a fonament del nou document i actuarà com a font de coneixement a partir del qual modificar, adaptar i incorporar 
noves mesures per generar un Pla Municipal adequat a les noves demandes. Caldrà reforçar amb actualitzacions i innovacions les actuacions que s'estiguen portant a
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terme i que estiguen donant bons resultats, analitzar i corregir els possibles errors que es repetisquen en l’aplicació de les diferents mesures recollides, proposar 
noves estratègies per a buscar solucions a aquestes, atendre les noves tendències que faciliten avançar-nos a noves problemàtiques que puguen esdevindre i 
incorporar una mirada que potencie la interseccionalitat del fenomen de les drogues i les addiccions per poder interpel·lar a una societat que és diversa en tot els 
seus aspectes. 

Juntament amb aquest panorama, cal mencionar en aquesta introducció la situació relacionada amb la pandèmia de la Covid-19. L’aparició d’aquest agent 
extern en format de virus ha provocat efectes demolidors en totes les dimensions de les relacions humanes i, per tant, ha de ser tinguda en compte a l’hora de 
planificar la intervenció municipal en la prevenció de les addiccions. El seu efecte quant a l’activitat preventiva de l'UPCCA encara està per analitzar, reflexionar i 
definir, però ja se sap que està tenint una incidència molt significativa i està per determinar quina serà en els propers anys. Concretament, està afectant l’organització
de la tasca de l’acció preventiva presencial en les diferents línies estratègiques, en la necessitat d’adaptar i desenvolupar noves ferramentes i habilitats d’intervenció, 
en el desenvolupament de la digitalització del servei, en el model de relació amb els diferents agents socials col·laboradors, amb les famílies o amb els propis 
beneficiaris de les atencions.

II. PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

El fenomen de les drogodependències i les addiccions comportamentals està comprés per múltiples factors. Per tant, el seu abordatge preventiu, assistencial 
i d’inserció és complex i necessita d’una argumentació que descriga les bases sobre les quals es plantejaran les estratègies i accions d’aquest Pla.

Les estratègies de prevenció que cal desenvolupar es plantegen des de dues òptiques: la reducció del consum, actuant sobre la demanda, o bé a partir de la 
reducció de l'oferta, amb vistes a reduir la disponibilitat de la substància en el mercat al qual accedeix el consumidor. El consum de drogues es dona en un context 
social on hi ha disponibilitat de drogues i l’existència de persones que s’interessa pel seu consum en un entorn que ho afavoreix.

El plantejament estratègic referent al control de l’oferta, actuarà sobre la reducció de l'oferta de drogues en el mercat per a reduir la quantitat o restringir-ne 
el consum. Amb aquesta finalitat, s'estableixen lleis, ordenances, controls i canvis en els sistemes o en les polítiques orientades a aquest fi. Això és aplicable tant per 
a les drogues legals com per a les il·legals, i la col·laboració amb les forces i cossos de seguretat de l'Estat es fa imprescindible. Tanmateix, el paper de la comunitat, 
quant a la seua sensibilitat i conscienciació, també és un factor que afavoreix la reducció de l’oferta de drogues.

El plantejament estratègic referent al control de la reducció de la demanda de drogues té com a base la prevenció. S’entén prevenció com totes les 
actuacions orientades a reduir l'interès de la població per l’ús de drogues, reduint els consums i els problemes derivats del seu ús indegut, així com el seu interès per 
altres conductes addictives. Dins de la prevenció es desenvolupen mesures informatives i formatives amb caràcter educatiu i de dinamització comunitària que 
desenvoluparan en les persones un ventall de coneixements, actituds, valors i habilitats que els permetran protegir-se davant l’oferta o gestionar els seus possibles 
consums i conductes d’un mode no problemàtic. La prevenció pretén anticipar-se a l’aparició de consums de drogues problemàtics o altres conductes addictives. Per 
tant, actua directament sobre la demanda. Per fer-ho, la prevenció actua de forma estratègica a nivell universal, selectiva i indicada.
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També cal destacar el compliment del dret universal a la salut. Aquest és un dret humà fonamental i per a tal fi s’han de desenvolupar i promoure hàbits de 

vida saludable, que eviten riscos per a la salut de la població.

A més, el marc de les accions està integrat dins del Model Biopsicosocial. Aquest model teòric defensa la importància de promoure la responsabilitat 
individual i social en el manteniment de la salut, entenent aquesta com un procés de desenvolupament continuat a nivell físic, psíquic i social. Una de les aportacions 
més destacades d’aquest model són els conceptes «factor de risc» i «factor de protecció». L’aparició d’aquests conceptes en el camp de la prevenció ha permès una 
millor definició del problema i sobretot una millor operativitat de la tasca preventiva, ja que permeten delimitar de forma clara els elements, circumstàncies o fets 
que tenen una alta probabilitat d’associació en el consum de drogues o altres trastorns addictius; al mateix temps que determinen els elements, circumstàncies o fets
que tenen una alta probabilitat en la protecció davant el consum de drogues o altres trastorns addictius. Si atenem els factors de risc, són condicions de possibilitat 
que poden confluir en un moment determinat i augmentar la vulnerabilitat de la persona respecte al consum de drogues. Si atenem els factors de protecció, són 
condicions de possibilitat que poden confluir en un moment determinat i augmentar el rebuig de la persona respecte al consum de drogues.

Compartim els principis rectors adscrits al III Pla Estratègic de Drogodependències de la Comunitat Valenciana i que són:

• Consideració de les drogodependències i altres trastorns addictius com malalties comunes, amb repercussions en les esferes biològica, psicològica i social de 
la persona.

• Responsabilitat pública, coordinació intersectorial i política d’actuació.

• Promoció dels hàbits saludables, rebuig del consum de drogues i solidaritat amb les persones afectades.

• Priorització de les estratègies preventives.

• Consideració de la prevenció, assistència i integració de les persones malaltes com un procés unitari i continuat.

• Establiment de criteris d’eficàcia i eficiència, i avaluació contínua dels resultats de les actuacions i programes.

Així mateix, en l'àmbit concret del treball en matèria d'addiccions, el III Pla Municipal per a les Addiccions i Altres Conductes assumeix els principis següents: 

• Globalitat i interdisciplinarietat, exigida per la mateixa complexitat del fenomen sobre el qual es vol intervindre i les seues conseqüències, intervenint des 
de l’atenció personal, familiar i social.

• Integració: es plantejaran objectius segons les necessitats de la població, fent ús d’aquells recursos necessaris que donen una resposta adequada des de 
l’àmbit municipal.

• Perspectiva de gènere: s'incorporarà al llarg de tot el procés d’investigació i implementació aquesta ferramenta d’intervenció igualitària per tal d’adequar les
mesures establides en el Pla a les desigualtats sexe-gènere i permetre una interpel·lació que reduïsca aquestes diferències.

• Coordinació i transversalitat: es conjugaran estratègies i accions des de la coordinació entre les diferents àrees municipals, agents socials i institucions que 
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intervenen en l’àmbit municipal.

• Corresponsabilitat i participació: en tant que, sent el fenomen que ens ocupa de naturalesa social, requereix una resposta per part de la xarxa social 
comunitària.

• Flexibilitat i individualització de les respostes: tot fugint de models rígids i estereotipats, fent possible la innovació i el disseny de programes adaptats a les
diferents realitats personals, socials i culturals.

• Sostenibilitat i continuïtat: que permeta el manteniment de forma longitudinal en el temps el desenvolupament de les actuacions estructurades i 
planificades al llarg del Pla, fent ús dels recursos disponibles amb la implicació de diferents professionals.

• Operativitat: els objectius i les mesures han de ser adequats a les necessitats i aplicables a la realitat social.

III. MARC NORMATIU

L'actuació de l'Ajuntament de Benicarló en matèria de drogodependències i la seua activitat en l'àmbit de la planificació s'ha d'inscriure en un marc delimitat 
per una sèrie de preceptes legals, constituït per diferents nivells competencials, començant per la normativa europea, la Constitució Espanyola i continuant amb la 
Llei de Bases de Règim Local i que es concentren en les respectives lleis autonòmiques. Tanmateix, hi ha una relació exhaustiva de la normativa estatal, internacional 
i autonòmica en la pàgina web del Pla Nacional sobre Drogues.

 Marc normatiu 

1. Legislació internacional en matèria de drogodependències i altres conductes addictives

El dret a la salut constitueix un dret fonamental àmpliament reconegut per successives declaracions, resolucions, pactes i cartes, tant d'àmbit mundial com europeu, 
des que la constitució de l'Organització Mundial de la Salut, adoptada el 22 de juliol de 1946, establira, de conformitat amb la Carta de les Nacions Unides, que «el 
gaudi del grau màxim de salut que es puga assolir és un dels drets fonamentals de qualsevol ésser humà sense distinció de raça, religió, ideologia política o condició 
econòmica o social» (OMS, 1946).

2. Legislació europea en matèria de drogodependències i altres conductes addictives

Cal fer menció a l’Estratègia europea en matèria de lluita contra les drogues 2013-2020. L’estratègia estableix el marc polític i les prioritats definides pels estats 
membres i les institucions de la UE per a la política de la Unió Europea en matèria de lluita contra les drogues. Entre els objectius de l’estratègia trobem la reducció 
de la demanda i de l’oferta de drogues en tota la UE, així com reduir els riscos i perjudicis socials i per a la salut vinculats a les drogues.
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3. Legislació estatal en matèria de drogodependències i altres conductes addictives

Per la seua part, la Constitució Espanyola reconeix en l'article 43 el dret a la protecció de la salut com a principi rector de la política social i econòmica. En el marc de 
les previsions constitucionals i dels respectius estatuts d'autonomia, totes les comunitats autònomes assumeixen les seues competències en matèria sanitària i 
d'assistència social, directament vinculades amb l'àmbit de les drogodependències, però també en matèries connexes com podrien ser educació i joventut.

El Reial Decret 1911/1999, de 17 de desembre, pel qual s'aprova el Pla Nacional sobre Drogues (PNSD) i l'Estratègia Nacional sobre Drogues per al període 2017-2024, 
són el principal referent institucional i tècnic en matèria de drogues, assumint la funció de coordinació de les polítiques que es desenvolupen des de les diferents 
Administracions Públiques i entitats socials.

La Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de Protecció de la Seguretat Ciutadana a nivell estatal, quant a aquells continguts que fan referència a l’ús i abús de drogues.

4. Legislació autonòmica en matèria de drogodependències i altres conductes addictives, modificada per la Llei 8/2018, de 20 d’abril, de la Generalitat

Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. Regula l’ordenació, l’assistència sanitària, la salut pública i les 
drogodependències i altres trastorns addictius. 

• Títol II sobre les competències de la Generalitat i de les entitats locals. Article 6. Competències de les entitats locals. Les entitats locals amb més de 20.000 
habitants seran competents per a l’aprovació i execució d’un pla municipal sobre trastorns addictius, elaborat en coordinació i de conformitat amb els criteris
establerts en el Pla Estratègic sobre Trastorns Addictius de la Generalitat, que inclourà programes de prevenció, així com d’informació i assessorament 
mitjançant les unitats destinades a la prevenció comunitària de conductes addictives. Per a l’aprovació del pla municipal, se sol·licitarà un informe preceptiu i 
vinculant a la conselleria que tinga les competències en matèria de trastorns addictius.

• Títol VI, sobre la regulació de les drogodependències i altres trastorns addictius. Article 62. Prevenció en matèria de drogodependències.

◦ La prevenció en matèria de drogodependències comprén 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.

◦ Correspon a les administracions públiques, en els seus respectius àmbits de competències, desenvolupar, promoure, donar suport, fomentar, coordinar, 
controlar i avaluar els programes i actuacions en matèria de prevenció.

◦ La conselleria amb competència en la matèria de trastorns additius vetlarà per la idoneïtat, l’eficàcia i l'eficiència dels programes de prevenció mitjançant 
les mesures d’intervenció que s’establisquen reglamentàriament.

◦ El conjunt de mesures de prevenció es dirigirà de forma especial als i les menors, els i les joves i les famílies en situació de risc de consum de drogues, per
afavorir el desenvolupament de programes de reducció de riscos en els llocs de major afluència juvenil i altres espais de trobada.
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◦ S’instarà a la realització de programes de prevenció de consum de drogues i altres trastorns addictius en l’àmbit laboral. En el seu disseny, execució i 

avaluació participaran les organitzacions empresarials, les organitzacions sindicals més representatives, els serveis de prevenció i els comités de 
seguretat i salut de les empreses.

◦ Seran prioritàries les actuacions preventives i de promoció de la salut en l’àmbit familiar, comunitari i educatiu, que hauran de coordinar-se per a implicar
tots els agents socials intervinents com són la família, l’escola, associacions, xarxes locals i altres. 

Pla Estratègic de Drogodependències i altres Trastorns Addictius

Al juny de 1997, les Corts Valencianes aprovaren la Llei 3/1997, de 16 de juny, de la Generalitat Valenciana, sobre Drogodependències i altres Trastorns Addictius, 
parcialment modificada per la Llei 4/2002, de 18 de juny, i reformulada posteriorment en el Decret Legislatiu 1/2003, del Consell de la Generalitat Valenciana. És a 
partir d'aquest moment quan es redacten i s'aproven els successius plans autonòmics valencians. Actualment ens trobem dins del III Pla Estratègic de 
Drogodependències i és l’instrument bàsic de planificació i ordenació dels objectius i actuacions que en matèria de les drogodependències i altres trastorns addictius 
es porten a terme en la Comunitat Valenciana.

Decret 89/2018, de 29 de juny, del Consell d’acreditació de programes de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius i de regulació del Comité de 
persones expertes.

IV. ELABORACIÓ DEL PLA

El municipi, com a entitat territorial més propera al ciutadà, constitueix el marc idoni per a reunir, analitzar i satisfer els interessos i les aspiracions ciutadanes
en tot allò que té a veure amb les condicions de vida i les relacions de convivència. S'obri a les problemàtiques socials i normalitza les intervencions social i les 
adequa a les necessitats, característiques i expectatives dels mateixos ciutadans i ciutadanes.

L'articulació de respostes concretes i eficaces al problema de les addiccions ha de formar part d'una àmplia política social que integre el conjunt d'accions 
orientades a millorar la salut i les condicions de vida dels seus habitants. Per tant, aquest pla municipal ha de ser un instrument aglutinador, capaç de donar 
coherència a las respostes oferides des dels diferents recursos de la ciutat.

Aquesta perspectiva de participació i corresponsabilitat és la que dirigeix el Pla i defineix una estructura que tant en el procés d'elaboració com en el 
posterior, el d'execució, implique tota la comunitat mitjançant les institucions amb les quals s'organitza.

Perquè la integració, la participació i la col·laboració de la comunitat siga una realitat, s'hi estableix una metodologia participativa que podria resumir-se de la 
manera següent:
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 Creació d'un grup de treball integrat per personal tècnic municipal i persones representants de l’àmbit comunitari, sanitari, educatiu i laboral. Seran les persones 

responsables d'impulsar i coordinar la revisió del Pla seguint els procediment i els indicadors d’avaluació, alhora que plantejaran actualitzacions o modificacions de
les accions, en el cas que siga necessari, i establiran els canals de comunicació entre els diferents agents implicats en la seua elaboració. 

 Aquells serveis municipals que de forma directa o indirecta tenen alguna relació amb l'atenció, la prevenció i la inserció, aportaran les seues propostes. La seua 
valuosa informació permetrà percebre i analitzar la problemàtica associada a les addiccions a la ciutat, així com les possibles respostes, des d'una perspectiva més 
àmplia.

 L'elaboració del Pla ha de partir del coneixement de la realitat a la qual s'enfoca i, amb tota la informació inicial recollida, s'elaborarà un primer esborrany, que es 
remetrà a les entitats, recursos i institucions de Benicarló que estiguen directament o indirectament relacionades amb la problemàtica que ens ocupa, amb la 
indicació de revisar-ho per a aportar els suggeriments que consideren oportuns.

Institucions i entitats que hi participen

Associacions i entitats socials:

• Creu Roja

• CASDA

• ACEMYF

• Cáritas

• Coordinadora del Menor del Baix Maestrat

Ajuntament Benicarló:

• Serveis Socials i Polítiques Inclusives

• Consell Municipal de Benestar Social

• Esports

• Policia Local

Centres escolars:

• CEIP E. Martínez Ródenas

• CEIP Francesc Catalan
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• CEIP Marqués de Benicarló

• CEIP Àngel Esteban

• COL·LEGI La Consolación

• IES Ramón Cid

• IES Joan Coromines

• COL·LEGI La Salle

• CIPFP

Altres administracions públiques:

• Centre de Salut Pública de Benicarló

• Centre Integrat de Salut de Benicarló

• Unitat de Conductes Addictives (Vinaròs)

Per últim, es recolliran les aportacions dels grups polítics municipals, als quals se'ls remetrà el primer esborrany del Pla perquè puguen aportar-hi reflexions i 
comentaris.

Així, quedarà elaborat el III Pla Municipal, durant la realització del qual prevaldrà el principi de participació i col·laboració de la comunitat.

Posteriorment es remetrà a Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública perquè emeta l’informe preceptiu i vinculant. Finalment el Pla Municipal serà aprovat en 
sessió plenària de l’Ajuntament de Benicarló.

L'apropiació i difusió permetran que la ciutat de Benicarló dispose d'un document que conferisca coherència i estabilitat a les accions encaminades a donar resposta 
al fenomen de les addicions.

V. AVALUACIÓ DE NECESSITATS: ANÀLISI DE LA SITUACIÓ SOCIAL

Des de l'UPCCA de Benicarló es promou i executen plans municipals de drogodependències des de l’any 2009, activant programes i projectes relacionats amb la 
prevenció escolar, familiar, comunitària i laboral, a més del servei d’atenció i assessorament a persones i famílies.

l'UPCCA de Benicarló està inscrita amb el número CS 124/021 en el Registre de Centres i Serveis d’Atenció i Prevenció de les Drogodependències de la Comunitat 
Valenciana. Durant l'última dècada, l'UPCCA de Benicarló ha sigut el recurs de referència municipal en matèria de prevenció. Està emmarcada dins de la Regidoria de 
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Serveis Socials i Polítiques Inclusives.

Abans de presentar les línies estratègiques, els objectius i les mesures del III Pla Municipal de Benicarló, resulta necessari contextualitzar la població sobre la qual cal 
intervindre. Així doncs, s'analitzaran quins trets la caracteritzen, quins components socials o recursos la nodreixen, els factors relacionats amb el consum, les 
problemàtiques associades o quines necessitats socials cal atendre per a poder descriure de forma més adequada els fins o objectius del Pla.

1. Factors relacionats amb l'entorn social

a) Població. Benicarló és un municipi de la zona nord de la província de Castelló, a uns 70 km de Castelló de la Plana i pertany a la comarca del Baix Maestrat. 
Compta amb una població de 27.615 habitants (dades obtingudes del Padró Municipal en data 23 de gener de 2020). Com a resultat tenim una piràmide de població 
regressiva o invertida la base de la qual és més estreta que el centre, la qual cosa indica una tendència cap a una població envellida. Açò es deu a una taxa de natalitat
baixa i en descens, enfront d'un percentatge de persones ancianes cada vegada més elevat.
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 Homes Dones Total
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Font:  Padró Municipal en data 23 de gener de 2020

Si atenem l’edat, obtenim els resultats següents:

• Joves: població menor de 18 anys (infància i adolescència).

• Adults: població entre els 18 i els 65 anys.

• Ancians: població major de 65 anys.

Font:  Padró Municipal en data 23 de gener de 2020

Una dada a destacar és el fet que un 19,66% (5.429 habitants) de la població és major de 65 anys, mentre que el 19,78% (5.463 habitants) són persones menors d'edat, 
la qual cosa representa que trobem el mateix percentatge de població jove que d'anciana.

Si atenem la variable sexe en la població en general, ens trobem amb una distribució molt equitativa, ja que tenim un percentatge de població femenina del 50,11% 
(13.838 dones) mentre que el de masculina és del 49,89% (13.777 homes).

Font:  Padró Municipal en data 23 de gener de 2020

13/68                                                                                   III Pla Municipal de Prevenció i Actuació contra les Addiccions. UPCCA Benicarló. 2021-2024

Total Homes Dones % total
Joves 5463 2823 2640 19,78%

Adults 16723 8493 8230 60,56%
Ancians 5429 2461 2968 19,66%

27615 13777 13838 100,00%

49,89% 50,11%

Percentatges de població 
total per sexe
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També podem atendre aquesta distinció en funció dels diferents grups d'edat que hem establert anteriorment, on sí que trobem algunes diferències. Si observem la 
següent taula podem observar com en la població en edat adulta existeix un patró similar al de la població total on els percentatges entre tots dos sexes estan molt 
igualats. Respecte a la població jove, tampoc existeix una gran diferència. No obstant açò, sí que podem apreciar un petit augment en els homes i una lleu disminució
en les dones. Tot el contrari del que ocorre en el cas de la població anciana, on el nombre d'homes descendeix significativament mentre que el de les dones 
augmenta.

La distribució de la població jove entre el 0 o 18 anys, es representa segons el següent gràfic.

Font:  Padró Municipal en data 23 de gener de 2020

Si atenem l’evolució de la població des del punt de vista de les nacionalitats, Benicarló presenta un perfil molt estable al llarg de l'última dècada. En 2017, la població 
d’origen immigrant suposava el 20,6% de la població total de la ciutat, percentatge molt superior a la mitjana de la província i la Comunitat Valenciana. 
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Año 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Española 20.994 20.864 20.822 20.666 20.535 20.423 20.391 20.418 20.381 20.294 20.210

Extranjera 5.435 5.622 5.581 5.855 5.956 6.254 6.162 6.198 6.274 6.087 5.038

Total 26.429 26.486 26.403 26.521 26.491 26.677 26.553 26.616 26.655 26.381 25.248

Font: Institut Nacional d’Estadística. Estadística del Padró Continuat a 1 de gener de 2017

En aquest sentit si continuem estudiant aquest aspecte i el relacionem amb l’edat, els resultats són significatius.

Si ens fixem en aquesta franja d’edat la població estrangera suposa un 27% del total de la població, el que suposa un 7% més de les dades generals. Per tant, el pes
demogràfic de la població estrangera en la franja d’edat entre 0 i 18 anys té un major pes específic.

b) Geogràfica / estructural. Des d'un punt de vista geogràfic, la població de Benicarló està en la franja litoral, entre dues localitats destacades com són Vinaròs i 
Peníscola. Per un costat, Vinaròs, com a capital de la comarca, disposa dels serveis públics generals corresponents al seu rang administratiu i, per un altre costat, 
Peníscola és un pol d'atracció turística molt important durant l'època de l'estiu. Aquests tres municipis en conjunt representen més del 65 % de la població total de la 
comarca del Baix Maestrat, motiu pel qual és un pol d'atracció de població, d'oportunitats laborals i de serveis a la ciutadania. En definitiva, és un espai geogràfic en 
què aquestes tres poblacions, per la seua singularitat, representen un referent en la zona nord de la província de Castelló. 

Des d'un punt de vista econòmic, el municipi es nodreix dels tres sectors econòmics. El sector agrari i la pesca són estratègics, amb profundes arrels històriques i amb
una valoració culturalment i socialment destacable. El sector secundari ha sigut durament castigat per la passada crisi econòmica, que va afectar durament el teixit 
empresarial del moble i la construcció. Val destacar que el sector químic, les activitats professionals i tècniques i la construcció en menor mesura, com els que han 
sigut capaços de mantenir o recuperar la seua producció. Per últim, el sector serveis està format per petites i mitjanes empreses, destinades principalment al comerç, 
la restauració, als serveis per a empreses i l'alimentació. Menció a part mereixen els serveis destinats al sector turístic. Benicarló és una destinació emergent, que es 
nodreix del pol d'atracció que suposa Peníscola. Cada vegada és més significatiu el pes econòmic d’aquest sector per la tendència a l’alça del nombre de visitants, fet 
que suposa un creixement del sector tant des de l'oferta laboral associada a l'oci i el temps lliure, la restauració o l'allotjament.
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Homes Dones Total Total
Espanyola 2061 1910 3971 72,69%

Comunitària 193 192 385 7,05%
No comunitària 569 538 1107 20,26%

2823 2640 5463 100,00%
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c) Institucional. 

Àmbit educatiu:

El municipi de Benicarló compta amb una ampla oferta de centres d’ensenyament formal. En total són 14 centres públics i privats que inclouen educació infantil, ESO,
batxillerat, formació professional, educació per a persones adultes i música.

- Centres públics d’educació infantil i primària: 4 centres educatius

1. CEIP Marqués de Benicarló.

2. CEIP Francesc Catalan

3. CEIP E.M. Ródenas

4. CEIP A. Esteban

- Centres públics d’Educació Secundaria Obligatòria i Batxillerat: 2 centres educatius

1. IES Joan Coromines

2. IES Ramon Cid

- Centres concertats d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat: 2 centres educatius

1. COL·LEGI La Consolación

2. COL·LEGI La Salle

- Centres privats d’educació infantil 0-3 anys

1. Menuts

2. Moby Dick

3. Magdala

- Centre de Formació Professional

1. CIPFP de Benicarló

2. IES Joan Coromines
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3. IES Ramon Cid

- Centre Educació Persones Adultes

1. CPEPA Marqués de Benicarló

- Conservatori comarcal de música

1. Conservatori Mestre Feliu

Àmbit social

- Àrea de Serveis Socials i Polítiques Inclusives:

• Atenció Primària Bàsica: 

◦ Àrea de família i infància 

◦ Programa d’absentisme escolar 

◦ Programa de mesures judicials en medi obert

◦ Servei d’Inclusió social

◦ Autonomia personal i atenció a la dependència

• EEIIA

• Oficina d’Atenció a Persones Migrants - PANGEA

• Unitat d’Igualtat

• UPCCA

- Organisme Autònom de Centres Socials Especialitzats (OACSE). 

És un òrgan de titularitat municipal, de l’àmbit social d’atenció a persones majors i persones amb diversitat funcional. Es troben la Residència i Centre de Dia El 
Collet, destinada a persones amb discapacitat psíquica; el Centre Geriàtric Sant Bartomeu; la Residència Sant Francesc, destinada a persones autònomes amb 
discapacitat psíquica; i el Centre de Dia Nou d'Octubre, per a persones majors amb dependència.
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Àmbit de Salut

• Centre de Salut d'Atenció Primària

• Centre de Salut Pública de l'àrea territorial 01

• Hospital Comarcal de Vinaròs

• Unitat de Conductes Addictives (UCA) en Vinaròs

• Centre de dia de Proyecto Amigó en Vinaròs

Altres recursos de l’Administració Pública

• Àrea d’Educació de l’Ajuntament de Benicarló

• Àrea de Joventut i Esports de l’Ajuntament de Benicarló

• Àrea de Cultura i Festes de l’Ajuntament de Benicarló

• Àrea de Governació i Policia Local de l’Ajuntament de Benicarló

• Àrea de Promoció Econòmica i AODL de l’Ajuntament de Benicarló

• Centre Dona Rural

• LABORA

• CRIS

Associacions de l’àmbit comunitari

• Consell Municipal de Benestar Social (CMBS)

• Consell Municipal d’Infància i Adolescència (CMIA)

• AMPA dels centres educatius de Benicarló

• Entitats d’oci i festes. Junta Local Fallera i Coordinadora de Penyes

18/68                                                                                   III Pla Municipal de Prevenció i Actuació contra les Addiccions. UPCCA Benicarló. 2021-2024



Benicarló
• Associació de Bars i Cafeteries de Benicarló

• ACEMYF

• Cariats: Associació d’Alcohòlics Anònims

• Creu Roja

2. Factors relacionats amb el consum o problemàtiques associades amb les drogues

Poder focalitzar i conèixer de forma eficient les dinàmiques dels consums i el fenomen de les addicions, necessita d'una informació contrastada que permeta 
determinar les necessitat de la població afectada i els seus familiars. Per a aquest fi, s'ha pres com a base de l'anàlisi de la situació els estudis realitzats pel Ministeri 
de Sanitat, Consum i Benestar Social. Aquests estudis socials són l'enquesta domiciliària sobre l'alcohol i drogues a Espanya en una població entre 15-64 anys 
(EDADES 2017/2018) i l'enquesta estatal sobre ús de drogues en ensenyaments de secundària amb una població entre 14-18 anys (ESTUDES 2018/2019), així com les 
enquestes de consum i opinió pròpies de la Generalitat Valenciana (enquestes CV).

Aquests estudis realitzats al conjunt de l'Estat Espanyol ofereixen informació sobre els hàbits, les actituds i les opinions envers les drogues en la població en general i 
en la població segmentada per diferents rangs. Són una font d’informació molt important per a detectar canvis en les dinàmiques de les addiccions i per adaptar les 
accions de prevenció i assistència.

Els resultats d'aquestes anàlisis mostren l'estabilitat de la incidència del consum de drogues, tot i això es mantenen elevats els indicadors respecte a les prevalences. 
Això ens fa posar més èmfasi en el fet de prendre decisions que posen en marxa mesures preventives i assistencials que eviten, milloren o reduïsquen els problemes 
psicosocials associats al fenomen.

- ESTUDES 2018-2019. Enquesta sobre ús de drogues en ensenyament secundari a Espanya

Una aproximació general als resultats de l’estudi indica que les drogues més consumides per part dels estudiants, en els últims dotze mesos, continuen sent les 
drogues legals; l’alcohol amb un 75,9% i el tabac amb un 35%. En el tercer lloc hi ha el cànnabis amb un 27% —que al mateix temps és la primera de les drogues 
il·legals—. En quart lloc trobem els hipnosedants sense recepta que suposen un 6,1%. Si atenem la resta de drogues, la seua prevalença (proporció de població que la 
consumeix) és més reduïda . El 2,4% confessa haver consumit cocaïna en els últims 12 mesos, un 1,9% èxtasi, 1,4% al·lucinògens, 1,2% metamfetamines i un 1,1% 
amfetamines.

Destaca que el consum de drogues il·legals és més extens entre els xics que entre les xiques. Però si ens fixem en les dades de les drogues legals com l’alcohol, tabac i
els hipnosedants el consum està més estés entre les dones.

Un aspecte a destacar és el retard de l’edat mitjana d’inici en el consum de les diferents drogues. Les drogues amb un inici més prematur són aquelles que són legals, 
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ja que s’inicien amb els hipnosedants amb o sense recepta i l’alcohol amb 14 anys i el tabac amb 14,1.

Sobre la percepció del risc, l'alcohol ha tingut un repunt considerable, on un 76,8% considera «molts o bastants problemes» al consum de 5 o 6 canyes o copes en un 
cap de setmana. Es manté la tendència iniciada en 2010, on el tabac es considera que és més perillós que el cànnabis. De fet, en aquest sentit, la percepció de risc 
associat al consum de cànnabis, s’ha rebaixat lleugerament. Un 87,5% dels estudiants considera que consumir-ho habitualment pot ocasionar «molts o bastants 
problemes», quan en el 2016-2017, aquest percentatge va ser de 90,7%.

Sobre la facilitat en l’adquisició de les drogues, 9 de cada 10 estudiants entre 14 i 17 anys no aprecia cap dificultat per aconseguir alcohol i tabac si voldrien, tot i que la
venta a persones menors de 18 anys està prohibida. Si ens fixem en les drogues il·legals, un 68,1% considera que aconseguir cànnabis és fàcil o molt fàcil adquirir-ho. 
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En relació a les conductes addictives, l’enquesta ESTUDES per primera vegada recull el consum de videojocs i l’ús compulsiu d’Internet. Aquesta és una nova 
problemàtica que ha anat apareixent en els últims anys i que està completament instaurada entre les necessitats de la nostra societat. El 82,2% reconeix haver jugat 
als videojocs en el últim any. Concretament, un 47,9% ho ha fet a jocs coneguts com eSports. La majoria són xics entre 14 i 15 anys. L’ús compulsiu d’Internet també 
està entre els aspectes més destacables. En aquest sentit són les dones amb un 23,4% que mostren més interès, mentre que els xics ho fan en un 16,4%.

 

Per últim, cal fer menció a les dades recollides en relació a jugar-se diners. El 22,7% dels estudiants de 14 fins 18 anys han jugat diners de forma presencial alguna 
vegada durant l’últim any, on apareix una diferència significativa segons el sexe de la persona, amb un 30,7% de xics que ho han fet i un 15,3% de xiques.

- EDADES 2017-2018. Enquesta sobre alcohol i drogues a Espanya

Les dades recollides per aquest estudi social confirmen que les drogues consumides per un major nombre de persones són les drogues legals. En un primer lloc està 
l’alcohol on un 75,2% reconeix haver consumit durant l’últim any, en segon lloc el tabac amb un 40,9% i posteriorment els hipnosedants (amb o sense recepta) amb 
un 11,1%. En quart lloc trobem el cànnabis amb un 11,0% de les enquestades. 

També és destacable que la resta de substàncies estudiades mantenen unes prevalences de consum per baix del 2,5%; la cocaïna amb un 2,2% de la població, l'èxtasi 
amb un 0,6%, els al·lucinògenes amb un 0,4%, les amfetamines amb un 0,5% i l’heroïna amb un 0,1%. 

Si aquestes dades les analitzem des del punt de vista del sexe de les persones, veiem que en el cas dels hipnosedants i els analgèsics opioides són les úniques 
substàncies on trobem un major consum femení, amb un 14,1% front el 8,1% en els hipnosedants i un 7,4 front un 5,9% en els analgèsics. En el cas dels cànnabis els 
resultats mostren que els homes dupliquen els percentatges envers les dones (15,4% front un 6,6%) i en el cas de la cocaïna arriba a triplicar-se (3,4% front un 1,0%). 

Si ens fixem en la percepció del risc, es manté una tendència estable quant a l’augment del risc que es percep davant el consum de la majoria de drogues. Aquesta 
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percepció és més elevada en les dones que en els homes. Si ens fixem en quines són les que es considerem que tenen menys o més risc, l'alcohol és la droga que es 
percep com la menys perillosa. En aquest sentit, menys de la meitat de la població pensa que consumir 5/6 canyes o copes durant el cap de setmana provoca molts o 
bastants problemes. 

3. Avaluació del Pla Municipal de Drogodependències i altres Trastorns Addictius 2016-2019

Com s’ha comentat, el Pla és l’instrument que des de l’Ajuntament de Benicarló es fa servir per impulsar i donar estabilitat a les mesures programades per previndre 
el consum de drogues i les conductes addictives. Per a tal fi, es persegueix una intervenció integral que atenga el fenomen de les drogodependències i els trastorns 
addictius. Per tant, ha de ser una ferramenta dinàmica, amb capacitat d’adaptar-se a les noves tendències socials i amb la capacitat de sumar agents públics i privats, 
que s’incorporen a les mesures a desenvolupar i donen coherència a les accions que des de cada espai es porten a terme per part de cada institució o organització. En
aquest sentit, la coordinació de les actuacions i serveis ha de permetre l’eficiència dels recursos i la compatibilitat de les iniciatives. 

Com a exemples de bones pràctiques d’aquesta coordinació institucional, la constant revisió de les accions i la capacitat de flexibilitat i adaptació del II Pla Municipal 
de Drogodependències, es presentes dos casos: 

1. Incorporació perspectiva de gènere: la incorporació de l’agent d’Igualtat dins del servei públic municipal, va afavorir la capacitat de l'UPCCA d’integrar la 
mirada de la perspectiva de gènere en la seua tasca. I es va fer des de la formació oferida per aquesta unitat i des de la coordinació amb les diferents línies 
d’intervenció del Pla. L’acompanyament en la incorporació de la perspectiva de gènere va permetre afinar millor el missatge preventiu i esdevenir un punt de 
consciència i sensibilització per evitar reproduir rols de gènere estereotipats i convertir-se en un aliat més en el compromís per eliminar qualsevol tipus de 
violència contra les dones. La mirada de gènere diversifica i adapta el missatge segons el sexe, ja que atén les desigualtats entre homes i dones, i com 
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aquestes influeixen a l’hora d’entendre el fenomen del consum de drogues i les conductes addictives.

2. Nous reptes enfront de les noves tecnologies: la incidència de les noves tecnologies en els xiquets, xiquetes i adolescents i en les relacions familiars es veia 
vindre, però el seu impacte en la societat ha sigut majúscul. En aquest sentit, la capacitat d’adaptació i flexibilitat del Pla va ser fruit de les avaluacions 
continuades que van permetre diagnosticar aquesta situació i de la coordinació institucional amb la Conselleria de Sanitat Universal i Sanitat Pública, que va 
facilitar la incorporació de dos nous programes preventius en la línia de treball escolar que atengueren aquesta nova necessitat. D’una banda, el programa 
PREVTEC 3.0 per a 1r d’ESO amb el contingut referent al mòbil; per a 2n d’ESO amb contingut referent a les xarxes socials i per a 3r d’ESO amb contingut 
referent als videojocs. Per altra banda, el programa LUDENS de prevenció de joc d’atzar orientat a 4t d’ESO i 1r de Batxillerat. Benicarló va incorporar aquests 
nous programes des del primer any que es van oferir i els ha mantingut implementant des d’aleshores.

Continuant amb la redacció del III Pla Municipal de Drogodependències i seguint amb la línia de treball marcada, el punt de partida ha de ser l’avaluació i revisió de 
les dades assolides durant la vigència del II Pla Municipal. El fruit d’aquesta anàlisi serà la base de la planificació del III Pla. Com el Pla s’ha executat entre 2016 i 2019, 
juntament amb la pròrroga en l’any 2020, s’ha diferenciat l’avaluació en aquests dos períodes. 

L’avaluació del treball realitzar el II Pla Municipal de drogodependències compta únicament amb indicadors de procés que permeten avaluar les accions, actuacions i 
programes que s’han dissenyat.

LÍNIA ESTRATÈGICA ESCOLAR

OBJECTIU
GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC ACTIVITATS-ACCIONS CRONOLOGIA INDICADORS D'AVALUACIÓ
DE PROCÉS (IP) 

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ

Informar i 
presentar els 
programes de 
prevenció de 
drogues en 
l'àmbit educatiu 
de la Conselleria
de Sanitat 
Universal i Salut
Pública.

Presentar els 
programes de 
prevenció de drogues 
als centres escolars 
del municipi.

• Presentat els 
programes al 
100% d’IES

Es presentarà al 100% dels 
centres educatius els 
programes de prevenció 
escolar acreditats per la 
Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública.

S’ha aplicat durant els 
cursos 2016, 2017, 2018, 
2019 

IP: Nombre de centres educatius
on es presenten els programes 
de prevenció de drogues de la 
Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública

S’han presentat els programes de prevenció 
de drogues de la Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública al 100% de centres 
educatius durant la vigència del II PMD

Utilitzar les arts Portar a terme el Presentar la proposta de S’ha aplicat durant els IP: Nombre de centres que hi Han participat el 3 centres en el Programa 
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com a 
ferramentes de 
prevenció de 
drogues

Programa Cine i 
Educació en Valors en 
els centres d'educació 
primària.

• Desenvolupat
el Programa 
als centres 
que ho han 
sol·licitat.

participació en el 
Programa al 100% dels 
centres de primària.

Organització dels grups 
participants.

Seguiment en l'aplicació 
de les fases de previsionat 
i postvisionat, de l'alumnat
i professorat.

cursos 2016, 2017, 2018, 
2019

participen

 
IP: S’ha organitzat un calendari 
per participar en el visionat del 
programa

IP: Nombre d’alumnat dels 
cursos que participen en la 
sortida / Nombre d’alumnat 
total dels cursos participants.

Cine i Educació en Valors i posteriorment en 
el Programa Salut en Curs. 

L’alumnat ha participat seguint un horari per 
utilitzar l’Auditori Municipal i gaudir del 
programa amb total la qualitat 
cinematogràfica.

El 100% de l’alumnat participant ha completat
totes les fases del programa en aquests 4 
anys.

3. Desenvolupar 
sessions de 
prevenció sobre 
alcohol, tabac i 
cànnabis en els 
centres de 
secundària del 
municipi.

Aplicar el programa 
de prevenció de 
drogodependències i 
conductes addictives 
municipal als IES del 
municipi. 

• Aplicat el 
programa de 
prevenció al 
100% dels IES.

Contacte previ amb 100% 
dels IES.
Confecció del calendari 
escolar amb les sessions 
emmarcades dins de 
l'horari escolar.
Desenvolupament de les 
sessions.
Valoració de les sessions 
per part de l'alumnat.

S’ha aplicat durant els 
cursos 2016, 2017, 2018, 
2019

IP: Contacte amb els IES

IP: Calendari de les sessions

IP: Nombre de sessions 
realitzades. 

IP: Informe de valoració de les 
sessions

IP: Percentatge d'alumnat 
participant 

S’ha contactat amb el 100% dels IES:

S’ha fet un calendari anual per a cada IES.

S’ha passat de 94 sessions en l’any 2016 a 135 
sessions en l’any 2019.

S’han realitza valoracions a finals de cada any 
i els resultats han estat 4,3 dos vegades i 4,5 
altres dos vegades, sobre un total de 5.

Els percentatges han oscil·lat entre el 75% i el 
90% del total de l’alumnat de l’ESO. 

4. Fomentar la 
promoció 
d'hàbits 
saludables en 
infantil.

Aplicar el programa 
hàbits saludables en 
els centres que 
disposen de CFGS 
Infantil.

Aplicar el programa hàbits 
saludables als 100% de 
centres que disposen de 
CFGS.

No s’ha pogut 
desenvolupar durant els
anys que es va plantejar.

IP: Nombre de persones 
participants de les sessions.

S’han oferit sessions de formació al CFGS 
Infantil durant els quatre anys de vigència del 
II PDM. No s’ha rebut cap sol·licitud de la 
formació en relació al programa.
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• Aplicat el 

programa al 
100% dels 
centres que 
disposen 
CFGS.

5. Oferir 
informació al 
professorat 
perquè puguen 
ser agents 
preventius en el 
centre.

Formar al professorat 
en prevenció de les 
drogodependències i 
altres conductes 
addictives.

• Format el 
100% del 
professorat 
que 
demandat 
formació.

Proposta de formació en 
prevenció de 
drogodependències al 
professorat.

S’ha aplicat durant els 
cursos 2016, 2017, 2018, 
2019 

IP: Nombre de professors/es que
participen en la sessió 
d'orientació i formació.

S’han oferit sessions de formació al 100% de 
centres educatius durant els quatre anys de 
vigència del II PDM.
No s’ha rebut cap sol·licitud de formació.

Els resultats assolits pels indicadors de procés recollits permeten confirmar un elevat grau de consecució dels objectius específics establerts en el Pla. L’objectiu de

fer arribar els programes que s’ofereixen des de Conselleria i l’aplicació d’alguns dels programes en els centres s’han assolit dins dels marges establerts. De la mateixa

manera s’han incorporat nous programes (PREVEN-TIC i LUDENS) que han respost a la realitat canviant de la societat i del col·lectiu en edat escolar, més permeable,

menys resistent i sempre disposat a participar de les innovacions tecnològiques i culturals. De la mateixa forma s’ha complit amb la proposta de fer ús de l’art com a

mitjà per fer arribar els missatges preventius, tant amb l’aplicació del programa «Cine i educació en valors», «Salut en curs» i les representacions de teatre de l’oprimit

per la companyia Teatre de caixó. En el mateix sentit, el desenvolupament de les sessions del Taller de prevenció sobre alcohol, tabac i cànnabis ha assolits resultats

satisfactoris, tant per la participació com pel nombre de beneficiades com per la consolidació del vincle UPCCA i IES. 

Per últim, cal esmentar les dificultats per aconseguir l’objectiu relacionat amb l’educació infantil, ja que no es van poder concretar les sessions per falta de temps i
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disponibilitat del Cicle de Formació. En aquesta mateixa línia, la formació amb els professorat també ha sigut complexa, ja que tot i l’oferiment de fer aquestes

trobades de reflexió i formació, no s’ha rebut cap resposta positiva per fer efectiva la proposta.

Per tant, les necessitats detectades fan referència a la dificultat d’incorporar al cos docent en la formació relacionada amb els programes que s’implementen, en el

treball concret amb el Cicle de Formació d’Infantil, en les modificacions que es produeixen en l’oferta programes oferits des de Conselleria, així com un inici prematur

del consum de drogues com l’alcohol, el tabac i el cànnabis, tal com indiquen els estudis nacionals de consum de drogues.

LÍNIA ESTRATÈGICA FAMILIAR

OBJECTIU
GENERAL

OBJECTIU
ESPECÍFIC

ACTIVITATS-ACCIONS CRONOLOGIA INDICADORS D'AVALUACIÓ DE
PROCÉS (IP) 

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ

1. Dotar les 
famílies de les 
capacitats, 
habilitats i 
estratègies per
a la detecció 
de problemes 
relacionades 
amb les 
conductes 
addictives.

Desenvolupar 4 
sessions 
d'informació i 
formació 
mitjançant de les 
AMPA dels centres 
educatius d'infantil,
primària i 
secundària.
Traslladar la 
informació sobre el 
Curs virtual «En 
família» i 
«Profundizando».

• S’han 
aplicat les 
sessions de

1. Presentar la proposta als 
centres educatius i les 
AMPA.
2. Realitzar les sessions 
d'informació i formació 
sobre el consum de 
drogues, les toxicomanies i 
les addiccions sense 
substància.
3. Difondre mitjançant els 
diferents recursos 
publicitaris els cursos 
virtuals dirigits a les 
famílies.

Les sessions no han 
seguit la cronologia 
planificada. 

IP: Presentada la proposta formativa 
a les AMPA.

IP: Nombre de famílies que 
assisteixen.

IP: Nombre de famílies que 
participen en el Curs virtual «En 
Família» i «Profundizando».

S’ha presentat l’oferta formativa al 100% de 
les AMPA.

Han participat un total de 107 persones en les 
sessions d’informació i formació oferida als 
pares i mares mitjançant les AMPA dels 
centres educatius d’infantil, primària i 
secundària al llarg del PMD.

El programa va deixar de realitzar-se l’any 
2017. Fins aleshores es va difondre a través 
dels contactes de les AMPA locals, centres 
escolars, associacions locals esportives, 
culturals i socials i entre els treballadors 
municipals. Un total de 450 comunicacions a 
través del llistat de contactes del correu 
electrònic de l'UPCCA Benicarló.
L’any 2016 es van comptabilitzar un total de 7 
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prevenció i 
el 
programa 
en línia a 
les famílies

persones. 
La resta d’anys no es van rebre notificacions 
sobre el nombre de persones matriculades.

2. 
Desenvolupar 
el programa 
PROTEGO de 
prevenció 
familiar 
selectiva.

Aplicar el programa Desenvolupar una vegada a 
l'any el programa PROTEGO
d'entrenament familiar en 
habilitats educatives per a 
la prevenció de las 
drogodependències. 

Es va preveure 
l’aplicació durant els 
cursos 2016, 2017, 2018,
2019.

IP: S’ha desenvolupat el Programa 
PROTEGO. Sí / No.
IP: Nombre de persones que 
participen en el Programa 
PROTEGO.

No s’ha aplicat aquest programa.

3. Informar i 
assessorar les 
demandes 
relacionades 
amb el tema 
de les 
addicions i, si 
escau, derivar-
ne a altres 
serveis.

Donar resposta o 
derivar a les 
demandes 
plantejades des de 
la població.

• Respondre 
al 100% les 
demandes 
de les 
famílies.

Atendre el 100% de les 
demandes que assisteixen 
directament a la Unitat de 
Prevenció i derivar-ne en el 
cas que siga necessari.

S’ha desenvolupat 
durant els anys 2016-
2017-2018-2019

IP: Nombre de demandes ateses

IP: Nombre de derivacions/Nombre 
de demandes de derivació rebudes.

Al llarg de la vigència del II PMD s’han atès 33 
demandes i se n’ha respost el 100%.

S’han realitzat 11 derivació de casos de 
l'UPCCA a la UCA o als serveis socials de base
d'atenció a menors.

La valoració dels objectius generals recollits resulta complexa, en no disposar d’indicadors de resultat. La descripció poc detallada i els canvis que han patit els

diferents programes durant estos anys, juntament amb la relació dels diferents agents socials que treballen conjuntament amb l'UPCCA, són aspectes que han influït.

L’assoliment d’objectius específics sí que s’han pogut mesurar al poder seguir els indicadors de procés. Per exemple, l’objectiu de dotar les famílies de capacitats i

habilitats per a la detecció de problemes relacionats amb les conductes addictives resulta complex de mesurar, tot i que sí que s’han realitzat diferents trobades i

s’han creat espais de formació envers aquest objectiu. De la mateixa forma, la desaparició del programa en línia «En família» i «Aprofundint», així com les dificultats
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per aplicar el programa Protego, no s’han pogut fer de forma sostenible en el temps. Tot i això, producte de la detecció d’aquestes dificultats, de la flexibilitat i

capacitat d’adaptació de l'UPCCA, juntament amb la coordinació i relació directa amb altres agents d’intervenció locals, s’ha pogut portar a terme el projecte per a

pares i mares «Coses de família».  Per tant, aquesta adaptació que incideix en l’assoliment de l’objectiu de dotar les famílies de capacitats i ferramentes de detecció

de factors de risc en relació a les conductes additives. A més, s’ha assolit d’una forma transversal i integrada amb altres professionals que han treballat aspectes

relacionats amb la criança i que estan molt vinculats amb la prevenció familiar. 

Per últim, l’assessorament en temes relacionats amb les addiccions, podem dir que s’ha treballat durant tots els anys i l’objectiu s’ha assolit al poder atendre totes les

persones que han necessitat una orientació o una derivació.

Quant a les necessitats detectades durant l’experiència del II PMD, trobem: la dificultat del complir amb el criteri de sostenibilitat del projecte de formació per a

pares i mares, la baixa percepció del risc en les famílies, la dificultat d’assolir un nombre de participants significatiu, la falta de coneixements en relació al fenomen de

les addiccions i l’escassa participació de pares en aquestes trobades.

LÍNIA ESTRATÈGICA COMUNITÀRIA

OBJECTIU
GENERAL

OBJECTIU
ESPECÍFIC

ACTIVITATS-ACCIONS CRONOLOGIA INDICADORS D'AVALUACIÓ DE
PROCÉS (IP)

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ

1. Conscienciar
dels 
problemes 
que ocasiona 
el consum 
abusiu 
d'alcohol i els 
efectes nocius
sobre la salut.

Realitzar 1 campanya
de prevenció de 
riscos amb les 
entitats 
encarregades 
d'organitzar les 2 
festes locals amb 
major afluència de 
persones (Falles i 
Festes Patronals), 
amb la participació 
del 100% de les 

Dissenyar campanyes de 
prevenció de riscos durant 
el II PMD

Quantitat de campanyes 
de prevenció realitzades.

Quantitat d’accions 
realitzades

S’ha aplicat durant els 
cursos 2016, 2017, 2018,
2019 

IP: Disseny de campanyes de 
prevenció de riscos.

IP: Nombre total de campanyes 
realitzades durant el II PMD.

IP: Nombre d'accions que es 
realitzen.

Sí que s’han dissenyat el 100% de campanyes 
de prevenció de riscos al llarg de la duració 
del II PMD. 

S’han fet 10 campanyes de prevenció de riscos
associades a les festes populars locals (Falles i
Festes Patronals). 

En total s’han realitzat 86 accions 
relacionades amb les campanyes de prevenció
de riscos.
- 20 reunions de preparació, planificació i 
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entitats.

• Aplicar el 
100% de les 
campanyes 
de prevenció
comunitàries
planificades.

presentació de cadascuna de les campanyes 
de prevenció.
- 9 talls de veu per a les ràdios municipal i 
comarcals.
- 8 programes en la Ràdio Municipal per 
explicar i presentar la campanya de prevenció 
de riscos.
- 14 dissenys, edicions i publicacions dels 
cartells de prevenció, amb la incorporació de 
la imatge preventiva a cadascun del llibrets 
oficials de Festes de Falles i Patronals i en 
cadascuna de les entitats organitzadores de 
les Falles i les Festes Patronals.
- 4 incorporacions de la imatge preventiva en 
les polseres d’entrada en el recinte de les 
Festes Patronals.
- 8 campanyes de difusió de la campanya de 
prevenció mitjançant xarxes socials de 
l'Ajuntament i les entitats encarregades de 
l'organització de les Falles i les Festes 
Patronals.
- 8 rodes de Comunicació per presentar la 
campanya de prevenció per a Falles i per 
Festes Patronals.
- 8 jornades nocturnes amb el Punt 
d'Informació i Assessorament Actiu en el 
recinte de penyes amb la col·laboració de 
Creu Roja.
- 7 curtmetratges gravats en relació a la 
campanya de prevenció de riscos associats a 
les Festes Populars.
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2. Organitzar 
cursos 
d'agents de 
salut per a 
joves.

Aprofundir en 
matèries 
relacionades amb la 
salut i els hàbits 
saludables amb 
grups de màxim 15 
joves.

Difondre pels canals de 
difusió el Curs d'agents de 
salut.
Aplicar el curs segons la 
temporalització.

Estava planificat per als
anys 2016 i 2018

IP: Publicació de la campanya de 
difusió del curs.

No s’ha pogut fer aquesta acció. La falta de 
voluntariat participant juntament amb les 
dificultats organitzatives de l'UPCCA no han 
facilitat el compliment de l’objectiu

3. Donar a 
conèixer 
l'aprovació del
II Pla 
Municipal de 
Prevenció de 
Drogodepend
ències i Altres 
Trastorns 
Addictius.

Realitzar una roda de
Comunicació i 
difondre per les 
xarxes socials la 
presentació del II 
PMD.

• Difós el II 
PMD.

Realitzar la roda de 
Comunicació.
Difondre pels mitjans de 
comunicació la 
presentació.
Presentar les activitats 
anuals de l'UPCCA.

S’ha aplicat durant el 
curs 2016.

IP: Material documental de la 
presentació.

Document de presentació del II PMD; 
publicació de la notícia en els mitjans de 
comunicació escrita i digital, local, comarcal i 
provincial; tall de veu en la ràdio local i 
comarcal i presentació del II PMD per la 
televisió comarcal.

4. Informar la 
població de 
les accions i 
activitats 
organitzades 
des de 
l'UPCCA

Fer una publicació 
cada semestre de les
activitats realitzades 
per l'UPCCA en la 
web de l'Ajuntament
de Benicarló.

• Presencia 
continuada 
de l'UPCCA 
en el mitjans
de difusió 
locals i 
comarcals.

Publicacions en les xarxes 
socials de Serveis Socials 
d'articles, notícies, 
reflexions referides al 
fenomen de les 
drogodependències,

S’ha aplicat durant els 
cursos 2016, 2017, 2018,
2019

IP: Nombre de publicacions 
realitzades.

S’han fet més de tres publicacions per 
semestre i s’ha arribat a un total de 26 
publicacions al llarg de la vigència del II PMD.
Presentació de la campanya de prevenció de 
Falles.
Presentació de la campanya de prevenció de 
Festes Patronals.
S’han fet ús de les xarxes socials de 
l’Ajuntament de Benicarló, ja que totes les 
àrees de l’Ajuntament centralitzen les seues 
programacions.
S’han fet un total de 20 publicacions a les 
xarxes socials de Facebook, Instagram i 
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Youtube durant la vigència del II PMD.

Els objectius específics recollits dins de l’àmbit comunitari s’han assolit de forma general, tal com indiquen els indicadors de procés. Tot i no disposar d’un instrument

que valore els resultats assolits  i,  per tant,  els  objectius generals el II  PMD ha treballat aquesta línia estratègica de forma continuada en el  temps i de forma

sistematitzada. Per exemple, s’ha vist consolidada l’’acció preventiva durant Festes, amb la implicació directa dels agents socials vinculats en la seua organització.

S’han assolit uns resultats notables quant a la presència de l’UPCCA en els mitjans de comunicació corporatius i en la Comunicació o ràdio locals, comarcals o

provincials. I de la mateixa forma, la Unitat és un membre més del teixit públic preventiu participant en les diferents estructures de coordinació dels serveis sanitaris i

socials. Com aspecte que no s’ha assolit és la creació d’un cos de voluntariat que treballa la prevenció entre iguals, per tant, caldrà tindre’s en compte en la redacció

de les accions del nou PMD.

Quant a les necessitats, cal esmentar el manteniment de l’esforç per fer present l’UPCCA entre els recursos públics d’atenció a la ciutadania i continuar amb la tasca

de generar  corresponsabilitat  entre  els  agents  socials  responsables  de  les  festes  populars,  tot  i  l’existència  de certes  resistències  d’alguns dels  agents  socials

implicats.

LÍNIA ESTRATÈGICA PER A COL·LECTIUS EN SITUACIÓ DE RISC

OBJECTIU
GENERAL

OBJECTIU
ESPECÍFIC

ACTIVITATS-ACCIONS CRONOLOGIA INDICADORS D'AVALUACIÓ DE
PROCÉS (IP)

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ

1. Millorar 
l'orientació i 
assessorament 
en casos de 
consum de 
drogues i altres
substancies 
addictives 

A. Donar 
informació i 
formació sobre 
drogues a 4 grups 
de joves en situació
de risc.

• Facilitar 
informació 

1. Presentar la proposta als 
IES amb programes 
d'atenció educativa.
2. Establir el calendari de les
sessions de prevenció, per a
una vegada al mes durant 
tot el curs escolar.
3. Atendre la diversitat de 

S’ha aplicat durant els 
cursos 2016, 2017, 
2018, 2019.

IP: Presentar la proposta a tots els IES.

IP: Nombre de IES que participen.

IP: Nombre de sessions realitzades.

IP: Nombre de persones participants.

S’ha presentat la proposta al 100% dels IES

Ha participat l’IES Ramon Cid.

128 sessions en FPBI i FPB II o PQPI I i PQPI 
II.

Han participat un total de 176 alumnes. 
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dirigides a 
sectors de 
població i 
col·lectius en 
situació de risc.

i formació a
joves en 
situació de 
risc

gènere en el fenomen de les
drogodependències.

IP: Avaluació final de satisfacció de 
l'alumnat.

matriculats/des en FPBI i FPB II o PQPI I i 
PQPI II, en l’IES Ramon Cid i IES Joan 
Coromines.

La valoració mitjana dels quatre anys ha 
sigut de 8,5.

Ha existit certa dificultat per mesurar l’objectiu general plantejat, tot i que les accions s’han executat i la valoració del procés així ho indica. Per al proper PMD

aquesta línia de treball s’eliminarà. Les raons les trobem en les necessitats detectades, ja que el treball amb els grups de projectes educatius alternatius, com FPB i i

FPB II, són diversos i no podem parlar de prevenció selectiva. Per tant, aquest tipus d’activitat s’inclourà en la línia de treball escolar. De la mateixa forma, el treball

més concret amb les persones amb addiccions s'inclourà una nova línia estratègica per donar major coherència a les intervencions que es realitzen al llarg del Pla. 

- Conclusions de l'avaluació del PMD 2016-2019

• Aconseguir un instrument que permeta analitzar els patrons de consum i les seues tendències en referència a les drogues i l’ús de les TIC en la població de 
Benicarló. Seguint els continguts d’anàlisi de les enquestes ESTUDES i EDADES, cal atendre els patrons i tendències següents:

◦ Consum d’alcohol, tabac i cànnabis.

◦ Consum intensiu d’alcohol, en altes quantitats i poc de temps.

◦ Comparativa de consum d’alcohol entre xics i xiques.

◦ Pràctica generalitzada de la botellada entre els joves-adolescents de 14 i 18 anys durant les festes populars municipals.

◦ Obtenció d’alcohol amb facilitat.

◦ Baixa percepció del risc en el consum d'alcohol.

◦ Baixa percepció del risc en el consum de cànnabis.

◦ Ús excessiu de les noves tecnologies entre la població jove.

• Mantindre la presència i relació de cooperació amb l’àmbit educatiu, treballant de forma conjunta amb l’equip directiu, el departament d’orientació i la resta 
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de professorat; fomentant una major conscienciació dels efectes i riscos associats al consum de drogues, l’ús i abús de les noves tecnologies i altres 
addiccions comportamentals.

◦ Continuar amb la perspectiva d’intervenció de potenciar les habilitats socials i competencials de l’alumnat per mantindre’s el màxim de temps possible 
sense iniciar-ne un consum.

◦ Sensibilitzar i formar amb una mirada crítica sobre l’ús i abús de les noves tecnologies entre els i les adolescents i els i les joves com a mesura de 
protecció davant els riscos associats a la seua utilització.

◦ Atendre la baixa percepció de risc respecte el consum de cànnabis entre els i les adolescents i els i les joves, per afavorir una major sensibilització i 
conscienciació que desfacen els mites associats al seu consum i posen de relleu la banalització dels seus riscos.

• Continuar amb la línia base de potenciar la coordinació institucional i la seua retroalimentació entre els agents tècnics preventius que participen en la 
generació i consolidació de la xarxa social comunitària. D’aquesta manera es pretén augmentar la incidència de les mesures preventives que disminuïsquen la
prevalença de consums i conductes addictives al llarg del Pla Municipal 21-24.

• Seguir promovent les aliances comunitàries, que aglutinen un missatge comú preventiu que afavorisca una major conscienciació i sensibilització social 
respecte el paper i rol de protecció de la societat en la reducció dels riscos associats al consum de drogues i la promoció d’hàbits de vida saludables.

◦ Aprofundir en la cooperació entre els agents socials implicats en l’organització i la gestió de les festes populars municipals per aconseguir unes festes
saludables i un oci nocturn al voltant de la reducció de riscos associats al consum de drogues.

◦ Mantindre i consolidar la participació d’agents socials locals en el desenvolupament d’accions de promoció d’oci segur i saludable durant les festes
populars, des de la formació i coordinació dels agents socials involucrats. 

• Continuar amb la presència en els canals de comunicació municipals de la corporació mitjançant els diferents mitjans de comunicació públics i privats, 
d’àmbit local, comarcal i/o provincial i en les diferents xarxes socials de què disposa l’Ajuntament de Benicarló, per aconseguir la major difusió possible de les
accions realitzades i consolidar el paper de referència municipal de l'UPCCA en tot el referent a la prevenció de les addiccions.

• Mantindre la implicació en el desenvolupament de projectes orientats a la intervenció preventiva familiar, des de la mateixa UPCCA o en les diferents 
col·laboracions amb els agents socials que atenen les famílies.

• Refermar el paper preventiu dins de l’entorn laboral, generant sensibilització i conscienciació dels riscos que suposa el consum de drogues i altres addiccions 
conductuals  en la xarxa de treballadors públics de la corporació, en els diferents tallers d’ocupació que es gestionen des de la municipalitat i incidint en el 
sector privat.
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4. Avaluació del Pla Municipal de Drogodependències i altres Trastorns Addictius. Pròrroga 2020

LÍNIA ESTRATÈGICA ESCOLAR

OBJECTIU
GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC ACTIVITATS-ACCIONS CRONOLOGIA INDICADORS D'AVALUACIÓ DE
PROCÉS (IP) 

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ

Informar i presentar 
els programes de 
prevenció de 
drogues en l'àmbit 
educatiu de la 
Conselleria de 
Sanitat Universal i 
Salut Pública.

Presentar els programes 
de prevenció de drogues
als centres escolars del 
municipi.

• Presentat els 
programes al 
100% d’IES.

Es presentarà al 100% 
dels centres educatius 
els programes de 
prevenció escolar 
acreditats per la 
Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut 
Pública.

2020 IP: Nombre de centres educatius on 
es presenten els programes de 
prevenció de drogues de la 
Conselleria de Sanitat Universal i 
Salut Pública

No s’ha pogut presentar en el curs escolar 
2020-2021, ja que Conselleria no ha facilitat el
catàleg de programes.

Utilitzar les arts com
a ferramentes de 
prevenció de 
drogues.

Portar a terme el 
programa «Cine i 
educació en valors» en 
els centres d'educació 
primària.

• Desenvolupat el 
programa als 
centres que ho 
han sol·licitat.

Presentar la proposta de
participació en el 
programa al 100% dels 
centres de primària.

Organització dels grups 
participants.

2020 IP: Nombre de centres que hi 
participen / Nombre de centres 
totals.

No s’ha pogut realitzar l’activitat, atesa la crisi 
sanitària i el tancament dels centres educatius
durant l’últim trimestre del curs escolar 2019-
2020 i les restriccions aplicades en el curs 
escolar 2020-2021.

3. Desenvolupar 
sessions de 
prevenció sobre 
alcohol, tabac i 
cànnabis en els 
centres de 
secundària del 

Aplicar el programa de 
prevenció de 
drogodependències i 
conductes addictives 
municipal als IES del 
municipi. 

• Aplicat el 

Contacte previ amb 
100% dels IES.
Confecció del calendari 
escolar amb les sessions
emmarcades dins de 
l'horari escolar.
Desenvolupament de 

2020 IP: Nombre de sessions realitzades. Es van poder realitzar les sessions 
corresponents al curs escolar 2019-2020, fins 
l’estat d’alarma i el tancament del centres 
educatius.

Per al curs escolar 2020-2021 s’han programat
fer les sessions durant el segon i tercer 
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municipi. programa de 

prevenció al 
100% dels IES

les sessions.
Valoració de les 
sessions per part de 
l'alumnat.

trimestre.

4. Fomentar la 
promoció d'hàbits 
saludables en 
infantil.

Aplicar el programa 
hàbits saludables en els 
centres que disposen de 
CFGS Infantil.

• Aplicat el 
programa al 
100% dels 
centres que 
disposen CFGS.

Aplicar el programa 
hàbits saludables als 
100% de centres que 
disposen de CFGS.

2020 IP: Nombre de persones participants 
de les sessions.

Enguany, no s’han oferit sessions de formació 
al CFGS Infantil 

5. Oferir informació 
al professorat 
perquè puguen ser 
agents preventius 
en el centre.

Formar el professorat en
prevenció de les 
drogodependències i 
altres conductes 
addictives.

• Format el 100% 
del professorat 
que demandat 
formació.

Proposta de formació 
en prevenció de 
drogodependències al 
professorat.

2020 IP: Nombre de professors/es que 
participen en la sessió d'orientació i 
formació.

S’ha oferit realitzar trobades amb els mestres 
per potenciar el seu perfil preventiu. No s’han 
rebut sol·licituds de formació

LÍNIA ESTRATÈGICA FAMILIAR

OBJECTIU
GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC ACTIVITATS-ACCIONS CRONOLOGIA INDICADORS D'AVALUACIÓ DE
PROCÉS (IP) 

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ

1. Dotar les famílies 
de les capacitats, 
habilitats i 

Desenvolupar 4 sessions
d'informació i formació 
mitjançant de les AMPA 

Presentar la proposta 
als centres educatius i 
les AMPA.

2020 IP: Nombre de famílies que 
assisteixen.

 No s’ha pogut realitzar aquesta activitat 
donades les restriccions generades per la crisi 
sanitària.
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estratègies per a la 
detecció de 
problemes 
relacionades amb 
les conductes 
addictives.

dels centres educatius 
d'infantil, primària i 
secundària.
Traslladar la informació 
sobre el curs virtual «En 
família» i 
«Profundizando».

• S’han aplicat les 
sessions de 
prevenció i el 
programa en 
línia a les 
famílies.

Realitzar les sessions 
d'informació i formació 
sobre el consum de 
drogues, les 
toxicomanies i les 
addiccions sense 
substància.

2. Desenvolupar el 
programa 
PROTEGO de 
prevenció familiar 
selectiva.

Aplicar el programa. Desenvolupar una 
vegada a l'any el 
programa PROTEGO 
d'entrenament familiar 
en habilitats educatives 
per a la prevenció de las
drogodependències. 

2020 IP: S’ha desenvolupat el Programa 
PROTEGO. Sí / No.
IP: Nombre de persones que 
participen en el programa 
PROTEGO.

IP: Nombre de qüestions 
resoltes/Nombre de qüestions 
realitzades.

No s’ha aplicat aquest programa.

3. Informar i 
assessorar les 
demandes 
relacionades amb el 
tema de les 
addicions i, si escau, 

Donar resposta o derivar
les demandes 
plantejades des de la 
població.

• Respondre al 
100% les 

Atendre el 100% de les 
demandes que 
assisteixen directament 
a la Unitat de Prevenció 
i derivar-ne en el cas 
que siga necessari. .

2020 IP: Nombre de demandes 
ateses/Nombre de demandes 
rebudes.

IP: Nombre de derivacions/Nombre 

Al llarg de la pròrroga s’han atès 10 noves 
demandes i se n’ha respost el 100%.

S’han realitzat 4 derivació de casos de 
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derivar-ne a altres 
serveis.

demandes de les
famílies

de demandes de derivació rebudes. l'UPCCA a la UCA i 1 als serveis socials de 
base d'atenció a menors.

LÍNIA ESTRATÈGICA COMUNITÀRIA

OBJECTIU
GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC ACTIVITATS-
ACCIONS

CRONOLOGIA INDICADORS D'AVALUACIÓ DE
PROCÉS (IP)

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ

1. Conscienciar dels 
problemes que 
ocasiona el consum 
abusiu d'alcohol i els
efectes nocius sobre
la salut.

Realitzar 1 campanya de 
prevenció de riscos amb 
les entitats encarregades 
d'organitzar les 2 festes 
locals amb major 
afluència de persones 
(Falles i Festes Patronals),
amb la participació del 
100% de les entitats.

• Aplicar el 100% 
de les campanyes
de prevenció 
comunitàries 
planificades.

Dissenyar campanyes 
de prevenció de riscos 
durant el II PMD.

Quantitat de 
campanyes de 
prevenció realitzades.

Quantitat d’accions 
realitzades.

2020 IP: Nombre de campanyes de 
prevenció comunitària en festes 
populars realitzades.

IP: Nombre d’accions que es 
realitzen.

S’ha dissenyat 2 campanyes.
La campanya relativa a Falles, tot i que 
finalment es van retirar, perquè les Falles van 
ser suspeses per l’emergència sanitària. I la 
campanya d’estiu sobre el model d’oci durant 
la nova normalitat.

S’han editat 4 videoclips i 4 cartells, 
focalitzant l’atenció a les festes en espais 
privats no institucionalitzats, no massificades i
entre amistats properes. 
S’ha fet la difusió a través dels canals de 
comunicació de l’Ajuntament i mitjans de 
comunicació locals i comarcals.
S’han assolit un total de 20.300 reproduccions
en les xarxes socials municipals de Facebook, 
YouTube i Instagram.

2. Organitzar cursos 
d'agents de salut 
per a joves.

Aprofundir en matèries 
relacionades amb la salut
i els hàbits saludables 
amb grups de màxim 15 
joves.

Difondre pels canals de
difusió del Curs 
d'agents de salut.
Aplicar el curs segons 
la temporalització.

2020 IP: Publicació de la campanya de 
difusió del curs.

IP: Nombre d'assistents al 
curs/nombre màxim de participants.

No s’ha fet aquesta acció.  

4. Informar la Fer una publicació cada Publicacions en les 2020 IP: Nombre de publicacions S’han fet 12 publicacions; 5 infografies 
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població de les 
accions i activitats 
organitzades des de 
l'UPCCA

semestre de les activitats 
realitzades per l'UPCCA 
en la web de 
l'Ajuntament de 
Benicarló.

• Presencia 
continuada de 
l’UPCCA en el 
mitjans de 
difusió locals i 
comarcals.

xarxes socials de 
Serveis Socials 
d'articles, notícies, 
reflexions referides al 
fenomen de les 
drogodependències,

realitzades. relacionades amb la prevenció i Covid-19 
durant el confinament, 4 publicacions dels 
vídeos de prevenció comunitària en els espais 
d’oci i 3 relacionades campanyes de prevenció
internacionals.

LÍNIA ESTRATÈGICA PER A COL·LECTIUS EN SITUACIÓ DE RISC

OBJECTIU
GENERAL

OBJECTIU ESPECÍFIC ACTIVITATS-
ACCIONS

CRONOLOGIA INDICADORS D'AVALUACIÓ DE
PROCÉS (IP)

RESULTATS DE L’AVALUACIÓ

1. Millorar 
l'orientació i 
assessorament en 
casos de consum de 
drogues i altres 
substancies 
addictives dirigides a
sectors de població i 
col·lectius en 
situació de risc.

A. Donar informació i 
formació sobre drogues a
4 grups de joves en 
situació de risc.

• Facilitar 
informació i 
formació a joves 
en situació de 
risc

1. Presentar la proposta 
als IES amb programes 
d'atenció educativa.
2. Establir el calendari 
de les sessions de 
prevenció, per a una 
vegada al mes durant 
tot el curs escolar.
3. Atendre la diversitat 
de gènere en el 
fenomen de les 
drogodependències.

2020 IP: Nombre de sessions realitzades.

IP: Nombre de persones 
participants.

IP: Avaluació final de satisfacció de 
l'alumnat.

IP: Percentatge de xiques 
participants del total. 

S’han mantingut les sessions fins la declaració
de l’estat d’alarma i el tancament dels centres 
educatius.

S’ha programat recuperar les sessions durant 
el segon trimestre del curs escolar 2020-2021.
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- Conclusions de l’avaluació de la pròrroga del PMD 2020

• Incloure la innovació dins de la pràctica diària que facilite el desenvolupament de nous plantejaments d’intervenció preventiva en totes les línies 
estratègiques del Pla 21-24. Partint de les noves possibilitats que ens ofereix la tecnologia de la informació i comunicació, és possible incloure nous formats 
d’intervenció educativa, familiar i d’atenció i assessorament sense la necessitat de fer-ho de forma presencial. Aquesta necessitat ja estava detectada per 
l’experiència relacionada amb les accions informatives i formatives presencials orientades a l’àmbit familiar, però ara s’ha vist accelerat per la incidència 
provocada per la Covid-19. Aquestes perspectiva innovadora i de desenvolupament ha de permetre el manteniment de la presència de l'UPCCA i el seu 
missatge preventiu de les addicions, per superar les limitacions d’una trobada presencial o les que ens puguen ocasionar les restriccions sanitàries. 

• Per últim reflectir l’adaptació del Pla durant la prorroga del 2020 per fer front la situació de crisi sanitària. D’una banda, s’han constatat les dificultats per fer 
efectiva la prevenció en l’àmbit escolar, comunitari, laboral i familiar de forma presencial. D’altra, algunes de les actuacions que estaven planificades, no s’han
pogut realitzar i cal tindre-ho en compte per a la programació dels propers anys. 

Tanmateix, tal com s’ha presentat, l’UPCCA de Benicarló ha adaptat en la mesura del possible la seua activitat a aquesta nova normalitat. S’ha fet el 
seguiment telefònic de les atencions a persones i famílies. S’ha planificat la prevenció escolar per al nou curs en temps per consolidar la nova normalitat 
escolar, adaptar els tallers en un format no presencial i poder actuar a partir del segon trimestre del curs 2020-2021. S’han dissenyat píndoles preventives en 
temps de Covid-19 en relació a les noves tecnologies, la gestió de les emocions davant la crisi sanitària i el consum de drogues. Així mateix, s’ha adaptat la 
prevenció comunitària relacionada amb les festes populars a les trobades de joves durant l’estiu, fent ús dels agents socials vinculats a la joventut per 
dissenyar i compartir la campanya orientada a aquest nou model d’oci 

VI. MISSIÓ I VISIÓ DEL III PLA MUNICIPAL DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ FRONT A LES ADDICCIONS DE BENICARLÓ

El present  Pla de Prevenció assumeix els  principis rectors i  la missió del  III  Plan Estratègic de Drogodependència i  altres  Trastorns Addictius de la Comunitat
Valenciana. 

MISSIÓ

«El III PMD assegurarà una informació rigorosa de la realitat i la seua anàlisi, l'adaptació dels programes a les seues necessitats, la qualitat de les seues intervencions,
la coparticipació de la comunitat en totes les fases d'actuació i l'avaluació dels processos i dels resultats, amb la finalitat de disminuir la vulnerabilitat front a totes les
drogodependències i altres trastorns addictius i de pal·liar les seues conseqüències”.

VISIÓ
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«L'Ajuntament de Benicarló serà reconegut com la institució pública més propera a la ciutadania per garantir el dret individual i social a la salut de les persones,
promoure estils de vida saludables i facilitar que es dispose de les ferramentes per a evitar un consum problemàtic de drogues o altres trastorns addictius, mitjançant
l'avaluació de les intervencions i amb l'augment de la sensibilització dels actors socials clau.»

VII. LÍNIES ESTRATÈGIQUES, OBJECTIUS GENERALS, OBJECTIUS ESPECÍFICS I ACTUACIONS

Una vegada presentat el diagnòstic de la situació actual envers el consum de drogues i partint de la reflexió i anàlisi dels resultats assolits en les diferents avaluacions
anuals i final del II PMD de mesures i accions desenvolupades al llarg del temps de vigència del Pla Municipal, és moment de delimitar les línies estratègiques del Pla i
de definir els objectius generals i específics que estratègica marcaran el camí per a la consecució de la Missió i la Visió recollida en el document.

En aquest sentit, les diferents línies estratègiques que estan estretament lligades a les necessitats detectades i que permeten descriure i abordar de forma eficient i 
eficaç la consecució dels objectius i l'avaluació d’aquests. Aquestes línies estratègiques es relacionen en els àmbits d'actuació que l'UPCCA ha d’atendre i incidir des 
de l'òptica que permet la intervenció de la prevenció universal, selectiva i indicada. Cal recordar que tot aquest plantejament està condicionat per la situació de 
pandèmia provocada per la Covid-19 i que cal adaptar les mesures planificades a les mesures de protecció i seguretat i l’evolució de la crisi sanitària. Per tal de deixar 
constància de les possibilitats del compliment de la planificació, s’han inclòs una sèrie de símbols que determinen les actuacions en relació als diferents escenaris 
segons l’evolució i les restriccions de la pandèmia. Aquests símbols relacionen les possibilitats d’execució de les accions recollides en les diferents línies estratègiques
i els diferents escenaris que ens podem trobar segons l’evolució de la pandèmia i les mesures de prevenció.

Escenari 1: sense confinament ni restriccions i amb nivell baix-mitjà de contagis. Adaptació lleu: Les activitats requereixen una adaptació mínima i per tant es 
mantindran tal com estan redactades. Es desenvoluparan de forma presencial i seguint les normes de seguretat establides pel Departament de Recursos 
Humans de l’Ajuntament de Benicarló o de la institució amb què es col·labore.

Escenari 2: sense confinament amb restriccions i alt nivell de contagi. Adaptació moderada: Les activitats requereixen ser adaptades a unes circumstàncies 
que no permeten el contacte directe, ni presencial. S’adaptaran les atencions individuals a les normes de seguretat establides pel Departament de Recursos 
Humans de l’Ajuntament de Benicarló (distància, gel i mascareta). Es modificaran els tallers presencials pel format en línia mitjançant videoconferència, els 
espais no formals a les restriccions del moment i, en l’àmbit comunitari, s’augmentarà la presència en les xarxes i el format en línia.

Escenari 3: nou confinament. Adaptació alta: Les activitats requereixen un alt grau d’adaptació o ser anul·lades per les restriccions de moviments i trobades 
de grups de persones. Aquelles activitats que puguen ser mantingudes a través de videoconferència i de forma no presencial es mantindran, mentre que les 
que no puguen ser adaptades s’anul·laran.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE TREBALL

1. Escolar

2. Familiar
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3. Comunitària

4. Laboral

5. Selectiva i indicada

1. LÍNIA ESTRATÈGICA ESCOLAR

Aquesta línia estratègica és cabdal en el treball preventiu, ja que els centres educatius són l’entorn perfecte per aplicar programes i projectes educatius que generen 
estils de vida saludables i alternatius al consum de drogues i altres addiccions. Aquesta línia de treball actua dins d’uns entorns de socialització amb més repercussió 
en el procés de formació de les persones. A més, com es tracta d’un espai institucionalitzat i amb persones adultes de referència, resulta idoni per detectar 
ràpidament factors de risc que puguen aparèixer i per generar dinàmiques d’aprenentatge de valors, habilitats i coneixements a través de la pràctica directa que 
afavorisquen l’adquisició d’hàbits de vida saludables que facen les persones i els grups més autònoms i competents per afrontar els reptes que els tocarà viure.

Seguint els resultats assolits en el II PMD i les necessitats detectades al llarg de la seua aplicació, aquesta línia de treball al llarg dels propera anys ha d’afavorir el que 
la comunitat educativa siga un referent preventiu municipal en l’adquisició d’estils de vida saludables i en l’aplicació de projectes i programes de prevenció.

L’aliança que es desenvolupa amb el professorat és vital per assolir centres educatius preventius, ja que representen la institució educativa en la seua funció 
formadora i el seu paper com a model. Aquesta aliança ara més que mai ha de consolidar-se per superar les restriccions generades per la Covid-19 i la reestructuració 
de l’acció preventiva escolar. Donades aquestes noves circumstàncies, l'UPCCA de Benicarló vol mantindre i continuar, en la mesura que siga possible, la tasca de 
cooperació en el desenvolupament i implementació de programes i projectes preventius escolars amb l’alumnat d’infantil, primària, secundària i, en els casos que siga
possible, en els cicles formatius.

LÍNIA ESTRATÈGICA NECESSITATS DETECTADES OBJECTIU GENERAL OBJECTIU ESPECÍFIC ACTUACIONS
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ESCOLAR

- Retardar l’edat d’inici del 
contacte amb les principals 
drogues d’abús dels joves

- Previndre els problemes 
associats al mal ús de les TIC 
i afavorir el seu ús 
responsable.

- Facilitar la formació del 
professorat en l’aplicació dels
programes del catàleg de 
programes de Conselleria 
sobre prevenció de 
drogodependències.

- Adaptar la intervenció 
escolar segons els diferents 
escenaris que es trobe la 
situació de crisi sanitària 
provocada per la Covid-19.

Afavorir que la comunitat 
educativa desenvolupe les 
seues capacitats preventives 
com agents socials referents i
potenciadors dels xiquets, 
xiquetes, adolescents i joves, 
així com oferir i facilitar els 
programes i activitats de 
prevenció motivant a la seua 
participació i implementació 
en els centres educatius.

• Desenvolupades les 
capacitats preventives 
de l’àmbit escolar com 
agent social referent. 
Sí/No.

1. Presentar al 100% dels 
centres educatius d’infantil, 
primària i secundària del 
municipi el catàleg de 
programes preventius que 
s’ofereixen des de Conselleria
de Sanitat Universal i Salut 
Pública.

1.1. Presentar l’oferta de programes de 
prevenció escolar d’infantil, primària i 
secundària acreditats per la Conselleria de 
Sanitat Universal i Salut Pública.
1.2. Programar les visites a cada centre segons 
la seua disponibilitat i funcionament.
1.3. Adaptar aquestes reunions a telefonades o 
correus electrònics segons les possibilitats de 
la crisi sanitària.
* Escenaris d’execució possibles

2. Fer el seguiment del 
desenvolupament dels 
programes sol·licitats.

2.1. Gestionar la petició, recepció i entrega dels 
materials educatius sol·licitats pels centres 
educatius.
2.2. Desenvolupar reunions, segons els 
escenaris relacionats amb la crisi sanitària, amb
el centre i el professorat per atendre les 
demandes d’orientació o suport a la seua tasca.
* Escenaris d’execució possibles.

3. Programar, concretar 
calendari i aplicar amb els 
grups de 5é i/o 6é de 
primària el Taller de noves 
tecnologies.

3.1. Contactar amb els CEIP per concretar les 
dates i les hores per a l’aplicació del Taller 
sobre noves tecnologies.
3.2. Establir el calendari amb l’equip directiu.
3.3. Implementar el taller.
3.4. Avaluar el taller i compartir els resultats 
amb els centres participants.
* Escenaris d’execució possibles.
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4. Programar, concretar 
calendari i aplicar les sessions
de prevenció de consum de 
drogues vinculades als cursos
de 1r, 2n i 3r d’ESO 
«Informació i formació sobre 
addiccions» en tots els IES de
Benicarló i als cursos de 4t i 
FPB I i II «Aprofundim en les 
addiccions» en tots els IES de
Benicarló

4.1. Concretar amb l’equip directiu de cada 
centre d’educació secundària les dates per 
implementar les sessions de prevenció 
«Informació i formació sobre addiccions» i 
«Aprofundim en les addiccions». 
4.3. Implementar el taller.
4.2. Recollir les valoracions de les sessions per 
part d’una mostra de l’alumnat participant i el 
professorat assistent.
4.3. Analitzar i compartir les conclusions de 
l’avaluació amb els centres educatius que han 
participat.
* Escenaris d’execució possibles.

5. Programar una activitat 
extraescolar anual de de 
suport educatiu (teatre, 
exposició, etc) on participen 
els tres IES del municipi.

5.1. Contactar amb els IES per concretar les 
dates i les hores per a l’aplicació de l’activitat 
extraescolar de suport educatiu.
5.2. Implementar l’activitat de suport educatiu.
5.3. Avaluar l’activitat de suport educatiu i 
compartir els resultats amb els centres 
participants.
* Escenaris d’execució possibles

6. Oferir per 
videoconferència les sessions
de prevenció dels OE3 i OE4 
als IES i CEIP de consum de 
drogues i altres addiccions.

6.1. Sol·licitar a l’Àrea de Serveis Informàtics i a 
l’Àrea de Comunicació la creació de sessions 
de videoconferència per desenvolupar les 
sessions de prevenció del consum de drogues i 
altres addiccions .
6.2. Comunicar als CEIP i IES l’enllaç per fer 
efectiva la sessió de prevenció.
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6.3. Implementar el taller.
6.4. Recollir les valoracions de les sessions i 
analitzar els resultats assolits.
* Escenaris d’execució possibles.

7. Mantindre la coordinació 
amb l’equip directiu i el 
Departament d’Orientació de
cada CEIP i IES de Benicarló.

7.1. Mantindre una relació propera i continuada
amb els CEIP i IES.
7.2. Seguiment en relació a casos derivats o a 
derivar a l'UPCCA o en actuacions puntuals, 
mitjançant reunions o telèfon, segons les 
recomanacions de prevenció de la Covid-19.
* Escenaris d’execució possibles.

2. LÍNIA ESTRATÈGICA FAMILIAR

La família és el màxim referent quant a la socialització de les persones i el seu paper és primordial en la transmissió de valors, creences, actituds i comportaments 
dels fills i filles. És l’espai d’emmotllament social des de l’observació i pràctica de conductes i s’hi poden afavorir processos evolutius dels i de les menors des de 
l’educació i la relació entre els seus membres. Així doncs, és indiscutible el potencial de la família per esdevenir espai preventiu que evite o reduïsca les addiccions i 
els problemes associats als consums de drogues i les conductes addictives.

El treball que es desenvolupa en aquesta línia estratègica segueix els resultats assolits en l’estudi del II PMD i la detecció de necessitats producte de l’experiència. En 
aquest sentit, la línia familiar pretén que les famílies desenvolupen capacitats educatives i preventives a partir de la formació al voltant de les conductes addictives i 
la generació de pautes familiars de protecció. S’ha intentat definir de forma més concreta les activitats, s’ha inclòs la implicació amb projectes de l’Àrea de Serveis 
Socials que treballen amb famílies i també s’ha tingut en compte la generació de contingut en format en línia.

Tanmateix, la situació de pandèmia de la Covid-19 ha d’afavorir una major atenció a la prevenció selectiva i indicada, tant en format presencial o en el seu cas 
mitjançant el telèfon o la videoconferència. La intervenció individual o en família, atén casos on hi ha problemes d’ús o abús de drogues o davant casos relacionats 
amb les noves tecnologies o el joc d’atzar. A més, en els casos que resulte necessari, s’iniciarà el procediment de derivació del cas a altres recursos sanitaris o socials, 
d’àmbit municipal o comarcal.
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LÍNIA ESTRATÈGICA NECESSITATS DETECTADES OBJECTIU GENERAL OBJECTIU ESPECÍFIC ACTUACIONS

FAMILIAR

- Baixa consciència del risc en
relació a les 
drogodependències i altres 
conductes addictives dins de 
l’àmbit familiar.

- Baixa formació en relació a 
les drogodependències i 
altres conductes addictives 
dins de l’àmbit familiar.

- Dificultats de les famílies 
per donar resposta adequada 
a les necessitats dels XXA en 
relació al fenomen de les 
drogues i les noves 
tecnologies.

- Dificultats per aconseguir 
contacte i presència de 
l’UPCCA amb les famílies.

Contribuir en el 
desenvolupament de les 
capacitats educatives i 
preventives de les famílies, 
formant-les quant a les 
drogues i altres addiccions, 
dels riscos i les conductes 
problemàtiques que puguen 
produir-se en els fills i filles al
voltant de la prevenció de les 
addiccions.

• Afavorides les 
capacitats de les 
famílies per fer front 
a les drogues i les 
addiccions. Sí-No

1. Participar en la 
programació anual del 
projecte «Coses de família» 
organitzat des de l’Àrea de 
Serveis Socials i Polítiques 
Inclusives.

1.1. Assistir a les reunions de preparació i 
disseny del projecte «Coses de família».
1.2. Participar activament en les tasques 
relacionades amb l’aplicació del projecte 
(difusió, reserva de sala, disseny publicitat, etc).
1.3. Preparar el contingut de les sessions que ha
de desenvolupar l'UPCCA dins de la 
programació «Coses de família».
1.4. Dissenyar el contingut de les accions.
1.5. Recollir les valoracions de les sessions per 
les persones participants.
1.6. Analitzar i compartir les conclusions de 
l’avaluació amb els agents implicats.
1.7. Participar en el document final amb els 
resultats d‘avaluació final del projecte «Coses 
de família».
* Escenaris d’execució possibles

2. Oferir, programar i aplicar 
l’oferta informativa i 
formativa de l'UPCCA 
orientada a les famílies «Me’n
vaig de festa; el paper de 
l’alcohol en l’oci dels 
adolescents i joves», «Un 
intrús en la família; els porros
entren a casa» i «Mòbil, 
videojocs i xarxes socials; 
més que un entreteniment».

2.1. Difondre l’oferta informativa i formativa de 
l’UPCCA orientada a les famílies.
2.2. Presentar a l’equip directiu dels centres 
educatius i les AMPA de cada centre l’oferta 
formativa de l'UPCCA orientada a les famílies.
2.3. Programar i concretar les dates d’aplicació 
de les sessions.
2.4. Aplicar les sessions concretades.
2.5. Recollir les valoracions de les sessions per 
les persones participants.
2.6. Analitzar i compartir les conclusions de 
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l’avaluació amb els agents implicats.
* Escenaris d’execució possibles

3. Oferir per videoconferència
l’oferta informativa i 
formativa de l'UPCCA 
orientada a les famílies «Me’n
vaig de festa; «El paper de 
l’alcohol en l’oci dels 
adolescents i joves», «Un 
intrús en la família; els porros
entren a casa» i «Mòbil, 
videojocs i xarxes socials; 
més que un entreteniment»

3.1. Sol·licitar a l’Àrea de Serveis Informàtics i a 
l’Àrea de Comunicació la creació de sessions 
per videoconferència per desenvolupar les 
sessions de l’oferta informativa i formativa de 
l'UPCCA orientada a les famílies.
3.2. Gravar, editar i publicar les sessions.
3.3. Recollir les valoracions de les sessions i 
analitzar els resultats assolits.
* Escenaris d’execució possibles

4. Informar, orientar, 
assessorar, donar suport i 
tractar totes les demandes de
les famílies relacionades amb 
consums de drogues (inicials 
o abusius) i/o conductes 
addictives problemàtics en 
els seus fills/es o altres 
familiars.

4.1. Atendre les demandes que arriben a 
l'UPCCA per iniciar una intervenció individual 
i/o familiar. 
4.2. Seguir les recomanacions relacionades 
amb els protocols de seguretat i prevenció de 
la Covid-19 en l’atenció a persones, segons els 
diferents escenaris de l’epidèmia.
4.3. Iniciar la valoració, pla d’intervenció i 
seguiment fins tancar el cas o derivació del cas.
4.4. Orientar i derivar a l’UCA o als Serveis 
Socials d’Atenció Primària Bàsica quan el cas 
supose un tractament més especialitzat.
* Escenaris d’execució possibles

5. Augmentar la visibilitat del 
servei d’atenció i 

5.1. Dissenyar una campanya de difusió per 
captar persones i famílies amb problemàtiques 
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assessorament a persones i 
famílies amb problemàtiques 
relacionades amb les 
addiccions (prevenció 
selectiva i indicada) 
mitjançant els diferents 
canals de comunicació de 
l’Ajuntament.

relaciones amb les addiccions.
5.2. Programar la difusió de la campanya amb 
l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament.
5.3. Comunicar a la Policia Local l’existència del 
Servei d’Atenció i Assessorament per oferir-lo a
les famílies o persones que siguen ateses en 
relació al consum de drogues o altres 
addiccions.
5.4. Adequar l’atenció als diferents escenaris 
relacionats amb la crisi sanitària de la Covid-19.
* Escenaris d’execució possibles

3. LÍNIA ESTRATÈGICA COMUNITÀRIA

L’espai comunitari és l’entorn on es desenvolupa i dinamitza la vida social d’una població. Dins d’aquest context de múltiples interaccions i relacions socials apareix 
l’ús indegut de drogues i l’abús de conductes de risc. Per això, resulta necessari que les persones, entitats i institucions implicades en la vida comunitària de la 
localitat es comprometen a treballar conjuntament per la prevenció i els hàbits de vida saludables.

En aquest sentit, l'UPCCA de Benicarló seguint els resultats assolits i la detecció de necessitats, planteja com a objectiu fomentar la implicació de tots els agents 
socials de la comunitat en la corresponsabilitat de la prevenció de les addiccions. A més, gràcies al treball realitzat en aquest camp d’intervenció, durant la vigència 
del II Pla Municipal, s’ha assolit un compromís destacable, quant a la seua responsabilitat social associada a l’oferta d’alcohol per part de les organitzacions que 
gestionen les festes populars. Com a resultat d’aquesta manera de fer, l'UPCCA de Benicarló va ser reconeguda amb el tercer premi del Catàleg de Bones Pràctiques 
Locals en matèria de drogodependències de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), en l’apartat de prevenció comunitària pel projecte que s’està 
desenvolupant en el municipi. També s’ha integrat la perspectiva de gènere i de la diversitat sexual en el disseny d’aquestes campanyes per donar resposta a totes les
sensibilitats que actuen en l’oci.

Tanmateix, és molt important tindre en compte quines són les possibilitats d’intervenció que ens possibilita la Covid-19, a més de tindre en compte que els mateixos 
consums o espais d’oci són vectors de contagi que han de tindre’s en compte en el moment de dissenyar una campanya de prevenció. Per això, cal tindre en compte 
els nous formats d’oci, el disseny de campanyes que connecten amb la població destinatària i seguir les recomanacions de prevenció.
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LÍNIA ESTRATÈGICA NECESSITATS DETECTADES OBJECTIU GENERAL OBJECTIU ESPECÍFIC ACTUACIONS

COMUNITÀRIA

- Aconseguir augmentar la 
presència i el coneixement 
del recurs de l’UPCCA entre 
la població

- Fer partícips als agents 
socials en la tasca 
d’augmentar la percepció del 
risc entre els joves i la resta 
de població en relació al 
consum de drogues.

- Conèixer la prevalença en el
consum de drogues entre la 
població de Benicarló

Fomentar la sensibilització, 
conscienciació, informació i 
implicació dels diferents 
agents socials de la 
comunitat en el paper de 
corresponsabilitat en la 
prevenció de les addiccions

• Implicats el 100% 
dels agents socials en
el paper de 
corresponsabilitat en
la prevenció de les 
addiccions. Sí-No

1. Analitzar la situació 
concreta de la població de 
Benicarló en relació a patrons
de consum de substàncies i 
altres conductes addictives.

1.1. Dissenyar una enquesta a nivell municipal 
que ens facilite recollir informació sobre els 
patrons i tendències de consum de drogues i 
usos de les noves tecnologies entre la població 
de Benicarló.
1.2. Fer partícip la comunitat educativa i agents 
socials d’aquest col·lectiu per fer arribar 
l’enquesta.
1.3. Recollir i avaluar els resultats.
1.4. Compartir els resultats amb els agents 
socials implicats i/o persones interessades.
* Escenaris d’execució possibles

2. Coordinar, dissenyar, 
aplicar i avaluar les 
campanyes de prevenció de 
consum de drogues i 
reducció de riscos, associades
a les festes populars locals 
(Falles i Festes Patronals) o a 
l’oci nocturn

2.1. Programar les diferents reunions amb els 
agents socials responsables de l’organització 
de les festes populars: Junta Local Fallera, 
Comissió de Festes, Coordinadora de Penyes i 
entitats col·laboradores.
2.2. Dissenyar la campanya de reducció de 
riscos en col·laboració amb l’agent d’igualtat i 
agents socials implicats.
2.3. Publicar i fer el seguiment de la 
implementació de les mesures que formen la 
campanya de reducció de riscos.
2.4. Recollir informació, analitzar i avaluar la 
campanya realitzada.
2.5. Adaptar aquesta campanya a les noves 
pautes d’oci que ha originat la crisi sanitària i 
previndre el contagi associat a pautes 
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concretes de consum.
* Escenaris d’execució possibles

3. Impulsar la promoció dels 
hàbits de vida saludable i el 
benestar des de la 
coordinació dels diferents 
agents socials i institucionals.

3.1. Coordinar les accions amb el Departament 
de Salut Pública de la zona de salut 01.
3.2. Coordinar accions amb el Programa d’oci 
educatiu per a joves i adolescents.
3.3. Coordinar les accions amb les àrees de 
l’Ajuntament i les entitats que estiguen 
relacionades amb les festes populars.
3.4. Coordinar accions conjuntes amb les 
entitats locals i comarcals que tinguen relació 
amb el fenomen de les drogodependències i 
les addiccions.
* Escenaris d’execució possibles

4. Difondre el III Pla 
Municipal de Prevenció i 
Actuació contra les 
Addiccions.

4.1. Editar i dissenyar en format digital i 
fungible el III Pla Municipal de Prevenció i 
Actuació contra les Addiccions.
4.2. Fer arribar els document als agents socials 
referents i col·laboradors del municipi i 
comarca
4.3. Presentar públicament el III Pl Municipal 
de Prevenció i Actuació contra les Addiccions.
* Escenaris d’execució possibles

4. LÍNIA ESTRATÈGICA LABORAL
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L’entorn laboral és un dels més importants en la vida de les persones, ja que es destinen moltes hores cada dia i es generen multitud d’experiències i relacions 
personals. Dins del camp de la prevenció de les drogodependències, l’àmbit laboral ha d’anar adquirint un major pes específic donada la seua importància en la vida 
de les persones i perquè els riscos associats al consum de drogues té uns efectes directes sobre la persona i el seu entorn més pròxim, ja siga en relació als 
companys/es de feina o en la seua productivitat. La línia d’actuació d’aquest àmbit estratègic té en compte les limitacions assenyalades en els resultats del II PMD i 
les dificultats que cal tindre en compte en la detecció de necessitats. L’objectiu és desenvolupar accions orientades a millorar la salut laboral, amb informació i 
formació relativa als efectes i riscos del consum de drogues i altres trastorns addictius en aquells espais de formació per al treball i a les empreses que demanden una
intervenció preventiva laboral. Cal indicar que es tindran en compte les mesures de prevenció de la Covid-19 per continuar amb la tasca preventiva amb l’entorn 
laboral. 

LÍNIA ESTRATÈGICA NECESSITATS DETECTADES OBJECTIU GENERAL OBJECTIU ESPECÍFIC ACTUACIONS

LABORAL

- Baixa percepció dels risc en 
l’àmbit laboral en relació al 
consum de drogues i els seus 
efectes en l’entorn de treball.

Fomentar la sensibilització i 
conscienciació al voltant dels 
riscos i conseqüències del 
consum de drogues i els 
trastorns addictius en l’àmbit 
laboral, afavorint els hàbits 
de vida saludables.

• Potenciada la 

1. Oferir a l’Àrea de Recursos 
Humans col·laboració en les 
accions de prevenció del 
consum de drogues i els 
trastorns addictius i de 
promoció d’hàbits de vida 
saludables entre els 
empleats/des públics de 
l’Ajuntament.

1.1. Realitzar reunions de coordinació per 
valorar les línies d’intervenció.
1.2. Dissenyar el contingut de les accions 
segons els diferents escenaris relacionats amb 
la Covid-19.
1.3. Aplicar les accions formatives decidides.
1.4. Avaluar els resultats.
* Escenaris d’execució possibles

2. Oferir a l’Àrea de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament 
de Benicarló la col·laboració 
per desenvolupar accions de 
prevenció del consum de 
drogues i els trastorns 
addictius i la promoció 
d’hàbits de vida saludables 
entre l’alumnat dels diferents
tallers d’ocupació.

2.1. Realitzar reunions de coordinació per 
valorar les línies d’intervenció.
2.2. Dissenyar el contingut de les accions 
segons els diferents escenaris relacionats amb 
la Covid-19.
2.3. Aplicar les accions formatives decidides.
2.4. Avaluar-ne els resultats.
* Escenaris d’execució possibles
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sensibilització i 
conscienciació sobre 
el fenomen de les 
drogodependències i 
altres addiccions en 
l’àmbit laboral

3. Respondre a les demandes 
de les empreses sobre la 
prevenció del consum de 
drogues i els trastorns 
addictius i la promoció 
d’hàbits de vida saludables

3.1. Realitzar reunions de coordinació per 
valorar les línies d’intervenció.
3.2. Dissenyar el contingut de les accions 
segons els diferents escenaris relacionats amb 
la Covid-19.
3.3. Aplicar les accions formatives decidides.
3.4. Avaluar els resultats.
* Escenaris d’execució possibles

5. LÍNIA ESTRATÈGICA PREVENCIÓ SELECTIVA I INDICADA

LÍNIA ESTRATÈGICA NECESSITATS DETECTADES OBJECTIU GENERAL OBJECTIU ESPECÍFIC ACTUACIONS

SELECTIVA
I

INDICADA

- Mantindre les actuacions 
amb els joves sancionats per 
consum o tinença il·lícita de 
drogues.

- Oferir l’UPCCA com a punt 
de referència municipal 
d’informació i orientació per 
a joves que comencen a 
consumir o tenen risc de fer-
ho.

Aconseguir que l’UPCCA siga
el punt de referència 
municipal d’informació i 
orientació per a joves i 
persones que comencen a 
tindre una  conducta 
addictiva.

• Millorada la 
presència de 
l’UPCCA en el servei 
d’informació i 
orientació en 
drogodependències i 

1. Aplicar el programa de 
prevenció selectiva «Mira’t» 
amb els joves que siguen 
sancionats/des i  recórreguen
la multa administrativa.

1.1. Participar activament en el programa.
1.2. Participar en totes les fases del programa.
1.3.  Registrar les persones participants.
1.4. Realitzar informes de cada persona 
participant.
1.5. Participar en les reunions de coordinació de
l'Àrea de Família dels Serveis Socials.
1.6. Adequar la intervenció als diferents 
escenaris relacionats amb la Covid-19.
* Escenaris d’execució possibles

2. Atendre i orientar el 100% 
dels menors consumidors 
que siguen atesos per 
l’UPCCA.

1. Participar activament en el programa.
2.2. Participar en totes les fases del programa.
2.3.  Registrar les persones participants.
2.4. Realitzar informes de cada persona 
participant.
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altres addiccions. 2.5. Participar en les reunions de coordinació 

de l'Àrea de Família dels Serveis Socials.
2.6. Adequar la intervenció als diferents 
escenaris relacionats amb la Covid-19.
* Escenaris d’execució possibles

VIII. COORDINACIÓ INSTITUCIONAL I PARTICIPACIÓ SOCIAL

El  Pla  Municipal  de  Drogodependències  suposa  la  previsió  d’un  conjunt  de  mesures  estructurades  i  contemplades  en  el  temps,  que afecten  diferents  línies
estratègiques sobre les quals es vol incidir a nivell municipal.  Per fer-ho possible i aconseguir un impacte notable quant a la realització del major nombre d’accions i
la consecució dels objectius plantejats, cal un alt nivell de coordinació, connexió i compromís per part de tots els agents implicats. 

Un primer pas en aquesta línia, el dona la corporació municipal quan el Ple municipal aprova el document i, amb això, el compromís per a la seua implementació
durant tot el temps de vigència. Aquest acord compromet la voluntat política, la implicació de l’equip tècnic, la relació entre professionals de diferents serveis
implicats i el suport de la xarxa social municipal. Aquesta relació s’ha de donar en el procés de revisió i elaboració del Pla i en el moment de l’aplicació de les mesures
concretes recollides en la redacció del Pla.

Per fer-ho possible, les reunions de coordinació entre els diferents referents responsables de la programació hauran de ser a nivell polític, tècnic de l’administració
pública i amb els recursos socials d’atenció i assistència, juntament amb entitats i altres recursos.

- Coordinació a nivell polític

L’UPCCA de Benicarló està integrada dins de l’Àrea de Serveis Socials i Polítiques Inclusives amb competències sobre tot l'àmbit dels serveis socials  d’atenció
primària i els serveis especialitzats recollides en la legislació valenciana. A més, la Regidoria és un mecanisme de transmissió d’informació directa amb la resta de
regidories que tenen agents socials compartits i on s’intervé directament amb una població similar. Amb el propòsit de compartir projectes, reduir esforços i millorar
l’eficàcia dels projectes es manté el contacte i la coordinació entre àrees de l’Ajuntament.

- Coordinació entre recursos de l’Administració Pública

Un primer nivell de coordinació és el que hi ha entre l'UPCCA i la Conselleria de Salut Pública i Sanitat Universal. Se seguixen les directrius de la Direcció General de
Salut Pública i Addiccions i es participa de forma directa amb les propostes que s’organitzen des del servei.

Un segon nivell de coordinació és el que hi ha amb els Serveis Socials. Dins d’aquesta àrea es treballa conjuntament amb el Grup de Treball de Família i Infància, on
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estan implicat el personal de l’Equip d’Atenció Primària Bàsica, el EEIIA, el Programa d’Absentisme, el Programa de Mesures Judicials, PANGEA i Igualtat.

El tercer nivell de coordinació és l’establit amb educació. Aquesta tasca es realitza amb els 8 centres educatius del municipi per concretar les activitats a realitzar en
els centres educatius i en els casos que siga necessari la seua derivació per oferir informació i assessorament. 

El següent nivell és la coordinació que s’estableix entre les diferents àrees de l’Ajuntament amb les quals es manté relació continuada, ja que s’intervé amb els
mateixos grups d’edat, institucions o entitats. Aquestes àrees són Festes, Joventut, Cultura, Esports, Policia Local, Comunicació i Xarxes Socials i Obres i Serveis.

Un cinquè nivell  és  el  referent  a  la  suma de l'UPCCA en estructures  de  grups de  treball  i  coordinació  entre  diferents  institucions i  àmbits  d’intervenció.  La
Coordinadora del Menor del Baix Maestrat es troben professionals de diferents municipis i formació, que tenen en comú la intervenció amb menors dins de la
comarca del Baix Maestrat.

- Coordinació amb recursos socials d’intervenció i assistència i altres recursos municipals, associacions i entitats

Unitat de Conductes Addictives de Vinaròs: es realitzen derivacions entre els recursos i es treballa de forma coordinada en casos que siga necessari un tractament
ambulatori.

Centre  de Dia  Proyecto Amigó de Vinaròs:  derivació i  coordinació en aquells  casos que es  deriven a  l’entitat,  juntament  amb difusió  de accions en matèria
d’addicions.

LABORA: derivació de casos per inscriure’s com a demandants d’ocupació.

ACEMYF: col·laboració amb l’associació comarcal de malalts mentals i familiars.

Associacions socials: derivació i coordinació de casos als serveis que ofereixen, col·laboració en accions preventives o programació de tallers de prevenció del consum
de drogues i conductes addictives (Cáritas, Fenòmens, Creu Roja).

Consell Municipal de Benestar Social (CMBS): consell consultiu d’entitats de caràcter social del municipi. Presentació del Pla Municipal i seguiment periòdic.

AMPA: coordinació per recollir necessitats i afavorir la participació dels programes de prevenció familiar.

Junta Local Fallera: col·laboració amb el disseny i aplicació de la campanya de reducció de riscos en Falles.

Comissió de Festes Patronals: col·laboració amb el disseny i aplicació de la campanya de reducció de riscos en Festes Patronals.

Coordinadora de Penyes: col·laboració amb el disseny i aplicació de la campanya de reducció de riscos en Festes Patronals.
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IX. TEMPORALITZACIÓ I AVALUACIÓ

- Temporalització

Una vegada s'han descrit les línies generals i específiques d'allò que es pretén aconseguir al llarg d'aquest III Pla Municipal de Drogodependències, resulta necessari
anar concretant al màxim les accions i intervencions a desenvolupar per a la consecució dels objectius plantejats. Aquestes accions i objectius han d'estar en la
màxima consonància i vinculació possible, ja que sols d'esta forma es pot contemplar l'eficiència i eficàcia del Pla. 

Per tant, cal temporalitzar-les dins d’un període de temps que permeta pautar les tasques necessàries per fer-les efectives i avaluades. El temps de vigència del III Pla
Municipal de Drogodependències i altres Trastorns Addictius de Benicarló serà de quatre anys des de 2021 fins al 2024. D’acord amb l’informe preceptiu i vinculant
per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, es presentarà al Ple Municipal de Benicarló per iniciar així la seua aplicació. Al llarg del temps de
vigència  es  treballarà  per  aconseguir  el  desenvolupament  de  les  accions,  mesures  i  programes  de  prevenció,  amb  un  cert  marge  per  a  fer  modificacions,
actualitzacions o canvis segons les necessitats i/o demandes de la població. 

Abans, però, també cal comentar que algunes de les mesures establides en les diferents línies estratègiques es veuran adaptades i modificades segons evolucione la
situació  de pandèmia  de la  Covid-19.  Per  exemple,  algunes  de les  intervencions  escolars  hauran d’adaptar-se o  limitar-se  donades  les  directrius  de prevenció
instaurades en el sistema escolar i aquestes, amb el pas del temps, es recuperaran en cas de superació de la situació sanitària. Aquesta adaptació es realitzarà donant
més pes a la coordinació telefònica, per correu electrònic i per via telemàtica. 

A continuació és facilita el quadre resum de les actuacions recollides en el PMD, segons el seu desenvolupament durant l’any.

Cronograma

Àmbit escolar 

Accions gener febrer març abril maig juny juliol agost set oct nov des

Presentar l ’oferta de programes de prevenció escolar d’infantil, primària i secundaria acreditats 
per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Programar les visites a cada centre durant el mes de setembre segons la seua disponibilitat i 
funcionament.

Adaptar aquestes reunions presencials o no presencials segons els escenaris possibles de 
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l’evolució de la crisi sanitària.

Gestionar la petició, recepció i entrega dels materials educatius sol·licitats pels centres 
educatius.

Concretar reunions amb el centre i el professorat per atendre les demandes d’orientació o 
suport a la seua tasca.

Contactar amb els CEIP per concretar les dates i les hores per a l’aplicació del Taller sobre noves 
tecnologies.

Establir el calendari amb l’equip directiu.

Implementar el taller.

Avaluar el taller i compartir els resultats amb els centres participants.

Concretar amb l’equip directiu de cada centre d’educació secundària les dates per implementar 
les sessions de prevenció «Informació i formació sobre addiccions» i «Aprofundim en les 
addiccions».

Recollir les valoracions de les sessions per part d’una mostra de l’alumnat participant i el 
professorat assistent.

Analitzar i compartir les conclusions de l’avaluació amb els centres educatius que han participat.

Contactar amb els IES per concretar les dates i les hores per a l’aplicació de l’activitat 
extraescolar de suport educatiu.

Concretar els grups que participaran.

Implementar l’activitat de suport educatiu.

Avaluar l’activitat extraescolar de suport educatiu i compartir els resultats amb els centres 
participants.

Sol·licitar a l’Àrea de Serveis Informàtics i a l’Àrea de Comunicació la creació de sessions de 
videoconferència per desenvolupar les sessions de prevenció del consum de drogues i altres 
addiccions.

Comunicar als centres educatius l’enllaç per fer efectiva la sessió de prevenció.
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Desenvolupar les sessions per videoconferència

Recollir les valoracions de les sessions i analitzar-ne els resultats assolits.

Mantindre una relació propera i continuada amb els centres educatius.

Fer seguiment en relació a casos derivats o a derivar a l'UPCCA o en actuacions puntuals.

Cronograma

Àmbit familiar 

Accions gener febrer març abril maig juny juliol agost set oct nov des

Assistir a les reunions de preparació i disseny del projecte «Coses de família».

Participar activament en les tasques relacionades amb l’aplicació del projecte (difusió, reserva 
de sala, disseny publicitat, etc).

Preparar el contingut de les sessions que ha de desenvolupar l'UPCCA dins de la programació 
«Coses de família».

Aplicar les sessions establides.

Analitzar i compartir les conclusions de l’avaluació amb els agents implicats.

Participar en el document final amb els resultats d‘avaluació final del projecte «Coses de 
família».

Difondre l’oferta informativa i formativa de l’UPCCA orientada a les famílies,

Dissenyar el contingut de les sessions.

Programar i concretar les dates d’aplicació de les sessions de prevenció.

Aplicar les sessions concretades.

Recollir les valoracions de les sessions per les persones participants.

Analitzar i compartir les conclusions de l’avaluació amb els agents implicats.

Sol·licitar a l’Àrea de Serveis Informàtics i a l’Àrea de Comunicació la proposta de sessions de 
videoconferència per desenvolupar les sessions de l’oferta informativa i formativa de l’UPCCA 
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orientada a les famílies.

Col·laborar en la creació d’aquest recurs en línia.

Aplicar les sessions concretades.

Recollir les valoracions de les sessions i analitzar els resultats assolits.

Atendre les demandes que arriben a l'UPCCA per iniciar una intervenció individual i/o familiar.

Classificar les atencions segons la conducta addictiva, segons l’edat i segons el sexe.

Recollir els atencions en el SISNOP.

Orientar i derivar a l’UCA o als Serveis Socials d’Atenció Primària quan el cas supose un 
tractament més especialitzat.

Dissenyar una campanya de difusió per captar persones i famílies amb problemàtiques 
relaciones amb les addiccions.

Programar la difusió de la campanya amb l’Àrea de Comunicació de l’Ajuntament.

Comunicar a la Policia Local el servei d’atenció i assessorament per oferir-ho a les famílies o 
persones que siguen ateses en relació al consum de drogues o altres addiccions.

Cronograma

Àmbit comunitari 

Accions gener febrer març abril maig juny juliol agost set oct nov des

Dissenyar una enquesta a nivell municipal que facilite recollir informació sobre els patrons i 
tendències de consum de drogues i usos de les noves tecnologies entre la població de Benicarló.

Fer partícip la comunitat educativa i agents socials d’aquest col·lectiu per fer arribar l’enquesta.

Recollir i avaluar-ne els resultats.

Compartir els resultats amb els agents socials implicats i/o interessats.

Programar les diferents reunions amb els agents socials responsables de l’organització de les 
festes populars: Junta Local Fallera, Comissió de Festes, Coordinadora de Penyes i entitats 
col·laboradores.
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Dissenyar la campanya de reducció de riscos en col·laboració amb l’agent d’igualtat i agents 
socials implicats.

Publicar i fer el seguiment de la implementació de les mesures que formen la campanya de 
reducció de riscos.

Recollir informació, analitzar i avaluar la campanya realitzada.

Adaptar aquesta campanya a les noves pautes d’oci que ha originat la crisi sanitària i previndre 
el contagi associat a pautes concretes de consum

Coordinar les accions amb el Departament de Salut Pública de la zona de salut 01.

Coordinar accions amb el Programa d’oci educatiu per a joves i adolescents.

Coordinar les accions amb les àrees de l’Ajuntament i les entitats que estiguen relacionades 
amb les festes populars.

Coordinar accions conjuntes amb les entitats locals i comarcals que tinguen relació amb el 
fenomen de les drogodependències i les addiccions.

Editar i dissenyar en format digital i fungible el III Pla Municipal de Prevenció i Actuació contra 
les Addiccions.

Fer arribar els document als agents socials referents i col·laboradors del municipi i comarca

Presentar públicament el III Pla Municipal  de Prevenció i Actuació contra les Addiccions.

Cronograma

Àmbit laboral 

Accions gener febrer març abril maig juny juliol agost set oct nov des

Realitzar reunions de coordinació per valorar les línies d’intervenció.

Dissenyar el contingut de les accions segons  els diferents escenaris relacionats amb la crisi 
sanitària.

Aplicar les accions formatives decidides.
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Avaluar-ne els resultats.

Cronograma

Àmbit prevenció selectiva i indicada 

Accions gener febrer març abril maig juny juliol agost set oct nov des

Participar activament en el programa «Mira’t».

Participar en totes les fases del programa.

Registrar les persones participants.

Realitzar informes de cada persona participant.

Participar en les reunions de coordinació de l'Àrea de Família dels Serveis Socials.

- Avaluació

Aquest apartat del Pla s’entén com la mirada crítica que permet revisar i reorientar les actuacions. En aquest punt, l’avaluació és una font d’aprenentatge que es
nodreix de la pràctica directa de les accions i mesures que es realitzen en el dia a dia. Té un pes fonamental al llarg de tot el Pla, ja que el travessa de principi a fi, al
llarg de totes les línies estratègiques d’intervenció i en totes i cadascuna de les mesures que s’implementen. 

Per tant, l’avaluació és un procés que acompanya des de les accions concretes, els projectes i programes, fins al conjunt general del Pla Municipal. Investigaran tant
les  actuacions  establertes,  com els  resultats  assolits  i  s’emetrà  un informe que reculla  informació relativa  al  desenvolupament  de la  mesura,  el  seu impacte,
juntament amb les seues necessitats o propostes de millora. 

Per  fer-ho possible,  es tindran en compte una sèrie d’indicadors que facilitarà  l’avaluació de les accions,  actuacions i  programes que s’han planificat.  Aquests
indicadors es classifiquen en indicadors de procés, si es volen mesurar els components dels programes i projectes atenent la forma com s’ha desenvolupat, i en
indicadors de resultat,  si es volen estimar els resultats assolits i si estan en relació amb els objectius plantejats.  En aquest sentit,  l’avaluació de l’impacte de la
pandèmia de la Covid-19 s’ha intentat tindre en compte en el moment que s’han introduït diferents indicadors que persegueixen la seua anàlisi. Sols d’esta forma es
podrà mesurar el paper de la pandèmia i la capacitat d’adaptació a les circumstàncies del PMD.

ÀMBIT ESCOLAR

OBJECTIU GENERAL
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Afavorir que la comunitat educativa desenvolupe les seues capacitats preventives com agents socials referents i potenciadors dels xiquets, xiquetes,

adolescents i joves, així com oferir i facilitar els programes i activitats de prevenció que motiven la participació i implementació en els centres educatius.
Indicador de resultat: Desenvolupades les capacitats preventives de l’àmbit escolar com agent social referent. Sí/No

OBJECTIU ESPECÍFIC ACTIVITAT INDICADORS D'AVALUACIÓ - I. Procés (IP)

1. Realitzar reunions amb els centres 
educatius d’infantil, primària i 
secundària del municipi a l’inici del 
curs escolar per presentar els 
programes preventius que s’ofereixen
des de Conselleria de Sanitat 
Universal i Salut Pública.

• Arribar al 100% de centres 
educatius.

1.1. Preparar l’oferta de programes de prevenció 
escolar d’infantil, primària i secundaria acreditats 
per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública.
1.2. Programar les visites a cada centre segons la 
seua disponibilitat i funcionament.
1.3 Adaptar aquestes reunions a presencial o no 
presencial segons els escenaris possibles de 
l’evolució de la crisi sanitària.

1.1. Nombre de programacions presentades IP.
1.2. Nombre de reunions informatives realitzades cada any i el total dels 
4 anys. IP.
1.3 Nombre de reunions presencials o telemàtiques efectuades. IP.

2. Fer el seguiment del 
desenvolupament dels programes 
sol·licitats.

• Respondre al 100% de les 
demandes,

2.1. Gestionar la petició, recepció i entrega dels 
materials educatius sol·licitats pels centres 
educatius.
2.2. Concretar reunions amb el centre i el 
professorat per atendre les demandes d’orientació 
o suport a la seua tasca.

2.1. Nombre centres educatius que apliquen els programes preventius 
oferits per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. IP
2.2 Nombre de reunions d’orientació i suport. IP

3. Programar, concretar calendari i 
aplicar amb tots els grups de 5é i 6é 
de primària el Taller de noves 
tecnologies (2 sessions curs escolar).

• Arribar al 60% dels grups de 
6é de primària.

3.1. Contactar amb els CEIP per concretar les dates i
les hores per a l’aplicació del Taller sobre noves 
tecnologies.
3.2. Establir el calendari amb l’equip directiu.
3.3. Implementar el taller.
3.4. Avaluar el taller i compartir els resultats amb 
els centres participants.

3.1. Nombre de contactes i respostes dels CEIP. IP.
3.2. Nombre centres educatius que participen IP.
3.3. Nombre de sessions total realitzades / nombre de sessions totals 
planificades. IP.
3.4 Compartir l’informe d’avaluació amb el centre, incloent l’anàlisi 
segregat per sexe.

4. Programar, concretar i aplicar les 
sessions de prevenció de consum de 
drogues vinculades als cursos de 1r, 

4.1. Concretar amb l’equip directiu de cada centre 
d’educació secundària els grups per implementar 
les sessions de prevenció «Informació i formació 

4.1. Nombre de grups dels centres educatius que participen IP.
4.2. Nombre de valoracions recollides. IP.
4.3. Compartir l’informe d’avaluació amb el centre, incloent l’anàlisi 
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2n i 3r d’ESO «Informació i formació 
sobre addiccions» en tots els IES de 
Benicarló i als cursos de 4t i  FPB I i II 
«Aprofundim en les addiccions» en 
tots els IES de Benicarló.

• Arribar al 100% dels grups 
plantejats.

sobre addiccions» i «Aprofundim en les 
addiccions».
4.2. Recollir les valoracions de les sessions per part 
d’una mostra de l’alumnat participant i el 
professorat assistent.
4.3. Analitzar i compartir les conclusions de 
l’avaluació amb els centres educatius que han 
participat.

segregat per sexe. IP.

5. Programar un activitat anual de 
suport educatiu en els tres IES del 
municipi.

• S’ha programat l’activitat 
anual. Sí / No

5.1. Contactar amb els IES per concretar les dates i 
les hores per a l’aplicació de l’activitat extraescolar 
de suport educatiu.
5.2. Concretar els grups que participaran.
5.3. Implementar l’activitat de suport educatiu.
5.4. Avaluar l’activitat de suport educatiu i 
compartir els resultats amb els centres 
participants.

5.1. Nombre de contactes i respostes dels IES. IP.
5.2. Nombre de grups de 3r i 4t d’ESO dels IES del municipi que 
participen. IP.
5.3. Nombre d’activitats extraescolars implementades. IP.
5.4. Compartir l’informe d’avaluació amb el centre, incloent l’anàlisi 
segregat per sexe. IP.

6. Realitzar per videoconferència les 
sessions de prevenció de l'UPCCA, 
dirigida a l’alumnat de l’ESO sobre 
prevenció del consum de drogues i 
altres addiccions, per adaptar  la 
programació a la situació generada 
per la pandèmia de la Covid-19.

• S’han creat sessions per 
videoconferència. Sí / No

6.1. Sol·licitar a l’Àrea de Serveis Informàtics i a 
l’Àrea de Comunicació la creació de sessions de 
videoconferència per desenvolupar les sessions  de
prevenció de consum de drogues i altres 
addiccions .
6.2. Comunicar als CEIP i IES l’enllaç per fer 
efectiva la sessió de prevenció.
6.3. Desenvolupament de les sessions per 
videoconferència
6.4. Recollir les valoracions de les sessions i 
analitzar-ne els resultats assolits.

6.1. Nombre de sol·licituds presentades a l’Àrea d’Informàtica. IP.
6.2. Nombre de comunicacions i respostes dels centres educatius. IP.
6.3. Nombre de sessions desenvolupades per videoconferència.
6.4. Compartir l’informe d’avaluació amb el centre, incloent l’anàlisi 
segregat per sexe. IP.

7. Mantindre la coordinació amb 
l’equip directiu i el Departament 
d’Orientació de cada CEIP i IES de 

7.1. Mantindre una relació propera i continuada 
amb els CEIP i IES.
7.2. Fer seguiment en relació a casos derivats o a 

7.1. Nombre de comunicacions realitzades amb els CEIP i IES.  IP
7.2. Nombre de casos derivats per any. Nombre de casos derivats durant
els 4 anys. Incloure anàlisi segregat per sexe. IP
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Benicarló.

• S’ha millorat la coordinació. 
Sí / No

derivar a l'UPCCA o en actuacions puntuals.

ÀMBIT FAMILIAR

OBJECTIU GENERAL
Contribuir al desenvolupament de les capacitats educatives i preventives de les famílies, formant-les en matèria de drogues i altres addiccions, dels riscos i 
les conductes problemàtiques que puguen produir-se en els fills i filles al voltant de la prevenció de les addiccions.

Indicador de resultat: Millorades les capacitats de les famílies per fer front a les drogues i les addiccions. Sí-No

OBJECTIU ESPECÍFIC ACTIVITAT INDICADORS D'AVALUACIÓ

1. Participar en la programació anual 
del projecte «Coses de família» 
organitzat des de l’Àrea de Serveis 
Socials i Polítiques Inclusives.

• S’ha participat activament al 
llarg de tot el procés del 
projecte «Coses de família». 
Sí/No

1.1. Assistir a les reunions de preparació i disseny 
del projecte «Coses de família».
1.2. Participar activament en les tasques 
relacionades amb l’aplicació del projecte (difusió, 
reserva de sala, disseny publicitat, etc).
1.3. Preparar el contingut de les sessions que ha de 
desenvolupar l'UPCCA dins de la programació 
«Coses de família».
1.4. Aplicar les sessions establides.
1.5. Analitzar i compartir les conclusions de 
l’avaluació amb els agents implicats.

1.1. Nombre de reunions de coordinació. IP.
1.2. Nombre de tasques realitzades amb l’aplicació en el 
desenvolupament del projecte. IP.
1.3. Document amb el contingut de les sessions de l'UPCCA. IP
1.4. Nombre de sessions realitzades. IP.
1.5. Informe final del projecte «Coses de família». IP.

2. Oferir, programar i aplicar l’oferta 
informativa i formativa de l'UPCCA 
orientada a les famílies «Me’n vaig de 
festa i el paper de l’alcohol en l’oci 
dels menors», «Un intrús en la família;
els porros entren a casa» i «Mòbil, 

2.1. Difondre l’oferta informativa i formativa de 
l’UPCCA orientada a famílies
2.2. Dissenyar el contingut de les sessions.
2.3. Programar i concretar les dates d’aplicació de 
les sessions de prevenció.
2.4. Aplicar les sessions concretades.

2.1. Nombre de comunicacions realitzades per informar de l’oferta 
informativa i formativa. IP.
2.2. Document amb el contingut dels tallers orientats a la prevenció 
familiar.
2.3.  Establir calendari de les sessions de prevenció. IP.
2.4. Nombre de sessions realitzades. IP.
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videojocs i xarxes socials; més que un 
entreteniment».

• S’han aplicat el 100% de 
l’oferta formativa i 
informativa

2.5. Recollir les valoracions de les sessions per les 
persones participants.

2.5. Redacció de l’informe. Grau de satisfacció assolit. Incloure anàlisi 
segregada per sexe. IP

3. Oferir per videoconferència l’oferta 
formativa i informativa orientada a 
famílies «Me’n vaig de festa i el paper 
de l’alcohol en l’oci dels menors», «Un
intrús en la família; els porros entren 
a casa» i «Mòbil, videojocs i xarxes 
socials; més que un entreteniment».

• S’ha ofert per 
videoconferència el 100% 
l’oferta formativa i 
informativa.

3.1.Sol·licitar a l’Àrea de Serveis Informàtics i a 
l’Àrea de Comunicació la creació de sessions per 
videoconferència per desenvolupar les sessions de 
l’oferta informativa i formativa.
3.2. Col·laborar en la creació d’aquest recurs en 
línia.
3.3. Aplicar les sessions concretades.
3.4. Recollir les valoracions de les sessions i 
analitzar els resultats assolits.

3.1. Nombre de sol·licituds presentades i contestacions de l'Àrea 
d’Informàtica. IP
3.2. Nombre de reunions de coordinació per fer efectiva la proposta 
preventiva per videoconferència. IP
3.3. Nombre de sessions realitzades. IP
3.4. Redacció de l’informe de valoració. Grau de satisfacció assolit. 
Incloure anàlisi segregada per sexe. IP

4. Informar, orientar, assessorar, 
donar suport i tractar totes les 
demandes de les famílies 
relacionades amb consums de 
drogues (inicials o abusius) i/o 
conductes addictives problemàtics en
els seus fills/es o altres familiars.

• S’ha atés el 100% de les 
demandes de les famílies.

4.1. Atendre les demandes que arriben a l'UPCCA 
per iniciar una intervenció individual i/o familiar. 
4.2.  Classificar les atencions segons la conducta 
addictiva, segons l’edat i segons el sexe
4.3. Recollir els atencions en el SISNOP.
4.4. Orientar i derivar a la UCA o als Serveis Socials
d’Atenció Primària quan el cas supose un 
tractament més especialitzat.

4.1. Nombre d’atencions realitzades durant un any. Nombre d’atencions 
realitzades durant els 4 anys. IP
4.2. Quadre de tipologia de les atencions segons conducta addictiva, 
edat i sexe. IP
4.3. Registre de cada atenció realitzada en el sistema de notificació de la
Conselleria de Sanitat Universal i Salut  Pública SISNOP. IP
4.4. Nombre de casos derivats a altres recursos durant l’any / nombre 
d’atencions totals realitzades durant l’any. Incloure anàlisi segregada per
sexe. IP

5. Augmentar la visibilitat del servei 
d’atenció i assessorament a persones 
i famílies amb problemàtiques 
relacionades amb les addiccions 

5.1. Dissenyar una campanya de difusió per captar 
persones i famílies amb problemàtiques relaciones 
amb les addiccions
5.2. Programar la difusió de la campanya amb l’Àrea

5.1. Nombre de publicacions en els diferents canals de comunicació 
realitzades anualment.  Nombre de publicacions en els diferents canals 
de comunicació realitzades al final del pla. IP
5.2. Reunions de coordinació amb l’Àrea de Comunicació de 
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(prevenció selectiva i indicada) 
mitjançant els diferents canals de 
comunicació de l’Ajuntament.

• S’ha augmentat la visibilitat 
de la UPPCA com a recurs de 
les famílies.

de Comunicació de l’Ajuntament.
5.3. Comunicar a la Policia Local el Servei d’Atenció 
i Assessorament per oferir-lo a les famílies o 
persones que siguen ateses en relació al consum 
de drogues o altres addiccions.

l’Ajuntament. IP.
5.3. Nombre de casos derivats per la Policia Local. IP.

ÀMBIT COMUNITARI

OBJECTIU GENERAL
Fomentar la sensibilització, conscienciació, informació i implicació dels diferents agents socials de la comunitat en el paper de corresponsabilitat en la

prevenció de les addiccions
Indicador de resultat: Implicats el 100% dels agents socials en el paper de corresponsabilitat en la prevenció de les addiccions. Sí-No

OBJECTIU ESPECÍFIC ACTIVITAT INDICADORS D'AVALUACIÓ

1. Analitzar la situació concreta de la 
població de Benicarló en relació a 
patrons de consum de substàncies i 
altres conductes addictives

• Realitzada l’enquesta i 
analitzats els resultats. Sí-No

1.1. Dissenyar una enquesta telemàtica a nivell 
municipal que facilite recollir informació sobre els 
patrons i tendències de consum de drogues i usos 
de les noves tecnologies entre la població de 
Benicarló.
1.2. Fer partícip la comunitat educativa i agents 
socials d’aquest col·lectiu per fer arribar l’enquesta.
1.3. Recollir i avaluar els resultats. Incloure 
segregació per sexe.
1.4. Compartir els resultats amb els agents socials 
implicats i/o persones interessades.

1.1 Disseny de l’enquesta. IP
1.2. Nombre de centres educatius que participen a fer arribar l’enquesta 
a la població destinatària. IP
1.3. Nombre d’enquestes contestades / nombre d’enquestes oferides
1.4. Valoració dels resultats, anàlisi segregat per sexe i retroalimentació 
als centres i agents socials interessats. IP

2. Coordinar, dissenyar, aplicar i 
avaluar les campanyes de reducció de
riscos associades a les festes populars
locals (Falles i Festes Patronals) o a 
l’oci nocturn.

2.1. Programar les diferents reunions amb els 
agents socials responsables de l’organització de les
festes populars locals.
2.2. Dissenyar la campanya de reducció de riscos 
en col·laboració amb l’agent d’igualtat i agents 

2.1. Nombre de reunions realitzades amb els agents socials responsables
de l’organització de les festes populars locals. IP
2.2. Nombre de materials i accions dissenyades per a la campanya de 
prevenció de consum de drogues i de reducció de riscos en festes 
populars o en l’oci nocturn.  IP
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• Implicats els agents socials 

en les campanyes de 
prevenció del consum de 
drogues

socials implicats.
2.3. Publicar i fer el seguiment de la implementació 
de les mesures que formen la campanya de 
reducció de riscos.
2.4. Recollir informació, anàlisi i avaluació de la 
campanya realitzada.

2.3. Nombre de publicacions de promoció de la campanya de prevenció 
de riscos de Falles. Nombre de publicacions de promoció de la 
campanya de prevenció de riscos de Festes Patronals. IP.
2.4. Emissió d’informe d’avaluació. IP.

3. Impulsar la promoció dels hàbits de
vida saludable i el benestar des de la 
coordinació dels diferents agents 
socials i institucionals.

• S’ha impulsat la promoció 
d’hàbits saludables en 
coordinació amb altres 
agents socials.

3.1. Coordinar les accions amb el Departament de 
Salut Pública de la zona de salut 01.
3.2. Coordinar accions amb el Programa d’oci 
educatiu per a joves i adolescents.
3.3. Coordinar les accions amb les àrees de 
l’Ajuntament i les entitats que estiguen 
relacionades amb les Festes Populars.
3.4. Coordinar accions conjuntes amb les entitats 
locals i comarcals que tinguen relació amb el 
fenomen de les drogodependències i les 
addiccions.

3.1. Nombre de reunions de coordinació i nombre d’accions preventives 
realitzades conjuntament. IP.
3.2. Nombre de reunions de coordinació i nombre d’accions preventives 
realitzades conjuntament. IP.
3.3. Nombre de reunions de coordinació i nombre d’accions preventives 
realitzades conjuntament. IP.
3.4. Nombre de reunions de coordinació i nombre d’accions preventives 
realitzades conjuntament. IP.

4. Difondre el III Pla Municipal de 
Prevenció i Actuació contra les 
Addiccions

• S’ha difós entre la població el 
III PMD.

4.1. Editar, dissenyar i imprimir el III Pla Municipal 
de Prevenció i Actuació contra les Addiccions.
4.2. Fer arribar el document en format digital i 
fungible  als agents socials referents i 
col·laboradors del municipi i comarca.
4.3. Presentar públicament el III Pla Municipal  de 
Prevenció i Actuació contra les Addiccions.

4.1. Impressió de 500 documents del III Pla Municipal de Prevenció i 
Actuació contra les Addiccions: 100 complet i 400 en format reduït. IP.
4.2. Donar exemplars del  III Pla Municipal de Prevenció i Actuació 
contra les Addiccions a tots els departaments de l’Ajuntament, als CEIP, 
als IES, al CIPFP,  a l’EPA-UP, al Centre de Salut Pública, al Centre de 
Salut, a la Biblioteca, a la UCA de Vinaròs, a les entitats socials, 
esportives i culturals registrades en l’Ajuntament, etc. IP.
4.3. Realitzar una roda de Comunicació de presentació del  III Pla 
Municipal de Prevenció i Actuació contra les Addiccions i fer seguiment 
de les publicacions en els mitjans de comunicació municipals, comarcals
i provincials. IP.
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ÀMBIT LABORAL

OBJECTIU GENERAL
Fomentar la sensibilització i conscienciació al voltant dels riscos i conseqüències del consum de drogues i els trastorns addictius en l’àmbit laboral,

afavorint els hàbits de vida saludables.
Indicador de resultat: Potenciada la sensibilització i conscienciació sobre el fenomen de les drogodependències i altres addiccions en l’àmbit laboral. Sí-No

OBJECTIU ESPECÍFIC ACTIVITAT INDICADORS D'AVALUACIÓ

1. Oferir a l’Àrea de Recursos Humans 
col·laboració en les accions de prevenció 
del consum de drogues i els trastorns 
addictius i de promoció d’hàbits de vida 
saludables entre els empleats i empleades 
públics de l’Ajuntament.

• S’ha ofert prevenció laboral del 
consum de drogues als empleats 
públics de l’Ajuntament

1.1. Realitzar reunions de coordinació per valorar 
les línies d’intervenció.
1.2. Dissenyar el contingut de les accions.
1.3. Aplicar les accions formatives decidides.
1.4. Avaluar-ne els resultats.

1.1. Nombre de reunions de coordinació realitzades. IP.
1.2 Disseny dels continguts. IP.
1.3. Nombre d’accions realitzades i nombre de destinataris. IP.
1.4.  Redacció de l’informe IP.

2. Oferir a l’Àrea de Promoció Econòmica 
de l'Ajuntament de Benicarló la 
col·laboració per desenvolupar accions de 
prevenció del consum de drogues i els 
trastorns addictius i la promoció d’hàbits de
vida saludables entre l’alumnat dels 
diferents tallers d’ocupació.

• S’ha ofert prevenció laboral del 
consum de drogues als Tallers 
d’Ocupació de l’Ajuntament

2.1. Realitzar reunions de coordinació per valorar 
les línies d’intervenció.
2.2. Dissenyar el contingut de les accions.
2.3. Aplicar les accions formatives decidides.
2.4. Avaluar-ne els resultats.

2.1. Nombre de reunions de coordinació realitzades. IP.
2.2 Disseny dels continguts. IP.
2.3. Nombre d’accions realitzades i nombre de persones 
destinatàries. IP.
2.4. Redacció de l’informe IP.

3. Respondre les demandes de les empreses
sobre la prevenció del consum de drogues i
els trastorns addictius i la promoció 
d’hàbits de vida saludables.

3.1. Realitzar reunions de coordinació per valorar 
les línies d’intervenció.
3.2. Dissenyar el contingut de les accions.
3.3. Aplicar les accions formatives decidides.

3.1. Nombre de reunions de coordinació realitzades. IP.
3.2 Disseny dels continguts. IP.
3.3. Nombre d’accions realitzades i nombre de destinataris. IP.
3.4. Redacció de l’informe IP.
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• S’han respost les demandes de les 

empreses de prevenció laboral del 
consum de drogues 

3.4. Avaluar els resultats.

ÀMBIT SELECTIU I INDICAT

OBJECTIU GENERAL
Aconseguir que l’UPCCA siga el punt de referència municipal d’informació i orientació per a persones joves i persones que comencen a tindre una  conducta

addictiva.
Indicador de resultat: Millorada l’atenció de l’UPCCA en el servei d’informació i orientació en drogodependències i altres addiccions. Sí-No

OBJECTIU ESPECÍFIC ACTIVITAT INDICADORS D'AVALUACIÓ

1. Aplicar el programa de prevenció 
selectiva «Mira’t» amb els joves que siguen 
sancionats/des i  recórreguen  la multa 
administrativa.

• S’ha aplicat el programa al 100% de
participants

1.1. Participar activament en el programa «Mira’t».
1.2. Participar en totes les fases del programa.
1.3.  Registre de les persones participants.
1.4. Realitzar informes de cada persona 
participant.
1.5. Participar en les reunions de coordinació de 
l'Àrea de Família dels Serveis Socials.

1.1. Nombre de persones joves ateses. IP.
1.2. Nombre de vegades que s’ha aplicat el programa. IP.
1.3. Nombre de persones joves que han finalitzat el programa. IP.
1.4. Redacció de l’informe Sí – No. IP.
1.5. Nombre de reunions realitzades. IP.

2. Atendre i orientar al 100% dels menors 
consumidors que siguen atesos per 
l’UPCCA.

• S’han atés el 1000% de les 
demandes dels menors 
consumidors.

2.1. Participar activament en el programa
2.2. Participar en totes les fases del programa.
2.3.  Registrar les persones participants.
2.4. Realitzar informes de cada persona 
participant.
2.5. Participar en les reunions de coordinació de 
l'Àrea de Família dels Serveis Socials.

1.1. Nombre de joves atesos. IP.
1.2 Nombre de vegades que s’ha aplicat el programa. IP.
1.3. Nombre de joves que han finalitzat el programa. IP.
1.4. Redacció de l’informe Sí – No. IP.
1.5. Nombre de reunions realitzades. IP.

X. PRESSUPOST

La dotació pressupostària del III Pla municipal de prevenció i actuació front a les addicions 2021-2024 , d’acord a les línies estratègiques previstes serà  la següent: 
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Benicarló
Línia estratègica

Exercicis 
TOTAL

2021 2022 2023 2024

1. ESCOLAR 10.500,00 € 10.550,00 € 10.600,00 € 10.750,00 € 42.400,00 €

2. FAMILIAR 10.800,00 € 10.850,00 € 10.900,00 € 11.050,00 € 43.600,00 €

3. COMUNITÀRIA 11.800,00 € 11.950,00 € 12.000,00 € 12.150,00 € 47.900,00 €

4. LABORAL 10.300,00 € 10.350,00 € 10.400,00 € 10.550,00 € 41.600,00 €

5. SELECTIVA 10.600,00 € 10.650,00 € 10.700,00 € 10.750,00 € 42.700,00 €

54.000,00 € 54.350,00 € 54.600,00 € 55.250,00 € 218.200,00 €

Es preveu que la Conselleria de Sanitat Universal i Polítiques inclusives a través de la convocatòria anual de subvencions en matèria d’atenció i prevenció de les drogodependències i
altres trastorns addictius finance al voltant d’un 43% de la despesa total del Pla.

XI. VIGÈNCIA

El III Pla Municipal de Prevenció i Actuació contra les Addiccions de Benicarló estarà vigent des l'any 2021 fins al 2024. Amb l’emissió de l’informe preceptiu i
vinculant per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública es presentarà al Ple Municipal de Benicarló per ser aprovat i iniciar-ne així l’aplicació. Al llarg
d'aquests 4 anys es pretén aplicar tots els programes, projectes i accions descrites al llarg d'aquest document.

El III Plan Municipal de Prevenció i Actuació contra les Addiciones de Benicarló ha sigut elaborat i redactat per Albert Rodríguez Agut, educador social i tècnic de la
Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives de l’Ajuntament de Benicarló.

Benicarló, novembre de 2020
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