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Belén  Sío
Concelleira de Benestar Social

Este Plan comezou  a elaborarse a partir dunhas xornadas 
realizadas no ano 1998 por iniciativa da Concellería de Benestar
Social.

Dende aquela, cada ano tiveron lugar unhas xornadas e multitude
de reunións de traballo. En todo o proceso de construcción do
Plan, que durou varios anos, foron sumándose asociacións e 
entidades ata un número total de 16; elas son as artífices dun 
proxecto elaborado de “abaixo a arriba”.

Esta publicación é un soporte teórico e metodolóxico para todas aquelas intervencións
que se poñan en marcha no ámbito da promoción da saúde no concello de Vigo; 
aglutina tódalas accións  en materia de prevención, asistencia, e incorporación social.
Contén estratexias de intervención e accións para desenvolver de maneira conxunta 
e coordinada; é, polo tanto, un documento teórico e metodolóxico, pero tamén un
documento de acción.

Intentamos poñer o político, o técnico e o social nunha mesma líña, dándolle valor
ó consenso e buscando dar unha resposta conxunta, uniforme e complementaria ás
demandas que a sociedade ten sobre as problemáticas relacionadas coas drogas e
outras conductas adictivas.

Agora temos un Plan que é importante, pero o proceso, desde o meu punto de vista,
foi fundamental. Propiciou o entendemento entre entidades deste ámbito para accións
concretas e rendabilización de recursos, e fixo que dalgún xeito sexan protagonistas,
porque o son no traballo cotián.

Desde a Concellería fomentouse a colaboración interdepartamental entre tódalas
áreas do Concello , directa ou indirectamente relacionadas con este tema, e a posta en
marcha da Oficina do Plan Local; e desde logo co compromiso de seguir adiante nun
traballo no que todas e todos temos que colaborar.

Para finalizar, recalcar unha vez máis, que este Plan é o froito dun traballo complexo,
amplamente debatido e coordinado. É o froito dun gran consenso. Agora está nas vosas
mans.
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125.– NOTAS FINAIS. AGRADECEMENTOS.

O fenómeno das drogodependencias é
un fenómeno social complexo. Ten múlti-
ples causas e dimensións, non existe unha
única razón explicativa do consumo de dro-
gas, nin das súas consecuencias, sumando a
isto o carácter dinámico das adiccións.

Por outra banda, existe un discurso social
con respecto ás drogas, e o seu uso e abuso,
que acepta ou tolera o uso e ata o abuso de
determinadas substancias, ou actitudes cara
a actividades que poden resultar adictivas,
namentres magnifica outras, nos seus aspec-
tos negativos e sociais.

Dende diferentes traballos, considéranse
diferentes dimensións do fenómeno: unha
dimensión física, polo que se cingue ás dro-
gas; unha dimensión psicolóxica, de favore-
cemento de conductas de uso e abuso, de
valores, actitudes,… tanto polo que respecta
ás adiccións á substancia como non; como
na dimensión social que actúa nos contextos
máis cercanos ó suxeito (familiar, do grupo
de iguais,…), como nos máis alonxados,
tanto na propia sociedade ou cultura, como
nas que vemos reflectidas nos medios trans-
culturais e globalizados.

DEFINICIÓNS
a) Droga: adoitámo-la definición da OMS

(1993), entendendo por ela calquera subs-
tancia que, administrada a un organismo
vivo, pode modifica-la súa percepción, con-
ducta, pensamento, ou a función motora. 

b) Adicción: adoitamos este concepto
como complemento do de drogodependen-
cia, xa que reflicte a idea de fenómeno com-
plexo e multiforme do primeiro, lonxe de
visións reduccionistas que alcanzan tamén ó
concepto de drogodependencia, pois pensa-
mos nunha situación que condiciona ó suxei-
to máis aló da relación cunha substancia, coa
inclusión das conductas de repetición e hábi-
tos nocivos para a saúde biopsicosocial.

Semella limita-lo noso nivel de interven-

ción se cinguímo-las intencións do noso plan
ás drogodependencias, por iso adoitamos tra-
ballar dende a idea de promoción da saúde,
concepto amplo, que recolle a intención do
plan de avanzar máis aló da prevención das
drogodependencias (e outras adiccións), da
atención ás persoas con problemas coas dro-
gas ou conductas adictivas, ou a incorpora-
ción social destas. Queremos dar un paso
máis aló, e facer do concepto saúde un feito
que implique á sociedade e que se encamiñe
á promover unha cultura de saúde nela.

PLAN LOCAL SOBRE DROGODEPEN-
DENCIAS E OUTRAS ADICCIÓNS

O plan é un xeito de traballar conxunta-
mente, e ordea-las intervencións que se
están a desenvolver no ámbito da saúde e da
súa promoción, así como de trata-los pro-
blemas en conxunto.

Este é un plan local e non un plan munici-
pal por xurdir de abaixo-arriba, por implicar a
tódolos axentes que teñen un rol que desen-
volver no ámbito da promoción da saúde.

A abordaxe das problemáticas detectadas
no ámbito das drogodependencias e as adic-
cións debe ser complexa, adoitando medi-
das como parte dunha máis ampla política
social que integre o conxunto das accións
tendentes a mellora-la saúde e as condicións
de vida das e dos cidadáns.

DE ONDE XORDE ESTE PLAN LOCAL
Xorde dende as inquedanzas políticas, sen

distinción de cor, conxuntamente cos anceios
das entidades que están a traballar en calque-
ra dos ámbitos da promoción da saúde na
cidade, na idea de ter un instrumento que dea
estabilidade ás accións e programas desen-
volvidos, máis aló das realidades e particula-
ridades vividas por cada unha delas.

Unha cualidade destacada é a conxun-
ción do político, o técnico e o social, nunha
mesma liña. Outra destacable, o valor do
consenso como eixo de traballo e encontro.
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QUE PRETENDE
Pretende a participación de tódolos que

estean a desenvolver accións no eido da
saúde e a súa promoción.

Busca dar unha resposta conxunta, unifor-
me e complementaria ás demandas que a
sociedade ten sobre as problemáticas relacio-
nadas coas drogas e outras conductas adictivas.

No Plan local de drogodependencias e
outras adiccións, a pertenza a el ten a cuali-
dade de lles facer adoptar ós seus membros
, un xeito de traballar común.

O PlsDA é máis que a suma das entida-
des que o compoñen, pero non é posible
sen estas, recolle as cualidades de cada
unha, pero deixa a un lado as individualida-
des no proxecto común.

O plan é un proceso, que ten puntos de
inflexión. Este non é o único plan, nin é o
máis importante, pero si amosa a realidade da
promoción da saúde nun momento dado.

O plan busca a coherencia , na súa for-
mulación, funcionamento, e resultados.

Este plan parte dun enfoque abaixo-arriba,
partindo das propostas dos técnicos das enti-
dades, achegadas á administración e acepta-
da por esta. É o conxunto dos técnicos que
elaboran o plan, e as entidades ás que repre-
sentan que lle presenta o documento final ó
Pleno do Concello para a súa aprobación.

Destácase a importancia do técnico
sobre calquera outro aspecto.

Este plan ten en común con outros plans
deste tipo:
- a globalidade e interdisciplinariedade, 
cunha estratexia de abordaxe dende os
equipos especializados dos diferentes cen-
tros e programas relacionados coa promo-
ción da saúde, e a integración con outros
recursos da comunidade máis xenéricos.
- a normalización no uso dos recursos exis-
tentes na comunidade.
- na facilitación da participación da comu-
nidade na toma de decisións e desenvolvi-
mento das súas accións.
- a corresponsabilidade de tódolos axentes
implicados, segundo a capacidade e com-

petencia que cada un ten. De todos.
- a coordinación entre os distintos axen-
tes implicados, cara a evita-la dispersión
de recursos.
- a flexibilidade no afrontamento das pro-
blemáticas relacionadas coas adiccións, e o
alonxamento de modelos de carácter ríxido.
- na formulación técnica e profesional que
permita a investigación e avaliación perma-
nente, que permitan a mellora e evolución
das accións.

Desbotámo-la idea de que o plan sexa a
mera suma dos recursos e programas existen-
tes na cidade. Apostamos por un plan agluti-
nador pero que imprima un punto de diferen-
ciamento e cualidade á acción conxunta.

En resumo
O plan local non é un compendio de

programas (nin o pode ser),  é unha guía de
tódalas accións que no ámbito das drogode-
pendencias e outras adiccións para os vin-
deiros tres anos na cidade de Vigo. É un
marco de carácter xenérico.

Nel trátanse as drogodependencias e as
adiccións, sen facer diferencias atendendendo
a cuestións  relacionadas coa legalidade ou
ilegalidade, ou coa adicción ou non á subs-
tancia (por outra banda, así aparece recollido
no Plan de saúde de Galicia 1998 – 2001).

Afróntanse as drogodependencias como
un importante problema de saúde : debido á
súa prevalencia, ás graves consecuencias
sanitarias e sociais da adicción.

Pretende presentar propostas comúns de
intervención no eido da promoción da saúde,
con recursos propios, e naconsecución doutros
dende diferentes estancias. Así, no financia-
mento contarase coa achega municipal, e  dou-
tras administracións ou institucións, coa sinatu-
ra de convenios e acordos de colaboración a
través dos representantes políticos do plan. 

Buscarase tamén, a achega  técnica de
todos e a implicación de instancias significati-
vas (PGsD, Saúde Mental…), cara a consegui-
la súa consolidación  como referente da pro-
moción da saúde na cidade de Vigo.
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A continuación, referéncianse o trata-
mento normativo que se lles da ós plans
locais, ou aquelas referencias ó ámbito
da súa intervención.

Normativa europea
- Dictame do Comité Económico e

Social sobre a “Comunicación da Comi-
sión ó Consello, ó Parlamento Europeo,
ó Comité Económico e Social e o Comité
das Rexións sobre un plan de acción da
Unión Europea en materia de loita con-
tra a droga (2000 – 2004)” de data 8 de
decembro de 1999.

No apartado 2.5 o comité indica que
no ámbito local e rexional resulta nece-
sario establecer redes integradas basea-
das en grupos de coordinación coa parti-
cipación de, entre outros, as autoridades
municipais e locais.

No apartado 3.5. indícase que o prin-
cipio de responsabilidade compartida
require un enfoque integrado e equilibra-
do. Con tal fin, di é esencial que se utili-
cen os recursos dispoñibles no ámbito da
cooperación social.

Normativa Nacional
- Constitución española de 1978.
Destacamos algúns aspectos de inte-

rese no ámbito da saúde, que se recollen
na Carta Magna.  Así, no artigo 43. 1.
“recoñécese o dereito á protección da
saúde”, de tódalas e tódolos cidadáns. No
mesmo artigo, no apartado 2. dise “ compe-
te ós poderes públicos organizar e tutela-la
saúde pública a través de medidas pre-
ventivas e das prestacións e servicios
necesarios. A lei establecerá os dereitos e
deberes de todos ó respecto”. Por outra
banda, o apartado 3. do mesmo artigo,
recolle que “os poderes públicos  fomen-
tarán a educación sanitaria, a educación

física e o deporte. Así mesmo facilitarán a ade-
cuada utilización do lecer”.

- Lei 7/1985 do 2 de abril, reguladora
de bases de réxime local:

Polo que respecta ó local, atendendo
ó regulado na Lei de bases en referencia
ás competencias da administración no
ámbito da promoción da saúde, faise
constar no Artigo 25.: 1. O municipio,
para a xestión dos seus intereses e no
ámbito das súas competencias, pode pro-
mover toda clase de actividades e prestar
cantos servicios públicos contribúan a
satisface-las necesidades e aspiracións da
comunidade veciñal.

No apartado 2. que di que “O munici-
pio exercerá, en todo caso, competen-
cias, nos termos da lexislación do Estado
e das comunidades autónomas”, apún-
tanse unhas materias, e particularmente
salientamos as referidas a:

h. Protección da salubridade pública 
i. Participación na xestión da aten-

ción primaria de saúde.
k. Prestación dos servicios sociais e 

de promoción e reinserción social.
m. Actividades ou instalacións cultu-

rais e deportivas; ocupación do 
tempo libre; turismo.

n. Participar na programación do ensino.

- Lei 14/1986, do 25 de abril, xeral de
sanidade:

Constitúe a normativa básica sobre
protección da saúde.

Así, por exemplo, no artigo 6, dise
que “as actuacións das administracións
públicas sanitarias estarán orientadas:

• Á promoción da saúde.
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• Á promove-lo interese individual, 
familiar e social pola saúde median-
te a adecuada educación sanitaria 
da poboación.

• A garantir que cantas accións sani-
tarias se desenvolvan estean dirixi-
das á prevención das enfermidades 
e non só á súa curación.

• A garanti-la asistencia sanitaria en 
tódolos casos de perda da saúde.

• A promove-las accións necesarias 
para a rehabilitación funcional e 
reinserción social do/da doente.

- Real decreto 1911/1999, do 17 de
decembro, polo que se aproba a estratexia
estatal sobre drogas para o período
2000-2008.

No apartado 2.1. referénciase como
logro conseguido na etapa anterior, a
existencia dun plan global de intervención,
e a potenciación do entramado social, co
protagonismo das organizacións non
gobernamentais.

No obxectivo xeral 8, no que se fala
de desenvolver instrumentos que permitan
valora-los niveis de risco e de protección
dunha determinada comunidade e que
faciliten a avaliación da eficacia das
intervencións, na meta 2 deste, dise que
“no ano 2003, o 50% das deputacións e
dos municipios ou mancomunidades de
máis de 20.000 habitantes deberán ter
aprobados plans locais de drogas que inclúan
programas de prevención das drogodepen-
dencia. Esta porcentaxe deberá alcanza-lo
100% no ano 2008.

Normativa autonómica
- A Lei de Galicia sobre drogas (Lei 2/96,
do 8 de maio) recolle as competencias das
administracións locais, e os programas,
medidas, ámbitos de intervención, referi-

dos á prevención, asistencia e incorpora-
ción social, na nosa comunidade.

Polo que respecta a prevención, no
artigo 3.1.: fálase do desenvolvemento,
das “actuacións de prevención tendentes
a eliminar ou, no seu defecto, reduci-la
promoción e consumo das substancias
definidas coma drogas”.

No artigo 8.1.: fálase de que as admi-
nistracións públicas de Galicia velarán
polo establecemento de “programas ten-
dentes a diminuí-las desigualdades so-
ciais e factores de marxinación favorece-
doras do consumo de drogas”.

No artigo 9, polo que respecta ás medi-
das de apoio,  dise que “os poderes públi-
cos articularán medidas de apoio a inicia-
tivas sociais encamiñadas á información e
sensibilización social respecto á proble-
mática derivada do consumo de drogas e
solicitarán, a este fin, a colaboración dos
medios de comunicación social”.

No artigo 10, sobre o control e ins-
pección, di que “as adiministracións
públicas de Galicia, no marco das súas
respectivas competencias e da lexisla-
ción vixente, prestarán especial atención
ás medidas de control e inspección das
distintas substancias”.

Polo que respecta a asistencia e rein-
serción dos afectados polo consumo de
drogas, aparece recollido no Título II,
particularmente nos artigos que referen-
ciamos de seguido.

Así, no artigo 16.1. dise que “os pode-
res públicos da comunidade galega
garantirán en iguais condicións que o
resto da poboación, o proceso de aten-
ción ó drogodependente nos servicios
sanitarios e sociais, respectando os derei-
tos e obrigas que establece a normativa
básica e autonómica nesta materia”.

No artigo 16.2. refírense os recursos
de tratamento, así:
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a- unidades asistenciais de drogode-
pendencias (UAD).

b- unidades de desintoxicación hos-
pitalaria (UDH).

c- unidades de día (UD).
d- comunidades terapeúticas (CT).

Deixando a porta aberta á creación de
novos centros e/ou servicios e a súa dis-
tribución, no apartado 16.3.

A continuación, refírense os criterios
de actuación (artigo 17), o papel da asis-
tencia sanitaria pública (artigo 18), e dos
servicios sociais, na integración social
dos afectados (artigo 19). O movemento
asociativo ten un papel que aparece des-
tacado no artigo 20, e o voluntariado
social no artigo 28.

- O Plan de Galicia sobre drogas 1997-
2000 cumpre co estipulado na Lei
2/1996, do 8 de maio, de Galicia sobre
drogas, que no artigo 23 establece que a
Xunta de Galicia elaborará este plan, e
no artigo 24 recolle os seus contidos. 

Así, no apartado III-7.4.2 do plan,
referente á participación da administra-
ción local, considera que un obxectivo
concreto para formular sería os plans
municipais sobre drogodependencias.
Concretamente se expón que “ O PGD
considera relevante o deseño e posta 
en marcha de plans nas sete cidades 
de maior entidade poboacional de Gali-
cia. Estes concellos deberán dispoñer de
partidas e aplicacións presupostarias 
dirixidas a este obxectivo, aínda cando
se establezan convenios e se fixen 
acordos programáticos no marco do
PGD”.

- O Plan de saúde de Galicia 1998-2001
da Xunta de Galicia, falando de drogo-
dependencias e outras adiccións,  refe-

rencia a necesidade de apoia-las admi-
nistracións locais para a xestión de pro-
gramas nese eido.

- Lei 4/93, do 14 de abril, de servicios
sociais da comunidade Autónoma de
Galicia. Nela referénciase a competencia
das administracións locais no traballo pre-
ventivo e de intervención no ámbito das
drogodependencias e outras adiccións.

- Lei 3/2000, de 22 de decembro, do
Voluntariado de Galicia. Nas  áreas de
interese xeral, inclúense os servicios
sociais, saúde, educación, lecer e tempo
libre, entre outros. Por outra banda dá
amplas competencias ás administracións
locais nese ámbito.

Outras normas en relación cos plans
locais e/ou  os seus contidos.

- Real decreto 1100/1978, do 12 de
maio, polo que se regula a publicidade
do tabaco e bebidas alcohólicas nos
medios de difusión do Estado.

- Orde de 31 de outubro de 1985, pola
que se regulan os tratamentos de desha-
bituación con metadona dirixidos a toxi-
cómanos dependentes de opiáceos.

- Resolución sobre limitación do uso do
tabaco en centros sanitarios (circular do
INSALUD do 26 de xaneiro de 1987).

- Decreto 247/1987, do 20 de xullo, polo
que se regula a sinalización das prohibicións
de venda e subministración de tabaco e
bebidas alchólicas ós menores de 16 anos.

- Real decreto 192/1988, do 4 de marzo,
sobre limitacións na venda e uso do tabaco
para protección da saúde da poboación.
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- Lei orgánica 1/1988, do 24 de marzo,
de reforma do Código penal en materia
de tráfico ilegal de drogas.

- Lei 5/1988, do 24 de marzo, pola que se
crea  a Fiscalía Especial para a Prevención e
Represión do Tráfico Ilegal de Drogas.

- Orde do 7 de novembro de 1989, pola que
se prohíbe a venda e distribución de tabaco
e bebidas alcohólicas ó alumnado nos cen-
tros escolares públicos dependentes do
Ministerio de Educación e Ciencia.

- Real decreto 75/1990, do 19 de xaneiro,
polo que se regulan os tratamentos 
con opiáceos a persoas dependentes 
destes.

- Lei orgánica 1/1990, do 3 de outubro, de
ordenación xeral do sistema educativo. Nela
recóllense os principios que regulan dende
as primeiras etapas educativas os valores
básicos de cara á evolución na vida e rela-
ción co contorno, así como os principios
relacionados coa saúde e hixiene.

- Lei 5/1990, do 19 de decembro, sobre
prohibición de venda de bebidas alcohó-
licas a menores de 16 anos.

- Reais decretos 1006 e 1007/91, do 14 de
xuño, sobre o establecemento das ensinan-
zas mínimas na Educación Primaria e a ESO
(no referido á Educación para a saúde).

- Lei orgánica 8/1992, do 23 de decembro,
de modificación do Código penal e da
Lei de enxuizamento criminal en materia
de tráfico de drogas.

- Real decreto (1079/93 do 2 de xullo),
polo que se regula a revisión dos servi-
cios administrativos en materia de drogo-
dependencias.

- Real decreto 1573/1993, do 10 de
setembro, polo que se somete a certas
restriccións a circulación dos productos
psicotrópicos e estupefacientes.

- Lei 31/1995, do 8 de novembro, de
prevención de riscos laborais.

- Lei 36/1995, do 11 de xaneiro, sobre
creación dun fondo procedente dos bens
decomisados por tráfico de drogas e
outros delictos relacionados.

- Real decreto 190/1996 do 9 de febrei-
ro, polo que se aproba o Regulamento
penitenciario.

- Lei 3/1996, do 10 de xaneiro, sobre
medidas de control de substancias 
químicas catalogadas susceptibles de
desvío para a fabricación ilícita de 
drogas (vixente ata o 27 de maio de
2001) E Real decreto 865/1997 do 6 de
xuño, polo que se aproba o Regulamento
de desenvolvemento daquela.

- Real decreto 864/1999 do 6  de xuño
polo que se aproba o Regulamento do
fondo procedente dos bens decomisados
por tráfico de drogas e outros delictos
relacionados.

- Lei orgánica 5/1999, do 13 de xaneiro,
de modificación da Lei de enxuizamento
criminal en materia de perfeccionamento
da acción investigadora relacionada co
tráfico ilegal de drogas e outras activida-
des ilícitas graves.

- Real Decreto 1293/1999, do 23 de
xullo, polo que se modifica o Real 
decreto 192/1988, do 4 de marzo, sobre
limitacións na venda e uso do tabaco
para protección da saúde da poboación.
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TABACO

Non existen estudios específicos sobre
epidemioloxía do consumo de drogas en
Vigo. Os datos que se presentan correspon-
den a resultados das investigacións realiza-
das en Galicia polo Equipo de Investiga-
ciones Sociológicas (EDIS) para o Plan de
Galicia sobre drogas (PGsD) da Consellería
de Sanidade e Servicios Sociais, nos anos
1988, 1992, 1994, 1996, e 1998. Como
referencias de ámbito estatal, utilízanse os
datos do inquérito domiciliario sobre con-
sumo de drogas de 1999 realizado para o
Plan nacional sobre drogas (PNsD).

Segundo datos de 1998 para Galicia, a
idade media de inicio no consumo de taba-
co situase nos 16,6 anos, sen diferencias
entre homes e mulleres. Ós 16 anos, o
53,5% dos fumadores xa fuman, pero un
15% comezou antes dos 14 anos. Ademais,
tense detectado que as xeracións máis
xoves inician o consumo a idades máis
temperás que os seus maiores, especial-
mente as mulleres. Entre os 12 e 18 anos,
as mulleres xa fuman máis cós homes
(antes dos 14 anos, o 31,45% de mulleres
fronte ó 23,1% de homes). A seguinte 
gráfica amosa a distribución da porcentaxe
de fumadores cotiáns segundo idade e
sexo:

Segundo datos de 1998 para os
consumidores cotiáns, o 17,4% son
fumadores moderados (menos de 10
cigarros), o 65,9% son medio-altos
(10 – 20 cigarros), e o 16,7% son extre-
mos (21 – 40 ou máis cigarros). A media
é de 17 cigarros /día.

A evolución do consumo diario de
tabaco en Galicia, entre 1988 e 1998,
amósase na gráfica seguinte:

ALCOHOL

O alcohol é a substancia máis consu-
mida. O 61, 7% da poboación española
e o 56,4% da galega, recoñecen ter con-
sumido alcohol no último mes. 
O inquérito do PNsD amosa que un 87,1%
dos suxeitos entre 12 e 65 anos probaron esta
substancia algunha vez na vida. Os datos
para Galicia amosan que a idade media de
inicio no consumo de alcohol é de 16,6
anos, sen grandes diferencias entre homes e
mulleres. Ós 16 anos, un 50,7% dos consu-
midores de alcohol xa beben, pero un 12,
6% comezou antes dos 14 anos. Do mesmo
xeito que para o tabaco, as xeracións máis
novas inícianse no consumo de alcohol antes
(14 anos para o grupo de 12 a 18 anos).

En Galicia, o 26% recoñece consumo
diario ou cáseque diario de alcohol e un

ESPAÑA (1999) GALICIA (1998)

Idade de inicio (idade) 16,7 16,6

Consumo diario (%) 32,6 32,2

ESPAÑA (1999) GALICIA (1998)

Idade de inicio (idade) 16,9 16,6

Consumo diario (%) 13,7 24,4



14,4% bebe unha ou dúas veces á semana.
Entre as e os consumidores diarios ou cáse-
que diarios, en xeral, os homes beben máis
cas mulleres (39,7 e 13,6, respectivamente)
e este tipo de consuno é máis habitual en
idades superiores a 40 anos. Entre os xoves
predomina o consumo de fin de semana,
con máxima porcentaxe de consumidores
para idades 19 a 24 anos (34,4%).

Cando se estudia a cantidade de alco-
hol puro/día consumida o día anterior ó
inquérito; o 6,9% declara un consumo
abusivo.(> 75 ml para homes, > 50 ml
para mulleres), aínda que esta porcenta-
xe é máis alta en homes (11,2) ca en
mulleres (2,2%), excepto en 19 e 24 anos
na que existen máis bebedoras abusivas
(9%) ca bebedores (8%).

A evolución do consumo abusivo de
alcohol en Galicia, entre 1988 e 1998,
amósase na gráfica seguinte: 

A tendencia xeral cara a unha diminu-
ción do consumo abusivo de alcohol
rómpese cando se estudia o comporta-
mento de grupos de idade específicos, de
xeito especial en xoves con patrón de
consumo de fin de semana.

CANNABIS

É a substancia ilegal máis consumida.
Un 4,2% da poboación española e 
un 3,2% da galega declara tela consumi-
do durante o mes anterior ó inquérito. Os
consumidores cotiáns representan o
1,1% en España e o 0,6% en Galicia. De
tódolos xeitos as cifras de consumo 
son moi variables, sobre todo en función
da idade, atopándose o 32,4% para 
idades de 20 a 24 anos e do 8,5% para
maiores de 40 anos cando se estudia 
a porcentaxe dos que consumiran 
algunha vez (datos PNsD, 1997). En
Galicia, o 6,5% dos homes e o 1,7% 
das mulleres refiren ter consumido 
cannabis nos 6 meses anteriores ó inqué-
rito.

A idade media de inicio no consumo
de cannabis en Galicia é  de 17,5 anos,
sen diferencias entre homes e mulleres. 
Entre os consumidores, o 54, 1% fanno
antes dos 17 anos e o 9% antes dos 14.
Tamén se observa o fenómeno de que as
xeracións máis novas inician o consumo
a idades máis temperás que os seus
maiores.

ESPAÑA (1999) GALICIA (1998)

Idade de inicio (idade) 19,2 17,5

Consumo diario (%) 1,1 0,6



A gráfica seguinte amosa a porcentaxe
de poboación consumidora de cannabis
durante os 6 meses previos ó inquérito,
por grupos de idade:

A evolución en Galicia de consumi-
dores de cannabis nos 6 meses previos ó
inquérito, entre 1988 e 1998, amósase
na gráfica seguinte:

COCAÍNA

É a segunda substancia ilegal máis
consumida. O 3,1% da poboación 
española e o 2,3% da galega refiren tela
consumido algunha vez. En Galicia
(1998), o 0,1% dos entrevistados declara
consumo diario e un 1,2% nos 6 meses
previos á entrevista (1,9% para homes e
0,5 para mulleres).

Para Galicia, a idade media de inicio
no consumo de cocaína é de 20,8 anos,
sen diferencias entre homes e mulleres.
Entre os consumidores desta substancia,
o 48% inicia consumo entre os 18 e 21
anos, pero un 18%  faino antes dos 18
anos.

A gráfica seguinte amosa as porcenta-
xes de consumidores de cocaína nos 6
meses previos á entrevista, en función
dos grupos de idade:

A evolución do consumo de cocaína
nos 6 meses anteriores ó estudio, entre
1988 e 1998, amósanse na gráfica
seguinte:

ESPAÑA (1999) GALICIA (1998)

Idade de inicio (idade) 21,6 20,8

Consumo diario (%) – 0,1



HEROÍNA

Un 0,4% da poboación española e un
1,1% da galega declarou ter consumido
heroína algunha vez. Os datos para
Galicia amosan que un 0,1% consumiu
heroína diariamente durante o mes pre-
vio ó estudio e un 0,3% fíxoo en fre-
cuencias variables tódalas semanas do
mes. Nos 6 meses previos ó estudio, un
0,5% dos galegos referiu ter consumido
heroína (0,9% de homes e 0,2% de
mulleres).  

Para Galicia, a idade media de inicio
no consumo de heroína era de 23 anos
en 1998. Dos consumidores, o 45,7%
iniciaron este consumo entre os 18 e 21
anos, mais o 6,8% fixéronno antes dos
18 anos.

Cando se valora o consumo de heroí-
na nos 6 meses previos, na gráfica
seguinte amósase a distribución de por-
centaxes de consumidores de heroína
nos 6 meses previos ó estudio, segundo
grupos de idade:

A evolución do consumo de heroína
en Galicia, nos 6 meses previos ó estu-
dio, entre os anos 1988 e 1998, amósan-
se na gráfica seguinte:

DROGAS DE DESEÑO

O 2,4% da poboación española e o
1,1 da galega referiu ter consumido éxta-
se nalgunha ocasión. Os datos para
Galicia amosan que o consumo máis fre-
cuente prodúcese unha vez á semana
(0,2%) e non se rexistra consumo diario
(0%). O 0,7% refire ter consumido esta
substancia nos 6 meses previos ó estudio
(1,2% para homes e 0,3% para mulleres).

A idade media de inicio en Galicia
sitúase nos 19,6 anos, sen diferencias
entre homes e mulleres. O 41,4% dos
consumidores de éxtase iniciaron consu-
mo antes dos 18 anos e o 32,9% fixéron-
no entre os 18 e 21 anos.

Na gráfica seguinte amósase a distri-
bución das porcentaxes de consumidores
en función dos grupos de idade:

ESPAÑA (1999) GALICIA (1998)

Idade de inicio (idade) 18,9 23,02

Consumo diario (%) – 0,1

ESPAÑA (1999) GALICIA (1998)

Idade de inicio (idade) 20,7 19,6

Consumo diario (%) – 0



A evolución da porcentaxe de consu-
midores de éxtase entre 1994 e 1998
amósase na seguinte gráfica:

OUTRAS DROGAS

A seguinte táboa amosa os datos sobre
consumo e idade de inicio para outras
substancias de abuso, segundo datos do
estudio do PGsD de 1998:

EVOLUCIÓN DO CONSUMO 
DE DROGAS

No seguinte gráfico amósase a evolu-
ción do consumo de drogas en Galicia
(porcentaxe de consumidores nos 6
meses previos ó estudio), entre 1996 e
1998:

FENÓMENO DE POLICONSUMO

Calcúlase que un 23,2% dos consumi-
dores de drogas en Galicia fai uso de
máis dunha substancia. Expresado en
porcentaxe de policonsumidores sobre a
poboación xeral, equivale a un 9,2%. A
gráfica seguinte, na que se aprecia unha
tendencia á diminución, amosa a evolu-
ción do policonsumo en Galicia entre
1988 e 1998:

Téñense proposto modelos de poli-
consumo que agrupan substancias en
función dunha maior frecuencia de uso
simultáneo:

ALUCINÓXENOS 1% 0,4% 20,1  anos
ALUCINÓXENOS 1% 0,4% 20,1  anos
ANFETAMINAS 1,1% 0,6% 20,9 anos

CRACK 0,2% 0,1 19,9 anos
INHALABLES 0,4% 0,3% 15,32 anos

TRANQUILIZANTES 7,2 4,8% 39,3 anos
HIPNÓTICOS 2,8% 2,4% 46,8 anos
ANALXÉSICOS 

OPIÁCEOS 0,6% 0,5% 23,2 anos

IDADE

DE

INICIO

SUBSTANCIA

CONSUMO

ALGUNHA

VEZ

ÚLTIMOS

6 MESES



1. PSICOESTIMULANTES: Constituí-
do por consumidores de drogas 
de síntese, anfetaminas, cocaína e 
crack, cos que se asocia tamén o 
uso de alucinóxenos, inhalantes e 
cannabis.

2. NARCÓTICOS: Constituído por 
consumidores de heroína e outros 
opiáceos, cos que se asocia 
tamén o uso de cocaína e canna-
bis en menor medida.

3. PSICOFÁRMACOS: Constituído 
por consumidores de tranquili-
zantes e hipnóticos.

4. TABACO-ALCOHOL: Constituído 
por consumidores de alcohol e 
tabaco,  cos que se asocia tamén 
o uso de cannabis.

OUTRAS ADICCIÓNS

Englóbanse aquí as denominadas
adiccións sen substancia. Son fenóme-
nos menos estudiados e, agás excep-
cións, non se dispón de estudios 
sistemáticos. Considéranse trastornos 
do control de impulsos e afectan a 
actividades como xogos de azar, 
compras, sexo, videoxogos, internet e
outras.

A adicción ó xogo é a máis importan-
te e sobre a que se dispón de máis datos
sobre a súa epidemioloxía. Estudios rea-
lizados en diversos ámbitos territoriais
españois amosan resultados entre 1,4 –
1,7% de xogadores patolóxicos e de 1,6
– 5,2% de xogadores-problema. Un estu-
dio feito en Vigo amosa un 3,5% de 

xogadores patolóxicos e un 3,3% de
xogadores problemáticos.

PATOLOXÍA DUAL

Este concepto refírese á coexistencia
dunha drogodependencia e un trastorno
mental definido. Estes trastornos psiquiá-
tricos poden ser consecuencia do uso de
substancias, como efecto acompañante
de estados de intoxicación ou abstinen-
cia ou como expresión dunha vulnerabi-
lidade psiquiátrica previa que se amosa
como enfermidade con relación ó uso de
substancias. Noutras ocasións, o trastor-
no psiquiátrico é previo o consumo de
drogas.

Os estudios de prevalencia amosan
cifras moi dispares entre uns e outros,
posiblemente debido a diferencias meto-
dolóxicas. O único estudio a grande
escala sobre poboación xeral, realizado
en Estados Unidos, amosa que a taxa de
co-morbilidade de trastorno mental aso-
ciado a trastorno por consumo de subs-
tancias era de 28,9%, cáseque 3 veces
máis que a probabilidade esperada para
a poboación sin trastorno mental. No
caso del alcohol, a asociación con tras-
torno mental elevábase ó 36,6%. Se se
estudia a taxa de trastornos mentais en
consumidores de substancias, as cifras
aumentan ó 53%.

En todo caso, a comorbilidade entre
uso de substancias e trastornos mentais é
moi elevada e representa un importante
condicionante que debe ser tido en conta
cara á elaboración de medidas preventi-
vas, asistenciais e de incorporación
social.
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Perfil do volume asistencial de pacientes con concello de residencia Vigo

Ano 2001
Datos do Plan de Galicia sobre Drogas (PGsD)

2 CONT. INDEFIN. OU CONTA PROPRIA 251 10,29%
3 CONTRATO TEMPORAL 469 19,22%
4 COA SÚA FAMILIA SEN SOLDO 25 1,02%
5 PARADO/A SEN TRABALLO ANTERIOR 172 7,05%
6 PARADO/A CON TRABALLO ANTERIOR 849 34,80%
7 INCAPACIDADE PERMANENTE, PENS. 64 2,62%
8 ESTUDIANDO OU OPOSITANDO 16 0,66%
9 SÓ LABORES DO FOGAR 12 0,49%
10 OUTROS 76 3,11%
99 DESCOÑECIDO 504 20,66%

Total: 2440

MODO DE VIDA
A SÓ/SOA 236 9,67%
B FAMILIA DE ORIXE 1151 47,17%
C EN PARELLA/FAMILIA PROPRIA 462 18,93%
D SÓ/SOA CON FILLOS 12 0,49%
E EN PARELLA/DOMICILIO PATERNO 57 2,34%
F EN GRUPO DE AMIZADES                      54 2,21%
G RESIDENCIA / SIMILARES                  43 1,76%
H DOMICILIO INESTABLE                     57 2,34%
I RÉXIME PENITENCIARIO 42 1,72%
J NA RÚA/SEN DOMICILIO 53 2,17%
K OUTROS 31 1,27%
X DESCOÑECIDO 242 9,92%

Total: 2440

DEMANDA
A MEDICACIÓN DE URXENCIA 20 0,82%
B NALTREXONA 84 3,44%
C DESINTOXICACIÓN                         411 16,84%
D PSICOTERAPIA 103 4,22%
E METADONA 1239 50,78%
F DESINTOXICACIÓN HOSPITALARIA 18 0,74%
G INTERNAMENTO EN C.T. 79 3,24%
H UNIDADE DE DÍA 25 1,02%
I DEMANDA NON ESPECÍFICA 201 8,24%
J OUTROS 47 1,93%
X DESCOÑECIDO 213 8,73%

Total: 2440

SEXO

1 HOME                                 1947 79,80%
2 MULLER                                  493 20,20%

Total: 2440

ESTADO CIVIL
A SOLTEIRO/A 1729 70,86%
B CASADO/A 361 14,80%
C VIUVO/A 43 1,76%
D DIVORCIADO/A 50 2,05%
E SEPARADO/A 181 7,42%
X DESCOÑECIDO/A 76 3,11%

Total: 2440

NIVEL DE ESTUDIOS
1 NON SABE LER NIN ESCRIBER                31 1,27%
2 MENOS DE 5º DE EXB/PRIMARIA 80 3,28%
3 EST. PRIM. OU 5º DE EXB               675 27,66%
4 EXB GRADUADO ESCOLAR OU SEM.          910 37,30%
5 BUP/FP1/FP2/FP MED/BACH LOXSE           412 16,89%
6 OUTROS TÍTULOS CON GRADUADO ESC. 7 0,29%
7 TIT. GRAO MEDIO/FP SUP LOSE           30 1,23%
8 ESTUDIOS UNIVERSITARIOS SUPER.          14 0,57%
9 TITULOS SUP. NON UNIV./F.P. 2º 4 0,16%
99 DESCOÑECIDO 277 11,35%

Total: 2440

FONTE DE INGRESOS
A ACTIVIDADE LABORAL 758 31,07%
B AXUDA FAMILIAR 468 19,18%
C AXUDA PARELLA 85 3,48%
D ACTIVIDADES MARXINAIS 439 17,99%
E PRESTACIÓNS SOCIAIS 184 7,54%
F PRESTACIÓNS DESEMPREGO 77 3,16%
G OUTROS 106 4,34%
X DESCOÑECIDO 323 13,24%

Total: 2440

SITUACIÓN LABORAL
1 CUMPRINDO SERV. MIL. OU PREST. SOC. 2 0,08%
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VÍA DE ACCESO
A INICIATIVA SUXEITO 1520 62,30%
B OUTROS DROGODEPENDENTES 129 5,29%
C FAMILIARES / AMIZADES                     171 7,01%
D SERVICIOS DO SERGAS 72 2,95%
E SERVICIO ALLEO Ó SERGAS 43 1,76%
F SERVICIOS SOCIAIS 15 0,61%
G DISPOSICIÓN XUDICIAL 10 0,41%
H DERIVADO DE C. P.                       36 1,48%
I OUTRO SERV. DE DROGAS DA XUNTA 229 9,39%
J OUTROS 57 2,34%
X DESCOÑECIDO 158 6,48%

Total: 2440

PARELLA DROGODEPENDENTE
1 SI                                     419 17,17%
2 NON 1523 62,42%
8 SEN PARELLA 148 6,07%
9 DESCOÑECIDO 350 14,34%

Total: 2440

MULLER EMBARAZADA
1 SI                                     20 0,82%
2 NON 2346 96,15%
9 DESCOÑECIDO 74 3,03%

Total: 2440

ESTADO VIH
1 POSITIVO                                269 11,02%
2 NEGATIVO CON ANA. ÚLT. 6 MESES          153 6,27%
3 NEGATIVO SEN ANA. ÚLT. 6 MESES          187 7,66%
4 NEGATIVO SEN DATA DE ANÁLISE 1181 48,40%
5 PENDENTE DE RESULTADO 29 1,19%
6 NON TEN FEITO ANÁLISE 312 12,79%
7 ENFERMO DE SIDA 20 0,82%
9 DESCOÑECIDO 289 11,84%

Total: 2440

HEPATITE B
1 SI                                     100 4,10%
2 NON 345 14,14%
9 DESCOÑECIDO 1995 81,76%

Total: 2440

HEPATITE C
1 SI                                     226 9,26%

2 NON 245 10,04%
9 DESCOÑECIDO 1969 80,70%

Total: 2440

TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO
1 SI                                     390 15,98%
2 NON 1804 73,93%
9 DESCOÑECIDO 246 10,08%

Total: 2440

TRATAMENTO PREVIO
1 SI                                     1435 58,81%
2 NON 995 40,78%
9 DESCOÑECIDO 10 0,41%

Total: 2440

DROGA PRINCIPAL
100 XOGO, LUDOPATÍAS 1 0,04%
1101 HEROÍNA, DIAMORFINA 2271 93,07%
1199 HEROÍNA+COCAÍNA 12 0,49%
1300 CODEÍNA OU DERIVADOS 1 0,04%
1408 METADONA 10 0,41%
1988 OUTROS OPIÁCEOS 1 0,04%
2100 COCAÍNA 88 3,61%
2102 BASE LIBRE DE COCA 1 0,04%
3300 BENZODIACEPINA 3 0,12%
4100 DROGAS DE SÍNTESE 4 0,16%
4101 LSD                                 1 0,04%
6000 CANNABIS 20 0,82%
7000 ALCOHOL 18 0,74%
9988 NINGUNHA 7 0,29%
9999 DESCOÑECIDO 2 0,08%

Total: 2440

DROGA CO-PRINCIPAL
100 XOGO - LUDOPATÍAS 2 0,08%
1101 HEROÍNA, DIAMORFINA 38 1,56%
1199 HEROÍNA+COCAINA 3 0,12%
1300 CODEÍNA OU DERIVADOS 23 0,94%
1408 METADONA 21 0,86%
1501 BUPRENORFINA 4 0,16%
1988 OUTROS OPIÁCEOS 3 0,12%
2100 COCAINA 503 20,61%
2102 BASE LIBRE DE COCA 3 0,12%
2200 ANFETAMINAS 1 0,04%
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2100 COCAÍNA 58 2,38%
2102 BASE LIBRE DE COCA 3 0,12%
2200 ANFETAMINAS 4 0,16%
2890 TABACO,NICOTINA 178 7,30%
2988 OUTROS ESTIMUL. SNC 2 0,08%
3300 BENZODIACEPINAS 86 3,52%
3388 OUTRAS BENZODIAZEPINAS 6 0,25%
4100 DROGAS DE SÍNTESE 7 0,29%
4101 LSD                                 3 0,12%
4988 OUTROS ALUCINÓXENOS 1 0,04%
6000 CÁNNABIS 160 6,56%
7000 ALCOHOL 145 5,94%
8988 OUTRAS 2 0,08%
9988 NINGUNHA 1657 67,91%
9999 DESCOÑECIDO 95 3,89%

Total: 2440

4ª DROGA ÚLTIMOS 30 DÍAS
1101 HEROÍNA, DIAMORFINA 1 0,04%
1300 CODEÍNA OU DERIVADOS 8 0,33%
1408 METADONA 4 0,16%
1501 BUPRENORFINA 3 0,12%
1988 OUTROS OPIACEOS 4 0,16%
2100 COCAÍNA 20 0,82%
2200 ANFETAMINAS 3 0,12%
2890 TABACO,NICOTINA 62 2,54%
3300 BENZODIACEPINAS 47 1,93%
3388 OUTRAS BENZODIAZEPINAS 4 0,16%
4100 DROGAS DE SÍNTESE 2 0,08%
4101 LSD                                 3 0,12%
4988 OUTROS ALUCINÓXENOS 1 0,04%
6000 CÁNNABIS 45 1,84%
7000 ALCOHOL 53 2,17%
8988 OUTRAS 7 0,29%
9988 NINGUNHA 2056 84,26%
9999 DESCOÑECIDO 117 4,80%

Total: 2440

VÍA DE ADMINISTRACIÓN
1 ORAL 42 1,72%
2 FUMADA 1344 55,08%
3 INHALADA 12 0,49%
4 ESNIFADA 51 2,09%
5 INXECTADA 767 31,43%
6 OUTRAS 5 0,20%

2890 TABACO,NICOTINA 543 22,25%
2988 OUTROS ESTIMULANTES SNC. 4 0,16%
3300 BENZODIACEPINAS 140 5,74%
3388 OUTRAS BENZODIACEPINAS 1 0,04%
4100 DROGAS DE SÍNTESE 6 0,25%
4101 LSD                                  2 0,08%
6000 CANNABIS 223 9,14%
7000 ALCOHOL 112 4,59%
8988 OUTRAS BENZODIACEPINAS 7 0,29%
9988 NINGUNHA 732 30,00%
9999 DESCOÑECIDO 69 2,83%

Total: 2440

2ª DROGA ULTIMOS 30 DÍAS
100 XOGO - LUDOPATÍAS 2 0,08%
200 PROBLEMAS ALIMENTARIOS 2 0,08%
1101 HEROÍNA, DIAMORFINA 10 0,41%
1199 HEROÍNA+COCAINA 1 0,04%
1300 CODEÍNA OU DERIVADOS 22 0,90%
1408 METADONA 26 1,07%
1501 BUPRENORFINA 2 0,08%
1988 OUTROS OPIACEOS 3 0,12%
2100 COCAÍNA 149 6,11%
2102 BASE LIBRE DE COCA 1 0,04%
2200 ANFETAMINAS 4 0,16%
2890 TABACO,NICOTINA 501 20,53%
2988 OUTROS ESTIMUL. SNC 1 0,04%
3300 BENZODIACEPINAS 136 5,57%
3388 OUTRAS BENZODIAZEPINAS 2 0,08%
4100 DROGAS DE SÍNTESE 7 0,29%
4101 LSD                                 1 0,04%
6000 CÁNNABIS 252 10,33%
7000 ALCOHOL 204 8,36%
8988 OUTRAS 4 0,16%
9988 NINGUNHA 1046 42,87%
9999 DESCOÑECIDO 64 2,62%

Total: 2440

3ª DROGA ULTIMOS 30 DÍAS
100 XOGO - LUDOPATÍAS 1 0,04%
1101 HEROÍNA, DIAMORFINA 2 0,08%
1300 CODEÍNA OU DERIVADOS 12 0,49%
1408 METADONA 13 0,53%
1501 BUPRENORFINA 2 0,08%
1988 OUTROS OPIÁCEOS 3 0,12%
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9 DESCOÑECIDO 219 8,98%
Total: 2440

ÚLTIMA VEZ QUE SE INXECTOU
1 MENOS DUNHA SEMANA 111 4,55%
2 MENOS DUN MES 581 23,81%
3 MENOS DE SEIS MESES 41 1,68%
4 MENOS DUN ANO 15 0,61%
5 UN OU DOUS ANOS 48 1,97%
6 TRES OU CATRO ANOS 39 1,60%
7 DE CINCO A NOVE ANOS 26 1,07%
8 DEZ ANOS OU MÁIS 5 0,20%
9 NUNCA SE TEN INXECTADO 353 14,47%
99 DESCOÑECIDO 1221 50,04%

Total: 2440

TUTELA TRIBUNAL MENORES
1 SI                                     88 3,61%
2 NON 2026 83,03%
9 DESCOÑECIDO 326 13,36%

Total: 2440

NÚMERO DE FILLOS/AS
0 Sen fillos/as 1416 58,03%
1 465 19,06%
2 206 8,44%
3 67 2,75%
4 21 0,86%
5 9 0,37%

Seis ou máis                           5 0,20%
Descoñecido 251 10,29%

Total: 2440

URXENCIAS HOSPITALARIAS
0 Sen urxencias 1730 70,90%
1 231 9,47%
2 91 3,73%
3 59 2,42%
4 17 0,70%
5 17 0,70%

Seis ou máis                           26 1,07%
Descoñecido                        269 11,02%

Total: 2440

TRATAMENTOS PREVIOS
0 Ningún                                1019 41,76%

1 535 21,93%
2 332 13,61%
3 226 9,26%
4 116 4,75%
5 75 3,07%

Seis ou máis                          119 4,88%
Descoñecido                            18 0,74%

Total: 2440

TEMPO MÁXIMO SEN CONSUMIR (MESES)
0 Sen interrupcións                  599 24,55%
1 148 6,07%
2 90 3,69%
3 124 5,08%
4 61 2,50%
5 61 2,50%
6 144 5,90%
7 42 1,72%
8 64 2,62%
9 43 1,76%
10 31 1,27%
[11,15] 233 9,55%
[16,20] 95 3,89%
[21,30] 174 7,13%
[31,60] 209 8,57%

Máis de 60 46 1,89%
Descoñecido 276 11,31%

Total: 2440

IDADE DO PRIMEIRO DELICTO
0 Sen delicto 952 39,02%
[1,14] 175 7,17%
15 72 2,95%
16 147 6,02%
17 98 4,02%
18 137 5,61%
19 59 2,42%
20 71 2,91%
21 38 1,56%
22 35 1,43%
23 37 1,52%
24 33 1,35%
25 28 1,15%
26 20 0,82%
27 19 0,78%
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28 19 0,78%
29 11 0,45%
30 16 0,66%

Máis de 30 anos 36 1,48%
Descoñecido 437 17,91%

Total: 2440

NÚMERO DE DETENCIÓNS
0 Sen detencións 951
1 349
2 156
3 133
4 90
5 71
6 53
7 32
8 23
9 4
10 85
[11,15] 60
[16,20] 30
[21,25] 8
[26,30] 15

Máis de 30 anos 23
Descoñecido 357

Total: 2440

PROCESOS PENDENTES
0 Ningún 1632
1 340
2 97
3 35
4 22
5 5
6 3
7 3
8 4
9 1
10 3

Máis de 10 5
Descoñecido 290

Total: 2440

PROCESOS CUMPRIDOS
0 Ningún 1260 51,64%

1 372 15,25%
2 160 6,56%
3 98 4,02%
4 72 2,95%
5 54 2,21%
6 35 1,43%
7 18 0,74%
8 11 0,45%
9 0 0,00%
10 22 0,90%

Máis de 10 38 1,56%
Descoñecido 300 12,30%

Total: 440

INGRESOS NA CADEA
0 Nunca 1387 56,84%
1 354 14,51%
2 146 5,98%
3 96 3,93%
4 50 2,05%
5 33 1,35%
6 21 0,86%
7 11 0,45%
8 11 0,45%
9 4 0,16%
10 12 0,49%
[11,15] 12 0,49%

Máis de 15 7 0,29%
Descoñecido 296 12,13%

Total: 440

MESES NA CADEA
0 Sen estancias 1520 62,30%
1 57 2,34%
2 28 1,15%
3 28 1,15%
4 22 0,90%
5 10 0,41%
6 29 1,19%
7 10 0,41%
8 7 0,29%
9 7 0,29%
10 6 0,25%
11 7 0,29%
12 25 1,02%
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[13,23]                                        62 2,54%
24 30 1,23%
[25,35]                                        38 1,56%
36 24 0,98%
[37,47]                                       19 0,78%
48 20 0,82%
[49,60]                                        42 1,72%
[61,72]                                        34 1,39%
[73,84]                                        21 0,86%
[85,108]                                      24 0,98%

Outros períodos                       65 2,66%
Descoñecido                         305 12,50%

Total: 2440

IDADE
[0,10] 2 0,08%
11 0 0,00%
12 1 0,04%
13 0 0,00%
14 0 0,00%
15 4 0,16%
16 5 0,20%
17 20 0,82%
18 28 1,15%
19 59 2,42%
20 83 3,40%
21 90 3,69%
22 111 4,55%
23 124 5,08%
24 151 6,19%
25 145 5,94%
26 144 5,90%
27 128 5,25%
28 150 6,15%

29 159 6,52%
30 147 6,02%
31 148 6,07%
32 122 5,00%
33 117 4,80%
34 89 3,65%
35 80 3,28%
36 71 2,91%
37 59 2,42%
38 39 1,60%
39 40 1,64%
40 29 1,19%
41 23 0,94%
42 19 0,78%
43 17 0,70%
44 9 0,37%
45 5 0,20%
46 4 0,16%
47 5 0,20%
48 3 0,12%
49 2 0,08%
50 1 0,04%
51 2 0,08%
52 2 0,08%
53 1 0,04%
54 0 0,00%
55 0 0,00%
56 0 0,00%
57 0 0,00%
58 0 0,00%
59 1 0,04%
60 0 0,00%
61 ou máis 1 0,04%

Descoñecido 0 0,00%
Total: 2440
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No Plan local de drogodependencias
e outras adiccións, seguímo-las directri-
ces da OMS que definen que a saúde é
un estado de completo benestar físico,
mental e social, e non soamente a ausen-
cia de enfermidade ou doenza (constitu-
ción en 1948).  Así, a saúde é un recurso
para a vida diaria, non o obxectivo da
vida. É, xa que logo, un dereito funda-
mental para calquera cidadán e cidadá.

Estamos a propor un modelo de plan
local que se artelle nun continuo que se ini-
cia coa promoción da saúde. Un proceso
que o define e completa nun continuo cir-
cular. Porque a promoción da saúde é o
proceso que lles permite ás persoas incre-
menta-lo control sobre a súa saúde para
mellorala.  Esta idea toma coma referencia
a Carta de Ottawa para a Promoción da
Saúde (OMS, Xenebra, 1986).

Así, a promoción da saúde constitúe
un proceso político e social global que
abrangue non soamente as accións diri-
xidas directamente a fortalece-las habili-
dades e capacidades dos individuos,
senón tamén as dirixidas a modifica-las
condicións sociais, ambientais e econó-
micas, co fin de mitiga-lo seu impacto na
saúde pública e individual.

Polo tanto, a promoción da saúde é o
proceso que lles permite ás persoas
incrementa-lo seu control sobre determi-
nantes da saúde e, en consecuencia, me-

llorala.  Cando falamos de determinantes
de saúde, referímonos ó conxunto de fac-
tores persoais, sociais, económicos e
ambientais que determinan o estado de
saúde dos individuos e as poboacións.

O Plan local de drogodependencias e
outras adiccións, en canto a avaliación
deste, artellará as medidas adecuadas
para a avaliación do grao no que as
accións de promoción de saúde acadan
un resultado estimado con anterioridade.

A avaliación das actividades do plan,
como tódalas actividades de promoción da
saúde, deberán ser participativas, implican-
do a tódalas persoas que teñan interese na
iniciativa, interdisciplinaria, e integrada en
tódalas fases do desenvolvemento e aplica-
ción das iniciativas no plan.

A participación é esencial para soste-
la acción en materia de promoción de
saúde.  Por iso, dentro do plan local avó-
gase por consegui-lo maior grao de parti-
cipación de tódolos axentes implicados
no proceso.

Apóstase pola educación para a
saúde, que comprende as oportunidades
de aprendizaxe creadas conscientemente
que supoñen un xeito de comunicación
destinada a mellora-la alfabetización
sanitaria,incluída a mellora da poboa-
ción en relación coa saúde e o desenvol-
vemento de habilidades persoais que

REFERENTES TEÓRICOS E TERMINOLÓXICOS
DO PLAN LOCAL DE DROGODEPENDENCIAS 

E OUTRAS ADICCIÓNS



29

conduzan á saúde individual e da comu-
nidade.

Dentro do plan local, como instrumen-
to de promoción da saúde para a cidada-
nía, identificaranse as tres estratexias da
Carta de Ottawa: a denominada avogacía
pola saúde, é dicir, a combinación de
accións individuais e sociais destinadas a
conseguir compromisos políticos, apoio
para as políticas de saúde, aceptación
social e apoio para os sistemas para un
determinado obxectivo ou programa de
saúde; facilitar que tódalas persoas poidan
desenvolve-lo seu completo potencial de
saúde, supoñendo isto unha actuación en
colaboración cos individuos para conse-
guir que estes teñan un maior control
sobre as decisións e accións que afectan á
súa saúde; e mediar a favor da saúde entre
os distintos intereses encontrados na
sociedade.  Esta última estratexia será de
particular interese dentro do plan local, xa
que vai implicar a tódolos seus membros ,
nun proxecto común cara a comunidade á
que vai dar servicio.

Seguindo a carta, as estratexias identifi-
cadas no plan, deberanse apoiar nas áreas
seguintes, para a promoción da saúde:

- O establecemento dunha política 
pública saudable.

- Crear medios que apoien a saúde.

- Fortalece-la acción comunitaria para 
a saúde.

- Desenvolve-las habilidades per-
soais.

- Reorienta-los servicios sanitarios, 
neste caso os destinados á atención 
e tratamento das drogodependencias 
e adiccións.

Para concluír, seguindo a Declaración
de Xacarta, hai cinco prioridades que
deberán ser recollidas no plan local, refe-
ridas á promoción da saúde:

- Promove-la responsabilidade social 
para a saúde.

- Incrementa-los investimentos para o 
desenvolvemento da saúde (neste 
caso de  programas incluídos nas 
directrices do plan, referidas a 
drogodependencias e outras adic-
cións).

- Expandi-la colaboración para a pro-
moción da saúde ( a tódolos axentes 
da comunidade).

- Incrementa-la capacidade da comu-
nidade e o proceso polo que os 
suxeitos adquiren un maior control 
sobre as decisións e accións que 
afectan á súa saúde.

- Garantir unha infraestructura para a 
promoción da saúde (neste caso, 
para os programas e accións referi-
das ás drogodependencias e outras 
adiccións).
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No deseño do plan local, acordado
polas entidades que nel participan, pensou-
se nunha estructura acorde coa importan-
cia deste, vertebrada arredor de tres ele-
mentos fundamentais, que de seguido se
especifican.

Dirección política

Contarase cun representante político, en
delegación do alcalde. Pro-ponse a conce-
lleira de Benestar Social.

Funcións:
- representar o plan institucionalmente.
- contribuir á busca de recursos para o 
plan, en colaboración cos técnicos,….

- actuar como enlace entre as diferen-
tes entidades que participan no plan e 
a/as administracións implicadas.

Coordinaría as posibles comisións
políticas de carácter municipal e mante-
rá unha coordinación institucional coas
administracións implicadas.

Dirección técnica

O plan deberá contar cun director téc-
nico do plan, figura de carácter xerencial
que se vai responsabilizar da dirección do
mesmo. Contará coa confianza das entida-
des que conforman o plan, e recibirá o
apoio destas, particularmente a través da
comisión permanente. 

Funcións:
- dirixe a actividade do plan.
- coordina os grupos de traballo que se 
vaian crear dentro do plan.

- coordina o persoal técnico que parti-
cipe nos grupos de traballo.

- encárgase de artella-las medidas 
necesarias para o funcionamento 
técnico do plan.

- responsabilízase da dirección da Ofici-
na Técnica do Plan, e do seu persoal.

- encargarase da busca de recursos 
para o plan.

Oficina Técnica do Plan

Crearase unha Oficina Técnica do
Plan, composta polo director técnico do
plan, os técnicos contratados , e o perso-
al administrativo suficiente. 

Contará co apoio dos responsables técnicos
das comisións de traballo do plan. Puntual-
mente, con persoal técnico das entidades que
o compoñen, para proxectos concretos. 

Esta oficina permitirá axiliza-lo plan, o
seu desenvolvemento cotián.

Organo Colexiado de Participación.
Asemblea  Comisión de Participación

Composta por representantes das dife-
rentes entidades a el adheridas.

Ten carácter técnico. 
Os técnicos que participen nel, serán

presentados e delegados por cada entida-
de de xeito expreso.

Participarán técnicos de entidades, en
número variable dependendo da integra-
ción destes nas diferentes comisións –
seccións de traballo (neste momento:
prevención, asistencia, incorporación e
organización que permite que sexa un
técnico de calquera dos tres grupos ante-
riores), ata un número máximo de 3.

Funcións:
- aproba-las accións para desenvolver, 
acordes coa filosofía do plan.

- da-las directrices xerais que deberá exe-
cuta-la dirección técnica do plan.

- propoñer cambios necesarios no fun-
cionamento do P.L.s.D.A. 

- resolve-los conflictos que se poidan 
xerar dentro do Plan e polas entida-
des que o compoñen.

- facer propostas e reivindicacións que 
melloren o seu funcionamento.
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Dado que este órgano vai traballar
cunhas directrices de carácter técnico, os 
seus acordos estarán sometidos tamén ás direc-
trices técnicas que veñan dadas pola científica
contrastada no eido da promoción da saúde.

Comisións de Traballo
Existirán tres Comisións de Traballo, unha

por cada área do plan: Prevención, Asistencia
e Incorporación Social. Nas mesmas participa-
rá un membro de cada unha das entidades do
plan, no senso de facer unha contribución téc-
nica ó mesmo.

Poderán existir outras comisións, de ser así
estimado polas entidades, ben específicas por
programas ou áreas de interese, ben de carác-
ter organizativo.

Comisión Permanente

Contarase tamén cunha Comisión Per-
manente, composta polo director do plan, os

coordinadores das comisións (Prevención,
Asistencia e Incorporación Social), e un técni-
co municipal como representante técnico do
Concello, que será o vínculo entre a adminis-
tración e o traballo de carácter técnico que se
desenvolva nel.

Esta comisión será un órgano de carácter
operativo e que actuará por delegación do
órgano colexiado. 

Como se pon en marcha:

Presentado polas entidades ó Concello de
Vigo, e ratificado en Pleno.

Posteriormente poderán adherirse todas
aquelas entidades que teñan capacidade de
integrarse nel.

Poderán ser asinados convenios, protocolos
ou acordos de colaboración coas administra-
cións que proceda, ou entidades privadas que
o apoien. Para iso estará facultada/o expresa-
mente a/o representante política/o do plan. 

BASES PARA A CREACIÓN DO PLAN LOCAL SOBRE DROGAS E OUTRAS 
ADICCIÓNS, DO CONCELLO DE VIGO

ORGANIGRAMA A estructura



33

ESQUEMA DO PLAN LOCAL

Zona de influencia do PlsDA

•O municipio de Vigo

Instrumentos do PlsDA

•Órgano colexiado
•Comisións de traballo
•Comisión permanente
•Dirección do plan: política 

e técnica
•Foro de debate
•Seminarios
•Cursos
•Xornadas
•Equipos de investigación

(multidisciplinar)
•Publicacións
•Infraestructura básica: Oficina 

Técnica do Plan Local.

A temporalización

•O plan terá unha cadencia trianual.

•Os órganos colexiados e os demais 
grupos de traballo reuniranse coa 
periodicidade que se acorde nos 
foros respectivos.

Financiamento do PlsDA e recursos

•A Lei de Galicia sobre drogas (lei 
2/96) no seu artigo VI e o Plan de 
Galicia sobre drogas, no seu aparta-
do III-7.4.2 referente á participación 
da administración local, considera 
que, as administracións autonómica 
e local deberán de asignar partidas e 
aplicacións orzamentarias dirixidas 
á creación e sostenemento dos plans 
locais.

•O financiamento dependerá de insti-
tucións públicas e privadas de ámbi-
to local, autonómico e estatal.

•Instalacións adaptadas para o traba-
llo das comisións, órganos colexia-
dos e a Oficina Técnica do Plan.

•Orzamento para o material e mante-
mento dos locais.

•Orzamento para os programas que 
se presentan dende cada área de 
intervención.

•Persoal adecuado para a oficina 
técnica.

A OFICINA TÉCNICA DO PLsDA

Xustificación de motivos

O papel da Oficina enténdese como
elemento e complemento básico do Plan
local de drogodependencias e outras
adiccións.

A oficina colabora na posta en marcha
do plan, artellando os medios de carácter
persoal e técnico que permiten inicia-lo
traballo e se-lo instrumento básico para a
coordinación das accións de desenvolve-
mento nos ámbitos da prevención, asis-
tencia e inserción social, a través dunha
estructura propia.

A Oficina do Plan Local xorde así como
unha necesidade do propio plan, e que
deberá ser asumida polo conxunto do 
plan.

PAPEL DA OFICINA TÉCNICA
DO PLAN

- Será a encargada de servir de soporte 
técnico da necesaria coordinación, 
planificación e avaliación de tódalas 
accións desenvolvidas polas entidades 
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que compoñen o plan no ámbito das 
drogodependencias e outras adiccións 
na cidade de Vigo. Farao mediante o 
consenso técnico.

- Actuará como unha base técnica que 
sexa observatorio de consumos e pro-
blemáticas.

- Será a encargada de fundamenta-las 
intervencións que supoñan afronta-las 
necesidades que existan na cidade no 
ámbito da promoción da saúde.

- Actuará como referente para tódalas e 
tódolos profesionais que traballen nese 
ámbito.

- Buscarase o seu financiamento  a través 
de recursos públicos ou privados.

- Servirá para avalia-lo que se fai. Formar 
a quen traballa no ámbito da promo-
ción da saúde na cidade. Xerar docu-
mentación e ser referente para outras 
iniciativas semellantes.

- Permitrá manter un foro de debate con-
tinuo para as e os profesionais da cida-
de e seu contorno,que servirá como 
lugar de encontro.

- Buscará a participación das e dos cida-
dáns no deseño, desenvolvemento e 
avaliación dos programas, sempre que 
sexa posible.

- A Oficina Técnica do Plan local de dro-
godependencias e outras adiccións, en 
canto á avaliación deste, artellará as 
medidas adecuadas para a avaliación 
do grao no que as accións de promo-
ción de saúde acadan os resultados 
estimados con anterioridade.

- A avaliación das actividades do plan, 
como tódalas actividades de promo-
ción da saúde, deberán ser participati-
vas, implicando a tódalas persoas que 
teñan interese na iniciativa, interdisci-
plinaria, e integrada en tódalas fases do 
desenvolvemento e aplicación das ini-
ciativas no plan.

Obxectivo xeral  da Oficina Técnica 
do PLsDA:

- Artellar unha estructura técnica que 
sirva de apoio e coordinación entre as 
diferentes entidades que o conforman, 
e de promoción e difusión cara ó exte-
rior, do Plan local sobre drogodepen-
dencias e outras adiccións do Concello 
de Vigo, nos diferentes ámbitos da pro-
moción da saúde. 

Obxectivos específicos

1.- Apoio técnico

A oficina do PLsDA será a encargada
de artella-los medios e medidas para que
o labor do plan se faga seguindo as direc-
trices marcadas pola normativa referida á
prevención, tratamento e incorporación
social das drogodependencias e outras
adiccións.

Así, tanto os profesionais como as
organizacións nas que se integran conta-
rán para o desenvolvemento da súa acti-
vidade cos medios técnicos máis adecua-
dos para a consecución dos obxectivos
marcados.

Obxectivos concretos:

•Formación:  unha formación técni-
ca e profesional común a todas e 
tódolos profesionais da cidade. 
Farase coa elaboración dun progra-
ma formativo anual que recolla 
tódalas necesidades formativas da-
queles, coa procura dos medios 
necesarios para que aquela poida 
ser desenvolvida.

•Investigación: encargaranse de pro-
por, e coordina-las actividades de 



investigación que se desenvolvan na 
cidade, como estudio de necesida-
des e a realidade social das drogo-
dependencias e adiccións, e promo-
verá as investigacións cando sexa 
posible e necesario.

•Apoio técnico a programas concre-
tos que sexan iniciados polas entida-
des que compoñen o plan na cida-
de, cos recursos posibles.

•Información: actuando de canle de 
transmisión entre as entidades que 
compoñen o plan, e destas cara a 
outras fóra do Plan, así como na 
recepción de información externa ó 
plan.

•Colaborando na elaboración de 
material impreso, ou sendo a súa 
elaboradora, como servicio ó con-
xunto do plan.

2.- Coordinación

Con esta oficina técnica preténdese
crear mecanismos adecuados que garan-
tan a participación e colaboración entre
as distintas entidades que o compoñen,
unificando actuacións, permitindo que o
plan actúe como unha unidade represen-
tativa da promoción da saúde na cidade
de Vigo.

Obxectivos concretos

•Actuará como voceiro dunha única 
forma de afronta-las intervencións 
que no ámbito da promoción da 
saúde se desenvolvan na cidade.

•Será o órgano encargado de convo-
ca-las necesarias reunións de traba-
llo, comisións específicas temporais
necesarias, ou grupos ad hoc para 
iniciativas puntuais.

•Artellará os medios para que o nivel 

de información do conxunto do plan 
sexa igual e adecuado.

3.- Promoción e sensibilización

Esta oficina técnica pretende ser un
transmisor do labor técnico desenvolvido
polo plan, e dos principios que o guían,
cara a outros profesionais, ás administra-
cións e institucións implicadas, e a pobo-
ación en xeral.

Obxectivos concretos

•Difusión da actividade profesional 
conxunta das entidades que o con-
forman, en foros técnicos.

•Elaboración de materiais que recollan 
a actividade desenvolvida polo 
plan.

•Búsqueda de recursos técnicos e 
mesmo financeiros para o labor do 
plan no seu conxunto.

•Participación da comunidade nas 
accións globais do plan.

Persoal:

O persoal necesario para o seu funcio-
namento sería, como mínimo, de 2 persoas
cos seguintes  perfís profesionais: 

•Un/unha  técnico/a  superior (licen-
ciado/a) con  experiencia acreditada 
no ámbito das drogodependencias e 
a promoción da saúde.

•Un/ha administrativo/a.

Funcións do persoal da oficina:

Técnico/a superior: encargado/a de
organiza-la oficina técnica, e de a coor-
dinar. Máis en concreto:



- deseño de estudios de necesidades e da 
realidade no ámbito da promoción da 
saúde, na cidade de Vigo.

- deseño e organización de programas 
formativos e accións formativas con-
cretas, para as e os profesionais das 
entidades que compoñen o plan.

- deseño e organización de actividades 
formativas e de difusión para a poboa-
ción en xeral.

- deseño e realización de materiais 
escritos de difusión da actividade do 
plan.

- deseño e realización de materiais téc-
nicos escritos, propios do labor do plan 
local.

- actuar como transmisor do labor da ofi-
cina técnica coas entidades que partici-
pan no plan.

- seguindo as directrices do director 
técnico do plan, convocar xuntanzas, 
organizar comisións de traballo, e toda 
aquel labor necesario para a coordina-
ción do plan.

- desenvolverá actividades de relación e 
traballo puntual en colaboración coas 
entidades que participan no plan.

- desenvolverá labores de traballo de 
campo, necesarias para a posta en mar-
cha das actividades propias da oficina 
e do plan.

- aquelas que lle sexan encomendadas 
pola dirección técnica do plan.

Administrativo/a: o se labor  suporá
leva-lo peso administrativo da oficina
técnica do plan, e polo tanto deste. Así:

- tódolos labores administrativos necesa-
rios para a convocatoria de activida-
des, reunións, comisións, etc.

- Aqueles necesarios para que as entida-
des e as/os técnicos que participan no 
plan, dispoñan de información adecua-

da e puntual do labor do plan, e da que 
éste xera, cara á poboación en xeral.

- Manter arquivos adecuados coas fichas e 
datos das entidades e profesionais do plan.

- Encargarse de organiza-los materiais 
xerados polo plan, e todo aquel que 
sexa de interese para as entidades e 
profesionais que compoñen o plan, no 
ámbito da promoción da saúde.

- Aquelas que lle sexan encomendadas 
pola dirección técnica do plan.

O director técnico do plan, como 
responsable da oficina técnica :

Como se indica noutro apartado, 
o plan local vai contar cunha figura que
será a encargada de dirixir este, e que será
o director técnico. Este vai depender direc-
tamente do responsable político, e será vía
de transmisión dos acordos da asemblea
ou órgano colexiado de participación das
entidades.

A oficina técnica vai depender desta
figura. O persoal técnico desta vai desen-
volver algúns labores propios da figura
do director, cando por delegación sexa
necesario, particularmente polo respon-
sable técnico da oficina.

Dotación da oficina técnica:

Do mesmo xeito que nalgunhas leis,
como é a de voluntariado (Lei 3/2000 do
voluntariado de Galicia), fálase da nece-
sidade de que os concellos poñan en
marcha oficinas, na idea de que sexan o
instrumento técnico de traballo da
acción nese campo,  pénsase que pode
ser esa a vía de materializa-lo traballo
técnico do plan local.

Por iso, como aparece recollido no
documento do Plan de Galicia sobre 
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Obxectivos comúns

- Promover convenios 
con administracións, 
entidades e 
institucións, cara ó 
financiamento, 
artellamento de
recursos técnicos e 
persoais do 
plan, etc..

- Promove-la creación 
dun protocolo de 
colaboración entre as 
entidades do 
plan para o
desenvolvemento 
conxunto de 
programas.

Ano 2004

Xeneralización do 
seu uso

Ano 2002

Realización e deseño
dos protocolos

Ano 2003

Sinatura dos primeiros 
convenios

Aplicación dos  
primeiros protocolos

OBXECTIVOS COMÚNS e accións concretas

drogas 1997 – 2000, no apartado referi-
do á Administración local, dada a impor-
tancia da posta en marcha de plans
locais, artellando as partidas e aplica-
cións presupostarias dirixidas a ese
obxectivo (apartado II.7.4.2.), será o
Concello de Vigo o encargado de dispo-
los medios económicos e infraestructu-
rais  para ese fin.

Por outra banda, na idea de corresponsa-
bilizar a administracións e entidades no pro-
ceso, buscará o establecemento de convenios
e acordos para dotar dita oficina dos medios
necesarios para o seu funcionamento.

Cronoloxía

A posta en marcha da citada oficina,
farase simultaneamente co inicio das
accións do plan.

Inicialmente, por un período non supe-
rior a seis meses, será o Concello de Vigo, a
través da Concellería de Benestar Social, o
encargado de pór en marcha a oficina, e
asumirá o seu funcionamento.

Con posterioridade, tentarase que as en-
tidades do plan, en conxunto, asuman do
xeito que estimen, o funcionamento desta.
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- Promove-lo 
desenvolvemento dun 
protocolo de boas 
prácticas para 
entidades 
do PlsDA.

- Desenvolvemento 
dunha campaña de 
promoción do plan 
nos primeiros meses 
de posta en marcha.

- Promove-la realización 
dun estudio 
epidemiolóxico no 
ámbito de Vigo entre a 
poboación de 14 a 21 
anos, que permita 
defini-la incidencia do 
consumo de drogas na 
poboación xuvenil. 
Búscaríase o 
financiamento dunha 
caixa de aforros.

- Promoción de 
campañas de tipo 
informativo, dirixidas a 
bares, cafeterías 
e similares; de centros 
sociais, culturais, etc, 
cara ao cumprimento
da Lei de Galicia
sobre drogas.

Elaboración do 
protocolo

Deseño, e 
desenvolvemento 
da campaña

Proposta de estudio

Deseño da campaña 
e búsqueda de 
financiamento

Realización

Posta en marcha da
campaña

Obxectivos comúns Ano 2002 Ano 2004Ano 2003
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Participación no PLsDA : 

Para o PlsDA, estímase a necesidade
dunha postura unitaria no canto á visión
que como Concello existe sobre as dro-
godependencias e adiccións, o tratamen-
to que se fai do problema, as accións que
se inician e desenvolven, o apoio que se
lles dá a diferentes accións nese eido ou
a implicación en accións con terceiros.

O Concello de Vigo participa no
PlsDA como administración, nembargan-
tes concrétase a súa participación a tra-
vés dos departamentos máis relacionados
co ámbito da promoción da saúde, ben
porque teñan desenvolvido accións nese
campo, ben porque poidan facer unha
achega destacada nel.

Servicios sociais
(Polo feito de se-la concellería que

lidera as accións no ámbito da promo-
ción de saúde, a prevención das drogo-
dependencias, o seu tratamento e as
accións de incorporación social).

Promoción Económica e Emprego
(Polo papel que desenvolve no ámbi-

to da incorporación social).

Participación Cidadá
(Polo papel que ten nos ámbitos de traba-

llo cos colectivos cidadás, nas accións de pre-
vención, incorporación social,… e polo papel
de intermediación coas asociacións que ten).

Muller
(Polo papel que desenvolve esta con-

cellería no traballo de promoción da
muller, e a atención ás problemáticas que
lle son propias, incluídas as relacionadas
coa problemática das adiccións).

Educación
(Polo destacado papel que ten na

posta en marcha de accións preventivas
no ámbito escolar).

Xuventude
(Por se-lo departamento que ten desen-

volvido con anterioridade accións de
carácter preventivo e de promoción
social, entendendo o colectivo xove como
de particular atención no ámbito da pro-
moción da saúde).

Deportes
(Supoñendo este departamento un

apoio de accións de incorporación social
para as persoas con problemáticas rela-
cionadas co ámbito das drogodependen-
cias e outras adiccións, mesmo nas estra-
texias de normalización no ámbito do
tratamento daquelas, e pola promoción
dos hábitos de vida saudable cara á
poboación en xeral).

OMIC, Sanidade
(Polo que supón de implicación no

ámbito da saúde, nos aspectos sanitarios,
de apoio de accións de consumo, etc.).

* Segundo o acordo adoptado en Comisión de Goberno en sesión ordinaria do 11 de marzo de 2002, co quorum
regulamentario e por unanimidade dos aistentes,  polo que se da conta da participación do Concello de Vigo no
Plan local sobre drogodependencias e outras adiccións. 



41

Sector de Seguridade

(Polo que supón de accións de apoio
para a actividade de incorporación
social, máis aló do papel que pode ter no
canto a seguridade e persecución do
delicto, alonxados dos obxectivos do
plan).

Cultura (polas accións que se poden
desenvolver no ámbito da promoción da
actividade preventiva, e como apoio a
esta).

Tense valorado a idoneidade de que,
segundo a necesidade de artellar accións
conxuntas dende o Concello, se busque
a participación doutros departamentos,
máis aló dos indicados.

MEDIDAS ESTRATÉXICAS DENDE 
O CONCELLO

No canto ó funcionamento interno do
plan e o que supón para este Concello de
Vigo, suxírese a adopción das seguintes
medidas estratéxicas:

Medida estratéxica 1: 
Unidade de criterios na intervención
municipal no ámbito da promoción da
saúde.

Deberá o Concello de Vigo formularse a
adopción duns criterios comúns que res-
pecten por parte de tódolos departamentos
municipais, e no nivel técnico, uns princi-
pios comúns que sexan os propios do plan.
A participación do  Concello de Vigo no
plan debe ser unha participación unitaria,
que respecte os mesmos principios e direc-
trices, e que actúe mesmo como referente
das accións do plan en xeral, por adoita-las
estratexias que aquel ten no canto á coor-

dinación das medidas, optimización de
recursos, etc.

Medida estratéxica 2:
Adopción de accións conxuntas munici-
pais de intervención no ámbito da pro-
moción da saúde.

Promoverase a realización de accións
participadas por varios departamentos ou
oficinas municipais, na idea de promover
unha filosofía de colaboración e optimi-
zación de recursos, asesoramento e
apoio.

Medida estratéxica 3:
Unidade de criterios na colaboración
con entidades na intervención no ámbi-
to da promoción da saúde.

Así, os criterios comúns no desenvol-
vimento de accións que partan dende o
propio Concello deberán ser respectados
por parte de tódolos departamentos
municipais, cando estas accións sexan
desenvolvidas conxuntamente con outras
entidades alleas ó Concello de Vigo.
Mesmo, cando a colaboración sexa soa-
mente como subvención ou achega eco-
nómica puntual para accións de tercei-
ros.

Medida estratéxica 4:
Incorporación paulatina dos principios
manifestados polo plan, na filosofía de
traballo técnico dende os diferentes
departamentos municipais.

Así, cara ó desenvolvimento diario
das accións que lle son proprias, os dife-
rentes departamentos municipais integra-
rán os principios que regulan as accións
cara á promoción da saúde, dende os
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principios defendidos polo plan en 
xeral.

COMPROMISOS DE TRABALLO NO
EIDO DA PROMOCIÓN DA SAÚDE
DENDE O CONCELLO DE VIGO

Comisión Técnica
Interdepartamental 

Para dar unha resposta coherente
vaise constituír unha comisión interde-
partamental de carácter técnico, com-
posta por técnicos/as dos departamentos
que desenvolven a súa actividade en
relación coa promoción da saúde, ou
con aspectos relacionados con ela.

A dita comisión, que terá un carácter
consultivo, de posta en común de
accións, de planificación de accións
conxuntas cando procedan,… terá un
carácter aberto verbo da participación, e
funcionará de xeito profesionalizado.

A Oficina Técnica do Plan prestará
asesoramento e apoio a esta comisión, e
os seus membros.

Xuntarase periodicamente como xeito
de manter fluxos de información e comu-
nicación entre os seus membros, na idea
de unidade de criterios dende o Concello
de Vigo, antes indicada.

Carácter das Accións da Comisión 
Técnica Interdepartamental 

- Información mediante a posta en 
común da programación anual ou 
semestral de cada departamento no 
eido da promoción da saúde.

- Posibilidade de participación do perso-
al técnico en accións de carácter for-
mativo, desenvolvidas polo Plan.

- Acceso ós fondos documentais (biblio-
gráficos, de programación,…) do Plan 
a  través da súa oficina técnica, para 
a actividade desenvolvida por cada un.

- Apoio técnico da oficina técnica do 
plan, na programación e desenvolve-
mento de accións dentro do ámbito da 
promoción da saúde.

- Posibilidade de iniciar accións conxun-
tas por parte de diferentes departamen-
tos municipais no eido da promoción 
da saúde.

- Que o traballo de posta en común 
nesta comisión, sirva como un xeito de 
avaliación da actividade desenvolvida 
no ámbito municipal, no eido da pro-
moción da saúde.

En resume, a participación dos dife-
rentes departamentos nesta comisión, vai
permiti-lo intercambio de información, a
orientación da actividade municipal no
eido da promoción da saúde polos mes-
mos principios de traballo técnico, e a
adopción de estratexias comúns na cola-
boración con terceiros.

CRONOLOXÍA

Ano  2002:

Primeiro semestre   

- Constitución da Comisión Técnica 
Interdepartamental, trala aprobación 
do PlsDA.

- Elaboración do Plan de traballo da 
comisión nos vindeiros dous anos.
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Segundo semestre

- Participación nas primeiras accións for-
mativas do PlsDA, e uso da oficina téc-
nica como recurso.

- Primeiras propostas de traballo conxun-
tas.

Ano 2003

Primeiro semestre

- Elaboración e posta en marcha das pri-
meiras accións conxuntas.

- Outras accións de asesoramento e de 
tipo formativo, internas.

Segundo semestre

- Elaboración de materiais e campañas 
de prevención, conxuntas.

- Elaboración de protocolos de traballo 
en inclusión social e asistencia.

Ano 2004

Primeiro semestre

- Elaboración de proxectos conxuntos de 
traballo e posta en marcha de accións 
no ámbito da prevención.

- Primeiras accións conxuntas no ámbito 
da inclusión social.

- Aplicación dos protocolos de traballo 
con persoas con problemas de adic-
ción.

Segundo semestre

- Avaliación das accións desenvolvidas.
- Elaboración de conclusións e propostas 

de futuro.
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1. Introducción

A prevención das drogodependencias e
outras adiccións conta cunha curta historia,
nembargantes ten pasado por diversos
cambios na súa evolución.  Mesmo se pen-
samos que xa non estamos a falar soamen-
te de drogodependencias, senón que temos
aberto o horizonte á prevención de adic-
cións que non implican substancia.

Dende os anos 80 cando xorde de xeito
concreto a prevención das adiccións, case
de  xeito exclusivo a prevención da adicción
a substancias, con experiencias no ámbito
escolar, puntuais e sen continuidade. É unha
prevención primaria fundamentalmente
informativa e pouco discriminativa. Xorden
as primeiras accións no ámbito comunitario,
caracterizadas pola indefinición e, en oca-
sións, pola falta de metodoloxía.

Os anos 90 son o momento da evolu-
ción da prevención cara a programas do
ámbito da promoción da saúde. Accións
preventivas máis amplas, integrais, por
exemplo no ámbito educativo. Búscase
unha adaptación á realidade, sen diferen-
ciar entre drogas legais e ilegais, poten-
ciándose os plans de drogas en comunida-
des autónomas, e nos últimos tempos, a
aparición de plans de drogas municipais
avalados por concellos. É o momento da
consolidación das experiencias comunita-
rias aglutinadoras e integrais.

Neste momento, asistimos a un cambio
social que entende a importancia da saúde
e da súa promoción, individual e colectiva.
Cambio que se reflicte no tratamento infor-
mativo que se lle dá á prevención, aínda
que se manteña a imaxe negativa das dro-
godependencias e outras adiccións.

Aproximación conceptual

Cando se trata dende o PLsDA a pre-
vención,  faise enmarcándoa nunha estrate-
xia global de promoción da saúde como

parte dun continuo no que a asistencia e a
incorporación social son continuación, e
nas que se pode contribuír con accións pre-
ventivas. Tomamos como referencia o que
se recolle en documentos elaborados por
diferentes instancias, pero particularmente,
polo que se reflicte no Plan nacional de
drogas en prevención e o documento
marco de prevención en drogodependen-
cias do Plan de Galicia sobre drogas.

A prevención das drogodependencias e
outras adiccións enmárcase no ámbito da
promoción da saúde (en sentido amplo).
Por esta razón cómpre afastarse de intentos
de definición sobre prevención específica
ou inespecífica, primaria, secundaria ou ter-
ciaria, xa que o termo promoción da saúde
acolle tódolos anteriores, achegando un
senso máis en positivo có de prevención.

Partimos de que existen uns criterios xa
consensuados en canto á prevención:

- a necesaria adecuación da prevención á 
nosa realidade.

- integración desta nun plano conxunto.
- coherencia no desenvolvemento das accións 

de prevención.
En prevención cómpre prestar especial

atención a:
- os grupos de risco, que variarán segundo 

a drogodependencia ou adicción que se 
deba previr.

- a necesidade de artellar e promover medi-
das preventivas inespecíficas.

- propor actividades prioritarias dirixidas á:
- poboación xuvenil.
- participación de axentes sociais.
- a necesidade de coordinación de servicios.
- á educación para a saúde nos centros 

escolares.
- á corresponsabilidade da sociedade.
- á mensaxe que tanto sobre as drogas, 

coma doutras adiccións existe. 

Cómpre o aproveitamento de diferentes
elementos, sempre no marco ó que nos esta-



47

mos referindo. Así, por exemplo, o deporte
como elemento de prevención-promoción
implicará que non recorramos ó deporte-
competición, xa que poderiamos estar
apoiando a aparición de elementos contra-
preventivos, e mesmo actitudes violentas.

Definición do problema
Precísase da realización de estudios que

permitan avalia-las accións existentes hoxe en
prevención das drogodependencias e outras
adiccións.  Constátase que estas son múltiples
e diferentes, carecendo  de calquera coordi-
nación e moito menos de integración ningun-
ha. É preciso coñecer e optimizar, xa que se
corre o risco de estar a repetir accións, esgo-
tando destinos e deixando outros baleiros.       

Dentro do plan local entenderase que as
drogodependencias e outras adiccións son un
problema, o que é preciso responder coa
implementación de estratexias de prevención
enmarcadas na filosofía da promoción da
saúde.

A dependencia é un problema social que
precisa de estratexias globais e integrais. Así
falamos de promoción da saúde, coa necesa-
ria participación da comunidade. Como ins-
trumentos que capaciten á poboación están a
educación para a saúde e a intervención
comunitaria.

As drogodependencias e outras adiccións
son un problema complexo de saúde, que ten
unha rápida evolución no tempo e unha gran-
de variabilidade nas diferentes formas de
abordalo.

Débese entender que o fenómeno das
drogodependencias e outras adiccións vai
unido ó fenómeno da violencia (persoal,
familiar e social), polo que a intervención
para previ-las problemáticas que xera un
fenómeno debe integra-lo tratamento con-
xunto de ámbalas realidades.

Apóstase pola educación para a saúde e a
intervención comunitaria, como instrumentos
metodolóxicos.

Pódense incluír moitos xeitos de traballo
en prevención e promoción, con diferentes
modelos e dende diferentes ámbitos, pero
todos eles deben supor proxectos definidos e
avaliables, o que vai implicar que sexan com-
parables.

En prevención apóstase por un modelo de
competencia, onde o suxeito (individual ou
colectivo) sexa motor da súa promoción en
canto á saúde.

Precísanse modelos baseados na capacida-
de do individuo e na capacidade da comuni-
dade para resolve-los seus propios problemas.

OBXECTIVOS
Existe un obxectivo fundamental, a promo-

ción da saúde, e polo tanto, a prevención
como un eixo transversal a todo o traballo que
se desenvolve no plan, sexa primaria, secun-
daria ou terciaria.

Búscase referenciar, potenciar e integrar
tódalas accións de prevención do municipio
no PlsDA.

Marcáronse diversos obxectivos que teñen
un carácter xeral e engloban outras múltiples
accións.
• Artellar sistemas fiables de coñecemento da
realidade cara á súa aplicación na prevención
e promoción da saúde.
• Promover e artellar accións de sensibiliza-
ción, información e cambio de actitudes, diri-
xidas á poboación en xeral e a grupos e colec-
tivos en particular no ámbito da promoción da
saúde.
• Promover e desenvolver dende as entidades
do PlsDA, unha formación centrada particu-
larmente na capacitación de mediadores.
• Promover e procura-la implicación da co-
munidade nas accións de prevención e pro-
moción que se desenvolvan dende o PlsDA.
• Artellar medidas e programas dirixidos parti-
cularmente a colectivos que polas súas caracte-
rísticas precisen dunha atención particular.
• Promover que as accións desenvolvidas
polo PlsDA sexan acordes coas directrices
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marcadas pola comunidade científica para
ese ámbito.
Accións que explicitan os obxectivos:

- Promovendo a realización de estudios pre-
vios, deseñando programas e metodoloxías
que permitan darlles resposta ás necesidades
de prevención detectadas por aqueles.
- Dando a coñecer á comunidade as diferen-
tes accións que se están a levar a cabo, bus-
cando a súa implicación.
- Promovendo a formación ós/ás diferentes
axentes para o desenvolvemento eficaz dos
seus cometidos na área de prevención, procu-
rando a súa profesionalización.
- Promovendo a posta en marcha de recursos
ou actividades preventivos dende os diferentes
estamentos da comunidade.
- Potenciando programas adaptados á reali-
dade concreta de cada comunidade, evitando
no posible, programas estandarizados doutras,
que responden a realidades diferentes.
- Creando un foro permanente de debate que
permita analizar, intercambiar e reflexionar
sobre as accións que se están traballando.
- Velando para que as intervencións que se
fagan cumpran uns criterios mínimos de cali-
dade.
- Promovendo a continuidade das accións
emprendidas no campo da prevención bus-
cando un avance en canto á calidade destas.
- Buscando a integración das diferentes inter-
vencións que no ámbito comunitario se están
a desenvolver polo que respecta á prevención,
a través dunha coordinación cada vez máis
efectiva.
- Potenciando a avaliación das accións que
se enmarcan no ámbito da prevención no
plan local sobre drogodependencias e outras
adiccións.
- Buscando fórmulas para financia-la posta
en marcha de proxectos.
- Promovendo a implementación de progra-
mas con obxectivos, metodoloxías e avalia-
cións contrastadas.

- Avogando pola implementación de progra-
mas próximos á comunidade, para o que é
preciso fuxir de programas ou accións exter-
nas a esa realidade, alleas en modos e/ou con-
tidos.
- Promovendo que as accións preventivas
estean situadas na comunidade, e o máis preto
do individuo.
- Promocionando a tódolos sectores e axen-
tes implicados na prevención a través do for-
talecemento da súa profesionalización.
- Potenciando o papel da familia como axen-
te de saúde, así como dos educadores/as for-
mais e informais e as mediadores/as sociais.  
- Promovendo a implementación de progra-
mas que utilicen os grupos de iguais.
- Buscando o desenvolvemento de progra-
mas preventivos amplos.
- Promovendo o avance dende accións de
información, cara a outras de formación, e
sobre de todo de educación.
- Promovendo a formación como elemento
imprescindible do labor dos axentes preventi-
vos e de promoción.
- Promovendo estratexias de traballo integral
e integrador.

CRONOGRAMA DE OBXECTIVOS E  
LIÑAS DE ACTUACIÓN

En función dos ámbitos de traballo
Aproposta de accións faise en sete ámbitos

de traballo. Tres ámbitos centrados na inter-
vención dende o plan, e catro centrados nos
eidos receptores da intervención.
Ámbito da investigación.

Buscará prioriza-los estudios centrados nos
eidos educativo, familiar, e de xeito interno, do
traballo dos sistemas de avaliación para as
entidades e de xeito interno.
Ámbito da difusión e sensibilización.

Céntrase na elaboración de campañas diri-
xidas á poboación en xeral, e na elaboración
de materiais que lles sirvan ós diferentes axen-
tes para desenvolver accións preventivas,
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ademais da implicación dos medios de
comunicación no proceso.

Ámbito da formación

Prioriza as accións de carácter forma-
tivo centradas nos mediadores en promo-
ción da saúde.

Ámbito sociocomunitario

Artellará fórmulas para o asesoramento e
apoio ás demandas que xurdan dende ese
ámbito, así como a posta en marcha de ini-
ciativas que se centren en entidades de carác-
ter social, ou cara a colectivos concretos e en
particular en situación de risco.

Ámbito educativo

Buscará a posta en marcha de programas
preventivos nos centros educativos da cidade,
e a súa xeneralización,  e particularmente a
implicación das APAs nese ámbito.

Ámbito familiar

Na idea de facilitar recursos técnicos e
apoio ás familias cara á súa actuación como
axentes de promoción da saúde.

Ámbito laboral

Buscará a inclusión de estratexias de pre-
vención nas empresas, para o que facilitará
asesoramento e apoio técnico.

A. ÁMBITO INVESTIGACIÓN
Obxectivos específicos

-Promove-la realización dun 
estudio nos institutos da 
cidade para coñece-la opi-
nión do profesorado sobre 
o consumo de drogas entre 
o alumnado e que tipo de 
estratexias se  estan a utili-
zar para afrontar este pro-
blema. Este estudio debería 
estar desenvolvido no ano 
2003.

-Promove-la realización dun 
estudio na cidade para 
coñece-las actitudes das 
familias sobre o consumo de 
drogas entre os xoves, e as 
conductas destas verbo da 
solución dos conflictos que 
aquelas xeran. Este estu-
dio debería estar desenvol-
vido no ano 2004.

-Crear ou adecuar  un siste-
ma de avaliación dos pro-
gramas preventivos, local-

Ano 2002

Deseño do estudio

Deseño do sistema

Ano 2003

Desenvolvimento do 
estudio.
Presentación de 
resultados

Deseño do estudio

Elaboración so sistema

Ano 2004

Debate das conclusións 
nos institutos 

Desenvolvemento do 
estudio.
Presentación de 
resultados

Validación do sistema
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Obxectivos específicos

mente, que permita compa-
rar e mellora-las interven-
cións que se fagan no 
contorno local no ámbito da 
prevención. Para o ano 
2003 debería poderse dispor 
del, e no ano 2004, telo 
validado.

-Crear unha guía de boas 
prácticas na realización de 
accións de prevención
(programas, proxectos, activi-
dades). Debería estar 
realizada no ano 2003.

- Elaborar un catálogo de 
programas de prevención na 
cidade de Vigo. Debería 
estar rematado en 2003.

-Realizar unha campaña 
de sensibilización e 
información, dirixida á 
poboación xeral sobre o 
risco asociado ó consu-
mo de bebidas alcohóli-
cas e drogas de deseño e 
cocaína, con distribución
de material informativo.  
Sería unha campaña a 
desenvolvela no segundo
semestre do 2003, ou 
primeiro do 2004.

-Creación e distribución 
dunha Guía informativa 
sobre drogodependencias 
dirixida á poboación en 
xeral. Faríase e distribui-
ríase no ano 2004.

-Elaboración e distribu-
ción dunha Guía de 
Recursos adicados á 

Ano 2002

Deseño e proposta 
inicial da guía.

Inicio da elaboración.

Busca de financiamento
Deseño e Elaboración

Ano 2003

Primeiro borrador 
e revisión.

Remate do catálogo 
e presentación

Busca de financiamento
Deseño da campaña

Busca de financiamento
Deseño da campaña

Distribución

Ano 2004

Realización definitiva 
e difusión entre as 
entidades do PlsDA

Revisión

Desenvolvemento
da campaña

Desenvolvemento 
da campaña

B. AMBITO DA DIFUSIÓN E SENSIBILIZACIÓN
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Ano 2004

Continuación

Segundo e terceiro taller 
e primeira avaliación.

Realización do 
segundo curso.

Realización dun curso 
para a Policía Nacional.

Avaliación 
e continuación.

Obxectivos específicos

Adicción. Elaboraríase 
no ano 2002 e distribui-
ríase no ano 2003.

- Inclusión de indicacións 
sobre prevención e pro-
moción da saúde en 
publicacións e medios 
patrocinados polo 
Concello de Vigo. No 
2003 iniciaríase a dita 
inclusión. 

-Posta en marcha dun taller 
para profesorado que funcio-
ne como axente de saúde ou 
mediadores no ámbito esco-
lar.  Sería un programa para 
desenvolver no segundo 
semestre  do 2003, ou pri-
meiro do 2004.

-Posta en marcha dun curso 
de formación para mediado-
res sociais comunitarios para 
a intervención na reducción 
do consumo de drogas. Este  
curso debería ser realizado 
en 2003, e repetido en 
2004.

-Posta en marcha dun progra-
ma formativo no ámbito da 
promoción da saúde para a 
Policía Local e para a Policía 
Nacional.  No ano 2004  
deberían estar realizados  
canda menos un  curso
para cada unha delas.

-Desenvolvemento de 
accións formativas dirixidas 
a colectivos marxinais ou en 
risco.  No ano 2003, debería 
estar desenvolvida unha 
experiencia deste tipo. 

Ano 2002

Deseño do programa

Deseño do curso

Deseño do programa 
formativo

Deseño da acción 
formativa.

Ano 2003

Deseño e elaboración 

Primeiro taller.

Realización do 
primeiro curso

Realización dun curso 
para a Policía Local.

Posta en marcha da 
experiencia.

C. AMBITO DA FORMACIÓN
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Obxectivos específicos

-Posta en marcha dun 
programa formativo diri-
xido a educadores para 
accións de prevención
secundaria e terciaria en 
labor coordinado dende 
e para as entidades do 
PlsDA. Debería estar 
rematado en 2004.

-Posta en marcha dun sistema 
de asesoramento e apoio téc-
nico a iniciativas ou deman-
das comunitarias de preven-
ción. Sería un servicio parti-
cipado por tódalas entidades 
do PlsDA no ano 2004.

- Impulsa-la posta en marcha 
de programas de voluntaria-
do en prevención, con 
voluntarios que actúen como 
axentes de saúde en asocia-
cións e entidades sociais. No 
ano 2004 debería contarse 
cun grupo de voluntarios no 
10% das entidades sociais 
máis importantes.

-Posta en marcha dun 
servicio de atención e 
asesoramento a adoles-
centes sobre problemáti-
cas relacionadas coas 
adiccións. Debería estar 
en funcionamento no 
ano 2004.

-Posta en marcha de pro-
gramas e experiencias 
piloto dirixidas a colecti-
vos en situación de risco.
No ano 2003 debería 
porse en marcha a pri-
meira experiencia, que 
continuaría no 2004.

Ano 2004

Desenvolvemento das 
primeiras accións formativas

Avaliación das accións e 
continuación do sistema.

Desenvolvemento 
en entidades 
e primeira avaliación.

Posta en marcha. 

Continuación e 
primeira avaliación.

Ano 2002

Esquema do traballo 
que desenvolver

Deseño e adecuación 
das posibilidades 
técnicas dende os 
recursos do PlsDA

Deseño do programa 
e publicitación

Estudio da realidade 
e deseño da intervención.

Ano 2003

Redacción do programa,
busca de formadores

Primeiras accións de 
asesoramento e apoio.

Accións formativas dirixidas
ás e ós voluntarios

Deseño e articulación 
do servicio.

Posta en marcha 
da primeira experiencia.

D. ÁMBITO SOCIOCOMUNITARIO
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-Posta en marcha dun 
programa piloto de apoio
preventivo a pais e nais. 
Faríase a traverso das 
ANPAS.  Sería un pro-
grama a pór en marcha  
no segundo semestre 
do 2003.

-Posta en marcha dun 
programa formativo diri-
xido a familias como 
axentes de prevención, a 
través das entidades do 
PlsDA.  Sería un progra-
ma que se iniciaría 
como experiencia piloto 
no ano 2004.

- Promoción de progra-
mas educativos de pre-
vención e promoción da 
saúde en tódolos centros 
educativos da cidade. No
ano 2004, debería estar 
xeneralizado na maioría 
dos centros de ensino da 
cidade de primaria e 
secundaria.

Debería chegarse ó 50% 
dos centros de ensino 
da cidade, con cando 
menos un programa.

Deseño, elaboración e posta
en marcha do programa

Deseño do programa 
educativo e búsqueda
de recursos

Debería chegarse ó 75% 
dos centros.

Continuación.

Desenvolvemento do 
primeiro programa 
educativo polas entidades
do PlsDA.

O 90% dos centros 
debería contar con, cando 
menos, un programa.

Obxectivos específicos

-Posta en marcha de pro-
gramas de educación de 
rúa, dirixidos a colectivos
en risco.  No ano 2004 
deberían estar en marcha
cando menos tres programas.

-Posta en marcha de pro-
gramas de dinamización 
no ámbito da promoción 
da saúde en centros 
sociais. No ano 2004, 
cando dous centros 
deberían contar con 
estes programas.

Ano 2002

Posta en marcha do 
primeiro programa 
nunha zona.

Achegamento ás 
actividades dos centros.

Ano 2003

Avaliación do programa e
continuación. Posta 
en marcha do segundo pro-
grama.

Deseño e posta en marcha
dunha experiencia – 
piloto nun centro.

Ano 2004

Avaliación do segundo 
programa e posta en
marcha dun terceiro 
programa.

Posta en marcha 
da segunda experiencia 
–piloto. Avaliación.

E. ÁMBITO EDUCATIVO
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F. FAMILIAR

-Potencia-la creación de 
comisións de traballo nas 
empresas, no ámbito da pre-
vención das adiccións e da 
promoción da saúde, com-
postos polos comités e as 
empresas.  Sería un obxecti-
vo para conseguir que no 
ano 2004, cando menos 
debería existir unha expe-
riencia nunha grande  
empresa da cidade.

- Elaboración conxunta de 
guías preventivas para o 
ámbito laboral entre técnicos 
do PlsDA e persoal de 
empresas. Debería iniciarse 
esta acción a finais de 2003.

Contactos con grandes 
empresas e comités 
destas

Deseño e inicio da 
elaboración das Guías.

Cando menos nunha, 
ha de poñerse en marcha 
un programa 
de prevención.
Canda menos nunha, 
ha de se incluir no 
convenio colectivo, 
os programas 
de prevención.

Elaboración e proba 
dos materiais.

G. ÁMBITO LABORAL

Obxectivos específicos

-Posta en marcha dun 
programa de asesoramen-
to a pais e nais, a través 
das entidades do PlsDA.  
Sería un programa que se
iniciaría como experien-
cia piloto no ano 2003.

- Posta en marcha de pro-
gramas de Escolas de Pais
e Nais promovidos dende
as entidades do PlsDA.
Sería necesario que no 
2004, tódalas entidades 
do PlsDA, tiveran desen-
volvido cando menos 
unha experiencia.

- Elaboración de materiais 
para nais e pais cara á 
súa orientación como 
axentes de saúde. 
Deberían estar 
rematados en 2004

Ano 2002

Deseño do programa

Deseño e posta en marcha
de experiencias-piloto

Ano 2003

Posta en marcha do 
programa en canda 
menos dúas entidades 
do PlsDA.

Consolidación das Escolas 
de Pais e Nais.

Deseño e elaboración.

Ano 2004

Desenvolvemento do
programa no 50% 
das entidades do PlsDA.

Que cada entidade do 
PlsDA desenvolva canda 
menos unha EdPN. 
Avaliación e posta 
en común

Elaboración, remate 
e presentación
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Uns apuntamentos finais no canto 
a coordinación, recursos e avaliación.

As propostas de acción recollidas no
Plan no canto a prevención, tentan  a
racionalizalización dos recursos dispoñi-
bles e a optimización dos esforzos.
Pénsase que soamente coa coordinación
e o traballo conxunto, compartido por
tódolos axentes implicados nos procesos,
poderá darse resposta ás necesidades da
comunidade no ámbito preventivo. Así,
vese moi necesaria a coordinación entre
asociacións e administración, nun inter-
cambio que supoña igualdade de obrigas
e dereitos verbo  das accións de promo-
ción da saúde. Mesmo semella  máis
apropiado falar de integración de accións
que de coordinación. Así, integrar supón
fundir accións noutras cualitativamente
diferentes, máis cá suma destas nunha
adición por tanto cuantitativa.

Por outra banda considérase necesaria
a implicación de tódolos axentes sociais,
e  tódalas áreas de traballo para e coa
comunidade (sociais, sanitarias, urbanísi-
ticas, .... ) Xa se ten proposto como xeito
de coordinación, lugar de encontro e
dinamizador de recursos, a creación dun
foro de debate.

Potenciarase a creación de equipos de
traballo interdisciplinar dende varias
entidades para a redacción, seguimento e
avaliación de programas de prevención
na cidade de Vigo. 

Para o PlsDA, son recursos para a pre-
vención das drogodependencias e adic-
cións:

- as administracións e institucións
- as asociacións e colectivos
- e a coordinación comunitaria como 

fusión dos diferentes elementos 
dunha realidade concreta.

Por outra banda, no canto a avalia-
ción, buscarase velar porque tódolos pro-
gramas, proxectos e actividades que se
desenvolvan no ámbito da prevención
nesta cidade, conten con indicadores
adecuados que permitan a súa avaliación
e comparación. 

Así, as entidades que formen parte
desta área, promoverán que tódalas ini-
ciativas que se implementen conten cun
apartado de avaliación. Entendendo
apropiado que as avaliacións que se apli-
quen estean presentes en todo o proceso,
dende a programación e estudios, á
implementación das accións.





A asistencia de drogodependencias en
Galicia atópase regulada por unha nor-
mativa específica, pero non existe o
mesmo grao de regulación para aquelas
conductas adictivas sen substancia.

Así, na Lei 2/1996 de Galicia sobre
drogas (LGD), é considerada droga toda
aquela substancia que administrada ó
organismo estimula, inhibe ou perturba as
funcións psíquicas, prexudica a saúde e é
susceptible de xerar dependencia. De
forma máis específica, confírese esta cua-
lificación  ós estupefacientes e psicotropos
determinados polas convencións interna-
cionais, as bebidas alcohólicas, o tabaco,
e outros productos e substancias suscepti-
bles de produci-los efectos propios das
drogas. Esta lei establece os criterios para
a coordinación das entidades e institu-
cións que actúan no campo das drogode-
pendencias e regula o conxunto de
accións dirixidas á prevención, tratamen-
to e integración social das e dos afectados.
No ámbito competencial, establece que
corresponde á  administración autonómi-
ca a planificación xeral e avaliación de
necesidades, demandas e recursos, a
coordinación e ordenación das funcións,
actuacións e servicios, a autorización,
rexistro, acreditación e inspección de cen-
tros, programas e servicios, e o establece-
mento dun sistema centralizado de infor-
mación e documentación. A planificación
dos obxectivos, prioridades e estratexias
de actuación en materia de drogodepen-
dencias lévase a cabo a través dun Plan de
Galicia sobre drogas (PGD) que resulta
vinculante para tódalas administracións
públicas e entidades privadas ou institu-
cións que reciben fondos da Administra-
ción autonómica para realizar actuacións
sobre drogodependencias. 

A pesar da definición do concepto
droga sostida na LGD, desde o punto de 

vista histórico, a asistencia de drogode-
pendencias limitouse fundamentalmente a
abordaxe do fenómeno de dependencia de
drogas ilegais. Os dispositivos de trata-
mento, o circuito asistencial definido, e os
programas de tratamento desenvolvidos
desde o PGD orientáronse de forma case
exclusiva a abordaxe do fenómeno de
dependencia de opiáceos, aínda que pau-
latinamente foron ofrecendo respostas a
necesidades de tratamento por dependen-
cia de outras substancias ilegais. Ata hai
pouco tempo, os convenios para a asisten-
cia de drogodependencias excluían espe-
cificamente a atención das dependencias
de tabaco ou de alcohol, salvo que foran
concomitantes ás de drogas ilegais.

Así, desde os anos oitenta, foise de-
senvolvendo unha auténtica rede asisten-
cial específica para drogodependentes,
paralela á do Servicio Galego de Saúde
(SERGAS), e que na  actualidade  conso-
lidou unha oferta ampla e diversificada
de dispositivos e programas asistenciais. 

A asistencia a persoas con dependen-
cia tabáquica ou alcohólica, sen embar-
go, foise desenvolvendo sempre en
estructuras normalizadas da rede sanita-
ria xeral, ben desde atención primaria ou
desde saúde mental, pero sen que se pui-
dese falar dunha rede asistencial especí-
fica, nin da existencia  dun plan de inter-
vención estructurado para a posta en
marcha de programas estratéxicos de
carácter asistencial. No caso do alcoho-
lismo, hai que sinala-la existencia de uni-
dades de tratamento de alcoholismo
(UTAs) que, mediante convenio coa
administración autonómica, ofrecían
programas asistenciais de carácter multi-
disciplinar. Na actualidade, só unhas
poucas UTAs manteñen esta actividade,
con dependencia funcional da rede asis-
tencial de saúde mental.



A estratexia nacional sobre drogas
para o período 2000-2008 establece que
a asistencia ás e ós enfermos drogode-
pendentes debe realizarse a través do
Sistema Nacional de Saúde e do Sistema
de Acción Social e Servicios Sociais,
complementados con recursos privados
debidamente autorizados e/ou acredita-
dos ó que denominan “Sistema de
Asistencia e Integración Social de Drogo-
dependentes”. Este sistema deberá obser-
va-la estructuración de circuitos terapéu-
ticos que consideren a participación da
Rede de Saúde Mental, os equipos de
Atención Primaria de Saúde, e os servi-
cios sociais nos programas asistenciais
para drogodependentes.

Tanto as estratexias do Plan nacional
sobre drogas (PND), como as do PGD
coinciden na necesidade de realizar
unha oferta homoxénea de programas de
calidade, baseados en sustratos científi-
cos, sen as pasadas diferencias entre dro-
gas legais e ilegais. O sistema asistencial
fundaméntase na coordinación das admi-
nistracións con responsabilidade compe-
tencial sobre a saúde e os servicios
sociais, xa que o proceso de tratamento
está íntimamente vinculado ó da incor-
poración social. 

Precisamente, este estreito vínculo entre
asistencia e incorporación social fai espe-
cialmente relevante o papel das administra-
cións locais, sen a cal, a abordaxe das  dro-
godependencias estaría seriamente limita-
do. Se ben esta afirmación  fundaméntase
nas competencias atribuídas á
Administración local en materia de preven-
ción e incorporación social, non é menos
certa no que se refire ó ámbito asistencial.
No momento actual, aínda que as compe-
tencias en materia de asistencia sanitaria

son da Administración autonómica, a
maior parte da prestación efectiva dos ser-
vicios lévase a cabo desde dispositivos asis-
tenciais xestionados por administracións
locais, iniciativas privadas constituídas en
asociacións sen ánimo de lucro, funda-
cións, e ONGs.

Tanto desde o PND como desde o
PGD recoñécese que a participación das
administracións locais desempeña un
papel fundamental para conseguir unha
adecuada efectividade das estratexias de
intervención en drogodependencias. De
xeito xeral, a LGS especifica que as
administracións públicas de Galicia vela-
rán polo desenvolvemento das activida-
des asistenciais precisas para o tratamen-
to dos diversos problemas derivados do
consumo de drogas, a desintoxicación, a
deshabituación-rehabilitación, e a aten-
ción ás  complicacións orgánicas, psíqui-
cas e sociais, e as urxencias derivadas do
consumo de drogas. Desde o PGD arti-
cúlase a participación da Administración
local a través de plans municipais e inter-
municipais sobre drogodependencias, a
programación centrada na prevención e
a incorporación social, e o apoio e coor-
dinación coas ONGs do seu ámbito terri-
torial.

Antes de trata-la descrición dos obxecti-
vos e estratexias asistenciais do PLDA, hai
que mencionar que os artigos 16 a 20 da
LGS establecen a normativa básica en
materia de dispositivos asistenciais, crite-
rios de actuación, asistencia sanitaria públi-
ca, servicios sociais, movemento asociati-
vo, e asistencia á poboación drogodepen-
dente interna, detida ou reclusa. Así
mesmo, o PGD establece os dispositivos
que conforman a Rede Asistencial de
Drogodependencias (anexo 1), o circuito



terapéutico de atención, estructurado en
diferentes niveis de intervención, de acordo
co grao de especialización de cada dispo-
sitivo (anexo 2), e o catálogo de programas
asistenciais dispoñibles (anexo 3).

En contraste con todo o anterior, as
conductas adictivas sen substancia non
dispoñen dunha consideración normati-
va diferenciada e son atendidas desde as
estructuras dun sistema xeral de saúde.
Esta situación responde, posiblemente, a
que unha menor incidencia e demanda
de tratamento non condicionou ata agora
a necesidade de desenvolver medidas
específicas. Sen embargo, a existencia de
asociacións de afectados que ofertan
accións asistenciais e de grupos de auto-
axuda poden se-la expresión dunha defi-
ciente resposta asistencial por parte do
sistema sanitario xeral.  

A guía de recursos incluída neste
PLDA recolle a situación actual relativa a
dispositivos e programas asistenciais dis-
ponibles no noso ámbito territorial
(anexo 4). En xeral, pode dicirse que a
área de Vigo dispón xa dun considerable
número de recursos específicos para a
atención de drogodependencias. As prio-
ridades en materia asistencial non pasan,
en principio, pola creación de novos dis-
positivos senón por incrementa-la calida-
de e capacidade destes e polo desenvol-
vemento de medios que permitan mello-
ra-la coordinación das accións levadas a
cabo, tanto desde os recursos específicos
como desde as redes normalizadas de
atención sanitaria e social. 

Finalmente, non debe esquecerse a
necesidade de conseguir unha maior nor-
malización da propia rede asistencial
específica. No futuro debe mellorarse o

grado de aceptación social destes dispo-
sitivos e a súa integración comunitaria.     

Tendo en conta o anterior, a Área de
Asistencia do Plan local de drogodepen-
dencias e outras adiccións (PLDA) de
Vigo fundaméntase na necesidade de dis-
poñer dun instrumento que permita unha
coordinación eficiente das accións asis-
tenciais que se levan a cabo no seu ámbi-
to territorial. Tal como se sinala no docu-
mento de bases para a elaboración do
presente PLDA, perséguese a mellora da
coordinación e grao de complementarie-
dade entre os programas ofertados polas
diversas entidades que traballan no
ámbito local, e o desenvolvemento
dunha rede asistencial máis adaptada ás
necesidades particulares da nosa área.

O compromiso xeral, en materia asis-
tencial, das entidades que integran este
PLDA é traballar para alcanza-los obxec-
tivos establecidos polas estratexias do
PNS e PGS, desde a atención ás necesi-
dades específicas da área de Vigo e esta-
blecendo mecanismos de coordinación
no ámbito local.

OBXECTIVOS

O obxectivo fundamental do PLDA de
Vigo desde o punto de vista asistencial é
acada-lo  cumprimento dos obxectivos
formulados polas estratexias do PND e
do PGD, atendendo ás características e
necesidades específicas do ámbito terri-
torial local.

Para conseguir este obxectivo funda-
mental, o PLDA promoverá a difusión
das estratexias nacionais e autonómicas
entre tódalas entidades e institucións que
traballan no ámbito local e buscará a



colaboración destas para acadar, me-
diante accións consensuadas e coordina-
das, os obxectivos formulados.

A estratexia nacional sobre drogas
2000-2008 establecida desde o PNS,
propón os seguintes obxectivos para a
reducción dos danos asociados ó consu-
mo de drogas e para a área de asistencia
e integración social.

Obxectivos para a reducción dos danos:

1. Procurar que a maioría da poboa-
ción drogodependente poida acce-
der a programas de reducción de 
danos.

2. Pór en marcha de forma xenerali-
zada programas de reducción do 
dano asociado ó consumo de dro-
gas, especialmente os programas 
de intercambio de xiringas, sexo 
máis seguro e consumo de menos 
risco.

3. Establecer, desde os plans autonó-
micos sobre drogas e SIDA e os 
colexios farmacéuticos, estratexias 
para a posta en marcha nas oficinas 
de farmacia de programas de 
reducción de danos.

4. Realizar programas de implanta-
ción da vacinación sistemática á 
poboación drogodependente en 
relación ó tétanos, hepatite B, así 
como quimioprofilaxe antitubercu-
losa.

5. Implantar programas de educación 
sanitaria tendentes á reducción do 
dano por consumo de alcohol, 
tabaco e outras drogas entre a 
poboación xeral.

6. Impulsa-la calidade dos programas 
de tratamento con agonistas, 
implementados no conxunto da 

rede asistencial pertencente ó 
Sistema Nacional de Saúde.

7. Diversifica-la oferta dos programas 
de reducción de danos nos centros 
penitenciarios, mediante diferentes
iniciativas, tales como a extensión 
dos programas de intercambios de 
xiringas.

Obxectivos para asistencia e integración
social:

1. Defini-lo circuito terapéutico do 
Sistema Asistencial e da Integra-
ción Social do Drogodependente, 
adaptándoo ó definido pola Estra-
texia Nacional sobre Drogas.

2. Incorporar estratexias para mellora-
la abordaxe terapéutica das perso-
as que teñen problemas relaciona-
dos co consumo de alcohol, taba-
co, as novas drogas e os novos 
patróns de consumo.

3. Ofertarlles ós drogodependentes 
atención ambulatoria en centros 
específicos situados dentro da área 
de saúde onde residen.

4. Mellora-la calidade asistencial 
obxectiva e os resultados dos pro-
gramas de tratamento, establecen-
do mecanismos de avaliación.

5. Impulsa-los programas de detec-
ción precoz e intervención tempe-
rá dirixidos a menores con proble-
mas de consumo de drogas e ás e 
ós fillos de adictos.

6. Garanti-la atención ás persoas deti-
das con problemas relacionados 
co consumo de drogas.

7. Estende-los módulos terapéuticos 
ós centros penitenciarios poliva-
lentes e potenciar experiencias 
como as comunidades terapéuti-
cas penitenciarias.



8. Prioriza-lo ingreso de reclusas e 
reclusos drogodependentes en 
programas formativo-laborais.

9. Garanti-la existencia e o desen-
volvemento dos grupos de aten-
ción a drogodependentes nos cen-
tros penitenciarios.

10. Desenvolve-los programas pe-
nitenciarios dirixidos específica-
mente a mulleres

11. Promover, por parte dos conce-
llos dos municipios de máis de 
20.000 habitantes ou agrupacións 
de municipios legalmente estable-
cidas, programas de integración 
social dos drogodependentes en 
función das súas necesidades e 
recursos.

12. Fomenta-la coordinación e o tra-
ballo conxunto das redes de saúde  
e servicios sociais con obxecto de 
establecer programas individuali-
zados que empreguen tódolos 
recursos dispoñibles no ámbito 
autonómico e local.

13. Dispoñer, por parte dos plans 
autonómicos e locais sobre dro-
gas, de programas de formación e 
emprego, tanto normalizados 
como específicos.

14. Manter e intensifica-la colabora-
ción coas axencias públicas de 
emprego, en orde a facilita-la 
incorporación de drogodependen-
tes en tratamento ós programas de 
formación ocupacional.

O PGD formula os seguintes obxectivos
xerais para a área de asistencia, durante
o período 2001-2004:

1. Garanti-la atención ás e ós drogo-
dependentes, impulsando medidas
que faciliten a súa accesibilidade ó 

sistema xeral de coidados da 
saúde.

2. Accesibilidade ós programas de 
agonistas opiáceos para o 100% 
dos pacientes que os precisen, con 
listas de espera inferiores a dúas 
semanas.

3. Xeneralización das estratexias de 
prevención de riscos dentro da car-
teira de servicios das UADs da rede 
do PGD, incluídas no subprograma
de tratamento de reducción do 
dano.

4. Promover, nos centros penitencia-
rios radicados na nosa comunidade 
autónoma, a posta en marcha de 
programas para a mellora do nivel 
de saúde da poboación reclusa 
usuaria de drogas, e para a súa 
motivación e acceso a programas 
asistenciais.

5. Promove-la atención a persoas 
detidas con problemas relaciona-
dos co consumo de drogas.

6. Ofertar programas de tratamento 
específicos para a atención a po-
boacións especiais.

7. Promove-la atención ós drogode-
pendentes asegurando os princi-
pios de accesibilidade, gratuidade 
e voluntariedade.

8. Nas cidades de máis de 100.000 
habitantes  promoverase a posta en 
marcha de programas de emerxen-
cia para drogodependentes, espe-
cialmente para aqueles que non 
acoden á rede asistencial.

9. Promoverase a participación dos 
centros de atención primaria e as 
oficinas de farmacia de Galicia no 
protocolo de colaboración para o 
programa de mantemento con deri-
vados opiáceos.

10.Promove-la mellora dos indicado-



res asistenciais relacionados con 
criterios de calidade do proceso 
asistencial.

Atendendo a todo o anterior, e facendo
súas as formulacións do PND e o PGD, o
PLDA define os  propios obxectivos xerais,
tal e como se especifica a continuación:

1. Consegui-la representación na 
área de asistencia do PLDA do 
100% dos recursos específicos de 
asistencia de drogodependencias e 
outras adiccións, e dos  recursos 
xerais de carácter sanitario e social 
implicados na asistencia de 
pacientes con conductas adictivas

2. Elaborar periodicamente unha 
guía de recursos asistenciais, 
como instrumento de difusión da 
oferta terapéutica, dirixido a 
mellora-lo coñecemento social 
sobre os recursos dispoñibles.

3. Consensuar, mediante a participa-
ción de tódolos axentes implica-
dos, a realización de protocolos de 
coordinación e accións estratéxi-
cas para acada-los obxectivos do 
PLDA en materia asistencial no 
ámbito local.

4. Promove-las accións necesarias 
para consegui-lo diagnóstico pre-
coz das drogodependencias e 
outras adiccións, a plena accesibi-
lidade ós recursos asistenciais de 
carácter sanitario e social, median-
te estratexias de captación activa e 
coa participación coordinada de 
tódolos recursos que integran os 
tres niveis do circuito terapéutico.

5. Promove-lo desenvolvemento de 
programas dirixidos a colectivos 
especiais, minorías étnicas, meno-
res e fillos de adictos.

6. Promove-lo mantenemento dunha 
oferta asistencial diversificada, esta-
ble e de calidade para a atención de 
persoas con problemas de drogode-
pendencias e outras adiccións.

7. Pór en marcha estratexias que per-
mitan mellora-la oferta asistencial 
para as persoas con problemas 
relacionados co consumo de 
alcohol, tabaco, novas drogas e 
patróns de uso, e adiccións sen 
substancia.

8. Promover programas de reducción 
do dano, de intervención en rúa, e 
de emerxencia para drogodepen-
dentes, para responder ás necesi-
dades máis básicas destas persoas 
mentres non acceden ós recursos 
asistenciais normalizados.

9. Promover unha maior participa-
ción do entramado social local no 
desenvolvemento de ofertas asis-
tenciais de carácter ocupacional, 
formativo, laboral ou de calquera 
outro tipo que favorezan a integra-
ción social das persoas con pro-
blemas de adiccións e do seu 
entorno familiar.      

10.Establecer mecanismos de avalia-
ción continuada da oferta asisten-
cial no ámbito local, mediante o 
uso de indicadores e instrumentos 
obxectivos.

En consecuencia con todo o anterior, o
PLDA de Vigo establece os obxectivos espe-
cíficos que se recollen na táboa seguinte:
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OBXECTIVOS XERAIS E ESPECÍFICOS

1. Consegui-la representación na área de 
asistencia do PLDA do 100% dos recursos 
específicos de asistencia de 
drogodependencias e outras adiccións, 
e dos recursos xerais de carácter sanitario e
social implicados na asistencia 
de pacientes con conductas adictivas

2. Elaborar periodicamente unha guía de 
recursos asistencial, como instrumento de 
difusión da oferta terapéutica, dirixido 
a mellora-lo coñecemento social sobre 
os recursos dispoñibles.

3. Consensuar, mediante a participación 
de tódolos  axentes implicados, 
o desenvolvemento de protocolos 
de coordinación e accións estratéxicas para
acada-los obxectivos do PLDA en materia 
asistencial no ámbito local.

4. Promove-las accións necesarias para 
consegui-lo diagnóstico precoz das 
drogodependencias e outras adiccións, 
a plena accesibilidade ós recursos 
asistenciais de carácter sanitario e social,
mediante estratexias de captación activa 
e coa participación coordinada de tódolos
recursos que integran os tres niveis do circuito 
terapéutico.

4.1 Coordinación entre recursos específicos
4.2 Coordinación con atención primaria 
de saúde
4.3 Coordinación con saúde mental
4.4 Coordinación con unidades de VIH-SIDA
4.5 Coordinación con servicios de urxencias
4.6 Coordinación con programas de saúde 
pública:  tuberculose, vacinacións, etc
4.7 Coordinación con servicios sociais
4.8 Coordinación con asociacións e ONGs
4.9 Coordinación con policía e 
Administración de Xustiza

2002

50% dos recursos

1ª edición e difusión

Deseño

Mellora
Deseño
Deseño
Deseño
Contacto

Aumento usuarios

Deseño
Deseño

Contacto

2003

80% dos recursos

Actualización e difusión

Implantación

Seguimento
Implantación
Implantación
Implantación
Deseño

Cobertura 100%

Implantación
Implantación

Deseño

2004

100% dos recursos

Actualización e difusión

Seguimento

Seguimento
Seguimento
Seguimento
Seguimento
Implantación

Seguimento

Seguimento
Seguimento

Implantación
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Aumento usuarios 10%
Aumento usuarios 10%
Aumento usuarios 10%
Aumento usuarios 10%
Aumento usuarios 10%

Propostas para o
seguinte PLDA

Seguimento
Implantación
Implantación
Implantación

Seguimento
Aumento usuarios 10%
Aumento usuarios 10%

Seguimento

Seguimento e análise
do período 2002-2004

Aumento usuarios 10%
Aumento usuarios 10%
Aumento usuarios 10%
Aumento usuarios 10%
Aumento usuarios 10%

Seguimento

Seguimento
Deseño
Deseño
Deseño

Implantación
Aumento usuarios 10%
Aumento usuarios 10%

Implantación

Seguimento

Aumento usuarios 10%
Aumento usuarios 10%
Aumento usuarios 10%
Aumento usuarios 10%
Mellorar coordinación

Estudio inicial

Deseño e implantación
Estudio
Estudio
Estudio

Deseño
Aumento usuarios 10%
Implantación

Contacto e deseño

Deseño e implantación

5. Promover programas dirixidos a colectivos
especiais, minorías étnicas, menores 
e fillos de adictos.

5.1 Mulleres embarazadas
5.2 Menores e fillos de adictos
5.3 Asistencia a detidos e poboación reclusa
5.4 Prostitutas
5.5 Minorías étnicas

6. Promove-lo mantenemento dunha oferta 
asistencial diversificada, estable e de calidade
para a atención de persoas con problemas de
drogodependencias e outras adiccións.

7. Desenvolver estratexias que permitan 
mellora-la oferta asistencial para as persoas 
con problemas relacionados co consumo de 
alcohol, tabaco, novas drogas e patróns 
de uso, e adiccións sen substancia.

7.1 Novas drogas e patróns de uso
7.2 Tabaco
7.3 Alcohol
7.4 Adiccións sen substancia

8. Promover programas de reducción do dano, 
de intervención en rúa, e de emerxencia para 
drogodependentes, para responder ás necesidades
máis básicas destas persoas mentres non 
acceden ós recursos asistenciais normalizados.

8.1 Programas de emerxencia
8.2 Programas de reducción do dano
8.3 Programas de rúa

9. Promover unha maior participación do 
entramado social local na posta en marcha 
de ofertas asistenciais de carácter ocupacional, 
formativo, laboral ou de calquera outro tipo que
favorezan a integración social das  persoas con 
problemas de adiccións e do seu entorno familiar.

9.1 Programas de coordinación comunitaria

10. Establecer mecanismos de avaliación 
continuada da oferta asistencial de ámbito 
local, mediante o uso de indicadores 
e instrumentos obxectivos.
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1. Introducción

A Comunidade Europea proponlles ós
seus estados membros un conxunto de
accións encamiñadas á protección da saúde
e seguridade pública, dentro dun marco de
xustiza e cooperación internacional. Para iso
establece catro elementos clave, que permi-
ten unha abordaxe multidisdiplinar e inte-
gral do problema das drogodependencias:

1. Reducción da demanda
2. Reducción da oferta e loita contra o

tráfico ilegal
3. Cooperación internacional
4. Coordinación a escala nacional e da

Unión.
Dende esta perspectiva, vaise vertebran-

do o Plan nacional, os plans autonómicos e
os plans locais.

Os plans nacionais asumen as caracterís-
ticas principais das directrices europeas e
adaptan estas a unha situación de estado,
que no caso de España ten que ter en conta
a súa constitución autonómica. 

O PND establece no punto 1, reducción
da demanda, tres liñas de traballo funda-
mentais para a abordaxe deste apartado.

I-  Prevención do consumo
II-  Reducción do dano
III- Asistencia e integración.
Esta abordaxe faise desde o punto de

vista biopsicosocial, cun conxunto de
accións emprendidas desde cada liña de tra-
ballo en función duns obxectivos concretos,
a acadar antes do 2004.

A integración figura aquí como un termo
engadido a asistencia. Existen outras acep-
cións como incorporación ou reinserción,
utilizadas noutros plans, por iso é preciso
axeitar a terminoloxía para que nos enten-
damos adecuadamente.

Así cando falemos de integración social,
estaremos entendendo o conxunto de esfor-
zos encamiñados á preparación dun soporte

común de traballo, onde se sitúan os recur-
sos adaptados (comunidades terapéuticas,
unidades de día, centros asistenciais, pisos
terapéuticos , etc) e as canles ( leis, protoco-
los, programas, observatorios, etc) necesa-
rios de coordinación profesional.

A incorporación social será a estratexia,
que permita unha actuación personalizada
encamiñada á recuperación integral da per-
soa, ou no seu defecto, a unha mellora da
calidade de vida.

A adaptación das estratexias cara un plan
local en materia de integración e incorpora-
ción social deben de ser concretas e atender
á realidade sanitaria, social, cultural e eco-
nómica existente, considerando a dimen-
sión metropolitana de Vigo.

Na integración de recursos públicos e
privados, estableceranse itinerarios de incor-
poración social, mantendo sempre o seu
carácter non segregante. 

Este documento de traballo parte da aná-
lise feita, desde os encontros para o desen-
volvemento do PLDAde Vigo, e as directivas
que achegan as estratexias europeas, estatais
e autonómicas.

Faise unha descrición da situación na
que se atopa a incorporación social no
ámbito de Vigo, a través dos distintos pro-
gramas que están en funcionamento.
Elaboramos unha serie de consideracións
previas que nos axudaron a orienta-los
obxectivos, destacando a necesidade de
colaboración e coordinación entre entida-
des e institucións, debido á gran diversidade
de programas e colectivos existentes.

A posta en marcha do PLDA de Vigo ten
un bo soporte social, traballado dende hai
anos, polos distintos colectivos e institucións
locais que o veñen, ano tras ano, fortalecen-
do e impulsando.

As claves que achega a Estratexia
nacional sobre  drogas (2000-2008) e  o
Plan de Galicia sobre Drogas (2001-
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2004), á hora de tratar a integración e
incorporación social, axudáronnos a
crea-lo marco de traballo para a elabora-
ción dos programas e extratexias de
intervención do Plan local de Drogas e
outras adiccións de Vigo, con obxectivos
e accións  concretas que se presentan
neste documento.

Situación actual e perspectivas de traballo

A primeira parte desta análise foi rea-
lizada dentro do debate xurdido, na ela-
boración das estratexias de intervención
en incorporación social para o Plan local
de drogas e outras adiccións do Concello
de Vigo, polos profesionais das entidades
e institucións locais.

A radiografía efectuada móstranos,
nunha primeira visión, unha abordaxe da
integración e incorporación social en
Vigo, individual, hetereoxénea e falta de
estructura e coordinación.

Por unha banda temos as interven-
cións realizadas desde o Concello de
Vigo, que se establecen, gran parte delas,
ó amparo dos programas europeos como
o Life e o Integra, etc. Formación, capa-
citación profesional e incorporación
social de colectivos con difícil inserción,
que son limitados no tempo, cortándose
o proceso de seguimento cando finaliza
a subvención, co conseguinte desánimo
profesional e social. Desde estas expe-
riencias apóstase polas empresas de
inserción laboral, como un espacio inter-
medio entre o tratamento e o mundo
laboral.

A RISGA, Renta de Integración Social
de Galicia, presenta problemas no segui-

mento e supervisión dos obxectivos da
prestación, por falta de recursos humanos,
e de coordinación entre as institucións e
as entidades de apoio ós usuarios.

Pola outra están as entidades e institu-
cións que favorecen a incorporación
social, cunha grande presencia en todo o
territorio local, que van dende as especí-
ficas, onde se atende á xente que padece
o problema e as xeralistas, como as enti-
dades que se ocupan da incorporación
laboral, institutos de formación perten-
centes ós sindicatos, ós empresarios, ás
asociacións. Entidades que favorecen a
socialización como AAVV, AA. culturais,
AA. deportivas, ONGs medio ambientais
e de axuda ós mais desprotexidos, etc.

A diversidade de formulacións exis-
tentes no ámbito de incorporación social
en Vigo, dependendo do colectivo que se
trate (diminuídos físicos e psíquicos,
mulleres maltratadas, minorías étnicas,
prostitutas, mendigos, emigrantes, nenos,
persoas maiores, parados, drogodepen-
dentes, alcohólicos, ludópatas, etc) difi-
culta a obtención dunha estratexia
común, malia unha persoa poder estar
referenciada a máis dun destes dispositi-
vos.  

En Vigo fanse intervencións sociais
onde se acadan resultados notables, den-
tro da integración socio-laboral, dos pro-
gramas comunitarios e de incorporación
de drogodependentes, de alcohólicos e
de ludópatas. Existe un grande descoñe-
cemento destes, pero a maior parte deles
teñen un denominador común, a preca-
riedade laboral, de recursos e a falta de
continuidade nos programas, páranse ou
desaparecen, tirando por terra o traballo
realizado durante anos.
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O individualismo profesional prevale-
ce nas intervencións e a falta de vontade
nalgúns sectores, da acción psico-social,
dificulta os intentos de coordinación. O
escepticismo é a tónica xeral dos profesio-
nais, que se ven desatendidos. Tamén se
destaca, neste sentido, a falta de equipos
multidisciplinares compensados, onde
exista unha proporción racional de traba-
lladores e traballadoras, xa que na actua-
lidade hai máis licenciados e diplomados
( sen ser suficientes) que educadores, ani-
madores, monitores ou acompañantes.

A conexión dos programas de inter-
vención social, coa rede de saúde local,
asistencia primaria e especializada, é
irregular e depende das relacións que se
establecen entre estas e as entidades
correspondentes, polo que se obteñen
distintos graos de coordinación.

Outro problema xorde na falta de pre-
visión existente cando falamos da forma-
ción e atención ó voluntariado ou do
recoñecemento profesional de monitores
e monitoras de tempo libre, animadores
socio-culturais, de educadores de rúa,
acompañantes, etc, xente que lles custa
sacar os seus títulos e que non atopan tra-
ballos dignos.

Os recursos adicados para os sectores
máis desfavorecidos dentro da marxinali-
dade son insuficientes e para algúns
colectivos inexistentes. Estamos a falar de
recursos de primeira necesidade como
poden ser, un lugar onde dormir, xantar,
e asearse que non pechen, de emerxen-
cia social. Pisos terapéuticos, casas de
acollida, zonas de tránsito, etc.

A incorporación social non se debe
formular de forma sectorial, nin excluín-

te, debe saber atender á singularidade de
cada colectivo e trata-lo conxunto con
respecto cara á  comunidade onde se
pretenden incorporar e viceversa.

Os obxectivos
Obxectivos xerais do PLDA de Vigo

Principal.- Favorecer o cumprimento
de obxectivos tanto da estratexia nacio-
nal, como do Plan de Galicia sobre dro-
gas en  materia de Integración e
Incorporación Social

•Promove-la recuperación integral da 
persoa, tanto na sua dimensión  física, 
como psíquica e social, procurando a 
súa autonomía de vida. No seu defecto,
nalgunha das dimensións anteriores, 
mellorar a súa calidade de vida.

•Potenciar accións nas familias, encami-
ñadas a crear un clima saudable no 
fogar. No seu defecto, mellorar a cali-
dade das relacións ou posibilita-la con-
vivencia

•Estimula-la creación de programas den-
tro da comunidade (formativo-laborais, 
de tempo libre, de apoio xurídico) que 
faciliten o proceso de socialización  e  
incorporación social de drogodepen-
dentes, priorizando as actuacións dos 
sectores mais desprotexidos.

•Impulsar os programas orientados a 
mellorar a percepción social das con-
ductas adictivas  e dos centros que tra-
ballan con elas, facendo fincapé na 
abordaxe que se fai dende os medios 
de comunicación.

•Potenciar os recursos de integración e in-
corporación social, tratando de adaptar 
as instalacións, o persoal e os medios ás 
actividades que se realizan nestes.

•Promover a creación dunha rede local 
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de apoio asistencial, de emerxencia 
social, que permitan un traballo tera-
péutico digno.

Obxectivos específicos

Estes obxectivos están deseñados en fun-
ción dos ámbitos de traballo, co fin de que
faciliten o deseño das liñas de actuación.

Ambito psicoterapéutico

1. Impulsar, nos centros de II-nivel, a 
creación dos itinerarios de incorpora-
ción social, que deben incluír estrate-
xias de actuación nos distintos ámbi-
tos de traballo, establecendo un pro-
ceso de  prioridades e criterios de 
intervención neles, onde as e os 
pacientes  estean debidamente infor-
mados dos programas existentes. No 
2004 o 100% de pacientes e usuarios 
dos centros deben de ter un itinerario 
de incorporación adaptado.

2. Crear programas de información, 
orientación e apoio ás familias en 
cada dispositivo de nivel-II e III. Estes 
programas deben de estar estructura-
dos e desenvolvidos, en todos os dis-
positivos mencionados no 2004

3. Crear un manual de boas prácticas 
terapéuticas na incorporación social, 
que axude a definir as prioridades  e 
criterios de intervención dentro do 
proceso de incorporación social que 
se adapte mellor ó paciente. No 2003 
todos os centros de nivel II e III dis-
porán dun manual de boas prácticas 
en incorporación social, consensua-
do entre os distintos dispositivos.

4. Ampliar a cobertura de atención, para 
tratar con calidade e continuidade a 

psicoterapia individual, grupal e fami-
liar, sobre todo na atención dos casos 
máis problemáticos. No 2004 o 50% 
dos centros que traballan a incorpo-
ración social terán unha  ampliación 
do  horario, polas tardes.

5. Crear un sistema de avaliación psico-
terapéutica de ámbito local que per-
mita, por unha banda, situar ó/á 
paciente  nun momento concreto do 
itinerario de incorporación e pola 
outra que analice o grao de efectivi-
dade dos programas incluídos no iti-
nerario. Para o 2004 os dispositivos 
de nivel II e III terán feita esta avalia-
ción, polo menos no 50% dos 
casos.

Ámbito da saúde

1. Apoia-la creación dunha rede local 
de recursos sociais de apoio ás estra-
texias de saúde, onde os pacientes 
poidan ter cubertas as súas necesida-
des básicas, que faciliten a súa recu-
peración ou melloren a súa calidade 
de vida. No 2004 deberá de existir 
polo menos un protocolo común de 
traballo para a utilización de recur-
sos existentes no ámbito local, por 
todos os centros que traballan aspec-
tos de incorporación social.

2. Crear un manual de boas prácticas 
para as intervencións socio-sanitarias 
que facilite o diagnóstico cos pacien-
tes. No 2004 estará feito o manual, e 
distribuído nos centros ós profesio-
nais dos niveis II e III.

3. Mellorar a coordinación cos servicios 
sanitarios dos centros penitenciarios. 
No 2004, estarían realizados polo 
menos 3 seminarios de coordinación. 

4. Informar e orientar ós pacientes de 
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conductas adictivas sobre prácticas 
de menor risco, en relación coa súa 
adicción e relacións de parella. No 
2004 o 100% de pacientes, terá reci-
bido algún tipo de información, e o 
50% asistiría  a  talleres preventivos 
e de reducción do dano. 

Ámbito social

Neste  ámbito, é condición  necesaria,
a  creación dun soporte ou rede, de
recursos sociais, que permitan o bo fun-
cionamento do circuito terapéutico e
que faciliten, pola súa vez, a abordaxe de
intinerarios personalizados de incorpora-
ción. Así:

1.- Promover a creación de zonas de 
emerxencia social, zonas quentes ou 
espacios de tránsito, abertas 24 h ó 
día atendidas por persoal especiali-
zado....e voluntariado onde se 
poidan acoller, xantar algo quente, 
ducharse, con roupeiro e lavandería, 
en coordinación co 061 e recursos 
dos niveis I,II e III etc...No 2004 
estará creada unha zona destas 
características no Concello de Vigo.

2.- Promover a creación de casas de 
acollida, pisos intermedios e pisos 
terapéuticos. No 2004 existirá unha 
rede básica, que cubra as necesida-
des da poboación atendida, accesi-
ble a todos os centros do PLDA.  

3.-  Facilitar o internamento en residen-
cias de saúde e sociais, das persoas 
que pola súa situación non poden 
formularse a súa autonomía persoal.
No 2004 deberán existir protocolos 
de colaboración en internamento, 
con este tipo de centros.

4.- Facilitar as prestacións económicas 

(RISGA) e sociais, para o establece-
mento dos itinerarios de incorpora-
ción, nos tempos que se prescriban. 
No 2004 existirá unha vinculación 
directa deste tipo de axudas ós iti-
nerarios de incorporación, que o 
precisen, facilitando dende estes un 
seguimento serio de cada caso.

5.- Establecer programas de apoio ás 
familias, con membros con conduc-
tas adictivas, dende a detección e 
seguimento nos niveis I e II ata o tra-
tamento nos niveis III. No 2004 exis-
tirán programas de apoio social, 
cando menos nun 50% dos niveis I 
e II e 100% nos niveis III.

6.- Potencia-los recursos sociais nos 
programas de reducción do dano, e 
outras conductas adictivas  (progra-
mas de consumo  máis seguro e de 
sexo máis seguro..). No 2004, existi-
rán os recursos humanos e materiais 
necesarios para cubrir a demanda- 
nos niveis II e III.

7.- Promover a coordinación dos recur-
sos sociais existentes,  públicos e pri-
vados, para atender de forma eficaz 
ás persoas con conductas adictivas. 
Establecer unha rede de atención 
social, cara ó 2003, onde se teñan 
claros os criterios de intervención e 
as funcións de cada dispositivo dela, 
coordinándose de forma especial 
cos casos de conductas adictivas.

8.- Promover convenios de colabora-
ción coa consellería de Familia, 
Muller, Xuventude e Emprego, para 
obter en tempo real a información 
necesaria en materia de formación 
ocupacional, emprego etc.. Este 
convenio estará en pleno funciona-
mento no 2004

9.- Crear unhas bolsas de axudas pun-
tuais, de emerxencia que se poidan 
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manexar dende os dispositivos de 
niveis II e III, a través das traballado-
ras sociais, seguindo criterios tera-
péuticos de actuación sobre a mello-
ra da calidade de vida. 
No 2003 estarán creadas estas bolsas
de axudas, para atender cando 
menos ó 50% das demandas.

10.- Crear unha guía de boas prácticas 
nas intervencións sociais que se poi-
dan establecer, no tratamento e 
coordinación, de persoas con  con-
ductas adictivas ó amparo das direc-
tivas autonómicas e locais. No 2004 
estará aprobada a guía co consenso 
das e dos traballadores sociais e 
o place dos plans autonómico e 
local.

Ámbito xurídico-penitenciario

1.- Impulsar a creación do Centro de 
Integración Social Penitenciaria, CIS, 
ó carón do acordo do Consello de 
Ministros do 30 abril do 98, tratando 
de ampliar as prazas entre un 10% a 
un 20%, dos internos existentes no 
CP de A Lama. No 2004 terá que 
estar en funcionamento un CIS no 
Concello de Vigo que atenda as 
necesidades reais da poboación 
afectada.

2.- Potenciar os programas de atención 
a persoas con conductas adictivas 
no centro penitenciario da Lama e 
de Vigo, adicando especial atención 
ós programas de reducción do dano. 
No 2004 existirá un programa no 
CP de A Lama, debidamente dotado, 
onde se poidan tratar de forma ade-
cuada as conductas adictivas.

3.- Impulsar os recursos necesarios para 
o desenvolvemento das leis que 

favorecen o cumprimento alternati-
vo, en centros especializados, dos 
presos encarcerados por motivos 
relacionados coa súa dependencia. 
No 2004 deberá existir un programa 
entre as institucións penitenciaria, 
autonómica, provincial e local que 
dote dos recursos necesarios para o 
seguimento e coordinación destes 
casos.

4.- Promover os cursos de formación 
para axentes socio-xudiciais, funcio-
nariado de institucións penitenciarias 
e corpos de seguridade de policía 
autonómica e local, sobre recursos, 
servicios e itinerarios de incorpora-
ción social de persoas con conduc-
tas adictivas.
No 2004  haberanse cuberto os 
programas formativos do 60% do 
persoal mencionado. 

5.- Potenciar os equipos de asitencia 
xurídica e social, cunha maior 
adicación e presencia  nos casos. No 
2004 deberán existir cando menos 
dous equipos que permitan o traballo
no ámbito local.   

6.-   Intensificar a coordinación e colabo-
ración entre institucións penitenciarias
e os  centros ou programas que levan 
a cabo actividades nestes. No 2004 
existirá un programa  entre os centros
penitenciarios e o PLDA que facilite 
esta coordinación.

7.- Promover acordos coa Administra-
ción de Xustiza e a Fiscalía, para o 
desenvolvemento adecuado das me-
didas alternativas ó ingreso en prisión,
sancións económicas, ou facilita-la 
excarceración a centros debidamente
equipados e recoñecidos. No 2004 a 
Administración de Xustiza que 
intervén no concello de Vigo,  reali-
zarase un acordo de boas prácticas 
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de actuación,  coas distintas entidades
que compoñen o PLDA.

Ámbito educativo

1.- Promover a incorporación de educa-
dores nos distintos programas co 
obxecto de favorecer o acompaña-
mento nos itinerarios individualizados
e unha atención adecuada neles. No 
2004 estarán cubertas cando menos 
o 80% das prazas necesarias, en 
cada un dos dispositivos de nivel II e III. 

2.- Promover a incorporación de moni-
toras e monitores especialistas en 
tempo libre, deporte, animación 
socio-cultural, talleres ocupacionais, 
axentes de saúde. No 2004 deberán 
estar cubertas cando menos 80% 
das prazas nos dispositivos de nivel 
II e III que traballan con conductas 
adictivas.

3.- Impulsar programas de voluntariado 
e traballo en prácticas, para apoiar 
as actividades que se establecen nos 
distintos centros e axudar a formar 
novas e novos técnicos. No 2004 
existirá un programa de voluntaria-
do con formación en conductas 
adictivas, así como un rexistro ou  
base de datos con persoal volunta-
rio que ofrece distinto tipo de 
servicios.

4.- Crear unha guía de boas prácticas 
onde se reflictan os programas de 
intervención,  e se establezan as 
liñas de traballo nos itinerarios de 
incorporación, en función do perfil 
do paciente. Tamén recollerá a coor-
dinación cos demais profesionais 
que interveñen no proceso terapéuti-
co. No 2004 existirá unha guía con-
sensuada por educadores dos distin-
tos dispositivos. 

5.- Potenciar programas para a recupe-
ración dos estudios básicos, ensino 
regrado, e formación profesional, 
que se adapten ó momento terapéu-
tico da persoa. No 2004 existirán 
estes programas educativos en 
todos os dispositivos de nivel II 
e III.

6.- Facilitar o acceso ós cursos de for-
mación ocupacional, obradoiros de 
emprego, escolas taller. No 2003 
existirán convenios coas distintas 
entidades sindicais, empresariais e 
institucións públicas.

7.- Potenciar a creación de empresas de 
incorporación social, como un paso 
intermedio ó traballo normalizado. 
No 2004 estará creada cando 
menos unha empresa de incorpora-
ción promovida polo PLDA e en 
colaboación coas demais enti-
dades.

8.- Promover liñas de traballo conxun-
tas, nos distintos dispositivos, en 
materia de habilidades sociais-
prevención de recaídas-educación e 
valores-desenvolvemento persoal e 
afectivo. No 2004, estarán estableci-
das as bases que permitan a elabo-
ración de programas educativos 
conxuntos. 

9.- Crear programas educativos, orienta-
dos ás familias, nas distintas etapas 
dos intinerarios de incorporación 
social. No 2004 estes programas 
estarán en marcha nos dispositivos 
de niveis II e III.

10.- Potenciar programas educativos, 
dentro da comunidade, de reduc-
ción do impacto social e ambiental 
dos centros de nivel II e III. Para o 
2004 estes dispositivos contarán cos 
recursos suficientes para a abordaxe 
integral destes programas.
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Obxectivos específicos

Todas e todos os pacientes con problemas
de conducta adictiva deben de ter un 
centro de referencia e un psicoterapeuta ,
que se encargue da coordinación do itine-
rario máis adecuado para a súa 
incorporación social.

1.- Impulsar, en cada centro de II-nivel, a
creación dos itinerarios de incorporación
social, que deben incluir estratexias de
actuación nos distintos ámbitos de traballo,
establecendo un proceso de prioridades e
criterios de intervención nos mesmos. No
2003 o 100% de pacientes e usuarios dos
centros deben de ter un intinerario de
incorporación adaptado.

2.- Crear programas de información , 
orientación e apoio  ás familias, en cada
dispositivo  de nivel-II e III.
Estes programas deben de estar 
estructurados e desenvolvidos, en todos 
os dispositivos mencionados, antes 
do 2003.

3.- Crear un manual de boas prácticas 
terapéuticas na incorporación social, 
que axude a definir as prioridades e 
criterios de intervención dentro do proceso
de incorporación social que se adapte
mellor á/ó paciente. No 2003 todos os
centros de nivel II-III disporán dun 
manual de boas prácticas, consensuado
entre os distintos dispositivos. 

4.-  Ampliar a cobertura de atención, 
para tratar con calidade e continuidade, 
a psicoterapia individual, grupal e familiar,
sobre todo na atención dos casos mais 
problemáticos.
Mellorar os recursos psicoterapéuticos e
ampliar o horario de atención polas tardes. 

2004

Posta en marcha do 
programa homologado.

Habilitar os recursos 
necesarios para que
funcionen os itinerarios 
no 100% dos pacientes-
usuarios dos programas 
de incoporación.

Habilitar os recursos 
necesarios para o 
funcionamento dos 
programas

Editar  unha guía de 
boas prácticas

Os centros asistenciais
deben contar con 
programa de seguimento
e coordinación psicotera-
péutica onde a atención
se poida realizar, tamén
polas tardes.

2003

Promover un programa 
de homologación nos
criterios de intervención.

Promover os recursos
necesarios que permitan 
o funcionamento dos
itinerarios cando menos
nun 50% das e dos
pacientes atendidos.

Elaborar cando menos 
un programa, de 
información e apoio ás
familias. Promover a 
habilitación de recursos
para o funcionamento
deste programa. 

Realizar cando menos
dous seminarios onde se
fixen criterios de 
actuación, extratexias e
proposta de boas 
prácticas.

Promover iniciativas para
a habilitación de recursos,
para mellorar 
o seguimento
psicoterapéutico.

2002

Realizar un estudio sobre
as funcións e estratexias
psicoterapéuticas, e de
referencia nos centros
asistenciais.

Establecer os criterios que
faciliten a creación dos 
itinerarios.
Realizar un estudio que
permita a habilitación de
recursos que favorezan a
creación dos itinerarios

Realización dun estudio
que nos permita 
coñecer a realidade
Crear propostas para 
elaboración dos 
programas 

Realizar cando menos un
seminario que permita a
posta en común do
traballo que desenvolven

as e os psicoterapeutas
nos centros asistenciais en
materia de incorporación
social

Realizar un estudio para
determinar as necesidades
reais de atención e segui-
mento de programas de
incorporación dende a
intervención dos 
psicoterapeutas

7.3 CRONOGRAMA DE OBXECTIVOS E  LIÑAS DE ACTUACIÓN. 
En función dos ámbitos de traballo

A. ÁMBITO PSICOTERAPÉUTICO
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Obxectivos

5.-  Crear un sistema de avaliación 
psicoterapéutica, de ámbito local, que 
permita por unha banda, situar a/o 
paciente, nun momento determinado do
itinerario de incorporación e pola outra
que analice o grao de efectividade dos
programas incluídos no itinerario. Para o
2003 os dispositivos, de nivel II e III, 
terán feita esta avaliación, cando menos
no 50% dos casos.

Obxectivos

Establecer os protocolos de traballo nos
distintos niveis de intervención, que 
aseguren unha boa coordinación e
seguimento do paciente ó longo do seu
itinerario de incorporación, xa sexa en
pacientes de drogas ilegais ou legais.  
No 2003 os centros, de primeiro, segundo
e tercer nivel estarán, debidamente 
coordinados con estes protocolos.

1.- Impulsar a creación dunha rede local
de recursos de apoio ás estratexias de
saúde, onde as e os pacientes poidan ter
cuberta-las súas necesidades básicas, que
faciliten a súa recuperación ou melloren a
súa calidade de vida. No 2003 deberán 
de estar en funcionamento os recursos 
fundamentais da rede.

2.- Crear un manual de boas prácticas en
intervencións sanitarias, que facilite o 
diagnóstico nos pacientes e permita a
implementación dos recursos, que se 
adapten a estes. As e os profesionais dos
centros de nivel I-II e III disporán destes
manuais no 2003.

3.- Incrementar os   programas de apoio
sanitario, nos centros penitenciarios e nos
programas de incorporación de reducción
do dano e mellora da calidade de vida. 
No 2003 estes programas haberán 
aumentado nun 50%. 

2004

Posta en marcha do
sistema de avaliación,
cando menos, nos centros
asistenciais nivel II.

2004

Realización

2003

Propor os principios 
básicos do sistema de 
avaliación en función do
itinerario de 
incorporación creado.
Habilitar os recursos para
a posta en marcha do 
sistema.

2003

Habilitar os recursos
necesarios para poder
desenvolver as estratexias.

2002

Realizar un estudio sobre
os sistemas de avaliación
psicoterapéuticos.

2002

Establecer polo  menos 1
seminario de traballo,
cos profesionais de saúde
onde se poidan fixar as
estratexias para tratar os
obxectivos específicos 
formulados no PLDA.

B. SAÚDE suxerencias de integración para Asistencia
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Obxectivos

1.- Promover a creación de zonas de emer-
xencia social, zonas quentes ou espacios
de tránsito, abertas 24 h ó día atendidas
por persoal especializado e voluntariado.
No 2003 estará creada e en 
funcionamento a lo menos unha zona
destas características no Concello de Vigo.

2002

Realizar un estudio da
situación actual destes
programas en Vigo.
Promover un proxecto de
traballo que cubra as
necesidades actuais

2003

Promover a habilitación
de recursos necesarios
para realizar o proxecto

2004

Posta en marcha de
cando menos unha zona
destas características

Obxectivos

3.1. Incrementar os programas de segui-
mento das enfermidades infecto-contaxio-
sas. No 2003 estes programas deben de
incluír o 100% das persoas a tratamento
nos distintos dispositivos e niveis de
intervención, asegurando o seguimento ó
longo do itinerario de incorporación.

4.- Informar a todas e todos os  pacientes
de conductas adictivas sobre  prácticas
máis seguras, en relación coa súa adicción
e relacións sexuais. No 2003 todos os
pacientes dos distintos dispositivos, terán
recibido a información directa necesaria,
con especial adicación ós de  maior risco.

- Facilitar a derivación, ós servicios de asis-
tencia primaria e especializada, das persoas
e familiares nas que se lle detecte algunha
patoloxía asociada ó problema adictivo e
que pode ser tratado dentro da rede de
saúde correspondente. No 2003 estarán 
en pleno desenvolvemento os protocolos
de derivación e tratamento de casos.

-  Impulsar os programas de detección pre-
coz e intervención temperá de menores con
problemas de adicción. No 2003 existirá
cando menos un programa consensuado
polos distintos centros en colaboración coa
Consellería de Familia, Muller e Xuventude.

- Impulsaranse programas nos centros de
niveis I e II, para a mellora da abordaxe
teparapéutica dos problemas relacionados
co alcohol, tabaco,  outras novas drogas e
conductas adictivas.

2002 2003 2004

C. ÁMBITO SOCIAL
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Obxectivos

2.- Promover a creación de centros de
acollida, e pisos terapéuticos. No 2003
existirá unha rede básica, que cubra as
necesidades da poboación atendida,
accesible a todos os centros
do PLDA. 

3.- Facilitar o internamento en residencias
de saúde e sociais, das persoas que pola
súa situación non poden formularse a súa
autonomía persoal. No 2003 deberán 
existir protocolos de colaboración en
internamento, con este tipo de centros.

4.-  Facilitar o acceso ás prestacións eco-
nómicas (RISGA) e sociais, para o estable-
cemento dos itinerarios de incorporación,
nos tempos que se prescriban. No 2003
existirá unha vinculación directa deste tipo
de axudas ós itinerarios de incorporación,
que o precisen, facilitando dende éstes un
seguimento serio de cada caso.

4.1. Incrementar o acceso ás prestacións
sociais básicas, para persoas con conductas
adictivas. No 2003 deberán aumentado
nun 5% estas prestacións.

5.- Establecer programas de apoio ás familias
con membros con conductas adictivas, dende
a detección e seguimento nos niveis I e II ata
o tratamento no nivel III. No 2003 existirán
programas de apoio social, cando menos nun
50% dos niveis I e II e 100% nos niveis III.

6.-  Potenciar os recursos sociais nos 
programas de reducción do dano, e outras
conductas adictivas. No 2003, existirán os
recursos humanos e materiais necesarios
para cubrir a demanda nos niveis II e III. 

7.-  Promover a coordinación dos recursos
sociais existentes,  públicos e privados,
para atender de forma eficaz ás persoas
con conductas adictivas. Establecer unha
rede de atención social, cara ó 2003, onde
se teñan claros os criterios de intervención
e as funcións de cada dispositivo desta,
coordinándose de forma especial cos casos
de conductas adictivas.

2002

Realizar un estudio da
situación actual destes
programas en Vigo.
Promover un proxecto de
traballo que cubra as
necesidades actuais

Establecer contactos cos
responsables da área de
saúde de Vigo e os 
responsables de Centros
Sociais de acollida 
e internamento.

Promover cando menos
un seminario de traballa-
doras e traballadores
sociais e responsables da
RISGA, onde se poida
estudiar as medidas que
faciliten o seguimento e a
concesión das axudas.

Realizar un estudio de
necesidades.
Propoñer a habilitación de
recursos

Realizar un estudio de
situación onde se poidan
establecer as característi-
cas destes  programas.

Realizar un estudio de
necesidades

Establecer cando menos
un seminario de traballo,
co obxecto de elaborar
criterios de coordinación
entre traballadores sociais
dos centros púbicos e pri-
vados que traballan con
conductas adictivas

2004

Posta en marcha da rede
de apoio á incorporación
social.

Os centros disporán 
duns protocolos que
regulasen a derivación 
de pacientes a este tipo 
de centros.

Posta en marcha do pro-
grama de coordinación 
e seguimento en función 
do itinerario de 
incorporación creado.

Incrementar nun 3% o
acceso a estas 
prestacións

Desenvolvemento de 
programas 

Desenvolvemento dos
recursos

Posta en marcha do 
código de coordinación

2003

Promover a habilitación
de recursos necesarios
para realizar o proxecto.

Elaborar protocolos de
colaboración e coordina-
ción con estas institcións.
Habilitar os recursos nece-
sarios para a posta en mar-
cha destas colaboracións.

Confeccionar un progra-
ma para a coordinación e
seguimento de casos, per-
ceptores da RISGA, cun
sistema de avaliación áxil.
Promover a habilitación

de recursos. 

Incrementar nun 2% o
acceso a estas 
prestacións

Realización dos 
programas de apoio
Promover a habilitación
de recursos.

Realización de  proxecto
Promover a habilitación
de recursos

Promover un código de
coordinación entre as 
e os traballadores sociais.
Promover a habilitación
de recursos necesarios.
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D. ÁMBITO EDUCATIVO

77

Obxectivos

1.- Promover a incorporación de 
educadores/as nos distintos programas co
obxecto de favorecer o acompañamento
nos itinerarios individualizados e unha
atención adecuada neles. No 2003 estarán
cubertas cando menos o 80% das prazas
necesarias, en cada un dos dispositivos de
nivel II e III

2002

Realizar un estudio de
necesidades, nos distintos
centros, para determinar
as súas carencias
Promover a habilitación
de recursos para cubrir as
necesidades.

2003

Incrementar a dotación
de educadores nos 
centros ata un 40% das
necesidades establecidas
no  estudio.

Cronograma

Incrementar a dotación 
de educadores respecto 
ó ano anterior nun 40%.

Obxectivos

8.-  Promover convenios de colaboración
coa Consellería de Familia, Muller,
Xuventude e Emprego, e outras entidades,
para obter en tempo real a información
necesaria en materia de formación 
ocupacional, emprego, etc. 
Este convenio estará en pleno 
funcionamento no 2003

9.- Crear unhas bolsas de axudas puntuais,
de emerxencia que se poidan manexar
dende os dispositivos de niveis II e III, 
a través das traballadoras sociais, seguindo
criterios terapéuticos de actuación sobre a
mellora da calidade de vida. No 2003 
estarán creadas estas bolsas de axudas, 
para atender cando menos o 50% das
demandas.

10.- Crear unha guía de boas prácticas nas
intervencións sociais que se poidan 
establecer, no tratamento e coordinación,
de persoas con  conductas adictivas ó
amparo das directivas autonómicas e
locais. No 2003 estará aprobada a guía co
consenso dos traballadores sociais e o
place dos plans autonómico e local.

10.1. Creación dunha guía de recursos da
área metropolitana de Vigo, que favoreza o
traballo entre profesionais. No 2003 deberá
de estar a disposición das e dos 
traballadores sociais esta guía 
de recursos.

2002

2001-Establecer cando
menos unha reunión de
traballo cos responsables
dos programas nas 
distintas consellerías e
concellerías.

Realizar un estudio de
necesidade onde figuren os
criterios de intervención.
Realización do
proxecto,promover a
habilitación económica.

Realizar cando menos un
seminario onde se poidan
establecer liñas de traballo
conxuntas, que axuden a
mellorar as estratexias de
intervención social.

Realización de cando
menos un seminario onde
se perfilen as características
máis salientables da guía.
Valoración do proxecto.

2003

Posta en marcha dos con-
venios de colaboración
Crear un sistema de 
avaliación que permita a
corrección de erros 
dentro dos convenios

Desenvolvemento do 
proxecto cun alcance de
cando menos o 25%

Crear unha guía de boas
prácticas no traballo 
social que inclúa un
sistema de actualización 

Promove-la habilitación
de recursos
Realización da guía.

Cronograma

Posta en marcha dos 
convenios

Incrementar nun 25% 
as prestacións

Publicación da guía de
boas prácticas sociais 
en traballo en 
conductas adictivas

Publicación.
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Obxectivos

2.- Promover a incorporación de monito-
res/as especialistas en tempo libre, deporte, 
animación socio-cultural, talleres 
ocupacionais, axentes de saúde. No 2003
deberán estar cubertas cando menos o
80% das prazas nos dispositivos 
de nivel 2 e 3 que traballan con 
conductas adictivas.

3.- Impulsar programas de voluntariado e
traballo en prácticas, para apoiar as 
actividades que se establecen nos 
distintos centros e axudar a formar
novos técnicos. 
No 2003 existirá un programa de 
voluntariado con formación en 
conductas adictivas, así como un 
rexistro ou  
base de datos con persoal voluntario 
que ofrece distinto tipo de servicios.

4.- Crear unha guía de boas prácticas 
onde se reflictan os programas de 
intervención,  e se establezan as liñas 
de traballo nos intinerarios de 
incorporación, en función do perfil do/da
paciente. Tamén recollerá a coordinación
cos demais profesionais que interveñen no
proceso terapéutico. No 2003 existirá 
unha guía consensuada polos educadores
dos distintos dispositivos. 

5.- Potenciar programas para a
recuperación dos estudios básicos, ensino

regrado, e formación profesional, que se
adapten ó momento terapéutico da persoa.
No 2003 existirán estes programas 
educativos en todos os dispositivos de
nivel II e III.

6.- Facilitar o acceso ós cursos de 
formación ocupacional, obradoiros de
emprego, escolas taller. No 2003
existirán convenios coas distintas 
entidades sindicais, empresariais
e institucións públicas.

2002

Realizar un estudio de
necesidades nos distintos 
centros, para determinar
as súas carencias 
Promover a habilitación
de recursos para cubrir 
as necesidades.

Establecer cando menos 
un contacto coa oficina do
voluntariado do concello
para a preparación dun 
programa específico de 
formación en 
drogodependecias.

Realizar un seminario
sobre os  programas e
mellores  intervencións
educativas, onde se defi-
nan funcións e fixen os
criterios para a elabora-
ción dun programa.

Realizar un estudio de
situación dos programas
na actualidade.
Promover a habilitación
de recursos.

Realizar un seminario,
cando menos, de 
educadores e traballadores
sociais onde se estudien as
funcións respectivas e
coordinación neste campo.

2003

Incrementar a dotación
de monitores..... nos 
centros ata un 40% das
necesidades establecidas
no  estudio.

Promover a habilitación
de recursos

2002-Elaboración do 
programa de boas 
prácticas.
Promover a habilitación
de recursos para a edición
do programa

Incrementar polo menos
nun 50% este tipo de pro-
gramas nos centros

Realizar e aprobar 
protocolos de derivación

Cronograma

Incrementar a dotación de
monitores.... respecto ó 
ano anterior nun 40%.

Posta en marcha do
programa de formación 
de voluntariado no 
concello de Vigo.

Editar a guía de boas
prácticas en intervencións
socio-educativas

Avaliar e incrementar 
programa cando menos
un 25%

Posta en marcha dos 
convenios e dos
protocolos
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E. AMBITO XURÍDICO -PENITENCIARIO

Obxectivos

1.- Potenciar os programas de atención a
persoas con conductas adictivas no centro
penitenciario da Lama e de Vigo, adicando
especial atención ós programas de 
reducción do dano. No 2003 existirá un
programa no CP da Lama, debidamente 

2002

Realizar un comunicado
urxente do PLD á Dirección
xeral de Institucións 
Penitenciarias,  sobre a
necesidade de considerar
cando menos un  CIS en 

2003

Crear uns protocolos para
o mellor seguimento dos
casos
Potenciar a creación do
CIS en Vigo

2004

Posta en marcha do CIS
en Vigo

Obxectivos

7.- Potenciar a creación de empresas de
incorporación social, como un paso 
intermedio ó traballo normalizado. 
No 2003 estará creada polo menos unha
empresa de incorporación promovida
polo PLDA e en colaboación coas 
demais entidades.

8.-  Promover liñas de traballo conxuntas
nos distintos dispositivos, en materia de
habilidades sociais-prevención 
de recaídas-educación 
e valores-desenvolvemento persoal e 
afectivo. No 2003, estarán establecidas 
as bases que permitan a 
elaboración de programas educativos 
conxuntos. 

9.- Crear programas educativos, orientados
ás familias, nas distintas etapas dos 
intinerarios de incorporación social. 
No 2003 estes programas estarán en 
desenvolvemento nos dispositivos 
de niveis II e III.

10.- Potenciar programas educativos, 
dentro da comunidade, de reducción 
do impacto social e ambiental 
dos centros de nivel II e III. Para o 2003
estes dispositivos contarán 
cos recursos
suficientes para a abordaxe integral
destes programas. 

2002

Realizar un estudio das
actuacións e necesidades
actuais

Realizar un seminario
onde se estudien estes
modos educativos 
de intervención

Realización dun estudio
sobre estes programas na
actualidade

Realizar un
estudio de necesidades

2003

Propor iniciativas e
habilitación de recursos
para a creación de cando 
menos unha iniciativa de 
empresa.

Promover a creación dun
seminario permanente que
permita, a modo de 
laboratorio levar un 
seguimento e avaliación
nestes programas.
Promover a habilitación 
de recursos para o 
funcionamento deste 
seminario.

Realizar polo menos un
seminario onde se traballe,
nas mellores prácticas de
intervención neste campo.
Promover a habilitación de
recursos nestes programas

Realizar un proxecto de
actuación común ós
centros asistenciais de
Vigo. Promover a 
habilitación de recursos
para este proxecto.

2004

Posta en marcha da
iniciativa de empresa

Creación das bases de 
traballo para 
a confección dun 
programa común 
de intervención.

Posta en funcionamento
das novas propostas.

Posta en marcha de
cando menos dos 
programas no contorno 
dos CAD
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Obxectivos

dotado, onde se poidan tratar de forma
adecuada as conductas adictivas.

2.-  Impulsar os recursos necesarios para 
o desenvolvemento das leis que 
favorecen o cumprimento alternativo, 
en centros especializados, dos presos
encarcerados por motivos relacionados 
coa súa dependencia. No 2003 deberá
existir un programa entre as institucións 
penitenciaria, autonómica, provincial e
local que dote dos recursos necesarios
para o seguimento e coordinación 
destes casos.

3.- Promover os cursos de formación 
para axentes socio-xudiciais, 
funcionariado de institucións 
penitenciarias e corpos de seguridade 
de Policía Autonómica e Local, sobre
recursos, servicios e itinerarios 
de incorporación social de persoas con 
conductas adictivas.No 2003  teranse
cubertos os programas formativos do 
60% do persoal mencionado. 

4.- Potenciar os equipos de asitencia 
xurídica e social, cunha maior adicación 
e presencia  nos casos. No 2003 
deberán existir cando menos dous 
equipos que permitan o traballo 
no ámbito local. 

5.- Intensificar a coordinación e 
colaboración entre institucións 
penitenciarias e os  centros ou programas
que levan a cabo actividades nestes. 
No 2003 existirá un programa  entre os
centros penitenciarios e o PLDA que 
facilite esta coordinación.

2002

Vigo con  capacidade de
polo menos do 15% da
ocupación da cadea da
Lama.Establecemento de
polo menos unha reunión
entre as e os responsables
do CIS de Vigo 
e educadores, para 
optimizar o seguimento e
atención de casos 

Realizar un estudio 
xurídico-social sobre a
situación actual

Realizar un estudio para a
elaboración do programa
formativo.
Realizar un programa de
formación.

Realizar un estudio sobre
a situación actual 

Realización dun estudio
previo que permita 
asentar os principios de
coordinación

2003

Crear un proxecto de
intervención neste ámbito
Promover a habilitación
de recursos

Realizar a lo menos un
curso de formación
cubrindo 50%

Realizar o Proxecto  de
actividade e promover a
habilitación de recursos.

Elaboración do programa
Promover a habilitación
de recursos.

2004

Posta en marcha 
do proxecto

Realizar o 100%.

Posta en funcionamento,
dos novos recursos.

Posta en marcha do 
programa.
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Obxectivos

6.- Promover acordos coa Administración
de Xustiza e a Fiscalía, para o 
desenvolvemendo adecuado das 
medidas alternativas ó ingreso en 
prisión, sancións económicas, 
ou facilitar a excarcelación a centros
debidamente equipados e 
recoñecidos. No 2003 a Administración 
de Xusticia que intervén no Concello de
Vigo,  realizará un acordo de boas 
prácticas de actuación  coas distintas 
entidades que compoñen o PLDA.

7.- Potenciar os Grupos de atención a 
drogodependentes na cidade 
de Vigo,tanto para mulleres como
para homes.
No 2003, a atención dos 
GAD deberá estar suficientemente 
dotada

2002

Promover cando menos
unha reunión de traballo
con responsables destas
administracións.

• 2001
Realizar un 
estudio de situación

• 2002
Proxecto de 
funcionamento e  
necesidades

• 2003

2003

Elaboración de criterios 
e habilitación 
de recursos que 
permitan o
funcionamento dos 
programas alternativos 
ó cumprimento de penas
fóra da prisión.

Edición  dunha guía de
mellores prácticas de
intervención
Promover a habilitación
de recursos.

2004

Posta en marcha dos 
protocolos 
de colaboración

Posta en funcionamento
do programa
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1.- DENOMINACIÓN DA ENTIDADE

Travesía de Vigo, 69 baixo
36206 VIGO
Tfno: 986 27 64 43 - 649 88 34 23
Fax:  986 27 64 43
Correo electrónico: psicomedico@terra.es
Recoñecemento por:  
Concello de Vigo: 774-01
Xunta de Galicia: 72801
Consellería de Asuntos Sociais:  1004-1476
Código de Identificación Fiscal: G 36893857

2.- RECURSOS

- HUMANOS:

• Presidente da asociación
• unha  psicóloga con contrato fixo e a media 

xornada
• un psiquiatra voluntario cunha adicación de 

dúas tardes á semana e o tempo que sexa 
necesario

• e dous traballadores sociais voluntarios, 
un deles a  media xornada e outro por horas

- MATERIAIS:

Local duns 100 m2 cedido polo Centro Psico-
médico nas súas instalacións da Travesía de
Vigo coa seguinte distribución:

• entrada
• 4 despachos para psicoterapia
• unha sala para terapia de grupo dotada 

de material audiovisual
• 2 baños

- FINANCIAMENTO:

Conta co apoio do Centro Médico e de volunta-
rios.

3.- PROGRAMAS

Un dos principais campos de actividade de
Abstemia Vigo céntrase na elaboración de proxectos
orientados á prevención, tratamento e rehabilitación
de todas aquelas persoas que de forma directa ou
indirecta se ven afectadas por un problema de adic-
ción.

Na actualidade a Asociación Abstemia Vigo está
actuando no tratamento integral das adiccións a tra-
vés do Programa “P.A.S.S.A.” (Programa de Atención
Psico-Social en Adiccións), orientado á creación dun
centro que actúe na loita contra as adiccións desde o
ámbito psicosocial. Para elo non só realizará proxec-
tos informativos, co fin de promover unha sociedade
coñecedora dos seus propios problemas, senón que
ademais abranguerá de modo integral todos aqueles
ámbitos que se ven afectados de forma mais directa
por esta enfermidade (ámbito laboral, familiar, 
escolar…)

Desde esta asociación estanse a promover pro-
xectos con obxetivos que abranguen os tres niveis de
intervención, existindo así proxectos de:

- PREVENCIÓN

Tódolos proxectos elaborados por dita asocia-
ción conteñen na planificación de actividades
unha parte adicada exclusivamente á educación
(información) no tema das adiccións. Actual-
mente o proxecto mais recente neste ámbito é o
“P.I.O.P.” (Proxecto de Información e Orien-
tación en Adiccións a Pais e/ou Titores), orien-
tado á  prevención de adiccións en xoves a tra-
vés da información ós pais e/ou titores de forma
integral, ofrecendo unha orientación que abran-
gue todos aqueles ámbitos en que se moven os
xoves e que lles afecta directamente (ámbito
escolar, grupos de iguais…).

En proceso de elaboración atópase un proxecto
preventivo orientado á terceira idade.

ASOCIACIÓN ABSTEMIA VIGO 
ASOCIACIÓN DE LUCHA
CONTRA LAS ADICCIONES
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- ASISTENCIA (Realizada polo Centro Psicomédico)

A Asociación Abstemia conta coas instalacións
para a realización deste tipo de actividades en
colaboración co Centro Psicomédico, que dis-
pón dos recursos persoais e materiais necesa-
rios, ademais dun programa especializado e a
experiencia de 15 anos no tratamento das adic-
cións. 

A estes efectos dispoñemos de numerosos pro-
xectos, orientados a tratar conxuntamente a per-
soas que pertenzan a grupos sociais concretos e
diferenciados, co fin de promove-la intimidade
dos usuarios. Entre eles atópanse:

• “Duna” (Proxecto de Tratamento Integral de 
Adiccións en Xoves): orientado ó tratamento
integral de adiccións en xoves de 18 a 25 anos,
por ser estas idades as de maior frecuencia no
inicio do consumo de substancias e na prácti-
ca de conductas adictivas.

• “Violín” (Proxecto de Axuda a Víctimas de 
Violencia Doméstica): proxecto orientado ó tra-
tamento de homes e mulleres víctimas de
malos tratos físicos ou psicolóxicos cando éstes
son producidos dentro do fogar por agresores
con problemas de adicción ou conductas adic-
tivas ( inclúe tamén o tratamento de adiccións
que en ocasións se orixina con motivo dos
malos tratos recibidos ). Para elo non só se
informará ás víctimas, con fin de que coñezan
a enfermidade e o amparo social ante estas
situacións, senón que ademais ofrecerase un
tratamento psicolóxico para que acade a auto-
nomía suficiente na toma de decisións.

• “Trífero” (Proxecto de Tratamento Integral de
Adiccións orientado a Funcionarios): orientado
ó tratamento integral de adiccións en aquelas
persoas que forman parte do funcionariado
e/ou persoal de concellos.

• Existen varios proxectos en proceso de 
elaboración no que ó tratamento concerne,
dirixidos á clase médica, transporte público,
traballadores do mar…

- INCORPORACIÓN SOCIAL

Tódolos proxectos de tratamento inclúen a
rehabilitación como obxectivo fundamental
dentro do ámbito social. A parte diso, a estes
efectos a asociación dispón dun Proxecto
“Zapatos Novos” (Proxecto de Prevención de
Recaídas en Adiccións), orientado á prevención
de recaídas en aquelas persoas que foron vícti-
mas de algún tipo de adicción ou conducta
adictiva.

Ademais de todos estes  proxectos, ubicados
dentro do Programa P.A.S.S.A., se está levando
a cabo un Programa para o Tratamento Integral
das Depresións, por ser ésta unha enfermidade
moi frecuentemente asociada ó consumo de
substancias  e á práctica de conductas adictivas. 

PERSOA DE CONTACTO 
MARIO SOARES DA CONÇEIÇAO

PERSOAS DESIGNADAS PARA
O PLDA
MARIO SOARES DA CONÇEIÇAO 
– PRESIDENTE

ANA MARÍA PRIETO PÉREZ 
– TRABALLADORA SOCIAL
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1.- DENOMINACIÓN DA ENTIDADE

Rúa Ecuador, 57 –3º Esqda VIGO
Tfno: 986 43 62 98
Fax:  986 22 00 02
Correo electrónico: agaja.galicia@terra.es
Recoñecemento por: 
Rexistro Nacional  de Asociacións nº 98225
Xunta de Galicia: 286-PO-100-L-00
Concello de Vigo: 204/91

2.- RECURSOS

- HUMANOS:

• 1 Director Técnico con adicación total
• 1 Psicólogo a media xornada
• 3 Psicólogos  cunha adicación 

de 10 horas semanais 
• 8 Monitores de Grupo cunha adicación 

de 5 horas semanais
• 1 Administrativo  cunha adicación 

de 10 horas semanais
• Profesionais contratados para temas puntuais

- MATERIAIS:

Local alugado de 140 metros cadrados no
Centro de Vigo coa seguinte distribución:

• 4 Salas de Terapia con capacidade de 20, 20, 
25 e 35 persoas utilizadas catro días á semana.

• 2 Despachos para Psicoterapias individuais ou
de familia. 

• 1 Despacho para administración.
• 2 Baños.

En circunstancias especiais utilizamos locais
públicos (SM, Parroquias, Concello...)

- FINANCIAMENTO:

• Subvencións: Xunta de Galicia, concellos 
e deputación. 

• Cuotas de socios
• Donacións.

3.- DISPOSITIVOS

Centro  en funcionamento ambulatorio con dis-
ponibilidade amplia, estructuración formal de cam-
pañas de prevención así como labor de estudio sobre
prevalencia, análise do entorno… 

En asistencia, sesións cada dous días cos pacien-
tes, sexan en grupo ou  individual con seguimento
posterior por parte dos profesionais.

Colaboración con outros dispositivos en tódolos
campos de Intervención e en maior medida na incor-
poración social (Asistentes, Sindicatos, Avogados,
Institucións…)

4.- PROGRAMAS

- PREVENCIÓN

Difusión da enfermidade en tódolos sectores e
desde distintos enfoques: sociolóxico, clínico,
educativo e laboral. 

Especial atención  ós colectivos da adolescencia
para en base a unha prevención inespecifíca e
educacional lograr non solo o coñecemento
desta adicción senón rebaixa-los índices de pre-
valencia da mesma.

Integración en marcos superiores e foros de
debate sobre adiccións así como lograr colabo-
ración coas institucións que traballan con estes
enfermos.

PROGRAMA DE PREVENCIÓN XOGO 
PATÓLOXICO

Programa estructurado a base de charlas secto-
riais a realizar ó longo do ano, rematando en

ASOCIACIÓN GALLEGA DE
JUGADORES ANÓNIMOS
“AGAJA”
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xornadas públicas e xerais a nivel da comarca
de Vigo.

- ASISTENCIA

Entrevistas clínicas de orientación realizadas
por profesionais en base á demanda existente.
Invitación ó tratamento se a persoa é receptiva
ó mesmo.

Tratamento estructurado de intervención, psico-
terapeutas con terapias de autoaxuda e inter-
vención psicolóxica por profesionais.            

- INCORPORACIÓN SOCIAL

Reestructuración gradual do tempo libre e
incorporación a actividades sociais que fagan
mais doada a socialización da persoa.

Organización de actividades lúdicas por parte
da Asociación coa incorporación da sociedade
no marco da integración a un entorno favorece-
dor de conductas formativas e ocupacionais.

Colaboración e Asesoramento de profesionais
para unha normalización laboral das persoas
desocupadas.

Colaboración con empresas para un seguimen-
to das actividades dos traballadores e lograr un
maior rendimento.  

Participación nos entornos asociativos e redes
públicas para unha incorporación, crítica e
constructiva ó tecido social existente.

PERSOAS DE CONTACTO E DESIGNADAS 
PARA O PLD

PREVENCIÓN 
- JUAN JOSÉ LAMAS ALONSO

ASISTENCIA
- ALEJANDRA GARRALÓN COMESAÑA

INCORPORACIÓN SOCIAL
- ANA QUINTILLÁN LORENZO
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1.- DENOMINACIÓN DA ENTIDADE

Isaac Peral, 6 C.P.36201
VIGO 
Tfno. 986 22 48 48
Fax.  986 43 59 77
Correo electrónico: alborada@alborada.org
Código de Identificación Fiscal G -36.624.963
Rexistro de Entidades da Comunidade 
Autónoma Galega núm. 39

2.- RECURSOS

- HUMANOS:
PROPIOS: 

• Director
• Xerente
• 2 médicos (20 h/ semana)
• 1 psiquiatra (30 h/ semana) 
• 5 psicólogos, 10 educadores
• 1 educador de rúa 
• 3 auxiliares de enfermería 
• 3 administrativos 
• 5 profesores de formación 

ocupacional 
• 1 vixiante nocturno
OUTROS:
• 1 educador concertado para 

pisos terapéuticos
• 4 voluntarios sociais

- MATERIAIS:
Unidade asistencial de drogodependencias 
(Vigo)
Centro de día (Vigo)
Programa de integración social (Vigo)
Comunidade terapéutica (Tomiño)

- FINANCIAMENTO:
Consellería de Sanidade 90%
Ministerio de Traballo e Seguridade Social 10%

3.- DISPOSITIVOS E PROGRAMAS

- PREVENCIÓN:
Os demandados por distintos centros de forma-
ción profesional, asociaciacións (APAS…),
como charlas, ciclos de conferencias…

Reducción do dano cun educador de rúa.

- ASISTENCIA:
Os programas que desenvolven seguen, en
grandes liñas, as directrices marcadas no
Catálogo de programas asistenciais de PAD, en
canto á poboación receptora, os obxectivos
específicos, a sistemática e a avaliación 
destes.

A.- UNIDADE ASISTENCIAL DE 
DROGODEPENDENCIAS 
ALBORADA

- Programa de información, orientación
e acollida.

- Programa libre de drogas
- Programa de mantemento con naltrexona
- Programa de mantemento con derivados 

opiáceos
- Programa de reducción do dano
- Subprograma de desintoxicación
- Subprograma de prevención de recaídas
- Subprograma de urinoanálise
- Subprograma de formación ocupacional 

para pacientes do programa de 
mantemento de metadona

Outras actividades:

- Programa de counselling e tratamento 
psicolóxico a enfermos 
VIH-SIDA

- Proxecto de investigación sobre 
Epidemioloxía da infección por VIH 
en pacientes drogodependentes

- Programa de prevención de ETS. 
Taller de sexo seguro

ASOCIACIÓN CIUDADANA DE 
LUCHA CONTRA LA DROGA
EN VIGO “ALBORADA
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Equipo terapéutico:
Para desenrolar estes programas e actividades,
a UAD Alborada conta con 2 médicos, 1 psi-
quiatra, 3 psicólogos clínicos, 1 traballadora
social, 1 educador de rúa, 2 profesores de for-
mación ocupacional, 2 auxiliares de laborato-
rio, e 2 administrativos.

B.- UNIDADE DE DÍA
ALBORADA

Trátase dun programa libre de drogas, onde os
únicos requisitos para o ingreso son que o
paciente se atope motivado e desintoxicado.
Preténdese a deshabituación da súa drogode-
pendencia e o inicio da súa integración social.
A duración do tratamento é de seis meses , e o
horario de actividades é de 8 a 19 horas. A
capacidade máxima é de 15 prazas, polo que
se espera que anualmente inicien este progra-
ma 60 usuarios.

Programa de unidade de día:
• Área psicoterapéutica
• Área saúde
• Área educativa
• Área formativa e ocupacional
• Área de animación sociocultural
• Área deportiva

Equipo terapéutico:
• 2 educadores
• 2 profesores de formación ocupacional.

C.- COMUNIDADE TERAPÉUTICA ALBORADA

Situada na localidade de Tomiño (Pontevedra),
trátase dun programa de internamento, libre de
drogas, onde as únicas condicións para o ingre-
so son a motivación e a desintoxicación do
paciente. A duración do tratamento é de seis
meses, e recíbense derivacións de diferentes
unidades asistenciais de Galicia. A cifra de
ingresos en C.T. oscilará, dependendo dos índi-

ces de retención, entre 70 e 80 pacientes
anuais. O programa terapéutico subdivídese
nas seguintes áreas:

• Área psicoterapéutica
• Área saúde
• Área educativa
• Área formativa e ocupacional
• Área deportiva
• Área de animación sociocultural
• Área de integración social
• Grupo de pais/nais

Equipo terapéutico:
Está formado por 3 psicólogos clínicos, 7 educa-
dores, 2 profesores de formación ocupacional.

- INCORPORACION SOCIAL:
O acceso a este programa soe realizarse, aínda
que non exclusivamente, unha vez que os
pacientes remataron o seu tratamento na uni-
dade de día ou na comunidade terapéutica. O
obxectivo principal é potenciar a autonomía
dos seus membros, mediante a integración
familiar, a formación académica e profesional,
a procura de emprego, e a inclusión en novas
redes de apoio. A duración deste tratamento é
variable, a capacidade máxima é de 45 perso-
as e a poboación que se espera atender oscila-
rá entre 80 e100 pacientes ó ano.

Programa terapéutico:
A.- Grupo de integración social Alborada
• Área psicoterapéutica
• Área de formación ocupacional/laboral 

e académica
• Área de promoción de emprego
• Área de cooperación social
• Grupo de pais/nais
B.- Supervisión residencial
C.- Programa de animación socio-cultural
D.- Programa de pisos terapéuticos

Equipo terapéutico:
• 2 educadores
• 1 profesor de formación ocupacional
• 8 voluntarios sociais
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- OUTROS PROGRAMAS E ACTIVIDADES:
• Programa de voluntariado social
• Programa para a obxección de conciencia
• Programa de formación para 

alumnado postgraduado
• Programa de coordinación 

con centros penitenciarios

MEMORIA DESCRITIVA

O programa de Drogodependencias “ALBORADA”
(Unidade asistencial,     comunidade terapéutica, uni-
dade de día e programa de integración social), depende
da Asociación Cidadá de Loita contra a Droga en Vigo.
Esta ONG, declarada de utilidade pública, creou o seu
primeiro centro en 1982, e desde entón fóronse incor-
porando os diferentes recursos e programas que na
actualidade conforman a estructura de Alborada.

Os criterios asintenciais e os obxectivos do progra-
ma son os dos centros integrados na rede asistencial e
que figuran no catálogo de programas da Oficina do
Comisionado para o Plan de Galicia sobre drogas.
Desde unha intervención de carácter profesional, pre-
téndese atender ás necesidades médicas, psicolóxicas e
sociais que presenta a poboación de drogodependen-
tes. Para iso  póñense en práctica os coñecementos
científicos, que procedentes de diversas disciplinas
como a medicina, a psicoloxía, o traballo social, a
pedagoxía, a formación ocupacional, etc., demostraron
a súa eficacia no tratamento das drogodependencias.

A partir da fácil accesibilidade ós centros, así
como da gratuidade dos tratamentos , a asistencia se

estructura desde a asignación a cada paciente dun
programa terapéutico individualizado. A elaboración
dunha historia clínica, o diagnóstico físico e psico-
patolóxico, a asignación dun terapeuta referencial, a
análise da realidade familiar e social, o estudio das
carencias educativas e formativas, etc; son algúns
dos factores determinantes do proceso rehabilitador.
En xeral, o Programa de drogodependencias Albo-
rada, está capacitado para dar unha atención global
ó drogodependente, adaptándose ás necesidades de
caso, tanto na súa vertente de desintoxicación, de
deshabituación como de integración social.

A poboación á que se dirixe é a de drogodepen-
dentes non alcohólicos sendo, ano tras ano, a depen-
dencia á heroína a que acerca ó tratamento a máis do
90% dos usuarios do PDA.

O horario de funcionamento dos centros
Alborada é o seguinte:

- Unidade Asistencial: 8.00 a 19.00 horas, 
de luns a venres

- Unidade de Día: 8.00 a 19.00 horas, 
de luns a venres

- Comunidade terapéutica: apertura permanente
- Prog. Integrac. Social: 8.00 a 21.00 horas.

A elaboración de estudios periódicos por progra-
mas, as reunións clínicas e de coordinación dos dife-
rentes equipos, os seminarios específicos, a relación
dunha avaliación individualizada para algúns dos
programas e as memorias da institución, permítenos
avaliar se os obxectivos propostos, a eficacia e a efi-
ciencia das intervencións, así como a calidade do
servicio, etc. son os adecuados. Coñecer a desvia-
ción respecto ás previsións formuladas para cada
exercicio, posibilita que se poidan levar a cabo as
rectificacións pertinentes. Aínda que a análise cuan-
titativa é metodoloxicamente máis difícil de realizar,
cando menos sempre existe unha información cuan-
titativa referente a cuestións como inicios de trata-
mento, usuarios por programa, niveis de retención,
duración media dos tratamentos, niveis de ocupa-
ción e de rotación de prazas, etc.

PERSOA DE CONTACTO
JESÚS CANCELO MARTÍNEZ 
- DIRECTOR

PERSOAS DESIGNADAS PARA O PLD
FRANCISCO JAVIER MOURIÑO SESAR 
- PREVENCIÓN
JESÚS CANCELO MARTÍNEZ
- ASISTENCIA
MANUEL RODRÍGUEZ IGLESIAS 
- INCORPORACIÓN SOCIAL
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1.- DENOMINACIÓN DA ENTIDADE

Torrecedeira, 82 – 3º B  VIGO
Tfno: 986 24 31 08
Rgtro. Xunta: 319-PO  116-H-01
Rgtro. Provincial: 02284
Rgtro. Municipal: 203/91
C.I.F. G- 36.730.521 

2.- RECURSOS

- HUMANOS:

• 2 Psicólogos con adicación parcial 
en programas de rehabilitación de 
enfermos alcohólicos e outros 
colaboradores voluntarios.

- MATERIAIS:

Locais sociais en Vigo e Tui e taller 
ocupacional  rúa Sanz, 24 –1º 
e rúa Piñeiro, s/n

- FINANCIAMENTO:

Público: Diputación Provincial de Pontevedra, 
Concello de Vigo, e ás veces privado: 
CaixaGalicia.

3.- PROGRAMAS:

- PREVENCIÓN:

Charlas-Coloquio en centros de Ensino 
e información en xeral 24 horas.

- ASISTENCIA:

Grupos de Auto-Axuda  e Grupos de apoio a
familiares seguindo a filosofía de Alcohólicos
Rehabilitados.

93

ASOCIACIÓN ALCOHÓLICOS 
REHABILITADOS DE VIGO  
“A.R.V.I.”

PERSOAS DE CONTACTO 
E DESIGNADAS  PARA O PLD

PREVENCIÓN
- RAMONA MOLINA FERNÁNDEZ

ASISTENCIA
- FRANCISCO FERNÁNDEZ ROMERO
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1.- DENOMINACIÓN DA ENTIDADE

R/ Marqués de Valterra 43 – 2,4º B1  
VIGO
Tfno. 986 23 51 07 – 669 420 360
CIF: G – 36.887.552
Recoñecemento por:
Consellería de Sanidade e Servicios 
Sociais S-1423
Consellería de Xustiza, Interior e 
Relacións Laborais 3354
Concellería de Participación Cidadá 
764-01
Ministerio de Economía e Hacienda co 
C.I. G- 36.887.552

2.- RECURSOS

- HUMANOS:

• 1º Voceiro
• 2ª Voceira
• 1 Secretario
• 1 Tesoureiro
• 1ª Vocal
• 2º Vocal e 2 membros máis. 

- FINANCIAMENTO:

Cotas das e dos socios e subvencións de 
distintos organismos.

3.- PROGRAMAS (EN PROXECTO):

- Obradoiros de manualidades: 

Cartón-pedra e fibra de vidrio, 
monicreques, látex e coiro.

- Obradoiro de iniciación ao loga.
- Obradoiro de axentes sociais 

en VIH/SIDA
- Obradoiro de consumo de menor risco
- Obradoiro de sexo máis seguro
- Obradoiro de habilidades sociais
- Obradoiro de educación 

para a tolerancia
- Obradoiro de cine

ASOCIACIÓN SOLIDÁRIA
E DE APOIO 
DIRECTO A PERSOAS 
VIVINDO CO VIH/SIDA
(ASADIR)

PERSOA DE CONTACTO 
E DESIGNADA PARA O PLD

TERESA CASTRO IGLÉSIAS 
- PREVENCIÓN
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1.- DENOMINACIÓN DA ENTIDADE

Escultor Gregorio Fernández, 8 baixo
C.P. 36204  VIGO
Tfno. 986 22 62 69 
Fax. 986 22 62 40
Correo electrónico: asvidal@vigonet.com
Rexistro de asociación: 128-PO-037-H-01

2.- RECURSOS

- HUMANOS:

• 2 psicólogas
• 1 médico
• 1 traballadora social
• 1 administrativa

- MATERIAIS:

Local de 200 m2 situado na rúa Escultor Gre-
gorio Fernández núm. 8 de Vigo.
A distribución é a seguinte:
4 despachos, oficina administrativa, 
sala de reunións, sala polivalente, 
sala de espera.

- FINANCIAMENTO:

Convenio co Servicio de Saúde Mental do Ser-
gas e convenios para programas de prevención 
co  Concello de Vigo.

3.-  DISPOSITIVOS

Unidade  asistencial ambulatoria para a aten-
ción integral e individualizada das e dos 
pacientes con problemas de alcohol. 

Dependente do Servicio de Saúde Mental do 
SERGAS, de referencia para a provincia de 
Pontevedra.

4.-   PROGRAMAS

- PREVENCIÓN:

• Programas dirixidos a poboación 
xeral, comunidade escolar, atención
primaria de saúde.

- ASISTENCIA:

• Subprograma de acollida.
• Subprograma de avaliación médica.
• Subprograma de avaliación psicolóxica.

- INCORPORACIÓN SOCIAL:

• Subprograma de avaliación social.
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“ASVIDAL” UNIDAD 
ASISTENCIAL 
DE ALCOHOLISMO

PERSOA DE CONTACTO
CARMEN GUIMERÁNS FREIJEIRO 
- DIRECTORA

PERSOAS DESIGNADAS PARA O PLD

KATY GÓMEZ BEN 
- PREVENCIÓN

CARMEN GUIMERÁNS FREIJEIRO 
- ASISTENCIA

NURIA DAVILA DOMÍNGUEZ 
- INCORPORACIÓN SOCIAL
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1.- DENOMINACIÓN DA ENTIDADE

Avda. de GarcÍa Barbón, 104 baixo
C.P. 36203  VIGO
Tfno. 986 44 33 10
Fax.  986 22 31 70
Rexistro de asociación: 141- PO-037-K-02

2.- RECURSOS

- HUMANOS

• PROGRAMA DE SAÚDE:
• 1 traballador social
• 2 psicólogos
• 1 auxiliar de clínica
• 20 monitores de educación para a saúde

(voluntarias)
• 10 voluntarios de apoio social

• PROGRAMA DE XITANOS:
• 2 traballadores sociais
• 2 educadores sociais
• 1 pedagogo
• 1 mestre
• 30 voluntarios de apoio social

- MATERIAIS:

Cáritas conta cun local, en García Barbón 104, no
que se atopan as oficinas centrais. Ademais dispón
de dous locais máis para levar a cabo o Proxecto
de animación do ocio e tempo libre (Estrada
Provincial, 19 baixo) e outro local na rúa San
Salvador núm. 5, a disposición do Proxecto de
educación para a saúde e prevención de drogode-
pendencias, ambos proxectos pertencentes ó
Programa de promoción do pobo xitano.

- FINANCIAMENTO:

• PROGRAMA DE SAÚDE:
Subvencións (IRPF, Xunta e Fondo Interdiocesano)
Convenios (Concello de Vigo)
Fondos propios.

• PROGRAMA DE XITANOS:
Este programa finánciase a través de dous convenios
existentes entre Cáritas Diocesana de Tui-Vigo e a
Concellería de Benestar Social do Concello de Vigo.
Tamén conta cunha subvención do Secretariado
Xeral Xitano e unha colaboración a través do Risga
para o proxecto de alfabetización de persoas adultas.

3.- PROGRAMAS

- PREVENCIÓN:

• PROGRAMA DE SAÚDE:
Desenvólvese un proxecto específico de preven-
ción de drogodependencias, en    coordinación coa
asociación MADRO, nos centros de educación for-
mal e non formal da cidade de Vigo.

• PROGRAMA DE XITANOS:
Desenvólvese un proxecto de educación para a
saúde e prevención de drogodependentes con
adolescentes xitanos.

- ASISTENCIA:

• PROGRAMA DE SAÚDE:
Desenvólvese un proxecto de asistencia a dro-
godependentes e afectados pola VIH/SIDA.

- INCORPORACIÓN SOCIAL:

Cáritas Diocesana de Tui-Vigo traballa na rein-
serción sociolaboral a través dun programa de
emprego que está a disposición de todas aque-
las persoas derivadas dos demais programas
que se realizan nesta institución.

CÁRITAS DIOCESANA
DE TUI-VIGO

PERSOAS DE CONTACTO 
E DESIGNADAS PARA O PLD

VICTORIA PARRA HERNÁNDEZ 
- PROGRAMA DE SAÚDE

JUAN ANTONIO PULIDO ÁLVAREZ
- PROGRAMA DE XITANOS
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1.- DENOMINACIÓN DA ENTIDADE

Pintor Colmeiro, 9 
C.P. 36211  VIGO
Tfno. 986 48 27 50
Fax. 986 48 30 19
Correo electrónico: uadcedro@terra.es
Titularidade : Pública, Concello de Vigo.

2.- RECURSOS

- HUMANOS:
PROPIOS:

• 1 director médico
• 2 psicólogos
• 1 traballadora social
• 1 enfermeira, 1 auxiliar psiquiátrico
• 2 auxiliares de laboratorio
• 2 educadores/monitores de tempo libre 
• 1 auxiliar administrativo, 3 recepcionistas

OUTROS: Convenio con Cruz Vermella 
Española con:

• 2 médicos
• 2 psicólogos, 
• 1 farmacéutica
• 1 traballadora social 
• 7 auxiliares de laboratorio
• 1 axudante de laboratorio
• 2 educadores/monitores de tempo libre

- MATERIAIS:
• PLANTA INFERIOR:

• 1 sala polifuncional, dotada de maquinaria e
ferramentas (Obradoiro ocupacional)

• 1 sala polifuncional, dotada de material para 
educación física e deportes (ximnasio).

• 1 patio cerrado, semicuberto,  polifuncional 
para actividades ocupacionais.

• 1 almacén pequeno, con caixa forte.
• 1 almacén grande, con caldeira 

de auga quente.
• 1 cuarto de aseo para homes, con ducha.
• 1 cuarto de aseo para mulleres, con ducha.

• PLANTA BAIXA (entrada):
• 1 mostrador de recepción, con terminal de 

rede informática e central de teléfono.
• 1 sala de espera principal.
• 1 laboratorio de dispensación de medicación 

(metadona) e urinoanálise.
• 1 espacio para recollida presencial de 

mostras de ouriños.
• 1 sala multiusos para actividades grupais, 

dotada de equipo audiovisual.
• 1 sala multiusos, con mobiliario e dotada dun  PC. 
• 1 biblioteca / sala de reunións para profesionais.
• 1 sala de espera de despachos asistenciais.
• 3 despachos para asistencia ambulatorio.
• 1 espacio para usos varios (armarios, 

limpezas, almacén, etc.)
• 1 W.C. para usuarios/as. 

• PLANTA SUPERIOR:                                        
• 6 despachos para actividade asistencial, 

con cadansúa antesala  de espera.
• 1 oficina de administración e arquivo 

de historias clínicas.
• 1 W.C. para persoal.

- FINANCIAMENTO:
Xunta de Galicia e Concello de Vigo.

3.- DISPOSITIVOS

Unidade Asistencial de Drogodependencias
(segundo nivel do circuito terapéutico)
Unidade de Día (terceiro nivel do Circuito
Terapéutico).

4.- PROGRAMAS

Diagnóstico e tratamento multidisciplinar das
drogodependencias.

- PREVENCIÓN:
ACCIÓNS DE PREVENCIÓN NO ÁMBITO 
COMUNITARIO:
• Programa de educación na rúa “drogas, 

saúde e convivencia”
• Programa “preservativos no entorno familiar”
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UNIDADE ASISTENCIAL DE 
DROGODEPENDENCIAS “CEDRO”
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OUTROS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN,
CAMPAÑAS INSTITUCIONAIS:
•  Campaña con motivo do día mundial da sida
• Concurso literario e de poesía sobre a sida
• Colaboración con outras organizacións

- ASISTENCIA:
ÁREAS ASISTENCIAIS:
Biomédica, psicolóxica e social.
PROCESOS TERAPÉUTICOS:
Desintoxicación, deshabituación e incorpora-
ción social.

PROGRAMAS BÁSICOS DE TRATAMENTO 
AMBULATORIO: 

• Programas de mantemento con agonistas 
opiáceos (metadona, laam)

• Programas de mantemento con antagonistas 
opiáceos (naltrexona)

• Programas libres de drogas

OUTRAS ACCIÓNS ASISTENCIAIS:
•  Programa de reducción do dano
• Programa de prevención, profilaxe 

e tratamento da tuberculose
•  Campaña de vacinación da hepatite B e tétanos.
• Prevención e seguimento da hepatite C.
• Coordinación coas unidades VIH-SIDA.
• Programa de seguimento de embarazos, prepara-

ción para a maternidade e planificación  familiar.
• Programa de intervención socio-sanitaria urxente.
• Programas de apoio residencial.
• Programa de intervención en mulleres prostitutas.
• Programa de intervención en poboación xitana.
• Coordinación con programas sociais de outras  

institucións.
• Servicio de apoio social e axuda a domicilio para 

enfermos de sida.
• Programa de atención primaria.
• Programa de familia do Concello de Vigo.
• Outros recursos de coordinación asistenciais
• Grupo de autoapoio a seropositivos e enfermos 

de sida “El Imán”

PROGRAMAS NA UNIDADE DE DÍA:
Plan regular de actividades, Plan libre de activida-
des, Plan específico para cumprimentos substituti-
vos da pena.

Programas da área físico-sanitario
• Taller de formación para a saúde (área médica).
• Educación física e deportes.
• Programa de educación física.
• Participación en competicións  deportivas: 2 

equipos de fútbol-sala.
Programas da área psicoterapéutica

• Taller de fomación para a saúde (área psicolóxica)
• Programa de prevención de recaídas (ppr)
• Taller de comunicación e relacións humanas
• Taller de sexo seguro
• Taller de relaxación
• Grupos de pais/ nais

Programa da área socieducativa
• Taller de formación para a saúde (área social)
• Programa de ocio e tempo libre
• Vídeo-forum
• Programa de visitas e actividades culturais
• Aula do medio 
• Talleres ocupacionais
• Talleres de modelado de cerámica
• Aula de teatro
• Programa de formación compensatoria
• Aula de apoio escolar
• Aula de formación básica
• Actividade  formativa externa
• Curso de informática
• Outros cursos externos
• Programa de promoción laboral
• Orientación e asesoramento para 

a formación e a incorporación laboral
• Subprograma de formación e inserción laboral
• Guía de recursos para a inserción laboral

PERSOA DE CONTACTO
FRANCISCO OTERO LAMAS
- DIRECTOR
PERSOAS DESIGNADAS PARA O PLD
JORGE CABRERA RIANDE 
- PREVENCIÓN
FRANCISCO OTERO LAMAS 
- ASISTENCIA
Mª TERESA SALVADORES CANEDO 
- INCORPORACIÓN SOCIAL
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1.– DENOMINACIÓN DA ENTIDADE

Pintor  Colmeiro, VIGO 
Tfno. 986 23 51 07
Fax.  986 48 30 07
Titularidade: Pública

2.– RECURSOS

- HUMANOS: 

- Membros do Grupo  de Autoapoio  
e profesionais da UAD

- Colaboradores/as en actividades e peches 
organizados polo grupo:
• Comunidade Parroquial do Cristo 

da Victoria.
• Membros da Plataforma pola Sanidade

Pública.
• Convenio de colaboración coa Federación 

de AA.VV. de Vigo.
• Membros da Comisión de Sanidade do Plan 

Comunitario Casco Vello.
- Familiares e amizades

- MATERIAIS: 

- Local da Unidade Asistencial de 
Drogodependancias do Concello de Vigo.

- Folletos, cartaces, bandas deseñadas…

- FINANCIAMENTO:

Recursos económicos da UAD, e subvencio-
nada polo Plan Autonómico de Drogodepen-
dencias de Galicia.

3.- PROGRAMAS

Os programas asistencias básicos son:

- Programa de orientación, información 
e acollida (POA).

- Programa libre de drogas (PLD).
- Programa de mantemento con naltrexona 

(PMN).
- Programa de mantemento  con metadona 

(PMM).
- Programa de unidade de día (PUD).

Ademais hai 6 subprogramas:

- Desintoxicación
- Asistencia domiciliaria.
- Prevención de recaídas.
- Disminución do dano.
- Urinoanálise.
- Cumprimento da pena substitutoria.
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GRUPO DE AUTOAPOIO 
DE SEROPOSITIVOS 
E ENFERMOS DE SIDA
“EL IMÁN”

PERSOA DE CONTACTO E DESIGNADA
PARA O PLD

MARIO FERNÁNDEZ  REBOREDO 
- PREVENCIÓN E ASISTENCIA
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1.- DENOMINACIÓN DA ENTIDADE

Avda. Martínez Garrido,  21 Interior
C.P. 36205  VIGO
Tfnos. 986 25 02 40 / 986 25 25 80
Fax.  986 26 70 17
Correo electrónico. erguete@terra.es
Código de Identificación Fiscal G-36.642.726
Asociación inscrita na Consellería de Sanidade 
e Servicios Sociais co  núm. 103-PO-028-H-00
Asociación inscrita no Goberno Civil de 
Pontevedra co núm. 1375
Asociación inscrita no Concello de Vigo co núm. 178/91
Membro asociado á Unión Española de 
Asociacións de Axuda ó Toxicómano (UNAD)

2.- RECURSOS

- HUMANOS:
1 coordinadora, 1 traballadora social, 1 educadora,
1 pedagogo e 2 administrativos a tempo completo.
2 avogados e 1 contable con contrato de servicios
cunha adicación de dúas horas dous días por
semana. 3 acompañantes e educadoras/es en pisos
de reinserción (Ministerio de Asuntos Sociais)

- MATERIAIS:
Local  de 1.057 m2. onde están as oficinas do
SIORT ( Servicio de Información e Orientación
Xurídica e Socio-Laboral para a Reinserción de
Toxicómanos),  a Escola  Taller Xérmolo e a sede
da asociación, cedido polo Concello de Vigo.

- FINANCIAMENTO:
Subvención da Consellería de Sanidade .

3.- PROGRAMAS

- ASISTENCIA:
AREA SOCIAL:

•Información, asesoramento, orientación 
e seguimento tanto das persoas afectadas pola 
súa drogodependencia, como das familias. 
Entendemos a ORIENTACIÓN, como pilar 
básico dos recursos asistenciais.

•Derivación de drogodependentes a centros 
de tratamento,  comunidades terapéuticas,  
unidades de día, centros de saúde 
mental,etc.

•Seguimentos no proceso de 
deshabituación.

•Atención e asesoramento nos centros
penitenciarios.

•Colaboración con outras entidades 
e organismos estatais  e internacionais.

•Elaborar e emitir informes sociais das
persoas afectadas, sempre que sexan 
requiridos desde xulgados, C.T.D u outros 
organismos.

•Ratificacións en sala.
•Xestión de axudas ecónomicas.
•Elaboración de informes ante as distintas 

subdelegacións dos gobernos civís, por 
infracción do art.25 da lei 1/92 do 21 de 
febreiro, e de acordo co disposto no art.4 do 
Real decreto 1079/93 do 2 de xullo, polo 
que o noso servicio informa mensualmente 
ás ditas subdelegacións sobre a  evolución e 
demais extremos que se interesen dos 
implicados.

•Amplias e numerosas xestións con: 
concellos (UBAS, UAD, traballadores 
sociais) SERGAS (hospitais, ambulatorios, 
centros de saúde), Consellería de Sanidade 
(INSERSO, Servicios Sociais), centros 
penintenciarios  (xuíces de vixilancia, 
equipos de tratamento, CAS ), 
Xunta de Galicia (Consellería de Xustiza, 
Interior e Relacións Laborais, Consellería de 
Sanidade e Benestar Social), organismos 
oficiais (Ministerio de Xustiza, Ministerio do 
Interior, Ministerio  de Asuntos Sociais, 
Dirección Xeral de Institucións 
Penitenciarias). 

AREA XURÍDICA:
•Información, asesoramento, orientación 

e seguimento das causas imputadas a persoas 
afectadas pola toxicomanía.

•Asistencia a persoas detidas en comisarías, 

“ÉRGUETE“ ASOCIACIÓN DE
AXUDA ÓS TOXICÓMANOS
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centros penitenciarios (internas/os 
preventivos e penados)

•Elaboración de recursos.
•Tramitación de indultos.
•Revisións de condenas.
•Recursos a sancións impostas por infracción 

ó art.25 da lei 1/92 do 21 de febreiro 
de protección da seguridade cidadá

•Colaboración cos avogados de oficio 
e privados, proporcionando a documentación 
necesaria que posibilite aumentar a calidade 
da defensa, mediante a utilización (previo 
estudio do expediente)  dos datos existentes 
no servicio acerca da ou do usuario.

PROGRAMA DE ATENCIÓN EN PRISIÓN:

•Atención, información e orientación xurídico-
social a todos aqueles internos e internas que 
así o soliciten.

•Nestes momentos levámolo a cabo de xeito 
regular na prisión da Lama en Pontevedra, 
onde ademais formamos parte do G.A.D.,no 
que funciona unha unidade  de día libre de 
drogas e outra de tratamento con metadona, 
e colabórase co resto das prisións.

- INCORPORACIÓN SOCIAL:

ÁREA DE REINSERCIÓN:
•Información, orientación e seguimento  

a persoas extóxicas e familias.
•Derivación ao ensino regrado e/ou cursos 

de formación ocupacional, escolas talleres.
•Orientación profesional e de procura de 

emprego.
•Xestións con empresas, sindicatos e todos 

aqueles organismos de carácter público 
ou privado que interese.

•Coordinación dos PISOS DE REINSERCIÓN 
PARA PERSOAS EN PROCESO DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL:
Nestes momentos están en funcionamento 3

pisos de reinserción (un en colaboración con
ALBORADA e dous con CEDRO), subvencio-
nados polo Ministerio de asuntos Sociais e
destinados a xoves que non  dispoñen de
medios tanto materiais como socio-familia-
res. Os seus beneficiarios levan a cabo pro-
gramas de continuación que non poden nin
deben interromper xa que iso suporía un
grave risco no seu proceso rehabilitador.
Cada piso dispón de oito prazas para
mozos/as incluídos neste programa,  con
dous educadores, no que a reestructuración
comportamental, convivencia, integración
social, a adquisición dos valores básicos para
vivir en sociedade e a responsabilidade nece-
saria no proceso para desempeñar funcións e
tarefas, fan  deste programa una garantía de
éxito. 

ESCOLA TALLER “XERMOLO”

Abarca ó mesmo tempo as áreas de preven-
ción e reinserción.
Concedida pola Dirección Xeral do I.N.E.M.,
vai destinada á formación de 45 mozos/as de
idades comprendidas entre os 16 e 25 anos,
e   nas especialidades de albanelería, carpin-
tería e electricidade-fontanería, encamiñada
a que sexa unha realidade a reinserción e
integración  a unha vida normalizada daque-
les que tiveron problemas coas drogas, así
como a prevención dos que puideran estar na
situación de risco potencial.
Deste xeito, ó finalizar o programa, que ten
unha duración de dous anos, o alumnado
obterá unha cualificación profesional e no
graduado escolar naqueles casos nos que non
dispuxesen  del. Na escola taller, teñen cabi-
da xoves en paro, outras/os procedentes 
dalgún programa de rehabilitación ou de pri-
sión.
Este programa é pioneiro no noso país, no
que ademais do anteriormente exposto pre-
tende eliminar a creación de “guetos”, xa que



102 102

PERSOA DE CONTACTO
DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ
PERSOA DESIGNADA PARA O PLD
ELVIRA RIVAS GÓMEZ - PREVENCIÓN
DAVID MARTÍNEZ LÓPEZ 
- INCORPORACIÓN SOCIAL

convive alumnado con distintas situacións
persoais e sociais, así como exreclusos con
exdrogodependentes e con outros/as sen pro-
blemas coas drogas. Ninguén sabe quén é
quén,o anonimato está garantido se así o 
desexa o alumno/a, e dende que empezou a
funcionar, os resultados obtidos son satisfac-
torios, polo que teñen creado ilusión e orgu-
llo para a asociación.

OBRADOIRO DE EMPREGO “BIDUEIRO”
40 alumnos/as  maiores de 25 anos. Duración: 
1 ano. O último rematou o 7 de agosto de
2001.

OBRADOIRO DE EMPREGO “BIDUEIRO II”
Para 48 alumnos/as, comenzando en xullo de
2002.

ERGUETE

ASOCIACIÓN DE AXUDA ÓS COORDINADORA FUNDACIÓN
TOXICOMANOS “ERGUETE”º ERGUETE-INTEGRACIÓN

SIORT DIRECCIÓN

EQUIPO ESCOLA OBRADOIRO PROGRAMA PRIMEIRO PROGRAMA
INTERDISCIPLINAR E DE DE

OBRADOIRO DE ALFABETIZACIÓN INCLUSION SOCIAL
EMPREGO DE GALICIA 2001-2006

ÁREA ÁREA ÁREA ÁREA
ADMINISTRATIVA XURÍDICA ASISTENCIAL INSERCIÓN

E SOCIO-LABORAL
ORIENTACIÓN

PROGRAMA PISOS
DE ATENCIÓN TERAPÉUTICOS

EN PRISIÓN
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1.- DENOMINACIÓN DA ENTIDADE

R/Tranviarios, 6 –3º  VIGO
Tfno. 986 20 88 74
Recoñecemento por: Consellerías de Familia, 
Promoción  de Emprego, Muller e Xuventude 
e de Sanidade e Servicios Sociais.

2.- RECURSOS

- HUMANOS: 

4 profesionais: traballadora social, educadora
social, avogado e psicóloga con contrato 
indefinido a tempo parcial.

- MATERIAIS:

Local:  rúa Médico José Mato, 24 entrechán.

- FINANCIAMENTO:  

Estatal, autonómico e local.

3. - PROGRAMAS:

- PREVENCIÓN:

Información xeral, Escola de Pais/Nais, talleres
de saúde e programa de intervención para a
prevención en centros de ensino.

- ASISTENCIA:

Programa de alimentos, de emerxercia social, 

asesoramento xurídico, información, asesora-
mento e asistencia a xulgados, asistencia en
prisión e colaboración coa UAD “Alborada” en
fins de semana e festivos.

MADRES EN DEFENSA
DE LOS JÓVENES  
DROGODEPENDIENTES
“MADRO”

PERSOAS DE CONTACTO
TERESA DAVILA FIGUEROA
- EDUCADORA SOCIAL

RAMONA RODRÍGUEZ MÍLLARA
- TRABALLADORA SOCIAL

CARMEN MIJARES TUELLS 
- PRESIDENTA DA ASOCIACIÓN

DANIEL PÉREZ DE LIS FERNÁNDEZ
- AVOGADO

EVA MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ
- PSICÓLOGA

PERSOAS DESIGNADAS  PARA O PLD

EVA MARÍA RODRÍGUEZ LÓPEZ
- PREVENCIÓN

RAMONA RODRÍGUEZ MÍLLARA
- ASISTENCIA
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1.- DENOMINACIÓN DA ENTIDADE

Rúa Illas Baleares núm. 15-baixo
36203 Vigo
Tfno. 630 980 081/86
Sede de Galicia (Santiago de Compostela): 
981 58 48 40
981 57 81 82
Correo electrónico: mdmvigo@eresmas.com
Recoñecemento por:  Concello de Vigo
Código de Identificación Fiscal: G-79408852

2.- RECURSOS

- HUMANOS:

2 Educadoras de Rúa cunha adicación de 35
horas semanais e contrato de obra para os 
programas Educación de Rúa-Reducción de
danos, e 3 voluntarios.

- MATERIAIS:

Local-oficina en rúa Illas Baleares e unidade
móbil 

- FINANCIAMENTO:

Convenio Municipal

3.- PROGRAMAS

- PREVENCIÓN

•Programa de Prevención da VIH e outras 
enfermidades de transmisión sexual.

- ASISTENCIA

•Programa de Rúa: traballo de proximidade en  
zona urbana.

ASOCIACIÓN MÉDICOS 
DEL MUNDO- 
Representación Vigo

PERSOAS DE CONTACTO E DESIGNADAS 
PARA O PLDA

BELÉN TORRÓN RUÍZ 
- PREVENCIÓN

PATRICIA TORRADO SILVA
- PREVENCIÓN
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1.– DENOMINACIÓN  DA ENTIDADE

Rúa Misericordia, 2º  
36202 VIGO
Tfno. 986 22 15 41

986 23 51 07
Fax.  986 22 15 41
Código de idenficación  fiscal G-36 790 954

2.– RECURSOS

- HUMANOS:

PROPIOS:
2 Profesionais, educadores de rúa, 
media  xornada.

OUTROS: 
Persoal contratado  do PCCV, 
1 administrativo, 
1 animadora  sociocultural, 
1 coordinadora.
Persoal voluntario 3

- MATERIAIS:

Local  do Plan Comunitario Casco Vello 
e dous colectivos asociados.Oliva,  
Federación  veciñal é Asociación veciñal.

- FINANCIAMENTO:

Concellería de Participación Cidadá 
– Concello de Vigo PAD (Plan Autonómico 
de Drogas) – Consellería de Sanidade 
e Servicios Sociais

3.– DISPOSITIVOS:

A asistencia xeralmente se canaliza á UAD
do Concello de Vigo
Programa de Intercambio de xiringas (pixs)

4.– PROGRAMAS:

- PREVENCIÓN:

•Escola de Pais-Nais
•Campañas Informativas:

- Educación para a saúde
- Sexualidade humana            
- Sexo seguro
- Mediador social en V.I.H-SIDA
- Actividades socioculturais: Reconquista, 

Os Maios, San Antón , Magosto, San Xoan…
•Programa Sereno, traballo directo de 

educación de rúa

- INCORPORACIÓN SOCIAL:

•Cursos de integración:
- Programa INTEGRA (CAVE)
- Programa cursos URBAN

(relacionados cos traballos da mar)

PLAN COMUNITARIO 
CASCO VELLO

PERSOA DE CONTACTO E DESIGNADA
PARA O PLD

TERESA CASTRO IGLESIAS
- PSICÓLOGA
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1.- DENOMINACIÓN DA ENTIDADE

Coutadas, 59  VIGO
Tfno. 986 28 16 70
Fax:. 986 28 16 70 
E-mail: planteis@cgtrabajosocial.es
Asociación sen ánimo de lucro
Código de identificación fiscal G-36.791.960

2.- RECURSOS
- HUMANOS:

PROPIOS: 1 traballador social a tempo completo.
OUTROS: Recursos das e dos socios
(41 colectivos de barrio).

- MATERIAIS:
Local en préstamo (Asociación xuvenil LÚA)

- FINANCIAMENTO:
Concello de Vigo, Deputación de Pontevedra e
Xunta de Galicia.

3.- DISPOSITIVOS

Toda a programación do Plan Comunitario de
Teis ten a finalidade de prevención de conduc-
tas adictivas e outras problemáticas, asi coma
de incorporación social.
O P.C.Teis pertence ó mapa de prevención do
P.G.s.D. da Xunta de Galicia.

4.- PROGRAMAS

A actividade do plan, sempre con carácter libre e
gratuíto para os habitantes de Teis, pódese dividir nas
seguintes áreas:

1. Intervención urbanística e infraestructural.
Trátase de facer xestións, alegacións e accións opor-
tunas para a mellora da situación viaria  e de insta-
lacións de servicios públicos (centro de saúde, gar-
dería, piscina, baixada a Ríos, etc).

2. Intervención escolar e sanitaria.
No curso 97-98 iniciouse o programa de “Educación
para a saúde na escola” con material de apoio para
o profesorado e alumnado e as “Escolas de Pais e
Nais”. Creáronse cinco escolas de pais e nais onde

participan sete colexios e dous institutos. Os temas
tratados foron elexidos polas e polos propios partici-
pantes: drogodependencias, educación sexual, hábi-
tos de vida saudables, etc. No transcurso de xuntan-
zas hai monitores/as especializados/as que levan a
cabo actividades programadas de ocio cos rapa-
ces/as para facilitar a asistencia dos pais e nais.

3. Intervención socio-cultural.
Cos seguintes proxectos:
a) Recuperación e potenciación de festas populares:

- festa de antroido
- festa dos Maios
- día das Letras Galegas

b) Clubs de Lecer.
- Formación gratuíta de xoves (curso de monitores 
de tempo libre)

- Acampadas de convivencia.
- Obradoiros para nenas e nenos (“Faille un xogue-

te ó teu amigo”, “máscaras  de antroido”, “con-
feccións de maios”, “obradoiros de verán”,etc).

- Verán de Lecer ( dúas semanas de obradoiros,   
senderismo, cine ó aire libre na Riouxa, concur-
so de murais, festival de música “Riouxa 98”, etc).

c) Confección da revista do Plan “Barrio”.
4. Intervención en actividades con carácter deportivo.

Realización da Olimpiada de Deportes.  
5. Intervención no medio natural.

Púxose en marcha o programa “Aulas de natureza”  
cunha primeira fase de acondicionamento da zona 
“buraquiña” cun fin educativo.

6. Novos proxectos:
a) Formación de cargos.
b) Xornadas sobre movemento asociativo.
c) Procura de alternativas ó desemprego xuvenil:
•Proxecto “Proceso comunitario de emprego” 
•Proxecto “Monografía e diagnóstico comunitario”

d) Novos proxectos presentados ó Plan galego de
inclusión social.

PLAN COMUNITARIO DE TEIS

PERSOAS DE CONTACTO 
E DESIGNADAS PARA O PLD
Mª  BELÉN GÓMEZ ALVAREZ  – PREVENCIÓN
GENOVEVA CORDERO BERMÚDEZ 
- INCORPORACIÓN SOCIAL
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1.- DENOMINACIÓN DA ENTIDADE

DIRECTOR-PRESIDENTE:
Ramón Gómez Crespo
CARACTERÍSTICAS XERAIS:
TITULAR : Fundación “Monte do Gozo”.
ÁMBITO TERRITORIAL: Comunidade Autónoma
de Galicia.
DATA DE INAUGURACIÓN: 23  de Xaneiro de
1990.
SEDE CENTRAL: Campillo de San Francisco 5.
(Edificio San Martín Pinario) - C.P. 15705 SANTIA-
GO DE COMPOSTELA-A CORUÑA
Tfno. 981 57 25 24
Fax.  981 57 36 06
Correo electrónico: proxectohome@mx2.redestb.cs
COMARCA DE VIGO
Rúa Ramón Nieto, 245
(Lavadores) C.P. 36205 V I G O 
Tfno. 986 37 46 46 
Centro de acollida e programa de tratamento de
adicción á cocaína. 
986 37 44 37 
Comunidade terapéutica de reinserción social.
Fax.  986 37 44 88
Correo electrónico: phg_vigo@teleline.es
Recoñecemento: Xunta de Galicia.Consellería de
Sanidade e Servicios Sociais.                          

2.- RECURSOS

- HUMANOS:
• EQUIPO TERAPÉUTICO: 9 profesionais

(máis o apoio do resto de profesionais 
de Proxecto Home Galicia)

• VOLUNTARIADO: 42 Voluntarios/as.
• ASOCIACIÓN FAMILIAS E AMIGOS 

DE “PROXECTO HOME”.

- MATERIAIS:
Pisos para xoves sen entorno familiar Nº: 1
Prazas:18.

- FINANCIAMENTO:
• Convenio coa Consellería de Sanidade.
• Ministerio de Asuntos Sociais.
• Deputacións varias.
• Axudas de asociacións e familias.
• Achegas de familiares.
• Doazóns de diversas institucións, Igrexa, 

Cáritas e outras entidades e empresas.

3.- DISPOSITIVOS E PROGRAMAS

O obxectivo final do Programa é a plena integra-
ción do individuo no seu ámbito social desenvolven-
do todas as potencialidades que ten como ser huma-
no. Críticos coa sociedade na que van  pór en prác-
tica o proceso de maduración que están realizando e
capaces de vivir nas tensións e conflictos a que cal-
quera se ve sometido, pero sen que fagan uso de dro-
gas para axudarse.

Desde a súa orixe, Proxecto Home foi dotándose
dunha estructura organizativa dependente sempre
das necesidades que foron xurdindo, no seu empeño
por adecuarse  novos retos que xorden no ámbito das
drogodependencias, establecendo á vez determina-
dos programas que puidesen dar resposta a distintas
especificidades e demandas habidas. Pasouse así de
contar cunha estructura clásica de Proxecto Home
(acollida, comunidade terapéutica e comunidade
terapéutica de reinserción) e centrada no entorno de
Santiago de Compostela para toda Galicia, á posibi-
lidade de atender as catro provincias como de indi-
vidualizar aínda máis os tratamentos.

- ASISTENCIA:
CENTRO DE ACOLLIDA
É un centro de día onde se pretende ter un pri-
meiro contacto terapéutico entre o drogodepen-
dente, a súa familia e o programa, para iniciar un
traballo educativo-terapéutico. Calquera persoa
que estea interesada en iniciar o programa debe
acudir a este centro, independentemente de que
posteriomente se lle dirixa a algún dos programas
específicos de Proxecto Home Galicia sen per-

PROXECTO HOME GALICIA
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manecer na acollida máis do tempo estrictamen-
te necesario para analizar cada situación concreta.

Obxectivos:
• Abstinencia no consumo de drogas.
• Toma de conciencia  de que o problema é a 

persoa e non a droga.
• Adquisición de motivación para o cambio.
• Potenciar a relación familiar.

COMUNIDADE TERAPÉUTICA
É en réxime de internado. Situada en Cernadas

(Portomouro), a 13 km. de Santiago de Compostela.

Obxectivos:
Dotar á/ó usuario dun espacio  e un tempo ade-
cuados para o crecemento persoal e o equili-
brio afectivo a través da potenciación do
encontro en grupos, o traballo e a exploración
do mundo emotivo, o coñecemento da súa his-
toria persoal e a vivencia de valores a través da
convivencia (responsabilidade, solidariedade,
honestidade , acollemento…)

PROGRAMA DE TRATAMENTO DE ADICCIÓN 
Á COCAÍNA

No ano 2000 comeza a súa andaina co obxectivo
de tratar a persoas cun abuso especial desta droga.
Realízase en réxime aberto, non residencial  e é com-
patible a terapia e o tratamento específico coa activida-
de laboral ou de estudios. Formúlase no seu conxunto
un obxectivo de abstinencia de consumo de drogas, así
como un proceso de crecemento e de maduración per-
soal en responsabilidade e autonomía, en paralelo a
unha modificación do seu estilo de vida anterior e por
un estilo de vida con hábitos de saúde. Subdivídese en
tres fases que van marcando  a evolución de cada usua-
rio dentro da rehabilitación da súa adicción.

PROGRAMA TERAPÉUTICO-EDUCATIVO 
DE APOIO

Para persoas que, unha vez realizada a fase de
acollida, valórase máis oportuno manter un espacio
semiresidencial, máis aberto, que o da comunidade

terapéutica, sendo o traballo terapéutico, metodolo-
xía e instrumentos, practicamente os mesmos se ben
dunha menor duración. A valoración realízase en
atención á idade, grao de  consumo, grao de deses-
tructura psicolóxica, estructura familiar de apoio,
antecedentes, psiquiátricos ou patoloxia social.

PROGRAMA EDUCATIVO PARA XOVES
Atende xoves e adolescentes de entre 14 e 20 anos,

que se inician ou teñen problemas coas drogas e con
problemáticas ligadas á familia, escola,  relacións per-
soais… Realízase para toda Galicia desde Ourense.

O traballo  oriéntase a 3 niveis: formativo, terapéu-
tico e familiar,  e preténdese conseguir a incorporación
ó mundo laboral, orientar ó xove en prácticas saudables
de tempo libre, formar en habilidades sociais axeitadas
a súa idade e situación, facilitar un coñecemento per-
soal mínimo a través da reorientación dos seus  com-
portamentos, e mellorar as relacións familiares.

Simultaneamente as familias participan nunha
escola de familias co obxectivo de asesorar e formar
ós pais e nais na  educación dos seus fillos procu-
rándose a reestructuración de roles, que cada familia
identifique  os seus propios valores, e a formación en
adolescentes e adolescentes de risco.    

CENTRO DE DESINTOXICACIÓN E ALCOHOLISMO
Destinado a persoas que necesitan un acompa-

ñamento especial na súa desintoxicación (por razóns
médicas, en atención ó consumo de determinadas
substancias, ou doutro tipo) tanto de drogas como de
substancias substitutivas como metadona. Asi
mesmo, no mesmo centro, loxicamente diferencian-
do tratamentos e atención, realízase un programa
destinado a persoas con problemas de alcoholismo.
Ambos son en réxime de internado, e realízanse,
para toda Galicia, na cidade da Coruña.

PROGRAMA EDUCATIVO-FORMATIVO 
COAS FAMILIAS

Dado que un dos pilares básicos para a rehabili-
tación do toxicómano é a familia, por canto supón
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apoio e empuxe ó proceso que se realiza, debe estar
presente desde o primeiro momento. Funciona en
todos os centros do PH.

Obxectivo:      
En paralelo ó programa  do usuario  desenvólve-
se un labor de acompañamento, orientación e
apoio á propia familia cara a que cada membro
desta poida retornar ó rol que lle corresponda en
relación co toxicodependente.

CENTRO DE ESTUDIOS
Constitúe unha parte fundamental do programa,

complementaria e integrada no traballo terapéutico, é
fundamental en PH o voluntariado, pola súa achega efec-
tiva e  testemuñal ó proceso das e dos usuarios, e é tamén
importante a variedade de ámbitos e cualificacións de
que provén. Funciona en todos os centros de PH.

Obxectivos
Coordinar ó voluntariado que imparte as activi-
dades, con atención ás súas necesidades, forma-
ción e á relación que se establece tanto con
outros voluntarios como co equipo terapéutico,
servindo de enlace co mesmo. Así mesmo, esper-
tar e fomentar o crecemento cultural dos residen-
tes en orde a unha formación integral. 
Actividades coordinadas desde o centro de
Estudios
- Seminarios temáticos culturais.
- Graduado escolar (As clases  impártense nas 

fases de acollida e comunidade terapéutica).
- Visitas culturais.
- Axenda cultural.
- Manualidades.
- Revista.
- Cantería, xardinería e horta.
- Biblioteca, hemeroteca e videoteca.
- Arquivo e documentación.
- Teatro.
- Idiomas.
- Taller de expresividade.
- Mantemento das instalacións.
- Electricidade.
- Fotomecánica.

OUTROS SERVICIOS
Proxecto Home conta con áreas de traballo 
específicas en todas e cada unha das fases:
- Área de traballo social destinada ó asesora-

mento tanto do residente como das familias.
- Área de atención médico-sanitaria destinada ó 

seguimento das e dos usuarios e á súa orienta-
ción e acompañamento.

- Área xurídica para o coñecemento da situación 
xudicial de cada residente axudando na súa 
xestión e resolución  posibilitando cumprimen-
tos alternativos á prisión.

- Seguimento para xoves sen entorno familiar a 
través de pisos de acollida a cargo de volunta-
rios e en colaboración en ocasións con asocia-
ciones de axuda ó toxicómano, ou ben a través 
de familias substitutorias, en especial acollida 
de residentes as fins de semana.

- INCORPORACIÓN SOCIAL:
Obxectivo xeral
Toma de contacto coa sociedade de forma posi-
tiva e harmónica, que o residente poida desen-
volver ó mesmo tempo unha vivencia de valores
positivos que lle dean senso a súa vida, e alcan-
zar con todo a súa propia autonomía persoal.

Obxectivos específicos por fases
- Fase A: 
Equilibrio emotivo, cognitivo, comportamento 
decisional. Afianzamento relacional.

- Fase B:
Maior integración social a través da incorpora-
ción ó mundo laboral.

- Fase C: 
Autonomía desde a orientación que cada un foi 
dando a súa vida persoal.

PERSOA DE CONTACTO E DESIGNADA
PARA O PLD

MANUEL ESTÉVEZ ÁLVAREZ 
- ASISTENCIA
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NOTA FINAL
Por decisión dos representantes das entidades, presentes na xuntanza de peche 

do documento final, cara á súa presentación ó Pleno do Concello de Vigo, 
con relación á Oficina Técnica do Plan, acordouse que fora inicialmente 

o Concello de Vigo, a través da Concellería de Benestar Social, quen se fixera cargo
desta ata o remate do ano 2002, na evitación de que o plan 

puidese sufrir máis retrasos.

Así  mesmo, foi valorada a posibilidade de que as diferentes entidades que compoñen
o plan, puideran artellar un xeito de organización que permitira a constitución dun

órgano conxunto con entidade suficiente como para que o Concello de Vigo puidese
conveniar a xestión da oficina cara ós vindeiros anos. 

Acordouse un período de seis meses para traballar na citada proposta ou, cando
menos, poder dar resposta ó funcionamento futuro da oficina, como elemento 

dinamizador da actividade conxunta do plan. 
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