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Actualitat

La Policia Local vetllarà pel compliment de la normativa que
prohibeix la venda de tabac i alcohol a menors d'edat

Dimecres 10 de desembre de 2003
La Policia Municipal porta a terme diverses accions dins del Programa Municipal de
Prevenció de les Drogodependències, presentat la setmana passada. La tasca del cos
municipal se centra, d'una banda, en el control que tots els establiments de venda de
tabac i alcohol comptin amb la retolació pertinent sobre la prohibició de venda
d'aquests productes a menors de 18 anys i, de l'altra, la policia local també
s'encarrega del seguiment d'aquesta normativa per part dels establiments. Fa 2 anys,
la Policia Local ja va iniciar una campanya informativa adreçada als establiments on
es pot adquirir tabac i alcohol, per tal que s'adaptessin a la nova normativa, que
obliga a retolar adequadament la prohibició de subministrament d'aquests productes
a menors d'edat. "Aquesta tasca s'ha acabat ja aquest any amb un 100%
d'efectivitat. Tots els establiments de Castellar que venen tabac i alcohol
compten amb aquests rètols", ha afirmat el responsable del Programa de
Prevenció de Drogues conduït per la Policia Local, Domènech Rodríguez. A partir
d'ara, la policia es centrarà en fer un seguiment sobre l'aplicació de la normativa
vigent. "Els agents podran entrar als establiments per comprovar si es
compleix la normativa. Si no és el cas, es tramitarà la denúncia pertinent al
Departament de Sanitat de la Generalitat", ha explicat Rodríguez. D'altra banda,
i fora de l'àmbit dels establiments de venda d'aquests productes, la Policia Local
també intensificarà a partir d'ara els controls d'alcoholèmia, en les franges de tarda.
Aquesta mesura respon a l'increment del nombre d'accidents entre les 19h i les 21h,
en els quals un bon nombre d'implicats han donat positiu en el control
d'alcoholèmia.
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