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Se es menor de idade e o Concello 

impúxoche unha sanción por consumo 

de bebidas alcólicas, podes solicitar a 

substitución da multa pola realización 

dun programa informativo, formativo e de 

reflexión sobre o consumo de alcol.

O seu obxectivo é que dispoñas de toda a 

información sobre as consecuencias nocivas dos 

consumos indebidos e abusivos do alcol e a súa 

substitución por hábitos mais saudables   



Canto dura o programa? 
Cada hora equivale a 20¤ de multa, sen 

exceder en ningún caso as 300 horas.

Quen pode solicitalo? 
A persoa menor de idade sancionada por 

infraccións reguladas na Lei 11/2010, do 17 

de decembro, de prevención do consumo de 

bebidas alcólicas en menores de idade, coa 

autorización dos seus representantes legais 

(pai/nai/titor/outros).

Como solicitalo? 
Rechea o formulario que recibirás coa 

imposición da sanción. Asínao ti e os teus 

representantes legais. Se extraviaches o 

formulario podes descargalo en 

http://www.coruna.gal/serviciossociales/es/

documentacion/impresos

Que debo facer unha vez 
presentada a solicitude? 
Espera a que o Concello che notifique a 

aceptación da túa solicitude. Cando che 

chegue a notificación da aceptación, tes 

DEZ DÍAS de prazo para acudir a ADAFAD, 

onde che entrevistarán e informarán.

Cando pedilo? 
No prazo de DEZ DÍAS a partir do día seguinte 

ao que recibises a notificación da imposición 

da multa. 

Non te equivoques!  
O inicio do expediente sancionador é un paso 

previo no que podes presentar alegacións. 

Só despois, no caso de que o Concello da Coruña 

che impoña a multa, poderás solicitar o programa.

Onde acudo? 
Podes presentar a solicitude asinada en 

calquera das sedes do Rexistro Municipal 

de Entrada de documentos:

Concello: Praza de Mª Pita, 1.
Servizos económicos: Franxa, 20-22.
Fórum Metropolitano: Río Monelos, 1.
Centro Cívico de Mesoiro
Centro Sociocultural Ágora: Lugar da 
Gramela, 17.

Onde realizalo? 
Na entidade colaboradora do Concello 

ADAFAD
 
Rúa Rosalía de Castro, 13-1ºD
15004 A Coruña
Tfno.: 981 226 926
e-mail: adafad@adafad.org
Horario: de 9:30 a 14:00 h e de 16:00 a 20:00 h 
de luns a venres
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