
CAMPANYA CONTRA LA SUBMISSIÓ QUÍMICA

LA SUBMISSIÓ NO ÉS DIVERSIÓ: ÉS AGRESSIÓ

DIVERSIÓ no és submissió 

Submissió química: administració d'una substància, 
d'alcohol i/o drogues a una persona sense el seu consentiment 
ni coneixement amb l'objectiu de modi�car el seu estat de 
consciència i anul·lar la seua voluntat amb efectes delictius.

 PRECAUCIONS
#No desatengues la teua copa 
quan estigues de festa.

#No acceptes begudes de 
persones desconegudes.

#Si sents una punxada o 
dolor similar, demana ajuda.

 ELS EFECTES 
Pèrdua de capacitat de:
1 Prestar consentiment legal.
2 Presentar resistència a l’atacant.

ABUSAR 
SEXUALMENT D’ALGÚ QUE 
ESTIGA sOTA ELS EFECTES
DE LA SUBMISSIÓ QUÍMICA

ÉS UN DELICTE.

Les festes són per a xalar

demana ajuda i denuncia

112
Policia Local: 
964 407704
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#VinaròsSimplica
#DiversióNoÉsSubmissió



#VinaròsSimplica
#DiversióNoÉsSubmissió

L’Ajuntament de Vinaròs realitza aquesta campanya preventiva i informativa, 
amb l'objectiu de combatre els abusos sexuals en ambients nocturns, d'oci o festius,
vist l’augment de casos de submissió química realitzats principalment a dones.
Es pretén conscienciar sobre el fet que ABUSAR SEXUALMENT D’ALGÚ QUE ESTIGA SOTA 
ELS EFECTES DE LA SUBMISSIÓ QUÍMICA ÉS UN DELICTE, a més de conscienciar la població 
sobre els riscos que suposa la submissió química per l'anul·lació de la voluntat.
La utilització de drogues per a sotmetre la voluntat i cometre actes delictius s'ha 
incrementat en els últims anys.

EFECTES I PRINCIPALS SENYALS D'ALERTA
• Vòmits o marejos
• Mal de cap
• Visió borrosa
• Son sobtada
• Pèrdua de la consciència
• Apareixes en un lloc desconegut sense saber com hi has arribat.
• Et falta roba o la tens mal posada.
• Les teues amistats et conten que t'has comportat de manera rara

COM PREVENIR LA SUBMISSIÓ QUÍMICA
Conéixer l'existència de les drogues de submissió química 
i ser conscient que qualsevol persona en pot ser víctima és 
el primer pas per a protegir-se. 

El següent és seguir unes pautes bàsiques:
• No abuses de les begudes alcohòliques.
• No consumisques drogues.
• No perdes de vista el que beus o menges.
• En un bar, pub o discoteca mai deixes sense supervisió la teua copa.
• Procura mantenir-te al costat de les teues amistats quan surts de nit.
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RECURSOS, QUÈ FER:
Si notes un comportament 
estrany i/o sents que algú puga 
estar en perill, demana ajuda!!
Implica’t!!

• L'important és no quedar-se sol/a
• Cal cercar el suport immediat 
  de les amistats
• Telefonar al 112, 016 o 
   Policia Local 964407704 

VAL/


