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Introducció 
 

 

 
El Sistema Espanyol d’Alerta Ràpida (SEAT) té com a objectiu desenvolupar i mantenir un 

sistema ràpid d’alerta per a la detecció, intercanvi d’informació, avaluació i resposta davant 

de l’aparició de noves substàncies psicoactives o d’esdeveniments relacionats amb el 

consum de substàncies psicoactives susceptibles de generar un problema de salut pública.  

El SEAT està integrat per l’Administració general de l’Estat, les administracions autonòmiques 

i organitzacions no governamentals, així com per altres entitats. 

La Sub-direcció General de Drogodependències funciona com a punt focal de Catalunya en 

el marc del SEAT. 

A continuació es presenten el gràfic de l’evolució de les notificacions de noves substàncies 

psicoactives al SEAT i de la tipologia de les mostres analitzades per l’Associació Benestar i 

Desenvolupament (ABD) en el marc del seu projecte Energy Control, de reducció de riscos 

en l’àmbit del consum recreatiu de drogues. 
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Glossari de sigles 
 

 
SEAT  Sistema Espanyol d’Alerta Ràpida 

MDMA 3,4-metilendioxi-metanfetamina  
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1. Noves substàncies 
psicoactives 
notificades 
 

 
A la figura 1 es mostra un gràfic d’evolució amb el nombre de substàncies notificades al 

SEAT en els darrers cinc anys. S’hi observa clarament una disminució en el nombre de les 

notificacions i que no se n’ha produït cap l’any 2020. 

 

Figura 1. Evolució anual del nombre de noves substàncies psicoactives notificades 
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2. Anàlisi de les mostres 
rebudes  
 

 

 
Durant l’any 2020, l’equip d’Energy Control ha analitzat un total de 1.457 mostres diferents 

de substàncies. El 85% de les mostres les han portat presencialment diferents persones a la 

seva seu; el 14%, els han arribat per correu postal, i l’1%, les han recollit en les sortides en 

espais d’oci. Les mostres provenen de 415 persones diferents: 344 persones les han portat 

presencialment a la seva seu; 61 persones les han enviat per correu postal, i 10 ho han fet a 

través de les sortides en espais d’oci. 

Com es pot veure en la figura 2, el cànnabis és la substància més analitzada, en el 25% de 

les ocasions, seguida de la cocaïna (21%), l’MDMA (16%), les amfetamines (13%) i la 

ketamina (6%). 

 

Figura 2. Tipologia de les mostres analitzades 

 

A part de les mostres esmentades anteriorment, també s’han analitzat 205 mostres 

procedents dels centres de reducció de danys. Concretament, quatre serveis diferents van 

contactar per analitzar les mostres dels seus usuaris, principalment de cocaïna (40%) i 

d’heroïna (30%), degut a la sospita de l’augment de l’adulteració de les substàncies com a 

conseqüència del confinament i de les restriccions de mobilitat.
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