MEMÒRIA D’ALCALDIA DE LA CONSULTA PÚBLICA amb
caràcter previ a l'elaboració del projecte d’Ordenança
municipal reguladora de la venda i consum de begudes
alcohòliques als establiments de venda de productes
d’alimentació i a la via i espais públics

De conformitat amb el previst en l'article 133.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, amb l'objectiu
de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d'elaboració de normes,
amb caràcter previ a l'elaboració del projecte de modificació d’Ordenança municipal
reguladora de la venda i consum de begudes alcohòliques als establiments de
venda de productes d’alimentació i a la via i espais públics, es recapta l'opinió dels
subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la
futura norma sobre:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i l'oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
El consum abusiu de l’alcohol és, segons l’OMS (Organització Mundial de la Salut),
un greu problema de salut pública. En els països desenvolupats, s’estima que el
consum abusiu d’alcohol és el tercer factor de risc per a la salut. És per això que les
institucions públiques han de treballar per unificar esforços en la promoció de la
salut comunitària i en estratègies per promoure actituds saludables i regular el
consum de productes que poden afectar la salut de les persones i en particular la
dels infants i joves.
Des de fa un temps, s’estan generalitzant pautes de consum on predomina el
consum intensiu d’alcohol, sobretot durant els caps de setmana i a les festes. Dins
aquest patró de consum s’hi associa també un major ús de drogues il·legals
(policonsum). En aquest sentit, cal destacar especialment el que s’ha popularitzat
amb el nom de botellot, tant pel que suposa una conducta de risc en un ampli
sector de joves com per l’impacte mediambiental que produeix.
Les reunions massives de joves en places, parcs públics, amb l’alcohol com a
vehicualitzador constitueixen en si mateixes un fenomen nociu de moda. Entre els
factors que contribueixen a aquesta situació hi ha la facilitat que troben els menors
per aconseguir begudes alcohòliques i la baixa percepció que el seu consum, fins i
tot abusiu, comporti risc per al consumidor i el seu entorn.
La situació es caracteritza, per tant, per un elevat consum de begudes alcohòliques,
amb tendència a fer un consum molt concentrat en un temps curt i que afecta totes
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les edats, però de manera més preocupant als joves, que cada vegada més
comencen a edats molt primerenques, fet que afavoreix un increment progressiu
del consum i sovint ocasiona problemes diversos en l’àmbit de la llar, la convivència
veïnal i a l’augment del risc d’accidents.
És per tot lo anteriorment esmentat que cal que l’ajuntament adopti una normativa
que pugui donar resposta a les conductes, en especial en el cas del consum de
begudes alcohòliques a les vies i espais públics, que afectin el descans veïnal,
l’harmonia i la convivència ciutadana.

Necessitat i Oportunitat de la seva aprovació
L’article 8 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya atribueix als ens locals
territorials, en l’àmbit de llurs competències i en els termes establerts per la
legislació de règim local la potestat reglamentària. Paral·lelament, la Llei 7/1985, de
2 d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, atribueix al municipi la potestat
normativa per dictar ordenances dins l’àmbit de les seves competències.
La Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de
substàncies que poden generar dependència estableix en el seu article 18.2
apartats e) i f) que no es poden vendre ni consumir begudes alcohòliques a:

f) La via pública i la resta de llocs de concurrència pública, quan ho
estableixin les ordenances municipals per raons de seguretat pública, tret
dels llocs on sigui degudament autoritzat.”
Així mateix, la citada la Llei 20/1985, de 25 de juliol, estableix en el seu article 18.4
el següent:
“No es permet el consum de begudes alcohòliques de les 23 hores a les 8
hores de l'endemà en els establiments de venda de productes d'alimentació
no destinats al consum immediat.”
L'Ajuntament, com a òrgan d'administració i govern del municipi, exerceix la seva
activitat per a garantir i fomentar els drets individuals i col·lectius dels veïns,
reconeguts per la Constitució i les lleis, així com fer respectar i complir els deures i
obligacions. Per això, té la potestat de dictar ordenances per tal de vetllar per la
convivència, protegir la salut pública, racionalitzar l’ús dels espais públics
municipals i garantir l’aprofitament, per part de tots els ciutadans i ciutadanes, de
les vies i els espais públics, perquè les activitats d’un sector de la ciutadania no
suposin un perjudici greu per a la tranquil·litat i el descans dels altres.
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“e) Tots els establiments oberts al públic, fins i tot els que gaudeixen
d'excepcionalitat horària, llevat dels que ja tenen limitació horària específica
fixada reglamentàriament, de les 23 hores a les 8 hores de l'endemà, quan
ho estableixin les ordenances municipals per raons de seguretat pública.
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Objectius de la norma
S’estableix la mesura en dos eixos:
1. Regular la prohibició de venda de begudes alcohòliques als establiments de
venda de productes d’alimentació no destinats al consum immediat en horari
nocturn.
2. Regular la prohibició de venda i consum de begudes alcohòliques a la via i
espais públics per raons de seguretat pública, excepte en les terrasses dels
bars, restaurants, establiments d’hostaleria, sales de festes i altres establiments
similars degudament legalitzats, i per tant que estiguin en possessió de tots els
permisos
i
autoritzacions
administratives
d’ocupació
d’espai
públic
corresponents, o bé en supòsits de festes populars i patronals, revetlles,
concerts o altres esdeveniments similars quan es compti amb la corresponent
autorització municipal

Possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar
les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el
termini de 10 dies a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci a
la web municipal, mitjançant la seva presentació en qualsevol dels llocs indicats en
l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
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Resulta precís aprovar una Ordenança municipal reguladora de la venda i consum
de begudes alcohòliques als establiments de venda de productes d’alimentació i a
la via i espais públics, amb l’objectiu de millorar la salut pública i la seguretat
ciutadana a l’espai públic, i per la bona convivència ciutadana i descans dels veïns.

