Ordenança municipal reguladora del consum indegut
de begudes a la via pública

Publicat al BOP Tarragona núm. 106 de data 8 de maig de 2013
El Ple de la Corporació, en sessió duta a terme el dia 29 d’abril de 2013, aprovà
definitivament l’Ordenança municipal reguladora del consum indegut de begudes a la via
pública, s’exposa al públic l’Ordenança esmentada als efectes del seu general coneixement
i entrada en vigor.

ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL CONSUM INDEGUT DE
BEGUDES A LA VIA PÚBLICA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’objectiu d’aquesta ordenança és desenvolupar la competència municipal en la regulació
del consum de begudes a la via publica y especialment d’alcohol. És un fet constatat que a
la societat actual es produeix un alt consum d’alcohol, i el que preocupa és que entre la
joventut aquest fet es produeix cada vegada a més primerenca edat.
El consum d’aquesta substància dóna lloc a diverses problemàtiques dins l’àmbit de la llar,
la convivència veïnal o l’increment dels accidents de trànsit.
Al voltant d’aquest tema cal destacar un nou fenomen social de consum d’alcohol al carrer i
que suposa una conducta de risc en un ampli sector de la joventut, la producció d’impacte
mediambiental i també el deteriorament de la convivència ciutadana.
Per això cal que l’Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, intervingui
i ho reguli d’acord amb les competències que té atribuïdes.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte regular la venda i el consum indegut de begudes i en
especial les alcohòliques, a les vies i espais públics del terme municipal d’Amposta. La
regulació que es conté en aquesta ordenança es fonamenta en la protecció de la salut
pública i la salubritat, el respecte al medi ambient, la protecció dels menors, el dret al
descans del veïnat, el dret a gaudir d’un espai públic net i no degradat, l’ordenada
utilització de la via pública, la garantia de la seguretat pública i la disciplina del mercat, així
com la defensa dels consumidors i dels usuaris.
Article 2. Marc legal
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.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i la resta de disposicions
reglamentàries; en concret, l’article 25.2, de protecció de la salubritat pública i participació
en la gestió de l’atenció primària de la salut.
Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de mesures especials en matèria de salut pública.
Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.
CAPÍTOL II. PROHIBICIONS I LIMITACIONS
Article 3. Prohibició del consum de begudes alcohòliques a les vies públiques
1. Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques quan:
a) Es consumeixi a la via pública o espais públics.
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b) Es puguin causar molèsties a les persones que utilitzin els espais públics.
La prohibició a la qual es refereixen aquests apartats anteriors restarà sense efecte en els
supòsits que el consum de begudes alcohòliques tingui lloc en establiments i altres espais
reservats expressament per aquesta finalitat, com terrasses i vetlladors, i quan l’esmentat
establiment compti amb l’oportuna autorització municipal, com a les festes populars i
patronals, concerts o altres esdeveniments similars amb autorització municipal.
2. Queda especialment prohibida la pràctica del consum d’alcohol al carrer. S’entén per
consum d’alcohol al carrer el consum de begudes alcohòliques i sense alcohol, no
procedents de locals d’hostaleria i similars, en el carrer o espais públics, per un grup de
persones quan, com a resultat de la concentració de persones o de l’acció de consum, es
puguin causar molèsties al veïnatge o les persones que utilitzen l’espai públic, o es pugui
deteriorar la salubritat de l’entorn o provocar-hi situacions d’insalubritat.
A aquest efectes, l’esmentada alteració es produirà quan s’esdevingui alguna de les
circumstàncies següents:
a) Quan per la morfologia o la naturalesa del lloc públic el consum es pugui fer de forma
massiva per grups de persones o en convidi a l’aglomeració.
b) Quan com a resultat de l’acció de consum es pugui deteriorar la tranquil·litat de
l’entorn o provocar-hi situacions d’insalubritat.
c) Quan el consum s’exterioritzi de forma denigrant per a les persones vianants o la resta
d’usuaris i usuàries dels espais públics.
d) Quan el lloc on es consumeixi es caracteritzi per l’afluència de persones menors d’edat.
3. Les persones que organitzin qualsevol acte públic de naturalesa cultural, lúdica, festiva,
esportiva o de qualsevol altre índole vetllaran perquè no es produeixin durant l’acte les
conductes descrites a l’apartat anterior. Si amb motiu de qualsevol d’aquests actes es
realitzen les conductes esmentades, les persones responsables de l’organització ho
comunicaran immediatament a la Policia local.
4. Sens perjudici de la responsabilitat civil subsidiària dels pares, mares, tutors o tutores
per les accions de menors d’edat que en depenguin, seran també responsables directes o
solidaris de les infraccions comeses per aquestes persones menors d’edat, sempre que
manifestin dol, culpa o negligència, inclosa la simple no observança.
Article 4. Prohibició de venda de begudes en espais o vies públiques.
1. No es permet la venda de begudes en les vies o espais públics del terme d’Amposta,
excepte en els locals d’hostaleria i similars que tinguin autorització d’ocupació de l’espai o
la via pública, o en dies de fira, festes patronals, en concerts o similars amb autorització
municipal i en els supòsits que determini l’Alcaldia.
2. Es prohibeix, sota la responsabilitat de les persones titulars dels establiments:
a) La venda o subministrament de begudes en els establiments d’hostaleria i similars per
ser consumides en l’exterior de la via pública, excepte en els serveis de terrassa o altres
instal·lacions amb la deguda autorització municipal.
b) L’existència de mostradors, finestres o buits que facin possible el despatx de begudes a
persones situades a la via pública.
c) La venda de begudes en descampats i berenadors sense l’obtenció prèvia de la
corresponent autorització municipal.
Article 5. Excepcions
La prohibició de venda o consum de begudes i d’alcohol a la via pública regulada al punt 1
de l’art. 3 i als punts 1 i 2 de l’art. 4 d’aquesta ordenança s’exceptua els dies de festa
patronal o popular, en la realització de concerts o actes organitzats durant les fires, amb
autorització municipal i en els supòsits que determini l’Alcaldia.
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Això no obstant, per a la venda de begudes y d’alcohol a la via pública durant aquests dies
s’haurà de comptar amb l’oportuna autorització municipal.
En aquests casos s’ hauran de fer servir tassons de plàstic reciclables a fi d’ evitar que algú
es pugui fer mal amb tassons de vidre.
CAPÍTOL III. MESURES PREVENTIVES
Article 6. Orientació i educació
L’Ajuntament d’Amposta facilitarà als residents del terme municipal, mitjançant els serveis
socials municipals, orientació sobre la prevenció del consum abusiu d’alcohol i, si és el cas,
informació sobre el tractament de les situacions d’addicció i dels problemes derivats del
consum de begudes alcohòliques.
Article 7. Informació i conscienciació
Amb el fi de conscienciar grups diana de la població i modificar hàbits i actituds quant al
consum abusiu d’alcohol, l’Ajuntament impulsarà campanyes informatives que conscienciïn
el positiu de la no ingestió abusiva d’alcohol.
L’Ajuntament pot promoure actuacions de sensibilització, educatives i formatives que
potenciïn entre els infants, les persones adolescents i la població en general el valor de la
salut en l’àmbit individual i social.
CAPÍTOL IV. ACTUACIÓ INSPECTORA
Article 8. Actuació inspectora
La Policia local i els serveis tècnics competents, conforme a les disposicions vigents en la
matèria, estan facultats per investigar, inspeccionar, reconèixer i controlar el compliment
de les limitacions i prohibicions establertes en aquesta ordenança.
Quan s’apreciï algun fet que s’estimi que pugui constituir infracció dels preceptes d’aquesta
ordenança s’ha d’estendre el corresponent comunicat de denúncia o acta, si és procedent, i
s’han de consignar les dades personals de la presumpta persona infractora i els fets o
circumstàncies que puguin servir de base per a la incoació, si escau, del corresponent
expedient sancionador.
Les persones titulars, la persona gerent, encarregada o responsable de l’activitat sotmesa a
control municipal estaran obligades a prestar l’ajuda i la col·laboració necessària per a la
realització de la labor inspectora, i incorrerà en infracció qui per mitjà d’oposició activa o
per simple omissió entorpeixi, dificulti o impedeixi el desenvolupament de la tasca
esmentada.
CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR
Article 9. Responsabilitats
1. Quant a l’incompliment de la prohibició de venda de begudes alcohòliques a la via
pública i altres llocs descrits en aquesta ordenança, en seran responsables les persones
titulars, gerents, responsables, organitzadores o similars de les entitats, centres, locals,
empreses i la resta d’establiments a què es refereix l’ordenança.
Quant a l’incompliment de la limitació del consum indegut de begudes alcohòliques a les
vies o espais públics, en serà responsable qui en consumeixi, i també les persones
organitzadores de concerts o events, sempre que es demostri que no han adoptat mesures
per evitar-ho, així com els pares o mares, tutors o tutores de menors d’edat, sempre que
manifestin dol, culpa o negligència, inclosa la simple no observança.
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2. En el cas que, una vegada practicades les diligències d’investigació oportunes adreçades
a individualitzar una persona o persones infractores, no sigui possible determinar el grau
de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la infracció, la
responsabilitat serà solidària.
Article 10. Procediment sancionador
1. Les sancions per haver infringit aquesta ordenança es tramiten conforme al que exposa
el Decret 278/1993, regulador del procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya.
Per al que no preveu aquesta ordenança, s’aplicaran els principis que regulen la potestat
sancionadora establerts a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. Les infraccions administratives contra aquesta ordenança es classifiquen en molt greus,
greus i lleus. Aquesta classificació s’estableix d’acord amb els criteris de l’art. 140.2 de la
Llei 7/1985, de 7 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de modernització del govern local.
Article 11. Graduació de les sancions
1. La imposició de les sancions s’aplica d’acord amb el principi de proporcionalitat, i en tot
cas es tindran en compte els criteris de graduació següents:
a) La gravetat de la infracció.
b) L’existència d’intencionalitat.
c) La reincidència.
d) La naturalesa dels perjudicis causats.
2. S’entén que hi ha reincidència quan s’ha comès dins el termini d’un any més d’una
infracció d’aquesta ordenança i s'ha estat sancionat per resolució ferma.
3. Quan segons el previst a l’ordenança s’imposin sancions no pecuniàries, la determinació
del contingut i durada d’aquestes sancions es farà també tenint en compte el principi de
proporcionalitat, i amb els criteris anunciats anteriorment.
Article 12. Concurrència de sancions
Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi
relació de causa efecte, s’imposarà únicament la sanció que resulti més elevada.
Article 13. De les infraccions
1. Es consideren infraccions molt greus d’aquesta ordenança:
a) Les accions o omissions constitutives de conductes obstruccionistes de les tasques de
control, investigació o sanció de l’autoritat i dels poders públics en l’exercici de les
seves funcions per al compliment de l’ordenança.
b) La venda de begudes alcohòliques prevista a l’art. 4.2 de l’ordenança.
2. Es consideren infraccions greus d’aquesta ordenança:
a) El consum de begudes alcohòliques quan concorrin una o algunes de les circumstàncies
assenyalades en el punt 2 de l’art. 3.
3. Es consideren infraccions lleus d’aquesta ordenança:
a) El consum de begudes a la via pública o en espais públics que pugui causar molèsties a
les persones que utilitzen aquests espais.
b) Les altres infraccions de l’ordenança no previstes com a infracció greu o molt greu.
Article 14. De les sancions
Les sancions previstes per a les infraccions regulades en aquesta ordenança són les
següents:
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Infraccions molt greus: multa de 1.501 a 3.000 euros.
Infraccions greus: multa de 751 fins a 1.500 euros.
Infraccions lleus: multa de 200 fins a 750 euros.
S’ estipula una bonificació del 50% de l’ import de la sanció si es paga la multa en el període
de 10 dies des de que es notifica la mateixa.
Article 15. Intervencions específiques
En els supòsits establerts en els articles anteriors, la Policia local retirarà o intervindrà
cautelarment les begudes, envasos i altres elements objecte de prohibició.
Les begudes intervingudes es destruiran per raons higiènic sanitàries.
Article 16. Procediment de suspensió de les sancions
1. L’autoritat competent per acordar la suspensió de les sancions i acceptar-ne la
substitució per la realització de cursos de conscienciació és la mateixa que imposa la
sanció.
2. El procediment de substitució de sanció pecuniària s’incoarà quan la persona infractora,
mitjançant la corresponent sol·licitud, manifesti la voluntat de participar en cursos. Si es
resol favorablement la suspensió, l’autoritat competent declararà també suspès el termini
de prescripció de la sanció durant el temps previst de duració dels treballs o del curs.
3. Per complir la sanció amb cursos hi haurà un temps màxim de tres mesos a comptar des
de la resolució favorable de suspensió.
4. Durant el temps de suspensió, l’autoritat competent efectuarà el seguiment que
consideri oportú de les assistències i dels resultats en les tasques corresponents.
5. Quan de la informació aconseguida es dedueixi que la persona infractora ha complert
satisfactòriament el seu compromís, l’autoritat competent acordarà que la sanció
imposada s’ha complert totalment o parcialment.
6. L’incompliment total o parcial determinarà que l’autoritat competent resolgui la
continuació de l’expedient d’execució de la sanció.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor al cap d’un mes de la publicació íntegra en el Butlletí
oficial de la província de Tarragona.
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