Ajuntament
Sant Pere de Ribes

CREACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PREVENCIÓ, PER RAONS DE
SEGURETAT PÚBLICA, DE VENDA I CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el Parlament de Catalunya, mitjançant Llei 8/1998, de 10 de juliol va aprovar una
modificació de l’article 18 de la Llei 20/85 de la Generalitat de Catalunya, facilitant i donant
competències als ajuntaments per a intentar solucionar, o al menys pal·liar els problemes de
seguretat pública derivats de la venda i consum de begudes alcohòliques.
Atès que l’esmentada Llei 20/85, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de
substàncies que poden generar dependència, amb les seves posteriors modificacions, regula
extensament, entre d’altres qüestions, tot allò relacionat amb les polítiques de prevenció del
consum de les begudes alcohòliques, el control de la seva promoció i distribució, així com les
mesures d’assistència en la dependència alcohòlica, disposant tanmateix les prohibicions i
obligacions dels establiments de venda pel que fa a les seves limitacions i la senyalització
d’aquestes, establint el seu règim sancionador.
En ús de les competències que en matèria seguretat pública atorga la vigent Llei de règim
local i la Llei municipal i de règim local de Catalunya als Ajuntaments, s’aprova la present
ordenança.

DISPOSICIONS GENERALS
Art. 1. Competències
La present ordenança es dicta en virtut de les competències atribuïdes als Ajuntaments per
la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Règim Local, modificada per Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local; pel 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; per la Llei 20/85, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de
substàncies que poden generar dependència, i demés disposicions relacionades.
Art. 2. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte, en el marc de les competències locals, la realització de les
actuacions de prevenció, per raons de seguretat pública i en benefici de la convivència
ciutadana, de la venda i el consum de begudes alcohòliques a l'àmbit territorial del terme
municipal de Sant Pere de Ribes.
Art. 3. Dret supletori
Sens perjudici de les disposicions de la present ordenança serà d'aplicació la Llei 20/1985 de
25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar
dependència, per la qual es regulen les limitacions a la venda i consum de begudes
alcohòliques a Catalunya i demés normes de desenvolupament i concordants.
Art. 4. Llocs autoritzats pel consum directe.
Als efectes de la present ordenança tindran la consideració de llocs de consum directe o
expedició de begudes alcohòliques: els bars, restaurants, discoteques, sales de festes,
establiments d’hostaleria i restauració, pizzeries, hamburgueseries i altres establiments
similars.
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Art. 5. De l’actuació inspectora.
La Policia Local així com els Serveis Tècnics municipals competents inspeccionaran d'ofici, o a
instància de part, els establiments als quals es refereix la present Ordenança, a l'objecte de
comprovar el compliment de les determinacions establertes en la mateixa.
Aquests, comprovat a conseqüència de la inspecció algun fet que pugui considerar-se
infracció als preceptes de la present Ordenança, estendran butlletí de denúncia o aixecaran
acta, en els quals faran constar els fets presumptament constitutius d'infracció i les dades
que permetin la identificació del presumpte infractor, lliurant còpia a l'interessat i remetent
l'original a l'òrgan instructor per si s’escau la incoació de l'oportú expedient sancionador.
Art. 6. Del consum directe i venda de begudes alcohòliques.
El consum i l’adquisició de begudes alcohòliques solament és permès a les persones amb
l’edat establerta per la Llei, a l’interior dels establiments oberts al públic a aquell efecte i, en
tot cas, en les terrasses degudament autoritzades a aquests establiments i en l’horari que
per aquests estigui establert.
Art. 7. Prohibicions.
1.

Resta prohibida la venda, distribució, o subministrament de begudes alcohòliques des
d'automòbils, caravanes, carretons o parades ambulants, a títol onerós o gratuït, llevat
d’autorització expressa de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes, en motiu de la celebració
de festes patronals o locals, actes populars, revetlles, o d’altres esdeveniments
organitzats o autoritzats per l’Ajuntament.

2.

En els casos en que així s’autoritzi, és obligatòria la utilització de gots de paper o plàstic
i quedarà totalment prohibit el lliurament de begudes, encara que aquestes no siguin
alcohòliques, en ampolles de vidres i llaunes.

3.

No es permet la venda ni el consum de begudes alcohòliques en:
a) La via pública i la resta de llocs de concurrència pública, a qualsevol hora del dia i
de la nit. S’exceptua de l’anterior les terrasses dels establiments oberts al
públic, ja es trobin en via pública o en zones de reculada, degudament
autoritzades i en l’horari que per a aquestes estigui establert.
b) L’Ajuntament , en aplicació de l’article 18.2.e) de la Llei 20/85, de 25 de juliol, en
la redacció donada per la segona modificació de la mateixa, efectuada per la Llei
8/98, de 10 de juliol, podrà limitar, de forma excepcional, la venda de productes
alcohòlics entre les vint-i-tres hores i les vuit hores de l’endemà, en aquells
establiments en que aquesta activitat provoqui concentracions reiterades de
clients en la via pública i molèsties als veïns.
c)

L’Ajuntament, quan es donin circumstàncies especials que així ho aconsellin,
vetllant per la seguretat pública, la convivència ciutadana, i amb l’objectiu de
garantir el descans dels veïns, podrà establir zones d’especial i expressa
prohibició de consum de begudes alcohòliques a la via pública.

4.

No es permet el consum de begudes alcohòliques als establiments de venda de productes
d'alimentació, i/o bodegues, licoreries, etc., no destinats al consum immediat.

5.

Resta prohibit, sota la responsabilitat del titular, gerent, responsable o representant legal
de l’activitat, que els consumidors treguin de l’establiment begudes alcohòliques per a
ser consumides a la via pública.
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6.

Resta prohibit dipositar ampolles i gots a la via pública. Els establiments d’expedició de
begudes seran responsables de la neteja i l’ordre, en aquest aspecte, dels espais públics
afectats, situats al voltant de l’establiment.

Art. 8. Règim sancionador
1. Les infraccions regulades en aquesta ordenança seran objecte de les sancions
administratives corresponents, prèvia instrucció de l'oportú expedient, sens perjudici de les
responsabilitats civils, penals o de qualsevol ordre que se’n puguin derivar.
2. En cap cas es podrà imposar una doble sanció pels mateixos fets i en funció dels mateixos
interessos públics protegits, si bé deuran exigir-se d'altres responsabilitats que es dedueixen
d'altres fets o infraccions concurrents.
Art. 9. Infraccions
1. Les infraccions es classifiquen en faltes lleus, greus i molt greus.
2. Es qualifiquen com a infraccions lleus l'incompliment de les prescripcions de la present
ordenança que no comporti un perjudici directe per la seguretat pública i/o pacífica
convivència ciutadana, i sempre que el mateix no estigui tipificat com a infracció greu o molt
greu. Es qualifica expressament com a infracció lleu el consum de begudes alcohòliques en
les vies públiques en els termes establerts per l’article 7.3.a) i en els establiments de venda
de productes no destinats al consum immediat ( art. 7.4).
3. Es qualifiquen com infraccions greus:
a) L'incompliment del punt 2 de l’article 7é.
b) El consum de begudes alcohòliques en aquells espais d’especial i expressa prohibició
per part de l’Ajuntament ( art. 7.3.c).
c) El fet de dipositar gots i ampolles a la via pública ( art. 7.6).
d) La reincidència en la comissió d'infraccions lleus.
4. Es qualifiquen com infraccions molt greus:
a) L'incompliment de l’article 7.1.
b) La venda de begudes alcohòliques en els espais i establiments prohibits per l’article
7.3.a).
c) L’incompliment de la prohibició de venda de productes alcohòlics entre les vint-i-tres
hores i les vuit hores de l’endemà, en aquells establiments en què així s’hagi limitat
per l’Ajuntament en els termes establerts per l’article 7.3.b).
d) L’incompliment de l’article 7.5.
e) La manca de control, neteja i ordre dels espais públics situats al voltant de
l’establiment ( art. 7.6).
f) La reincidència en la comissió de faltes greus.
5. S'entén per reiteració i reincidència quan al cometre la infracció, el subjecte hagués estat
ja sancionat per aquella mateixa falta, o per altre de gravetat igual o major o per dos o més
infraccions de gravetat inferior, durant els últims 12 mesos.
Art. 10. Sancions, intervencions i mesures cautelars
1. Les infraccions a la present Ordenança podran ser sancionades en el seu cas, amb multa,
i/o cessament temporal de l'activitat o tancament de l'establiment o local per un termini
màxim de quinze dies.
2. La graduació de les sancions serà proporcionada a la infracció comesa i en funció de la
gravetat de la mateixa, benefici obtingut, perjudici causat als consumidors, grau
d'intencionalitat i reincidència.
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L'aplicació d'un tipus de sanció o un altre vindrà determinada pel fet que aquesta es
produeixi a la via pública per un particular o en un establiment, bé per un particular, o bé
pels seus responsables.
3. La graduació de les multes s'ajustarà al següent:
a) Per infraccions lleus: multa fins a 200 €.
b) Per infraccions greus:
1.

Multa fins a sis-cents Euros ( 600 €).

2.

Multa fins a tres-cents Euros ( 300 €) quan es tracti d'infraccions comeses a la via
pública i a establiments no catalogats com establiments públics.

c) Per infraccions molt greus: multa fins a mil dos-cents Euros ( 1.200 €).
El tancament provisional comporta la prohibició d'utilitzar el local o l'establiment afectats,
durant el període establert, per a cap activitat relacionada amb espectacles i establiments
públics.
4. La Policia Local o els inspectors podran intervenir les begudes alcohòliques que es
consumeixin fora dels llocs i formes autoritzades, especialment a la via pública, llevat que es
consumeixin begudes directament a l’interior d’un vehicle, no podent-se aprehendre en
aquests casos aquelles. Es farà lliurament d’una acta a l’infractor amb l’advertiment de que
podrà recuperar-les dins les quaranta-vuit hores següents en les dependències de la Policia
Local. Si els infractors fossin menors, es procedirà sempre a la intervenció i decomís de les
begudes alcohòliques, i s’informarà del fet als seus pares o tutors, retornant a aquests les
begudes intervingudes en el mateix termini.
Transcorregudes les quaranta-vuit hores sense que ningú s’hagi presentat a recuperar-les,
es procedirà a la seva destrucció.
Art. 11. Competència sancionadora.
1. La competència per la imposició de sancions correspondrà al Sr. Alcalde de l'Ajuntament
de Sant Pere de Ribes, o Regidor en qui s’hagi delegat aquesta.
2. No tindrà caràcter de sanció la resolució de tancament dels establiments o de suspensió
de les activitats que no comptin amb l'autorització exigida o que no s'ajustin als termes
d'aquesta, fins que no s'esmenin els defectes o es compleixin els requisits. Simultàniament a
la resolució de tancament o suspensió podrà incoar-se un expedient sancionador.
Art. 12. Procediment sancionador
En quant al procediment sancionador, aquest s'ajustarà al disposat en la Llei 30/92, de 26 de
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú i reglaments que desenvolupin aquell procediment.
Art. 13. Prescripció
1. Les infraccions a les quals fa referència la present Ordenança prescriuran:
- Als 6 mesos de cometre-les, les corresponents a les faltes lleus.
- Al cap d'1 any, les corresponents a les faltes greus.
- Als 2 anys, les corresponents a les faltes molt greus.
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2. El termini de prescripció començarà a comptar-se a partir del dia en el qual s'hagi comès
la infracció i s'interromprà per la iniciació amb coneixement de l'interessat, del procediment
sancionador.
Art. 14. Execució
Les multes s'exigiran en període voluntari i, en el seu cas, per la via de constrenyiment sobre
el patrimoni, de conformitat amb la Llei de bases de règim local, Llei reguladora de les
hisendes locals, Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i la resta de disposicions concordants.
Art. 15. Responsabilitats penals
En els supòsits d'infraccions d'extrema gravetat a la present Ordenança, es podrà traslladar
al tant de culpa la jurisdicció penal, si escau.

Article

Descripció del fet/infracció

Clas
Sanció Responsable
.
7.1
Venda, distribució o subministrament de begudes MG Fins a 1200 Venedor/
€
distribuidor
alcohòliques des d’automòbils, caravanes, carretons o
parades ambulants, a títol onerós o gratuït, sense
autorització municipal.
7.2
Utilitzar gots de vidre en llocs autoritzats a la venda.
G
Fins a 300 € Venedor
7.3.a).1 Venda no autoritzada de begudes alcohòliques a la via MG Fins a 1200 Venedor
pública i la resta de llocs de concurrència pública.
€
7.3.a).2 Consum de begudes alcohòliques a la via pública i la
LL
Fins a 200 € Consumidor
resta de llocs de concurrència pública.
7.3.b)
Vendre begudes alcohòliques entre les vint-i-tres MG Fins a 1200 Responsable
€
de
hores i les vuit hores de l’endemà, en els establiments
(*)
l’establiment
en que s’hagi limitat horàriament la venda per
l’Ajuntament.
G
Fins a 300 € Consumidor
7.3.c)
Consum de begudes alcohòliques en aquells espais
d’especial i expressa prohibició per part de
l’Ajuntament.
LL
Fins a 200 € Consumidor
7.4.1
Consum de begudes alcohòliques en els establiments
de venda de productes d’alimentació, i/o bodegues,
licoreries, etc., no destinades al consum immediat.
LL
Fins a 200 € Responsable
7.4.2
Permetre el consum de begudes alcohòliques en els
de
establiments de venda de productes d’alimentació, i/o
l’establiment
bodegues, licoreries, etc., no destinades al consum
immediat.
7.5
Permetre que els clients treguin al carrer begudes per MG Fins a 1200 Responsable
de
a ser consumides a la via pública.
€
l’establiment
(*)
7.6.1
Dipositar ampolles i gots a la via pública.
G
Fins a 300 € Consumidor
7.6.2
Manca de control, neteja i ordre dels espais públics MG Fins a 1200 Responsable
situats al voltant de l’establiment.
€
de
(*)
l’establiment
(*) Pot portar aparellat el cessament temporal de l’activitat o tancament de l’establiment o local
per un període màxim de quinze dies.
Havent transcorregut el període d’exposició pública dels acords del Ple de l’Ajuntament de 25
d’abril de 2006, pel qual s’aprovà provisionalment la creació de l’ordenança municipal sobre
prevenció, per raons de seguretat pública, de venda i consum de begudes alcohòliques,
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sense que s’hagin presentat reclamacions, els acords provisionals han esdevingut definitius
en data 22 de juny de 2006.

Sant Pere de Ribes, vint-i-dos de juny de dos mil sis.

La secretària,

Vist i plau
L’alcalde

Margarita Sanz González

José Antonio Blanco Abad
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