Dimecres, 18 de març de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament del Masnou
EDICTE
Es fa públic, per a coneixement general, que el Ple de l'Ajuntament del Masnou, en la sessió de data 19 de febrer de
2015, ha adoptat, entre d'altres, l'acord d'aprovar definitivament l'Ordenança reguladora de la publicitat, la venda i el
consum de begudes alcohòliques a les vies i espais públics del terme municipal del Masnou.
Així mateix, es fa públic el text íntegre de l'Ordenança esmentada, que s'insereix a continuació, amb l'advertiment que
entra en vigor el dia següent de la seva publicació, perquè ja ha transcorregut el termini a què fa referència l'article 65.2
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local:
ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA PUBLICITAT, LA VENDA I EL CONSUM DE BEGUDES
ALCOHÒLIQUES A LES VIES I ESPAIS PÚBLICS DEL TERME MUNICIPAL DEL MASNOU.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS.
És un fet constatat que en la societat actual es produeix un alt consum d'alcohol i que, entre la joventut, aquest fet es
produeix cada vegada a una edat més primerenca. A aquest fet cal afegir-hi l'existència d'una percepció del risc reduïda
per part de la població en relació als efectes del consum d'aquesta substància, la qual cosa dóna lloc a què aquest
augmenti generant problemàtiques diverses dins l'àmbit de la llar, alterant la convivència veïnal i provocant un increment
dels accidents de trànsit.
Aquest alt consum d'alcohol, per part dels joves entre 14 i 18 anys, el trobem reflectit a les dades del darrer informe dels
resultats per a Catalunya de l'Enquesta estatal sobre l'ús de drogues a l'ensenyament secundari (ESTUDES) que es
realitza cada dos anys.
L'ultima enquesta, amb dades del 2012 i publicada el maig de 2014, indica que l'alcohol va ser la substància més
consumida entre els estudiants de 14 a 18 anys i que l'edat mitjana d'inici del consum d'alcohol es va situar en els 13,9
anys, i la d'inici del consum setmanal en els 15,3 anys.
L'any 2012 les prevalences del consum d'alcohol en general van ser superiors a les de l'any 2010 i es va trencar la
tendència decreixent del consum d'aquesta substància que s'havia produït en els darrers anys. El consum va ser
lleugerament superior en les noies i, a mesura que avança l'edat, el percentatge d'estudiants que consumia alcohol
tendia a augmentar.

En relació al consum d'alcohol en persones adultes, segons dades de l'informe anual 2013 obtingudes mitjançant el
Sistema d'informació sobre dependències, de la Subdirecció General de Drogodependències de la Generalitat de
Catalunya, l'alcohol és la droga més consumida amb una prevalença del 68'19% del total de drogues. De l'informe
també es desprèn que el 47,05% dels casos notificats d'inicis de tractament ambulatori per abús o dependència de
drogues era per consum d'alcohol, sent l'edat mitjana de les persones ateses de 45 anys i predominant significativament
els homes.
Per totes aquestes raons cal que l'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, hi intervingui i reguli
aquesta qüestió, d'acord amb les competències que té atribuïdes. Al mateix temps, l'Ajuntament ha d'oferir, als seus
ciutadans i ciutadanes, tots els recursos necessaris perquè es beneficiïn de les actuacions i intervencions que se
centren en la prevenció del consum de begudes alcohòliques i els problemes que se'n deriven, així com la promoció de
la salut i qualitat de vida de tota la comunitat. En aquest sentit, caldrà impulsar campanyes de sensibilització ciutadana
sobre els riscos derivats del consum d'alcohol, així com mesures preventives directes sobre el sector infantil i juvenil,
amb la col·laboració de les altres institucions implicades en les diferents etapes formatives i en la configuració de la
personalitat humana i elecció de models de vida.
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Al voltant d'aquest tema, cal destacar un nou fenomen social de consum en grup d'alcohol al carrer i que suposa una
conducta de risc en un ampli sector de la joventut, un impacte mediambiental i també el deteriorament de la convivència
ciutadana.

Dimecres, 18 de març de 2015
Als efectes d'aquesta Ordenança i en el seu marc, tenen la consideració de drogues institucionalitzades les begudes
alcohòliques de qualsevol graduació, com a substàncies capaces de generar dependència i efectes nocius per a la salut
i el benestar de les persones, així com alteracions del comportament.
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Objecte.
1. Aquesta Ordenança té per objecte regular la publicitat, la venda i el consum indegut de begudes alcohòliques a les
vies, espais públics i establiments oberts al públic del terme municipal del Masnou, dins del marc de les competències
municipals, d'acord amb els articles 15, 16, 17, 18.2.e i f i 19 de la Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i
assistència en matèria de substàncies que poden generar dependències, en relació amb la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local i la normativa concordant detallada a l'article 2 de la present Ordenança.
2. La regulació que conté aquesta Ordenança es fonamenta en la protecció de la salut pública i la salubritat, la protecció
dels menors, així com el respecte al medi ambient i el dret al descans del veïnat.
Article 2. Marc legal.
Normativa estatal.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, i la resta de disposicions reglamentàries.
Llei 34/1988, General de Publicitat.
Llei orgànica 1/1992, de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel que s'aprova el Text refós de la Llei General per a la Defensa dels
Consumidors i Usuaris.
Normativa autonòmica.
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 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.
Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.
Decret 235/1991, de 28 d'octubre, de desenvolupament de la Llei 10/1991, de 10 de maig, pel qual es regulen les
advertències, els missatges dissuasius, els logos i la senyalització sobre el tabac i les begudes alcohòliques.

Decret 278/1993, de 9 de novembre, regulador del procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la
Generalitat.
Decret 32/2005, de 8 de març, pel qual es regula la senyalització de les limitacions en la venda de begudes
alcohòliques.
CAPÍTOL II. MESURES PREVENTIVES, ASSISTENCIALS I EDUCATIVES.
Article 3. Informació, orientació i educació.
L'Ajuntament del Masnou facilitarà a les persones residents del terme municipal, mitjançant derivació dels serveis
socials municipals als serveis de salut, 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.
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Decret 266/1991, d'11 de desembre, pel qual es regula la capacitat sancionadora que preveu la Llei 20/1985, de 25 de
juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.
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L'Ajuntament, dins el marc del Pla municipal de prevenció de drogodependències, i amb la finalitat de conscienciar
grups diana de la població i modificar hàbits i actituds quant al consum abusiu d'alcohol, promourà actuacions de
sensibilització, educatives i formatives que potenciïn entre els infants, adolescents, joves i la població en general, el noabús de la ingestió d'alcohol i el valor de la salut en l'àmbit individual i social. Es dispensarà, en col·laboració amb els
centres escolars, culturals, esportius i totes aquelles institucions del municipi que disposin d'infraestructures destinades
a un públic compost principalment per menors de 18 anys, una protecció especial en aquest camp als infants i joves,
dissenyant accions en l'àmbit de la informació, formació, educació per a l'oci, etc., que tendeixin a aconseguir els
indicats fins preventius en aquests col·lectius.
Per garantir la salut de les persones que manifestament estiguin sota els efectes de l'alcohol, la Policia Local i el cos de
Mossos d'Esquadra les podran acompanyar als serveis assistencials de salut o sol·licitar el servei d'emergències
mèdiques (SEM), si s'escau.
Article 4. Participació ciutadana.
En l'àmbit de les seves competències, l'Ajuntament del Masnou adoptarà les mesures adequades de foment de la
participació social i el suport a les entitats sense ànim de lucre que col·laboren amb el municipi en l'execució dels
programes de prevenció que contribueixen a la consecució dels objectius d'aquesta Ordenança.
Les accions informatives i educatives, i quantes altres mesures s'adoptin en aquest camp per l'Ajuntament, s'han de
dirigir a la Policia Local, mediadors socials, centres educatius, sector de restauració i oci, entre d'altres, a fi d'afavorir la
seva col·laboració en el compliment del fi pretès.
CAPÍTOL III. PROHIBICIONS I LIMITACIONS A LA PUBLICITAT, VENDA I CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES.
Secció 1a. Mesures relatives a la publicitat i promoció de les begudes alcohòliques.
Article 5. De les limitacions de la publicitat.
1. La promoció i publicitat, tant directa com indirecta, de begudes alcohòliques, hauran de respectar les limitacions i
prohibicions establertes en la Llei 34/1988 general de publicitat, Real Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel
que s'aprova el text refós de la Llei General per la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries i la
Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.
Sens perjudici del que estableixen les normes anteriors, la publicitat, tant directa com indirecta, de begudes
alcohòliques, ha d'observar, en tot cas, les següents limitacions:
a) No pot adreçar-se específicament als menors d'edat o a les gestants ni, en particular, presentar menors d'edat o
gestants consumint aquestes begudes.
b) No ha d'associar el consum d'aquestes begudes a una millora del rendiment físic o a la conducció de vehicles.
c) No ha de suggerir que el consum d'aquestes begudes contribueixi a l'èxit social o sexual.

e) No s'ha d'estimular el consum immoderat de begudes alcohòliques o oferir una imatge negativa de l'abstinència o la
sobrietat.
f) No ha de subratllar com a qualitat positiva de les begudes el seu contingut alcohòlic.
2. Els periòdics, revistes i la resta de publicacions, així com qualsevol mitjà de registre i reproducció gràfica o sonora,
estaran sotmesos a les limitacions següents: En les publicacions dirigides a menors de divuit anys estarà prohibit tot
tipus de publicitat directa o indirecta de begudes alcohòliques.
Article 6. De les prohibicions.
1. És prohibeixen totes aquelles activitats de publicitat o promoció de begudes alcohòliques, sempre que no estiguin
degudament autoritzades en els termes detallats a l'Ordenança municipal sobre convivència ciutadana de l'Ajuntament
del Masnou.
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d) No ha de suggerir que aquestes begudes comporten propietats terapèutiques o un efecte estimulant o sedant o
constitueixen un mitjà per a la resolució de conflictes.
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2. Es prohibeix expressament la publicitat de les activitats promocionals a què es refereix l'article 7.2 de la present
ordenança.
3. Es prohibeixen totes les formes de publicitat de begudes alcohòliques de més de vint graus centesimals en els
mitjans de comunicació dependents de l'Administració Municipal, sens perjudici de les limitacions generals
contemplades al precedent art 5.1 per la publicitat de begudes alcohòliques de menys de vint graus en els exposats
mitjans de comunicació.
4. No és permesa la publicitat de begudes alcohòliques de més de vint-i-tres graus centesimals en:
a) Les platges, els càmpings, els balnearis, els centres recreatius, les piscines, els circs, els parcs aquàtics, d'atraccions,
temàtics i zoològics.
b) Els centres de lleure i esbarjo per a menors de 18 anys, en sales d'espectacles o durant concerts destinats a menors,
i en locals i instal·lacions destinats predominantment a menors de 18 anys.
c) Els carrers, les places, els parcs, les carreteres i les altres vies públiques, en tanques, plafons, senyals i altres suports
de publicitat exterior i en general en el mobiliari urbà municipal, llevat dels senyals indicatius propis de centres de
producció i de venda.
d) Les dependències de l'Administració municipal, i en especial centres d'acció social i centres culturals.
e) Els centres docents, tant els dedicats a ensenyaments no reglats, com a qualsevol tipus d'ensenyament.
f) Els centres hospitalaris i sanitaris.
g) Els cinemes, els teatres, els auditoris i sales d'exposicions i conferències.
h) Els centres i instal·lacions esportives de qualsevol classe.
i) Els mitjans de transport públics, empreses de transport públic i vehicles del servei de taxi amb llicència municipal.
j) Tots els llocs on és prohibit de vendre'n o de consumir-ne.
k) Les instal·lacions mòbils.
Article 7. Promoció.
1. La promoció de begudes alcohòliques en fires, certàmens, exposicions, mostres i activitats similars, s'ha de situar en
espais diferenciats quan tinguin lloc dins d'altres manifestacions públiques. En aquestes activitats no estarà permès
l'oferiment, ni la degustació gratuïta de begudes alcohòliques. Tampoc es permetrà l'accés a menors d'edat no
acompanyats de les persones majors d'edat.

3. No es poden enviar ni distribuir a menors d'edat prospectes, invitacions, cartells o objectes (bolígrafs, camisetes, etc.)
al·lusius a begudes alcohòliques, les marques o les empreses productores d'aquestes o els establiments en què se'n fa
el consum.
4. Estarà prohibida la promoció de begudes alcohòliques per mitjà de la distribució d'informació per bústies, correu,
telèfon o xarxes informàtiques, llevat que aquesta vagi dirigida nominalment a majors de divuit anys.
Article 8. Actuacions de l'Administració municipal.
1. L'Administració municipal no utilitzarà com a suports informatius o publicitaris objectes relacionats amb el consum de
begudes alcohòliques.
2. No es pot subministrar ni consumir begudes alcohòliques en centres de treball dependents de l'Ajuntament, excepte
en les dependències habilitades per a això.
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2. Es prohibeix la promoció de begudes alcohòliques en establiments, locals i altres espais autoritzats per a
subministrar-ne i consumir-ne, feta per mitjà d'ofertes que s'anuncien amb noms com "barra lliure", "2 × 1", "3 × 1", o
altres de semblants, que incitin al consum abusiu o il·limitat.

Dimecres, 18 de març de 2015
3. En les recepcions i actes socials organitzats per l'Ajuntament en què s'ofereixi alguna beguda alcohòlica, sempre
hauran d'oferir-se begudes alternatives.
Secció 2a. Mesures relatives al subministrament, venda i consum de begudes alcohòliques.
Article 9. Prohibicions amb caràcter general.
1. Ni en els establiments de venda i de consum de begudes alcohòliques, ni en altres llocs públics, no és permès de
vendre ni subministrar cap mena de beguda alcohòlica als menors de divuit anys.
2. En els establiments de venda i de consum de begudes alcohòliques hi ha d'haver un rètol en un lloc perfectament
visible amb el missatge següent: "No es permet la venda ni el subministrament de begudes alcohòliques de cap mena a
menors de 18 anys". Aquest rètol tindrà un format mínim de 30 cm d'amplada per 21 cm d'alçada per 2 mm de gruix i les
lletres seran de caixa alta de 63 punts. Haurà d'estar redactat almenys en català.
3. Està prohibida la venda, distribució, subministrament de begudes alcohòliques a la via pública, a títol onerós o gratuït,
a excepció de festes, fires i altres esdeveniments degudament autoritzats amb anterioritat, en els supòsits descrits a
l'article 12.
4. No es poden vendre ni consumir begudes alcohòliques de més de vint graus centesimals en:
a) Els centres, els serveis i els establiments de protecció de la salut i d'atenció sanitària i sociosanitària.
b) Les universitats i altres centres d'ensenyament superior.
c) Els centres esportius dependents de les administracions públiques.
d) Les àrees de servei i de descans de les autopistes.
5. No es poden vendre ni consumir begudes alcohòliques en:
a) Els centres educatius, tant públics com privats, no inclosos en la lletra b) de l'apartat 4, tant els dedicats a
ensenyament reglat com els dedicats a altres ensenyaments.
b) Els locals i els centres per a infants i joves, inclosos els d'atenció social.
c) Els locals de treball de les empreses de transport públic.
d) Les àrees de servei i de descans de les autopistes i les benzineres, de les 24 hores a les 8 hores de l'endemà.
e) Tots els establiments oberts al públic (excepte els que disposin de la deguda llicència o autorització), inclús els que
gaudeixen d'excepcionalitat horària, tret els que ja tenen limitació horària específica fixada reglamentàriament, per
motius de seguretat pública, entre les 23 a les 8 hores del dia següent.

7. Queda prohibit el subministrament de begudes alcohòliques a través de màquines automàtiques, llevat que es trobin
en l'interior d'establiments tancats. La situació de les màquines n'ha de permetre el control per les persones
responsables de l'establiment o llurs representants, de manera que s'impedeixi l'accés als menors d'edat. En la
superfície frontal de les màquines i en lloc perfectament visible ha d'haver-hi un rètol adhesiu amb el missatge següent:
"Es prohibeix fer ús de la màquina per a l'adquisició de begudes alcohòliques a menors de 18 anys". Aquest rètol tindrà
un format mínim de 20 cm d'amplada per 10 cm d'alçada i les lletres seran de caixa alta de 36 punts. Haurà d'estar
redactat almenys en català.
8. Es prohibeix als menors de 18 anys l'ús de màquines automàtiques de venda d'alcohol, sota la responsabilitat del
titular de l'establiment.
9. Es prohibeix, sota responsabilitat del titular, gerent, responsable o representant legal de l'activitat, que els
consumidors treguin de l'establiment a la via pública begudes alcohòliques.
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6. No es permet el consum de begudes alcohòliques de les 23 hores a les 8 hores del dia següent en els establiments
de venta de productes d'alimentació no destinats al consum immediat.
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Article 10. Accés de menors i acreditació de l'edat.
L'accés de menors als establiments en els que es consumeixin begudes alcohòliques es regirà segons el que es
disposa en la normativa estatal i autonòmica a la que la present ordenança es remet.
Als efectes establerts en els articles precedents, els titulars, encarregats, empleats o responsables dels establiments
podran sol·licitar dels seus clients els documents acreditatius de la seva edat quan aquesta li ofereixi dubtes raonables.
Article 11. Prohibició del consum de begudes alcohòliques a les vies i espais públics.
1. Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques quan es consumeixin a la via pública o en espais públics i puguin
causar molèsties a les persones que utilitzin aquests espais públics, excepte en els supòsits descrits a l'article 12.
2. Queda especialment prohibida la pràctica del consum en grup de begudes alcohòliques al carrer. S'entén per
"consum en grup de begudes alcohòliques al carrer" el consum de begudes alcohòliques al carrer o en espais públics
per un grup de persones quan, com a resultat de la concentració de persones o de l'acció del consum, es puguin causar
molèsties al veïnat o a les persones que utilitzen l'espai públic, o es pugui deteriorar la salubritat de l'entorn.
A aquests efectes, les molèsties o deterioraments esmentats es produiran 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 manera massiva per grups de
persones o 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 manera denigrant per als 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 altra
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.

La prohibició de venda o consum de begudes alcohòliques a la via pública regulada a l'article 9 i 11 d'aquesta
Ordenança restarà sense efecte en els supòsits que tingui lloc en establiments i espais expressament reservats per a
aquesta finalitat, com terrasses i vetlladors, o en dies de fira, festes populars o altres esdeveniments similars, sempre
que es respecti la normativa establerta per la legislació vigent, i quan, si s'escau, el consum esmentat compti amb
l'oportuna autorització que les autoritats competents poden atorgar en casos puntuals.
Com a mesura de seguretat, en aquests casos les begudes alcohòliques s'hauran de servir en recipients de plàstic o
cartró reciclables a fi d'evitar accidents.
Article 13. Mesures preventives.
Per tal de promoure mesures preventives de caire col·lectiu, es crearà una comissió tècnica de treball que inclourà la
Policia Local, els Mossos d'Esquadra, el Departament de Salut Pública Municipal, Serveis Socials, Joventut i Civisme
així com algun membre actiu de les possibles entitats locals que treballin en la reducció de danys de la
drogodependència per tal d'establir mecanismes preventius i educatius amb la finalitat de reduir el consum abusiu
d'alcohol en les franges de població més vulnerables.
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Article 12. Excepcions.
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CAPÍTOL IV. ACTUACIÓ INSPECTORA.
Article 14. Actuació inspectora.
1. La Policia Local i el cos de Mossos d'Esquadra, 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.
2. Quan s'apreciï algun fet que s'estimi que pot constituir una infracció dels preceptes d'aquesta Ordenança, s'ha
d'estendre el comunicat de denúncia o l'acta corresponent, si és procedent, i s'hi han de consignar les dades personals
de la presumpta persona infractora i els fets o les circumstàncies que puguin servir de base per a la incoació, si s'escau,
de l'expedient sancionador corresponent.
3. Les persones titulars o la persona gerent, encarregada o responsable de l'activitat sotmesa a control municipal estan
obligades a prestar l'ajuda i la col·laboració necessàries per a la realització de la labor inspectora. Incorrerà en infracció
qui, per mitjà d'oposició activa o per simple omissió, entorpeix, dificulta o impedeix el desenvolupament de la tasca
esmentada.
CAPÍTOL V. RÈGIM SANCIONADOR.
Article 15. Responsabilitats.
1. Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta ordenança generaran responsabilitat de
naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser exigible en via penal o civil, respectant sempre el principi
non bis in idem.
2. Seran responsables directes de les infraccions a aquesta ordenança les persones, els titulars, gerents, responsables,
organitzadores o similars de les entitats, centres, locals, empreses i la resta d'establiments a què es refereix
l'Ordenança, autores materials de les infraccions, sigui per acció o omissió.
3. Si el responsable és menor d'edat, el pare o la mare, tutors/es, guardadors/res legals o aquelles persones que
posseeixin la seva custòdia legal, seran responsables civils directes dels danys produïts, en el seu cas, per les
infraccions comeses pels menors d'edat a tenor del que es disposa a l'art 1903 del Codi Civil, responsabilitat que
cessarà quan els mateixos provin que van emprar tota la diligència d'un bon pare de família per prevenir el dany.
4. En el cas que, una vegada practicades les diligències d'investigació oportunes adreçades a individualitzar una
persona o diverses persones infractores, no sigui possible determinar el grau de participació dels diversos subjectes que
hagin intervingut en la infracció, la responsabilitat serà solidària.
Article 16. Procediment sancionador.

Per al que no preveu aquesta Ordenança, s'apliquen 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. El límit de la quantia de la capacitat sancionadora de l'Ajuntament en virtut de l'article 15, 16, 17, 18.2.e i f i 19 de la
Llei 20/1985, de 25 de juliol, en relació amb l'article 45.2.a) del mateix cos legal, de conformitat amb l'article 4 del Decret
266/1991, d'11 de desembre, pel qual es regula la capacitat sancionadora que preveu la Llei 20/1985, és el determinat
al títol XI 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.
3. La competència per a la imposició de sancions derivades d'aquesta Ordenança correspon a l'alcalde, que pot
delegar-la a altres òrgans de la corporació en els termes i les condicions fixats per la normativa de règim local i, si és el
cas, per la normativa bàsica sobre règim jurídic de les administracions públiques.
4. Les infraccions administratives contra aquesta Ordenança es classifiquen en lleus de primer grau, lleus de segon grau
i lleus de tercer grau.
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1. Les sancions per haver infringit aquesta Ordenança es tramiten conforme al que exposa el Decret 278/1993, de 9 de
novembre, regulador del procediment sancionador de la Generalitat de Catalunya.

Dimecres, 18 de març de 2015
Article 17. 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 de dos anys, més d'una infracció d'aquesta
Ordenança i s'ha estat sancionat per resolució ferma.
Article 18. Concurrència de sancions.
En el cas que s'incoï un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi relació de causaefecte, s'imposa únicament la sanció que resulta més elevada.
Article 19. De les infraccions.
1. Les infraccions lleus a aquesta Ordenança es classifiquen en faltes de tercer grau, de segon grau i de primer grau.
2. Constitueixen infraccions lleus de tercer grau:
a) L'incompliment de les limitacions i prohibicions descrites en el cos de la present Ordenança.
b) Llençar o dipositar a la via pública o en espais públics recipients de begudes, llaunes, ampolles o qualsevol altre
objecte, quan això se'n derivi del consum d'alcohol en la via pública.
c) Les altres infraccions de l'Ordenança no previstes com a infracció lleu de primer o de segon grau.
3. Constitueixen infraccions lleus de segon grau:
a) La realització d'actes que ocasionin menyscapte o desperfectes en mobiliari o equipaments urbans que n'impedeixin
l'ús normal, els facin inservibles o quan el cost de reparació sigui superior en més d'un 30% al valor de mercat del
mobiliari o l'equipament, quan això se'n derivi de la concentració a la via pública de persones que consumeixin alcohol.
b) La realització d'actes que ocasionin menyscapte o desperfectes en elements de l'ornament públic, tals com estàtues,
de manera que en desvirtuïn la contemplació normal, quan això se'n derivi de la concentració a la via pública de
persones que consumeixin alcohol.
c) La reincidència en la comissió d'infraccions lleus de tercer grau en el període dels dos anys anteriors.

a) Les accions o omissions constitutives de conductes obstruccionistes a les tasques de control, recerca o sanció dels
agents de l'autoritat i poders públics, en l'exercici de les seves funcions competencials per al compliment de la present
Ordenança.
b) L'incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats municipals o els seus agents
en l'exercici de les seves funcions competencials per al compliment de la present Ordenança.
c) Una pertorbació de la convivència que afecti de manera greu, immediata i directa la tranquil·litat o l'exercici de drets
legítims d'altres persones o el desenvolupament normal d'activitats de tota classe o la salubritat o els ornaments públics,
quan això se'n derivi de la concentració a la via pública de persones que consumeixin alcohol.
d) L'impediment de l'ús d'un espai públic per una o altres persones amb dret a la seva utilització, quan això se'n derivi de
la concentració a la via pública de persones que consumeixin alcohol.
e) La reincidència en la comissió d'infraccions lleus de segon grau en el període dels dos anys anteriors.
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4. Constitueixen infraccions lleus de primer grau:

Dimecres, 18 de març de 2015
Article 20. De les sancions.
Les sancions previstes per a les infraccions regulades en aquesta Ordenança són les següents:
- Infraccions lleus de primer grau: multa de 501 a 750 EUR.
- Infraccions lleus de segon grau: multa de 251 fins a 500 EUR.
- Infraccions lleus de tercer grau: multa de 50 fins a 250 EUR.
Article 21. Intervencions específiques.
En els supòsits establerts en els articles anteriors, la Policia Local o el cos de Mossos d'Esquadra pot intervenir
cautelarment les begudes, els envasos i altres elements objecte de prohibició.
Les begudes intervingudes es destruiran per raons higienicosanitàries.
Article 22. Reconeixement de la responsabilitat.
Les persones responsables de les infraccions en un procediment sancionador com a conseqüència de l'aplicació
d'aquesta ordenança podran reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació de l'expedient.
Article 23. Mesures alternatives al compliment de la sanció.
1. Davant la comissió d'infraccions lleus referides al consum de begudes alcohòliques a la via pública en els termes
previstos a la present ordenança, sempre que no hi hagi reincidència, en el cas de què el presumpte infractor sigui
menor d'edat, es podrà substituir la sanció econòmica per una mesura educativa o de sensibilització sobre el consum
abusiu d'alcohol, a petició de l'interessat.
2. L'acord determinant les mesures alternatives a realitzar en substitució de la sanció pecuniària és farà per l'òrgan
competent per resoldre.
3. La determinació del contingut i durada d'aquestes mesures alternatives es farà també tenint en compte el principi de
proporcionalitat i els criteris de graduació anunciats a l'article 17.1 de la present ordenança.
4. La decisió sobre l'eventual substitució de les sancions pecuniàries per mesures alternatives requerirà el consentiment
dels representants legals del menor d'edat, prèvia audiència del mateix.
5. L'acord de substitució de la sanció es podrà produir tant durant la tramitació de l'expedient sancionador com quan ja
s'hagi dictat la resolució corresponent.
6. La petició de substitució de la sanció formulada durant la tramitació del procediment sancionador i abans de la seva
finalització, suposarà la suspensió d'aquest procediment i la interrupció dels terminis de prescripció i caducitat fins al
compliment de les mesures alternatives acordades a satisfacció de l'Ajuntament.

8. Durant el temps de suspensió, l'autoritat competent efectuarà el seguiment que consideri oportú de les assistències
als cursos corresponents.
9. L'incompliment total o parcial de les mesures alternatives acordades determinarà que l'autoritat competent resolgui la
continuació de la tramitació del procediment sancionador o de l'expedient d'execució de la sanció.
Article 24. Protocol d'actuació per determinar les mesures educatives com alternativa a la sanció.
L'Ajuntament del Masnou dissenyarà i activarà un protocol d'actuació entre totes les institucions implicades en l'aplicació
i seguiment de les sancions recollides en aquesta ordenança per tal d'oferir als menors d'edat la possibilitat de
commutar la multa econòmica de la primera sanció per un treball educatiu relacionat amb la falta comesa amb un doble
objectiu: fer pedagogia perquè el/la menor prengui consciència dels seus actes i detectar precoçment possibles
problemàtiques relacionades amb el consum abusiu d'alcohol superant l'acció purament punitiva que, de facto i
majoritàriament, recau sobre el pare i la mare o tutors/es.
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7. La petició de substitució de la sanció formulada una vegada ja s'hagi notificat la sanció haurà de presentar-se abans
que aquesta sigui ferma en via administrativa, i produirà la suspensió de l'eficàcia de la sanció i la interrupció dels
terminis de prescripció fins al compliment de les mesures alternatives acordades a satisfacció de l'Ajuntament.

Dimecres, 18 de març de 2015
Article 25. Aplicació dels ingressos obtinguts per l'aplicació de l'ordenança.
L'Ajuntament destinarà la totalitat dels ingressos obtinguts per l'aplicació de les sancions previstes a aquesta ordenança
a afrontar part de les despeses corresponents a l'organització del cursos i programes previstos a aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
S'estableix un període de tres mesos, a comptar des de l'entrada en vigor d'aquest ordenança, durant el qual, llevat de
reincidència, no s'imposaran sancions per les infraccions comeses en relació a les actuacions contemplades en aquesta
ordenança.
Durant aquest període, l'Ajuntament informarà les persones infractores de les conseqüències de les seves accions i els
advertirà de les sancions a aplicar en cas de reincidència.
DISPOSICIÓ FINAL.
Primera.
En allò no previst en aquesta Ordenança s'aplica el que disposi la normativa estatal i autonòmica sobre la matèria.
Segona.
En atenció a què l'art. 165.2 del TRLRHL indica que els recursos de l'Entitat local es destinaran a satisfer el conjunt de
les seves respectives obligacions, excepte en el cas d'ingressos específics afectats a finalitats determinades, l'entrada
en vigor de l'art 25 de la present Ordenança, queda suspensa fins que sigui tramitada la corresponent modificació de les
Bases d'execució del pressupost municipal, què permeti donar compliment al contingut d'allò previst a l'exposat art. 25.
Tercera.
De conformitat amb el que preveu l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local,
aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, que tindrà lloc un cop finalitzat el termini de 15 dies hàbils previst a l'article 65.2 de la Llei esmentada.
Quarta.
El seu període de vigència es mantindrà fins que se n'esdevingui la modificació o derogació expresses."
Contra aquest acord, que posa fi a la via administrativa, els interessats poden interposar recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a
comptar des de l'endemà de la data de la seva publicació. No obstant això, s'hi pot interposar qualsevol altre recurs si es
considera procedent.

CVE-Núm. de registre: 022015006955

El Masnou, 5 de març de 2015
El secretari general, Gustau Roca Priante
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