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“ORDENANÇA CONSUM ALCOHOL EN LA VIA PÚBLICA” 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS. 

 

La Constitució espanyola consagra en el seu art. 43 el dret de tots els ciutadans a la protecció 

de la salut, establint al propi temps la responsabilitat dels poders públics en l'organització de 

serveis i tutela de la salut, com a garantia fonamental d'aquest dret. 

 

Igualment, en el seu art. 45, reconeix el dret a gaudir d'un medi ambient adequat, així com el 

deure conservar-ho, devent els poders públics vetllar per la utilització racional de tots els 

recursos naturals, per protegir i millorar la qualitat de vida.  

Així mateix, conforme a l'art. 43.3 de la Constitució, els poders públics hauran de facilitar 

l'adequada utilització de l'oci.  

 

Correspon a l'Ajuntament, en l'àmbit del seu terme municipal, protegir aquests béns, com són 

la salut pública, sobretot dels menors, així com la utilització racional dels espais públics 

municipals, facilitant el seu ús en condicions adequades que evitin la seva degradació i que 

permetin el gaudi dels mateixos per tots els ciutadans en condicions de salubritat i sense 

restriccions no justificades en l'interès públic.  

Com a resultat de la preocupació generalitzada dels poders públics davant el fenomen social 

que representa el consum de drogues, i de les seves conseqüències per a la vida ciutadana, la 

Comunitat Valenciana en l'àmbit de les competències va aprovar el Decret Legislatiu 1/2003, 

d'1 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre 

Drogodependències i Altres Trastorns Addictius (DOGV núm. 4473, de 03.04.2003), sent en 

l'art. 18, apt. 4 i), on s'estableix que queda prohibit el consum d'alcohol en la via pública, 

excepte en els llocs d'aquesta en els quals estigui degudament autoritzat, o en dies de festes 

patronals o locals, regulats per la corresponent ordenança municipal 

 

 

 

 



 
 
 

AJUNTAMENT DE LA VILA REIAL DE BENIGANIM (VALENCIA) 
 Tel. 962920002  FAX  962217010  C.I.F. P-4606200-F  CP. 46830  REGISTRE D’ENTITATS LOCALS N. 01460620 

Capítol I. Mesures preventives 

Article 1.- Objecte.  

La present Ordenança té com a objecte regular el consum d'alcohol en espais i vies públiques. 

 

Article 2.- Àmbit d'aplicació. 

1.- Qualsevol subministrament, consum o venda d'alcohol que es dugui a terme en les vies i 

espais públics del terme municipal de Benigànim, estarà subjecta als preceptes de la present 

Ordenança. 

2.- Com a norma general les llicències per a l'exercici de tal activitat només s'atorgaran als 

titulars de llicències municipals d'obertura dels establiments públics definits en la Llei 

14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i 

Establiments Públics, mitjançant l'ocupació de taules i *veladores. 

3.- Excepcionalment, amb motiu d'especials esdeveniments o festes tradicionals, es podrà 

autoritzar la venda i subministrament de begudes alcohòliques mitjançant l'ocupació de barres 

auxiliars o portàtils, dependents dels establiments públics esmentats en el punt anterior, 

associacions o clavaries, així com en altres instal·lacions desmuntables.  

4.- En el terme municipal de Benigànim, queda prohibit el consum de begudes alcohòliques 

en les vies i espais públics en tenor del que es disposa en l'art. 18 del Decret Legislatiu 1/2003 

d'1 d'abril, excepte en els llocs degudament autoritzats, o en dies de festes patronals o locals, 

així com altres esdeveniments que se celebrin en la via o espais públics, autoritzats per la 

corresponent Resolució d'Alcaldia en els dies previs a la celebració de l'acte. 

5.- En la citada Resolució d'Alcaldia es fixaran els dies, horaris i llocs en els quals es permetrà 

el consum d'alcohol en la via pública.  

6.- La Resolució d'Alcaldia es dictarà amb almenys 10 dies d'antelació a l'inici de la 

celebració de l'acte o inici de les festes patronals 

 

Capítol II. Mesures interventores 

Article 3.- Vigilància i mesures cautelars.  

Correspon als Agents de la Policia Local la vigilància del compliment del que es disposa en la 

present Ordenança. I la potestat sancionadora correspon a l'Alcalde, sense perjudici de la 

delegació del seu exercici en la Junta de Govern Local. 

1.- Amb independència de la formulació de les denúncies corresponents i incoació dels 
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oportuns procediments sancionadors per fets presumptament constitutius d'infraccions al que 

es disposa en aquesta Ordenança, els Agents denunciants podran procedir immediatament a la 

recollida dels instruments utilitzats, ja siguin objectes, llocs, *tenderetes, begudes 

alcohòliques matèria de consum o exposades a la venda, havent de ser dites begudes objecte 

de destrucció immediata.  

2.- Igualment, com a mesura cautelar, l'òrgan competent per a la iniciació del procediment 

sancionador podrà resoldre *motivadamente, en el mateix acte d'incoació, sobre la suspensió 

de les activitats que es realitzin mancant de llicència o autorització o incomplint els requisits 

establerts en les mateixes.  

3.- No tindran el caràcter de sanció, cap de les mesures contemplades en els dos punts 

anteriors, sent en tot cas compatibles amb la imposició de la sanció que correspongui.  

 

Article 4.- De la responsabilitat. 

1.- D'acord amb els principis que regeixen la potestat sancionadora, només podran ser 

sancionades per fets que constitueixin infraccions al que es disposa en la present Ordenança, 

les persones físiques i jurídiques que resultin responsables dels mateixos, encara a títol de 

simple inobservança.  

2.- Les persones físiques o jurídiques titulars de comerços, establiments i instal·lacions 

desmuntables, respondran solidàriament per les infraccions que comenta el personal depenent 

o vinculat a elles, ja es tracti d'empleats, socis o membres de l'entitat, podent dirigir-se el 

corresponent procediment sancionador contra qualsevol d'ells indistintament.  

 

Article 5.- Autoritzacions. 

1.- Aquelles persones físiques, jurídiques, associacions o clavaries que desitgin instal·lar amb 

motiu d'especials esdeveniments o festes tradicionals, barres auxiliars o portàtils, quiosquets o 

altres instal·lacions anàlogues per a la venda o subministrament d'alcohol en les vies o espais 

públics de Benigànim, hauran de sol·licitar la corresponent autorització, fent esment exprés en 

la instància presentada, de la/s persona/s responsable/s, tant de les instal·lacions com de 

l'activitat a realitzar.  

2.- La sol·licitud haurà de formular-se davant l'Ajuntament i presentar-se en el Registre 

d'Entrada de documents, amb un termini d'antelació d'almenys quinze dies hàbils abans a la 

realització del corresponent acte, sent preceptiva l'autorització de l'Alcalde per a la realització 
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de l'activitat. 

 

Article 6.- Menors 

1. Quan es trobés un menor d'edat consumint begudes alcohòliques, sense perjudici de les 

actuacions d'ofici que procedissin, els serveis de la Policia Local o serveis municipals 

*actuantes, hauran d'identificar al menor per donar coneixement als serveis socials 

municipals, a l'efecte de si procedís alguna intervenció o seguiment. 

2. Es retirarà i decomissarà les begudes alcohòliques a l'efecte de la seva destrucció o 

eliminació. 

3. Als efectes establerts en aquesta Ordenança, els titulars, encarregats o empleats dels 

establiments, barres, quiosquets o altres instal·lacions o establiments, estaran autoritzats per 

sol·licitar dels usuaris que els acreditin l'edat, quan aquesta els ofereixi dubtes raonables. 

 

Article 7.- Infraccions i Sancions. 

1.- Constitueixen infraccions a aquesta Ordenança els fets que es recullen en l'article següent, 

sent aplicables les sancions contemplades en el mateix, d'acord amb la seva gravetat. 

2.- La comissió d'una infracció serà objecte de la corresponent sanció administrativa, prèvia 

instrucció de l'oportú expedient sancionador, de conformitat amb l'establert en el Reial decret 

1.398/ 1993, de 4 d'Agost, i sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d'un altre 

ordre que puguin concórrer. 

 

Capítol III. Infraccions i sancions. 

Article 8.- Tipificació d'infraccions i sancions. 

1.- Es consideraran infraccions al que es disposa en aquesta Ordenança els supòsits que 

s'especifiquen a continuació, sent aplicables les sancions següents: 

Apt. Infracció Sanció 

A) No col·locar de forma visible al públic cartell indicatiu de la prohibició de venda de 

begudes alcohòliques a menors de 18 anys, quan s'hagi comès per simple negligència i no 

comporti un perjudici directe per a la salut 150 € LLEU. 

B) Consum de begudes alcohòliques en la via pública fos dels llocs, dies i horaris autoritzats 

quan s'hagi comès per simple negligència i no comporti un perjudici directe per a la salut 300 

€ LLEU. 
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C) Venda, dispensació o subministrament de begudes alcohòliques en llocs no permesos o 

sense autorització, quan s'hagi comès per simple negligència i no comporti un perjudici 

directe per a la salut 300 € LLEU 

D) Negativa o resistència a prestar col·laboració o facilitar la informació requerida per les 

autoritats competents, així com el subministrament d'informació inexacta quan s'hagi comès 

per simple negligència i no comporti un perjudici directe per a la salut 300 € LLEU 

I) Venda, dispensació o subministrament, gratuïts o no, de begudes alcohòliques a menors de 

18 anys quan s'hagi comès per simple negligència i no comporti un perjudici directe per a la 

salut 300 € LLEU 

2. Quan l'autoritat municipal tingués coneixement de la comissió d'una infracció de les 

tipificades com a greus o molt greus pel Decret Legislatiu 1/2003 d'1 d'abril, del Consell de la 

Generalitat, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei sobre Drogodependències i altres 

Trastorns Addictius, donarà trasllat de les actuacions a l'autoritat competent per a la seva 

sanció. 

 

Article 9.- Graduació de les sancions. 

Per a la graduació de les sancions es tindrà en compte, a més de la intencionalitat, reiteració, 

naturalesa dels perjudicis causats i reincidència, de conformitat amb l'establert en la Llei 

30/1992, de 26 de novembre, els següents criteris: 

- L'edat dels afectats i afectades. 

- El nombre de persones afectades. 

- La graduació de les begudes alcohòliques. 

- La capacitat *adictógena de la substància. 

- El volum de negocis, beneficis obtinguts i posició de l'infractor o infractora al mercat. 

- El grau de difusió de la publicitat. 

- Risc per a la salut. 

 

Article 10.- Potestat Sancionadora 

L'exercici de la potestat sancionadora requerirà la incoació d'expedient administratiu, 

conforme al previst en la Llei 30/1992 i RD 1398/1993 de 4 d'agost. 

L'òrgan competent per resoldre els expedients sancionadors podrà adoptar, durant la seva 
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tramitació, les mesures provisionals que estimi necessàries per assegurar el compliment de la 

resolució que pogués adoptar-se i per assegurar el compliment de la legalitat. Aquestes 

mesures provisionals podran consistir en exigència de fiança o caució, confiscació dels béns 

directament relacionats amb els fets que hagin donat lloc al procediment, suspensió temporal 

de la llicència d'activitat, i clausura provisional del local. 

 

Article 11.- Prescripció i caducitat. 

Les infraccions previstes en aquesta ordenança prescriuran a l'any les corresponents a les 

faltes lleus, als dos anys les corresponents a les faltes greus i als cinc anys les corresponents a 

les faltes molt greus. 

 

El termini de prescripció començarà a explicar-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, reprenent-se el termini de prescripció si l'expedient sancionador estigués 

paralitzat més d'un mes per causa no imputable al presumpte responsable. 

 

Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran als tres anys, les imposades per 

faltes greus als dos anys i les imposades per faltes lleus a l'any. 

 

El termini de prescripció de les sancions començarà a explicar-se des de l'endemà a aquell en 

què adquireixi fermesa la resolució per la qual s'imposa la sanció. Interromprà la prescripció 

la iniciació, amb coneixement de l'interessat, del procediment d'execució, tornant a transcórrer 

el termini si aquell està paralitzat durant més d'un mes per causa no imputable a l'infractor. 

 

Quan de les actuacions prèvies es conclogui que ha prescrit la infracció, l'òrgan competent 

acordarà la no procedència d'iniciar el procediment sancionador. Igualment, si iniciat el 

procediment es conclogués, en qualsevol moment, que hagués prescrit la infracció, l'òrgan 

competent resoldrà la conclusió del procediment, amb arxivament de les actuacions. En tots 

dos casos, es notificarà als interessats l'acord o la resolució adoptats. Així mateix, quan hagi 

transcorregut el termini per a la prescripció de la sanció, l'òrgan competent ho notificarà als 

interessats. 
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Transcorreguts dos mesos des de la data en què es va iniciar el procediment sense haver-se 

practicat la notificació d'aquest a l'imputat, es procedirà a l'arxivament de les actuacions, 

notificant-li-ho a l'imputat, sense perjudici de les responsabilitats en què s'hagués pogut 

incórrer. 

 

Article 12.- De la tramitació. 

Iniciat un procediment sancionador, si l'infractor reconeix la seva responsabilitat, es podrà 

resoldre el procediment, amb la imposició de la sanció que procedeixi. 

Quan la sanció tingui caràcter pecuniari, el pagament voluntari abans de la Resolució, donarà 

lloc a la reducció del 50% de l'import de la sanció proposada. 

La instrucció de l'expedient sancionador podrà ser ordinària o simplificada, conforme al 

previst en el RD 1398/1993 de 4 d'agost 

 

Disposició final 

La present Ordenança serà objecte de publicació íntegra en el "Butlletí Oficial de la Província 

de València", entrant en vigor una vegada hagi transcorregut el termini establert en l'article 

65.2 de la Llei 7/ 1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 

BOP VALENCIA Nº 305 DE 24/12/2011 

 


