DECÀLEG
DE
BONES
PRÀCTIQUES
PER
ESDEVENIMENTS PUBLICS AMB PRESÈNCIA DE
BEGUDES ALCOHÒLIQUES

La Conselleria de Serveis a la Persona, des del Servei de Prevenció de les Addiccions fa les
següents consideracions:
1. L’alcohol, tot i ser un element que forma part de la nostra cultura, és una droga que, si
es fa servir de forma abusiva o vinculada a determinades circumstàncies (embaràs, ús de
medicament, conducció etc.), pot comportar problemes seriosos per a la salut i les
relacions socials de les persones.
2. Des de l’administració pública s’ha de vetllar per la salut i el benestar de la ciutadania,
per tant , haurem de ser curosos amb els missatges (explícits o implícits ) que es donen
quan es fa servir l’alcohol en actes o esdeveniments organitzats o patrocinats per
l’Ajuntament.
3.

En qualsevol acte organitzat per l’Ajuntament on es facin servir begudes alcohòliques,
hauria d’haver també begudes no alcohòliques (sucs, refrescos, aigua, etc.).

4. En qualsevol esdeveniment públic on estigui present l’alcohol i l’Ajuntament estigui
directa o indirectament implicat, hauria d’estar present el missatge “Es recomana fer un
consum moderat i responsable de les begudes alcohòliques”.
5. Si en les festes locals es fan actes en les quals s’ofereixen degustacions de begudes
alcohòliques (vermout, chartreuse, etc.) s’hauria de cobrar un preu estipulat, i en tot cas
donar de forma gratuïta el menjar que pot acompanyar dita beguda.
6. En qualsevol esdeveniment on l’Ajuntament doni permís per portar a terme de forma
extraordinària la venta de begudes alcohòliques al carrer (barres dels bars , barres
d’entitats a les festes…) haurà d’estar visible un cartell recordatori de la prohibició de
vendre begudes alcohòliques a menors de 18 anys.
7. Durant les festes locals i en la realització d’actes diversos als quals tinguin accessos els
menors d’edat, s’hauran d’extremar les mesures i les condicions necessàries perquè els
menors no tinguin fàcil accés a les begudes alcohòliques.

8. En qualsevol escrit o noticia que surti des de l’Ajuntament (nota de premsa, web,
butlletí….) on es faci referència a qualsevol esdeveniment on l’alcohol és el protagonista,
s’haurà de recordar el missatge de “Es recomana fer un consum moderat i responsable
de les begudes alcohòliques”.
9. S’intentarà, en la mesura del possible, que la figura dels regidors en notícies i fotografies
no estigui associada a la imatge de cap beguda alcohòlica, per evitar la promoció del seu
consum i la minimització dels riscos associats que aquesta publicitat pot comportar. En
tot cas, si es dona aquesta circumstància, (regidor - foto beguda alcohòlica), sempre
s’haurà de recordar el missatge de que “Es recomana fer un consum moderat i
responsable de les begudes alcohòliques”, i “Està prohibida la venda de begudes
alcohòliques als menors d’edat”.
10. La Llei 20/1985, de 25 de juliol, de prevenció i assistència en matèria de substàncies que
poden generar dependència, disposa, en el seu Títol IV, Capítol I, article 15è, apartat
primer, el següent:
1.a)La promoció pública de begudes alcohòliques, mitjançant fires, exposicions,
mostres i activitats similars, ha d'ésser feta en espais diferenciats quan té lloc dins
d'altres manifestacions públiques.
b)En aquestes activitats de promoció no són permesos ni l'oferiment ni el tast gratuït
de begudes alcohòliques.
c)Tampoc no s'hi ha de permetre l'accés a menors d'edat no acompanyats de
persones majors d'edat.
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.
3. Es prohibeix la publicitat de les activitats promocionals a que fa referència l'apartat
2 feta per qualsevol mitjà.

