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DOCUMENT INFORMATIU

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA SOBRE UN PROJECTE D’ORDENANÇA
MUNICIPAL DE CONSUM I VENTA D´ALCOHOL A MENORS.

D’acord amb allò establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i amb
l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment
d’elaboració de normes, amb caràcter previ a l’elaboració del projecte
d’ordenança, es duu a terme una CONSULTA PÚBLICA, mitjançant el portal
web de l’Ajuntament de Sant Lluís, amb l’objectiu de recollir l’opinió dels
ciutadans i organitzadors més representatius potencialment afectats per la
futura norma, sobre els següents extrems:
a. Problemes que es volen solucionar amb la iniciativa.
b. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c. Els objectius de la norma.
d. Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.
En compliment d’allò esmentat, el marc en el que es planteja la nova norma és
el següent:
a) Problemes que es volen solucionar amb la iniciativa.
El consum d'alcohol entre els menors d'edat es un problema que s'està
agreujant amb el pas dels anys i davant al que les administracions no poden
mirar cap a una altre banda, per tant, calen promoure una sèrie de mesures per
frenar aquesta perillosa tendència.
•

L'inici al consum d'alcohol a Balears, està al voltant dels 12 anys i es la
droga iniciàtica elegida pels menors d'edat, ja que per desgràcia, està
molt arrelada socialment dins la nostra cultura.

•

Gairebé el 80% d'alumnes de secundaria de la nostra Comunitat
reconeix haver consumit alcohol, 1 de cada 2 adolescents de 14 anys
reconeix haver consumit alcohol en el darrer mes i 2 de cada 100 en
consumeix diàriament.

•

En quant a l'abús en el consum, les dades no son menys alarmants: el
46% d'alumnes de secundaria de la nostra Comunitat s'han emborratxat
algun cop en la seva vida, el 38% ho han fet en el darrer any i el 17% en
els darrers 30 dies.
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Queda evidenciat així, que l'accés a l'alcohol pels menors d'edat, està
completament al seu abast, a pesar de la prohibició normativa i que s'ha de fer
algun pas més per protegir els nostres infants.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
La societat actual té molt arrelat el consum social d'aquesta substància i això fa
que sigui una situació normalitzada pels nostres infants, però no podem obviar,
que el consum de begudes alcohòliques dona lloc a diverses problemàtiques,
en la convivència veïnal, dins l'àmbit del propi domicili, baixada de rendiment
educatiu, increment d'accidents de trànsit, trastorns de conducta i personalitat,
depressions, malalties mentals i la pràctica abusiva en el consum que trobem
en l'anomenat «botellón», que per si mateix, ja suposa una conducta de risc.
Per tant, la especial protecció dels menors d'edat per raó evident de salut
pública, així com la garantia a l'ordre i a la seguretat ciutadana fonamenta
l'impuls d'aquesta normativa, que ha de desenvolupar la competència municipal
en quan a la regulació del consum de begudes alcohòliques, així com en la
incitació al consum, la facilitació, venda, dispensa o subministrament de
begudes alcohòliques als adolescents.
c) Els objectius de la norma.
L'objectiu principal de qualsevol norma, ha de se la conscienciació de la
societat, sobre un fet rellevant que ens preocupa i sobre el que fins a dia d'avui,
no s'ha intervingut amb les eines correctes.
En el cas que ens ocupa, la publicació d'una Ordenança Municipal Reguladora
del consum i venta d'alcohol als menors d'edat, ha de fer-nos obrir els ulls
davant una problemàtica greu i oferir eines i resposta adient davant aquesta
problemàtica.
•

En primera instància, s'ha de publicitar i donar a conèixer la prohibició
del consum i venda d'alcohol als menors d'edat, a tots els estaments de
la societat que estiguin al voltant d'aquest problema, mitjançant
l'exposició de cartells visibles, publicitat i realització de diverses
campanyes en escoles i instituts i sobre tot en les nostres festes
patronals on el consum d'aquesta substància es dispara entre els
infants.

•

En segona instància, pretén detectar aquelles conductes de risc en els
menors que consumeixin alcohol i oferir eines adients per fer-les front,
no amb la única finalitat sancionadora, sinó més bé la de reconduir-ho a
l'àmbit de la desintoxicació i deshabituació mitjançant cursos de
sensibilització.

•

Finalment i davant les conductes més greus i reincidents, s'ha de
contemplar, inevitablement, la via administrativa sancionadora.
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d) Les possibles solucions alternatives regulatòries o no regulatòries.
La gravetat d'aquest problema, obliga a les administracions públiques a posars'hi mans a l'obra i crear un Marc reguladors dins la competència de l'àmbit
municipal, per a una adequada ordenació de la convivència i l'ús dels espais
públics, fins a l'existència d'una normativa específica, on es puguin establir les
infraccions, eines i sancions davant l'incompliment de les nostres obligacions.
Com diem, el que es pretén, és sensibilitzar davant una conducta de risc, però
també es fa necessària l'existència d'un règim sancionador, que «obligui» als
infractors a adequar-se a una norma, quan la via de la reeducació quedi
exhaurida.

LA REGIDORA DE SERVEIS SOCIALS
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