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Govern

Decret
regulador del consum de
begudes alcohòliques a la
via pública
Exposició de motius
Vista la Llei 8/2004, del 27 de maig,
qualificada del Cos de Policia, concretament, l‘article 7c;
Atesa la necessitat de garantir la
tranquil·litat pública i el descans legítim
dels ciutadans, i per evitar que es pertorbi l’ordre públic, és necessari regular
les conductes que contravenen la convivència social del Principat d’Andorra.
En aquest sentit, el Govern, conscient
de la realitat social del país i amb la
ferma voluntat de protegir molt especialment la població juvenil en el consum en
grup d’alcohol en vies i espais públics,
tenint en compte a més les conseqüències que comporta en la convivència veïnal
i en l’ordre públic, considera imperiós
regular els mecanismes de control del
consum en grup d’aquesta substància a
la via i als espais públics a fi de reduir-ne
el consum i evitar a l’ensems qualsevol
pertorbació de l’ordre públic.
A proposta del ministre d’Interior, el
Govern, en la sessió del 23 de març del
2011,

Decreta
Article únic
S’aprova el Decret regulador del consum de begudes alcohòliques a la via
pública, que entrarà en vigor l’endemà
que es publiqui al Butlletí Oficial del
Principat d’Andorra.
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquest Decret té com a finalitat regular el consum en grup de begudes
alcohòliques a la via i als espais públics
i establir les mesures i les actuacions del
Ministeri d’Interior per garantir l’ordre
públic i evitar que es pertorbi la tranquil·
litat pública.
D’acord amb aquest Decret, es considera beguda alcohòlica tota beguda
natural o composta, la graduació alcohòlica de la qual, natural o bé adquirida,

sigui superior a 1,0 grau percentual del
seu volum.
Article 2
Règim regulador
No és permès consumir en grup begudes alcohòliques a les vies i als espais
públics on sigui susceptible d’alterar la
tranquil·litat i l’ordre públics, excepte
per als majors d’edat en espais públics
oberts degudament autoritzats a l’efecte tals com terrasses i similars, festes
comunals o estatals i esdeveniments
populars.
Article 3
Règim sancionador
D’acord amb aquest Reglament, són
infraccions les accions o les omissions
comeses per les persones físiques amb
violació de les normes d’aquest Reglament.
La responsabilitat administrativa derivada de les infraccions s’exigeix a les
persones físiques que hagin participat
per acció o per omissió en la violació
de les normes.
Es confirma el règim aplicable a la
tipicitat legal o a la classificació de les
infraccions i a les sancions establertes en
el Decret, del 8 de novembre de 1985, sobre tranquil·litat pública. En el moment
de constatar-ne la infracció, els agents
del Departament de Policia comissaran
totes les begudes alcohòliques.
Cosa que es fa pública per a coneixement general.
Andorra la Vella, 23 de març del 2011
Jaume Bartumeu Cassany
Cap de Govern

