
Una invitació a pensar sobre l’alcohol UNA BONA BARRA!

Informació per a establiments on 
es venen begudes alcohòliques

Alcohol i venda a menorsAlcohol i venda a menorsAlcohol i venda a menorsCom evitar vendre alcohol a menors?

Amb la veritat per davant 

Anunciant de manera visible la prohibició de vendre'ls 
begudes alcohòliques, i informant-los si ens en demanen, que 
no els en podem vendre perquè ens pot caure una multa i 
fins i tot fer que ens tanquin el negoci.

I en cas de dubte... 

Demanant-los el DNI o un altre document, si l'aspecte físic 
ofereix dubtes sobre l’edat de la persona.

I si algú, major d'edat, ens demana alcohol i el passa a 
menors? 

En aquest cas, sobretot si el consumeixen dins del local, 
podem convidar-los a no fer-ho recordant-los que el consum 
d'alcohol està prohibit a les persones de menys de 18 anys, i 
que si ho fan dins del local ens pot portar problemes legals a 
nosaltres. 

Actuar com indica aquest fullet ens pot evitar problemes  i 
ajudar a que el nostre local guanyi més imatge de qualitat i 
de seriositat entre el veïnat i el municipi. 
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 Per què és prohibit vendre alcohol a menors?

Perquè el seu consum és especialment perjudicial per a ells: 

 Perquè pel fet d’estar en període de creixement i 
maduració són més vulnerables a l'alcohol, tant física com 
emocionalment. Tot i que per fora s'assemblin als adults, el 
seu cervell presenta importants diferències.

 Perquè sovint tendeixen a beure sense prudència ni 
moderació.

 Perquè acostumen a beure en espais públics –atès que els 
està prohibit fer-ho en bars o discoteques– la qual cosa 
sovint causa molèsties a la comunitat: sorolls, brutícia...

Què pot passar si es ven alcohol a menors?

Vendre begudes alcohòliques a menors pot comportar:

Sancions econòmiques i d'altre tipus

No complir les lleis relatives a la venda, el subministrament, 
la publicitat i la promoció de les begudes alcohòliques pot 
comportar multes (de diferent quantia) i altres sancions 
(tancament del local), en funció de la gravetat de la infracció.

L'administració té mecanismes (inspeccions, intervencions 
policials) per vetllar que es compleixin les lleis relatives a la 
promoció i la venda de les begudes alcohòliques.

Tenir problemes al barri o amb la població

No complir la legislació sobre l’alcohol potser 
pot fer guanyar alguns clients adolescents, 
però també pot donar mala fama i fer perdre 
altres clients, actuals i potencials.

A més, algunes persones (ex.: pares 
d'adolescents) i  organitzacions comunitàries 
(ex.: associació de veïns) poden donar mala 
imatge al local, demanar que no s’hi compri o 
s'hi acudeixi o, fins i tot, denunciar-nos.

Contribuir a generar problemes en els 
menors

Facilitar alcohol a menors d'edat indica 
–qüestions legals a banda– poca consciència 
social envers la comunitat on es troba el 
negoci, ja que augmenta els riscos per als 
adolescents: accidents, borratxeres, baralles, 
faltar a classe, sexe sense protecció, 
problemes de salut,etc. 

Bars, restaurants, discoteques, proporcionen bon menjar, 
beguda, música, ambient... Oportunitats per passar-ho bé! 
Però l’alcohol pot portar problemes a qui n’abusa (i a tercers), 
crear mal ambient i, fins i tot, problemes legals si els clients 
són menors d’edat.

Però, beure alcohol és normal i vendre’n és legal!

Certament consumir begudes alcohòliques és freqüent en 
moltes activitats socials. Tot i així, força gent no en beu, o 
només ho fa en comptades ocasions. Vendre alcohol és una 
activitat legal, però subjecta a regulacions que tenim 
l'obligació de complir.

Què diu la llei?

La venda de begudes alcohòliques és una activitat  comercial, 
regulada i subjecta a restriccions per protegir la salut pública 
i la convivència ciutadana, com ara:  

 Només es poden vendre a persones majors d'edat.

 Només està permès vendre alcohol en establiments 
expressament autoritzats: bars, restaurants, botigues 
d'alimentació..., però no, per exemple, en un centre juvenil.

Altres regulacions impedeixen l'accés dels menors a les 
màquines expenedores de begudes alcohòliques; limiten la 
seva publicitat i promoció, inclosa la prohibició d'activitats 
que puguin induir el seu consum abusiu; etc.


