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SÍNDICA DE GREUGES   
DE BARCELONA 
 
NOTA DE PREMSA 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona demana que no es permeti la 
promoció de les begudes alcohòliques en suports publicitaris que 
depenen de l’Ajuntament 
 
Abril de 2008 
 
Síndica de Greuges de Barcelona 
 

La Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, ha adreçat una recomanació 
a l’Ajuntament de Barcelona perquè no permeti la publicitat de begudes 
alcohòliques en suports publicitaris en espais públics que depenen 
d’administració municipal. La recomanació fa referència a la publicitat de 
begudes alcohòliques d’alta graduació present en diversos formats al carrer i 
en la xarxa de transport públic. Aquesta publicitat en la via pública és 
especialment accessible als menors d’edat i, encara que sigui de forma 
indirecta, incideix en la inducció al consum de begudes alcohòliques.  
 
Arran d’aquesta constatació la Síndica de Greuges de Barcelona va iniciar un 
investigació d’ofici i va requerir informació als organismes municipals afectats 
sobre els criteris utilitzat per permetre aquest tipus de publicitat.  
 
 
Alcohol, publicitat i adolescents 
 
La recomanació que formula la Síndica de Greuges insta a l’Ajuntament a 
vetllar perquè no s’indueixi als joves i adolescents al consum de begudes 
alcohòliques a través d’espais publicitaris en llocs públics. 
 
Hi ha diversos estudis que avalen els riscos que representa per a la salut i per 
al desenvolupament social dels adolescents i joves una ingestió precoç i 
abusiva de l’alcohol. Alhora, molts joves consideren l’alcohol una forma de 
transgressió social i de lleure i el seu consum s’associa als espais d’oci més 
que a l’àmbit familiar i, per tant, queda fora de la tutela dels pares. També hi ha 
dades com les de l’informe municipal La salut a Barcelona 2006 que mostren 
com des de l’any 2000 han augmentat els tractaments en relació amb l’alcohol 
realitzat en el centres de tractament de drogues gestionats per l’Agència de 
Salut Pública de Barcelona. 
 
En aquest marc, hi ha diverses sentencies judicials que avalen la restricció de 
la promoció de l’alcohol en espais publicitaris en la via pública. (Audiència 
Provincial de Madrid, n. 22/2005. Jutjat de Primera Instància de Madrid n. 21, 
28 de novembre de 2000). Són el resultat de demandes promogudes per 
l’Associació d’Usuari de la Comunicació. Des d’aquesta associació s’argumenta 
que la publicitat és un factor d’influència en el consumidor: es tendeix a generar 
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una imatge positiva de l’alcohol i es busca l’atracció emocional, factor al que 
són especialment vulnerables els adolescents i els joves.  
 
Per respectar la llei, les campanyes sobre begudes alcohòliques a la via pública 
es limiten a la promoció de la marca i no del producte, que es publicita per 
altres mitjans. Així, tot i no induir a la compra d’un producte concret, s’incita 
indirectament al consum i a promoure valors positius associats a l’alcohol. 
 
La normativa vigent 
 
Tant la Constitució com l’Estatut atorga als poders públics la obligació de vetllar 
per la salut pública i l’aplicació de mesures preventives. Les lleis que han 
desplegat aquests principis es refereixen a diversos tipus de substàncies que 
generen dependència, entre elles, les begudes alcohòliques, especialment els 
destil·lats d’alta graduació.  
 
Concretament la Llei 20/1985 del Parlament de Catalunya promou diverses 
mesures preventives adreçades als infants i joves i al conjunt de la població. La 
modificació d’aquesta Llei, realitzada amb la Llei 10/1991, prohibeix totes les 
formes de publicitat de begudes alcohòliques de més de vint graus en els 
mitjans de comunicació dependents de la Generalitat i de les administracions 
locals de Catalunya. D’aquesta prohibició s’exclou només la publicitat indirecta 
que pot aparèixer en espais no publicitaris com les retransmissions esportives, 
sempre que no s’indueixi directament al consum. 
 
La llei 10/1991 també prohibeix la publicitat de begudes alcohòliques de més 
de vint-i-tres graus en diversos espais públics (carrers, places, parcs, tanques, 
plafons, suports exteriors) i en els mitjans de transport públics. 
 
D’altra banda, l’avantprojecte de la llei estatal de mesures sanitàries per a la 
protecció de la salut i la prevenció del consum de begudes alcohòliques, 
d’agost del 2006, volia limitar aquest tipus de publicitat a les begudes de menys 
de dos graus i prohibir la publicitat adreçada als menors de 18 anys. Aquests 
criteris més restrictius no s’han aplicat perquè la tramitació de la Llei va quedar 
aturada per les protestes dels productors i empresaris dels sector del vi. 
L’exposició de motius de la citada Llei estatal argumentava la necessitat de 
prevenir el consum de l’alcohol entre els adolescents i joves ja que es 
considera un factor perillós per a la maduresa cerebral i per la creació 
d’addicció.   
  
  
Els espais publicitaris de titularitat municipal  
 
En la resposta a la demanada d’informació de la Síndica de Greuges, 
l’Ajuntament de Barcelona va remetre a la normativa vigent que aplica en els 
espais publicitaris que depenen de l’administració cal distingir entre diversos 
tipus de suports. 
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En les tanques i lones autoritzades per l’Institut del Paisatge Urbà, són les 
empreses autoritzades les que decideixen quina publicitat s’hi exhibeix. En els 
quioscs, en els expositors fixes al carrer i en les parades d’autobus, Gestió del 
Patrimoni adjudica la publicitat mitjançant una concessió administrativa de 10 
anys (l’actual és vigent fins al 2016). I en els vestíbuls i accessos del metro, 
Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona té una concessió de cinc anys amb una 
agència de publicitat que és la responsable de seleccionar els anunciants (la 
concessió actual s’acaba el 2008).  
 
Així, en aquestes concessions i autoritzacions que realitza l’Ajuntament en 
espais públics, l’administració no fixa cap limitació a l’operador privat sobre els 
continguts publicitaris ja que considera que és suficient l’obligació que tenen els 
anunciants de respectar el que estableix la legislació vigent. 
 
 
La resolució de la Síndica de Greuges 
  
Emparat en l’article 19.2 de la Llei 10/1991 l’Ajuntament pot intervenir en la 
selecció de la publicitat per evitar la publicitat de begudes alcohòliques d’alta 
graduació. Aquesta mesura s’emmarcaria en les accions preventives que recull 
la mateixa Llei per promoure hàbits saludables i aplicar mesures de protecció i 
millora de la salut pública. Com a poder públic, l’Ajuntament pot anar més enllà 
de les restriccions legals de caràcter general per la protecció de la salut 
d’adolescents i joves.   
 
Per això, la Síndica de Greuges ha fet arribar a l’Ajuntament la recomanació de 
no permetre la publicitat de begudes alcohòliques en suports que depenguin de 
l’administració municipal. En espais de la seva competència hauria de reservar-
se el dret a decidir sobre determinada publicitat per protegir adolescents, joves i 
altres grups especialment vulnerables.  
 
 
 
 
Podeu adreçar-vos a l’oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona per a més 
informació, aclariments o declaracions. 
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