
 
 
 
 

ESMENES DEL PSM-EN DE PALMA A L’ESBORRANY D’ORDENANÇA DEL 
“BOTELLÓN” 

 
 
Article 5. Definició de “botellón”.  
Es canvia per: Reunió de persones, generalment joves, per al consum de begudes alcohòliques adquirides 
amb anterioritat, o també per escoltar música i parlar. 
 
Article 6. Competències municipals en matèria de prevenció de l'Ajuntament de Palma. 
S’omple de contingut el punt D.  
 
Serà obligació de l'Ajuntament de Palma, elaborar un pla d'intervenció socioeducatiu on totes les àrees 
aportin els seus recursos per tal de treballar en la prevenció de l’abús de l'alcohol i els efectes negatius que 
provoca. Aquest pla municipal d'intervenció es revisarà cada any per la seva millora i haurà d'incorporar els 
següents objectius: 
 
- Realitzar regularment campanyes informatives i publicitàries sobre els efectes nocius del consum abusiu de 
begudes alcohòliques. 
 
- Promoure programes d'oci alternatiu per els joves. 
 
- Potenciar i promoure l'ús del transport públic. 
 
- Promoure i impulsar programes i campanyes específiques en el sector de l'hoteleria.  
 
- Impulsar una major implicació i intervenció dels professionals sanitaris a l'hora de reduir els problemes 
relacionats amb el consum de l'alcohol. 
 
- Dotar a qualsevol activitat lúdica organitzada per l'Ajuntament de Palma d'informació per prevenir el 
consum de drogues i alcohol. 
 
- Fomentar en els centres docents l'exercici d'un oci saludabe per prevenir l'accés dels menors d'edat a les 
begudes alcohòliques i informar als alumnes dels riscos derivats del seu consum, i potenciar l’educació entre 
iguals com a metodologia educativa eficaç. 
 
- Realitzar durant cada any escolar programes específics d'oci destinats als majors de 16 anys, fomentant el 
desenvolupament de la creativitat, la participació i l'autoorganització. 
 
- Facilitar les eines necessàries a les APIMAS per intensificar la formació d'educació per la salut per tal de 
procurar una major implicació de la família en la formació integral dels menors. 
  
- Crear i promoure equips de mediació per a l'educació en Salut i la intervenció en resolució de conflictes ‘in 
situ’. 
 



 
 

 
Article 11. Normes de conducta 
Es modifica el punt 3.  
 
Es prohibeix els establiments comercials, màquines expenedores, venda ambulant o qualsevol altre formula 
d'expedició la venda de begudes alcohòliques entre les 24:00 i les 8:00 hores. 
  
Article 13. Zones d'especial protecció 
Es canvia Junta de Govern per Consell Social de la Ciutat i s’afegeix al punt C la paraula mediambientals. 
 
L'Ajuntament, prèvia consulta i acord del Consell Social de la Ciutat, per acord del plenari podrà declarar 
determinats espais públics com a zones d'especial protecció (...) Quan es tracti d'una zona declarada 
d'especial rellevància turística, patrimonial i mediambiental 
  
Article 20. Sancions 
Incloure: 
L'import de les sancions econòmiques obtingudes per l'ampliació d'aquesta ordenança es destinarà 
integrament a finançar programes municipals d'oci alternatiu per joves. 
  
Article 26. Condonacions de sancions 
L'Ajuntament podrà substituir la sanció de multa per mesures correctores com a assistència a sessions 
formatives, participació en activitats cíviques i altres tipus de treball per a la comunitat. La condonació de les 
sancions a menors, implicaran que també els pares de l'infractor hagin de fer un curs socioeducatiu i d'oci 
saludable. 
 
 
Article nou.  Prohibir el consum d'alcohol als menors d'edat 
 

 


