
 
ACTA‐DENUNCIA 

Per  suposada  infracció  de  la  Llei  10/2014,  de  29  de  desembre,  de  la  Generalitat,  de  Salut  de  la 
Comunitat  Valenciana  i/o  de  la  Llei  42/2010,  de  30  de  desembre,  per  la  que  es modifica  la  Llei 
28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant al tabaquisme i reguladora de la venda, el 
subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac. 

Els/Les  agents  de  la  Policia  Local  de  _______________________________,  amb  carnet 
professional número _______  i número ________, per  la present, posen en coneixement de Vostès, el 
següent: 

Que a les ________ hores del dia_____ de ____________ de 20____, en l’exercici de les seues funcions, 
es  constataren  els  següents  fets,  que  segons  el  seu  parèixer  son  constitutius  d’infracció  de  la  Llei 
10/2014,  de  29  de  desembre,  de  la  Generalitat,  de  Salut  de  la  Comunitat  Valenciana  i/o  de  la  Llei 
42/2010, de 30 de desembre, per  la que es modifica  la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures 
sanitàries davant al tabaquisme  i reguladora de  la venta, el subministrament, el consum  i  la publicitat 
dels productes del tabac. 

Lloc de la infracció: 

Carrer, Plaça,…_______________________________________________Nº________________ 

Localitat_________________________________________Província______________________ 

Subjecte infractor: 

 PERSONA FÍSICA: 

Nom i cognoms_________________________________________________________________ 

D.N.I./N.I.E._________________________________________________________Sexe  F   /   M 

Data de naixement______________________________________________________________ 

Domicili_________________________________________________Nº____________________ 

Codi Postal______________Població________________________________________________ 

Província______________________________________________________________________ 

 PERSONA JURÍDICA/ESTABLIMENT: 

Denominació comercial___________________________________________________________ 

N.I.F.__________________________________________________________________________ 

Activitat_______________________________________________________________________ 

Domicili_________________________________________________Nº____________________ 

Codi Postal______________Població________________________________________________ 

Província______________________________________________________________________ 

Persona que compareix___________________________________________________________ 

D.N.I./N.I.E.____________________________________________________________________ 

En qualitat de__________________________________________________________________ 

Fet/s i precepte/s infringit/s: 

 Llei 10/2014, de 29 de desembre, de la Generalitat, de Salut de la Comunitat Valenciana. 
 

 Article  67  Publicitat  directa,  indirecta  o  encoberta  de  begudes  alcohòliques,  en  algun  dels 
següents casos: 



 
 1.‐En  les  instal∙lacions  i centres de  formació  i educació,  sanitaris, d’atenció  sociosanitària  i de 

serveis socials. 

 2.‐En els centres i dependències de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana. 

 3.‐En els mitjans de transport públic.  

 4.‐En  la  via  pública,  quan  hi  haja  una  distancia  lineal  inferior  a  200  metres  entre  l’anunci 
publicitari  i  algun  centre de  formació,  educació,  sanitari, d’atenció  sociosanitària  i de  serveis 
socials. 

 5‐En els llocs en què estiga prohibida la seua venda, dispensació i consum, no podran publicitar‐
se begudes alcohòliques de més de 20 graus. 
 

 Article 68 En els següents casos:  
 Promoció pública de begudes alcohòliques en fires, exposicions, mostres i activitats semblants, 

sense  espais  diferenciats  quan  tinguen  lloc  dins  d’altres manifestacions  públiques. No  estarà 
permès l’accés a menors de 18 anys no acompanyats de persones majors d’edat. 

 Queden  prohibits  els  actes  que  estimulen  un  consum  immoderat  d’alcohol  basant‐se  en  la 
competitivitat en el consum d’estes substàncies. 

 

 Article 69 Venda, subministrament o consum de begudes alcohòliques en algun dels següents 
llocs: 

 1.‐En els centres de treball públics, excepte en els llocs expressament habilitats a este efecte, en 
els quals només es permetrà la venda i consum de begudes alcohòliques de menys de 20 graus. 

 2.‐En  els  centres  sanitaris,  d’atenció  sociosanitària  i  de  serveis  socials,  excepte  en  els  llocs 
habilitats  a  este  efecte,  en  els  quals  només  es  permetrà  la  venda  i  el  consum  de  begudes 
alcohòliques de menys de 20 graus. 

 3.‐En els centres docents i de formació, excepte aquells en que s’impartisca educació superior o 
formació dirigida exclusivament a majors d’edat. En este últim cas, no es permetrà la venda i el 
consum de begudes alcohòliques de més de 20 graus.  

 4.‐En els centres de menors. 

 5.‐En  tot  tipus d’establiments, des de  les 22.00 hores a  les 07.00 hores de  l’endemà, excepte 
aquells en què la venda de begudes alcohòliques estiga destinada al seu consum a l’interior del 
local.  Queda  inclosa  en  esta  prohibició  la  venda  realitzada  en  establiments  comercials,  per 
telèfon  o  qualsevol  altre mitjà,  seguida  del  repartiment  a  domicili  dels  productes  comprats, 
quan este repartiment es faça dins de la franja horària indicada. 

 6.‐En les àrees de servici i de descans d’autopistes y autovies, gasolineres i estacions de servici 
no podran vendre ni consumir begudes alcohòliques de més de 20 graus. 

 7.‐En  la via pública. No obstant això,  les ordenances municipals podran autoritzar  la venda, el 
subministrament  i consum de begudes alcohòliques en determinats  llocs de  la via pública o en 
determinats dies de festes patronals o locals.  

 8.‐En els centres de treball no pondran vendre ni consumir begudes alcohòliques de més de 20 
graus.  
 

 Article  70.1 Venda,  subministrament,  gratuït  o  no,  i  el  consum  de begudes  alcohòliques  als 
menors de 18 anys. 
 

 Article  70.2  En  tots  els  establiments,  instal∙lacions  o  llocs  en  què  es  subministren  begudes 
alcohòliques, així com en  les màquines expenedores automàtiques, hauran de col∙locar‐se, de 
forma visible per al públic, cartells que advertisquen de les prohibicions de venda a menors de 
18 anys. 

 

 Article 71 Subministrament de begudes alcohòliques a través de màquines expenedores en les 
que no es  tinga un absolut control per  les persones  responsables, per a  impedir  l’accés a  les 
màquines dels menors de 18 anys.  
 

 Article 72 2. Es prohibeix la venda a menors de 18 anys de tabac i de productes destinats a ser 
fumats,  inhalats, xuplats o mastegats, constituïts total o parcialment per tabac, o susceptibles 
d’alliberament de nicotina, així com de productes que els imiten o que induïsquen a l’hàbit de 
fumar o siguen nocius per a la salut.  

 



 
 Article 72.3 Es prohibeix tota activitat que, amb fins publicitaris o promocionals o sense, puga 

incitar, de manera directa,  indirecta o encoberta, a consumir productes del tabac per menors 
d’edat. 

 

 Llei 42/2010, de 30 de desembre, per  la que es modifica  la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de 
mesures sanitàries davant al tabaquisme i reguladora de la venta, el subministrament, el consum 
i la publicitat dels productes del tabac. 
 

 Article 3.1 Es prohibeix  la venda  i subministrament de productes del tabac que no es realitze 
mitjançant la xarxa d’expenedories del tabac o les màquines expenedores.  
 

 Article 3.2 Es prohibeix vendre o entregar a persones menors de 18 anys productes del tabac. 
 

 Article 3.3 Hauran de  col∙locar‐se de  forma  visible  cartells que  informen de  la prohibició de 
venda del tabac als menors de 18 anys  i advertisquen dels perjudicis per a  la salut de  l’ús del 
tabac. 
 

 Article 3.4 Es prohibeix  la  comercialització, venda  i  subministrament   de  cigarrets en unitats 
soltes o empaquetats de menys de 20 unitats. 
 

  Article 7 Es prohibeix fumar en els següents llocs: 
 a) Centres de treball públics i privats, excepte en els espais a l'aire lliure.  

 b) Centres i dependències de les Administracions públiques i entitats de Dret públic.  

 c)  Centres,  servicis  o  establiments  sanitaris,  així  com  en  els  espais  a  l'aire  lliure  o  coberts, 
compresos en els seus recintes.  

 d) Centres docents i formatius, excepte en els espais a l'aire lliure dels centres universitaris i dels 
exclusivament dedicats  a  la  formació d'adults,  sempre que no  siguen  accessos  immediats  als 
edificis o voreres circumdants.  

 e) Instal∙lacions esportives i llocs on es desenvolupen espectacles públics, sempre que no siguen 
a l'aire lliure. 

 f) Zones destinades a l'atenció directa al públic.  

 g) Centres comercials, incloent‐hi grans superfícies i galeries, excepte en els espais a l'aire lliure.  

 h) Centres d'atenció social.  

 i) Centres d'oci o d’esplai, excepte en els espais a l'aire lliure.  

 j) Centres culturals, sales de lectura, exposició, biblioteca, conferències i museus.  

 k) Sales de festa, establiments de joc o d'ús públic en general, excepte en els espais a l'aire lliure.  

 l) Àrees o establiments on s'elaboren, transformen, preparen, degusten o venguen aliments.  

 m) Ascensors i elevadors.  

 n) Cabines  telefòniques,  recintes dels  caixers automàtics  i altres espais  tancats d'ús públic de 
reduït  grandària.  S'entén  per  espai  d'ús  públic  de  reduït  grandària  aquell  que  no  ocupe  una 
extensió superior a cinc metres quadrats.  

 ñ) Estacions d'autobusos, excepte en els espais que es troben a l'aire lliure, vehicles o mitjans de 
transport  col∙lectiu  urbà  i  interurbà,  vehicles  de  transport  d'empresa,  taxis,  ambulàncies, 
funiculars i telefèrics.  

 o) Tots els espais del  transport suburbà  (vagons, andanes, corredors, escales, estacions, etc.), 
excepte en els espais que es troben per complet a l'aire lliure.  

 p) Estacions, ports i mitjans de transport ferroviari i marítim, excepte en els espais a l'aire lliure.  

 q) Aeroports, excepte en els espais que es troben a l'aire lliure, aeronaus amb origen i destinació 
en  territori  nacional  i  en  tots  els  vols  de  companyies  aèries  espanyoles,  inclosos  aquells 
compartits amb vols de companyies estrangeres.  

 r) Estacions de servici i semblants.  

 s) Qualsevol altre  lloc en què, per mandat d'esta Llei o d'una altra norma o per decisió del seu 
titular, es prohibisca fumar.  

 t) Hotels, hostals  i establiments anàlegs, excepte en els espais a  l'aire  lliure. No obstant això, 
podran habilitar‐se habitacions fixes per a fumadors, sempre que complisquen amb els requisits 
establerts en l'article 8.  



 
 u) Bars,  restaurants  i  la  resta d'establiments de  restauració  tancats. **S’entén per  espai a  l'aire 

lliure  tot espai no  cobert o  tot  espai que  estant  cobert,  estiga  rodejat  lateralment per un màxim  de dos 

parets, murs o paraments.**  
 v) Sales de teatre, cine i altres espectacles públics que es realitzen en espais tancats.  

 w) Recintes dels parcs  infantils  i àrees o  zones de  joc per a  la  infància, entenent per  tals els 
espais  a  l'aire  lliure  tancats  que  continguen  equipament  o  condicionaments  destinats 
específicament per al joc i esplai de menors.  

 x) En tots els altres espais tancats d'ús públic o col∙lectiu.  
 

 Altres____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 

Observacions: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

I per a què conste, s’estén  la present acta que és  firmada per  la  força actuant que  l’estén,  i per el/la 

denunciat/da o responsable de  l’establiment, a qui se  li faça entrega d’una de  les còpies per a  la seua 

constància, en el lloc, dia i hora al principi consignats, fent‐se saber que en el supòsit de no conformitat 

amb els fets expressats, pot formular en este mateix moment o en el termini de 15 dies hàbils contats a 

partir del dia de la data, l’oportú escrit d’al∙legacions. 

                          Els/Les Agents                                                                       El/La denunciat/da 

 

 

 

De conformitat amb el que s’estableix en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de 
Dades, es  comunica que  les dades  reconegudes  seran  tractades  informativament per  l’Ajuntament de 
____________________________________ en  l’exercici de  les  competències  sancionadores  legalment 
atribuïdes. El/La  interessat/da podrà exercir els drets d’accés, rectificació o cancel∙lació en els terminis 
previstos  en  la  mencionada  Llei.  Igualment  s’informa  que  les  citades  dades  podran  ser  cedides  a 
l’Autoritat competent en matèria sancionadora per a la seua tramitació. 

SR/A. ALCALDE/SSA PRESIDENT/A DEL ILM. AJUNTAMENT DE___________________________________  

 

 

 

* En els supòsits de remissió per a la seua tramitació per la Generalitat Valenciana, dirigir la denuncia a la Conselleria de Sanitat 

Universal i Salut Pública, Direcció General d’Assistència Sanitaria, Servei de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius, Carrer 

Micer Mascó, nº 31, 46010 de València. 


