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Dimecres, 8 de juny de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Cabrera de Mar

EDICTE

El Ple de l'Ajuntament de Cabrera de Mar en sessió ordinària del dia 12 de maig de 2016, va aprovar definitivament 
l'ordenança número 59 de reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d'exercici de la 
seva activitat al municipi de Cabrera de Mar, transcrivint-se a continuació l'acord d'aprovació definitiu i el text íntegre de 
l'ordenança:

"Per tot l'esmentat, al Ple per quatre vots a favor del (CDC), dos (ERC) i dos abstencions de (GxC) i una d'AI-CM, va 
adoptar el següent acord:

Primer:  Estimar parcialment les al·legacions presentades pel Sr. Antonio Palencia Abellan, en nom i representació de 
l'Associació ACECA, amb número 2016/2888 del Registre General d'Entrades de l'Ajuntament, contra l'aprovació inicial 
de l'ordenança número 59 reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d'exercici de la 
seva activitat al municipi de Cabrera de Mar.

Segon: Incorporar a l'Ordenança municipal número 59 reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les 
condicions d'exercici de la seva activitat al municipi de Cabrera de Mar l'exposició de motius i la disposició transitòria 
amb el redactat següent:

"EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

En els darrers anys, al municipi de Cabrera de Mar, igual que ha succeït en altres ciutats, s'han establert diferents Clubs 
Socials de Cànnabis.

Els  Clubs  Socials  de  Cànnabis  es  constitueixen  com a  associacions  sense  ànim de  lucre  que s'autoabasteixen  i 
distribueixen cànnabis entre els seus propis socis –consumidors terapèutics i/o lúdics-, tots ells majors d'edat i en un 
àmbit totalment privat, reduint danys associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis.

Aquesta nova realitat és objecte d'atenció i debat des de diferents àmbits de la societat civil, dels professionals i per part 
dels poders públics. Des d'una perspectiva de salut pública, la regulació de les bones pràctiques sobre el consum:

• Permet conèixer millor la realitat del fenomen (nombre de consumidors, de clubs, maneres de consum, pràctiques de 
risc) per intervenir-hi amb més eficàcia.

•  Permet accedir  a la població usuària de drogues per establir  mètodes de detecció precoç, prevenció de riscos i 
reducció de danys vinculats al seu consum.

• Evita el contacte del consumidor amb el mercat negre i altres drogues il·lícites.

• Possibilita conèixer la composició, la potència, l'adulteració de la planta i els seus derivats.

•  Involucra els usuaris i generadors de la "cultura del cànnabis" en l'elaboració de propostes factibles de reducció de 
riscos i de danys.

• Possibilita l'establiment d'un model adequat de clubs amb l'establiment de les mesures regulades.

• L'augment del nombre de clubs i socis i la progressió al model de clubs "comercials".

• Dificultats d'incorporació de missatges preventius de reducció de riscos i danys a la població consumidora.

•  El desconeixement sobre la composició,  la potència de la planta i  dels seus derivats i  el desconeixement de les 
pràctiques de risc dels consumidors.
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Tot i  que aquesta nova realitat està essent objecte d'atenció per part dels poders públics, a data d'avui no existeix 
normativa estatal i, per part de la Generalitat de Catalunya, l'únic marc normatiu sobre aquesta activitat és la Resolució 
SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions 
cannàbiques i els seus clubs socials. Tot això sens perjudici que les associacions d'aquesta naturalesa han de constar 
degudament inscrites en el Registre d'associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

L'any 1948 l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va arribar a la conclusió de que el consum de cànnabis suposava 
un perill des de qualsevol punt de vista, ja sigui físic, mental o social. Igualment, un informe publicat l'any 2006 per  
diversos científics de la Unitat de Conductes Additives del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau i l'Hospital  
Clínic conclou que el consum de cànnabis de forma aguda i crònica produeix efectes físics perjudicials per a la salut. 
Dels esmentats estudis en resulta que tant el consum puntual, com el continuat d'aquestes substàncies produeixen 
significatives afectacions físiques i cognitives en la conducta de les persones, essent palès que estem davant d'una 
conducta amb evident risc per a la salut física i mental de les persones.

Tanmateix,  resulta  evident  que existeix  una important  demanda de consum, i  que el  tràfic  en el  mercat  negre no 
garanteix ni la qualitat del producte ni la reducció del seu consum.

Per aquests motius, es considera que la present regulació per al municipi de Cabrera de Mar es convenient i oportuna 
per diferents motius.

Així mateix, es vol garantir que l'obertura d'aquest establiments es realitzi per part d'associacions d'usuaris degudament 
inscrites en els registres públics i amb unes normes de funcionament clares i conegudes:

•  Es considera necessari fixar unes distàncies mínimes entre aquestes activitats i els centres educatius i centres de 
salut, per motius de salut pública, per evitar, ni que sigui de manera indirecta, la promoció al consum d'una substància 
que  pot  tenir  especials  efectes  nocius  en  poblacions  de  risc:  grups  vulnerables  com  ara  menors  o  persones 
diagnosticades amb patologies mentals.

• Es considera oportú regular la instal·lació d'aquests tipus d'establiments a través de la fixació d'un règim de distàncies 
entre ells mateixos, per motius de salut pública, per poder evitar possibles efectes negatius i/o perjudicials i, per tant, les 
molèsties als veïns.

•  Es considera oportú la fixació d'un règim de distàncies entre els clubs de cànnabis i els locals destinats a activitats 
recreatives, per tal d'evitar acumulació de persones a les zones on aquests existeixen.

•  Finalment  perquè és necessari  establir  unes condicions de seguretat,  salubritat  i  higiene per  l'exercici  d'aquesta 
activitat, amb l'objectiu de protegir a les persones usuàries i als veïns i veïnes.

A més, aquesta regulació pot ser útil al servei d'altres objectius d'indubtable interès públic. Així, per una part, pot servir 
per  a  evitar  que  sota  l'aparença  d'associacions  d'usuaris  legalment  constituïdes,  s'estableixin  al  nostre  municipi 
iniciatives  que no  respectin  uns  criteris  de  bones  pràctiques.  I,  per  altra,  pot  coadjuvar  a  establir  una  cultura  de 
col·laboració entre l'administració i les associacions d'usuaris/clubs socials de cànnabis en allò relatiu a la prevenció de 
riscos associats a pautes de consums prolongats i altres àmbits de mutu interès.

I tot i que la motivació principal que genera la necessitat de redactar la present norma obeeix a la creixent demanda de 
obertura de locals destinats al consum de cànnabis, també es vol estendre l'aplicació de la normativa continguda a la 
present norma, a qualsevol activitat en que es consumeixin substàncies que poden generar dependència considerades 
per la Llei 20/1985 com a les drogues no institucionalitzades.

Ha d'assenyalar-se que,  en la regulació  que es proposa,  s'ha tingut  en compte la  regulació  continguda en la Llei 
28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venta, el subministrament 
i  la publicitat  dels productes del  tàbac i  molt especialment les disposicions relatives als clubs privats de fumadors. 
Aquesta  regulació  que  es  proposa  ha  tingut  en  compte  els  criteris  en  matèria  de  salut  pública  per  orientar  les 
associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de l'exercici de la seva activitat per als ajuntaments de 
Catalunya, que han estat objecte d'informe favorable del Consell Assessor de Salut Pública en la sessió plenària de 27 
de novembre de 2014, aprovats a la Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, publicada al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya número 6799 de 29 de gener de 2015 i la normativa continguda en la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de 
mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels 
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productes del tabac i molt especialment les disposicions relatives als clubs privats de fumadors. Tanmateix, l'habilitació 
legal de l'ajuntament per poder regular aquest tipus d'activitats s'emmarca dins de la lleis 11/2009, del 6 de juliol, de  
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i 
control ambiental de les activitats."

Per tot això es proposa el següent redactat:

"DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

1. Els locals objecte d'aquesta ordenança prèviament autoritzats per l'Ajuntament i en funcionament, tindran un termini 
de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança per a la seva adaptació a la mateixa.

2. Si s'acredités la impossibilitat del compliment de tots els requisits tècnics exigits a la present ordenança per part 
d'algun d'aquests locals prèviament autoritzats per l'Ajuntament, s'admet que l'activitat es pugui traslladar a un altre local 
que sí  els compleixi,  encara que la  seva nova ubicació sigui  incompatible  amb el  règim de distàncies prevista  en 
aquesta ordenança, sempre que no s'aproximi més del que ja està als centres educatius o sanitaris.

El termini per aquest trasllat serà de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança.

3. En el supòsit que algun dels locals assenyalats a l'apartat anterior incompleixi les distàncies mínimes establertes en 
l'article  4.2  d'aquesta  ordenança  respecte  als  centres  educatius,  centres  sanitaris  o  assistencials,  equipaments 
esportius, punts o espais joves i, en general, de qualsevol sòl o edifici qualificat de Sistema d'Equipament, estiguin o no 
construïts, es considerarà, als efectes oportuns, que es troba en situació de fora d'ordenació.

Als efectes, podran continuar realitzant la seva activitat, però en cap cas s'autoritzaran ni modificacions ni canvis de 
titularitat."

Tercer: Inadmetre les al·legacions presentades per la Sra. Amina Omar Nieto, amb número 2016/3015, del Registre 
General  d'Entrades de l'Ajuntament, contra l'aprovació inicial de l'Ordenança municipal  número 59 reguladora de la 
ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat al municipi de Cabrera de Mar.

Quart: Notificar el present acord als interessats, d'acord amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora 
de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, pot interposar 
recurs  contenciós-administratiu  davant  la  Sala  del  Contenciós  Administratiu  del  Tribunal  Superior  de  Justícia  de 
Catalunya en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la notificació d'aquesta resolució.

Cinquè: Aprovar definitivament l'ordenança número 59 reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les 
condicions d'exercici  de la seva activitats al municipi  de Cabrera de Mar, amb la incorporació de les modificacions 
esmentades.

Sisè: Sotmetre a informació pública els acords i l'ordenança número 59 definitivament aprovada, mitjançant publicació 
del text íntegre de l'ordenança i els cords amb el corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en 
el tauler d'anuncis i a la pàgina web de la corporació i anunciar  DOGC la referència del BOP en què s'hagi publicat 
íntegrament el text.

Setè: Facultar a l'Il·lm. Sr. Alcalde, tan àmpliament com sigui menester i en dret es requereixi per a l'efectivitat dels 
presents acords.

ORDENANÇA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  UBICACIÓ  DE  CLUBS  SOCIALS  DE  CÀNNABIS  I  DE  LES 
CONDICIONS D'EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT AL MUNICIPI DE CABRERA DE MAR.

Article 1. Objecte.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

Article 3. Sol·licitud de llicència d'activitat i d'obres, i inscripció al Registre d'associacions de la Generalitat i al Registre 
municipal d'associacions de persones consumidores de cànnabis.

Article 4. Criteris d'emplaçament.
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Article 5. Altres condicions.

Article 6. tràmits relatius a la tramitació i procediment. Documentació.

Article 7. Dispensació de marihuana.

Article 8. Inspeccions.

Article 9. Règim sancionador.

Article 10 Infraccions molt greus.

Article 11. Infraccions greus.

Article 12. Infraccions lleus.

Article 13. Mesures sense caràcter sancionador.

Article 14. Relacions dels fets denunciats amb altres ordenaments.

Article 15. Competència per a sancionar.

Disposició final.

ORDENANÇA  MUNICIPAL  REGULADORA  DE  LA  UBICACIÓ  DE  CLUBS  SOCIALS  DE  CÀNNABIS  I  DE  LES 
CONDICIONS D'EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT A LA CIUTAT DE CABRERA DE MAR.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS.

En els darrers anys, al municipi de Cabrera de Mar, igual que ha succeït en altres ciutats, s'han establert diferents Clubs 
Socials de Cànnabis.

Els  Clubs  Socials  de  Cànnabis  es  constitueixen  com a  associacions  sense  ànim de  lucre  que s'autoabasteixen  i 
distribueixen cànnabis entre els seus propis socis –consumidors terapèutics i/o lúdics-, tots ells majors d'edat i en un 
àmbit totalment privat, reduint danys associats al mercat clandestí i a determinats usos del cànnabis.

Aquesta nova realitat és objecte d'atenció i debat des de diferents àmbits de la societat civil, dels professionals i per part 
dels poders públics. Des d'una perspectiva de salut pública, la regulació de les bones pràctiques sobre el consum:

• Permet conèixer millor la realitat del fenomen (nombre de consumidors, de clubs, maneres de consum, pràctiques de 
risc) per intervenir-hi amb més eficàcia.

•  Permet accedir  a la població usuària de drogues per establir  mètodes de detecció precoç, prevenció de riscos i 
reducció de danys vinculats al seu consum.

• Evita el contacte del consumidor amb el mercat negre i altres drogues il·lícites.

• Possibilita conèixer la composició, la potència, l'adulteració de la planta i els seus derivats.

• Involucra els usuaris i generadors de la "cultura del cànnabis" en l'elaboració de propostes factibles de reducció de 
riscos i de danys.

• Possibilita l'establiment d'un model adequat de clubs amb l'establiment de les mesures regulades.

• L'augment del nombre de clubs i socis i la progressió al model de clubs "comercials".

• Dificultats d'incorporació de missatges preventius de reducció de riscos i danys a la població consumidora.

• El desconeixement sobre la composició,  la potència de la planta i  dels seus derivats i  el desconeixement de les 
pràctiques de risc dels consumidors. C

V
E

-N
úm

. d
e 

re
gi

st
re

: 0
22

01
60

09
32

1



5

Dimecres, 8 de juny de 2016

Tot i  que aquesta nova realitat està essent objecte d'atenció per part dels poders públics, a data d'avui no existeix 
normativa estatal i, per part de la Generalitat de Catalunya, l'únic marc normatiu sobre aquesta activitat és la Resolució 
SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions 
cannàbiques i els seus clubs socials. Tot això sens perjudici que les associacions d'aquesta naturalesa han de constar 
degudament inscrites en el Registre d'associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament 
de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

L'any 1948 l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va arribar a la conclusió de que el consum de cànnabis suposava 
un perill des de qualsevol punt de vista, ja sigui físic, mental o social. Igualment, un informe publicat l'any 2006 per  
diversos científics de la Unitat de Conductes Additives del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de Sant Pau i l'Hospital  
Clínic conclou que el consum de cànnabis de forma aguda i crònica produeix efectes físics perjudicials per a la salut. 
Dels esmentats estudis en resulta que tant el consum puntual, com el continuat d'aquestes substàncies produeixen 
significatives afectacions físiques i cognitives en la conducta de les persones, essent palès que estem davant d'una 
conducta amb evident risc per a la salut física i mental de les persones.

Tanmateix,  resulta  evident  que existeix  una important  demanda de consum, i  que el  tràfic  en el  mercat  negre no 
garanteix ni la qualitat del producte ni la reducció del seu consum.

Per aquests motius, es considera que la present regulació per al municipi de Cabrera de Mar es convenient i oportuna 
per diferents motius.

Així mateix, es vol garantir que l'obertura d'aquest establiments es realitzi per part d'associacions d'usuaris degudament 
inscrites en els registres públics i amb unes normes de funcionament clares i conegudes:

• Es considera necessari fixar unes distàncies mínimes entre aquestes activitats i els centres educatius i centres de 
salut, per motius de salut pública, per evitar, ni que sigui de manera indirecta, la promoció al consum d'una substància 
que  pot  tenir  especials  efectes  nocius  en  poblacions  de  risc:  grups  vulnerables  com  ara  menors  o  persones 
diagnosticades amb patologies mentals.

• Es considera oportú regular la instal·lació d'aquests tipus d'establiments a través de la fixació d'un règim de distàncies 
entre ells mateixos, per motius de salut pública, per poder evitar possibles efectes negatius i/o perjudicials i, per tant, les 
molèsties als veïns.

• Es considera oportú la fixació d'un règim de distàncies entre els clubs de cànnabis i els locals destinats a activitats 
recreatives, per tal d'evitar acumulació de persones a les zones on aquests existeixen.

•  Finalment  perquè és necessari  establir  unes condicions de seguretat,  salubritat  i  higiene per  l'exercici  d'aquesta 
activitat, amb l'objectiu de protegir a les persones usuàries i als veïns i veïnes.

A més, aquesta regulació pot ser útil al servei d'altres objectius d'indubtable interès públic. Així, per una part, pot servir 
per  a  evitar  que  sota  l'aparença  d'associacions  d'usuaris  legalment  constituïdes,  s'estableixin  al  nostre  municipi 
iniciatives  que no  respectin  uns  criteris  de  bones  pràctiques.  I,  per  altra,  pot  coadjuvar  a  establir  una  cultura  de 
col·laboració entre l'administració i les associacions d'usuaris/clubs socials de cànnabis en allò relatiu a la prevenció de 
riscos associats a pautes de consums prolongats i altres àmbits de mutu interès.

I tot i que la motivació principal que genera la necessitat de redactar la present norma obeeix a la creixent demanda de 
obertura de locals destinats al consum de cànnabis, també es vol estendre l'aplicació de la normativa continguda a la 
present norma, a qualsevol activitat en que es consumeixin substàncies que poden generar dependència considerades 
per la Llei 20/1985 com a les drogues no institucionalitzades.

Ha d'assenyalar-se que,  en la regulació  que es proposa,  s'ha tingut  en compte la  regulació  continguda en la Llei 
28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venta, el subministrament 
i  la publicitat  dels productes del  tàbac i  molt especialment les disposicions relatives als clubs privats de fumadors. 
Aquesta  regulació  que  es  proposa  ha  tingut  en  compte  els  criteris  en  matèria  de  salut  pública  per  orientar  les 
associacions cannàbiques i els seus clubs socials i les condicions de l'exercici de la seva activitat per als ajuntaments de 
Catalunya, que han estat objecte d'informe favorable del Consell Assessor de Salut Pública en la sessió plenària de 27 
de novembre de 2014, aprovats a la Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, publicada al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya número 6799 de 29 de gener de 2015 i la normativa continguda en la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de 
mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels 
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productes del tabac i molt especialment les disposicions relatives als clubs privats de fumadors. Tanmateix, l'habilitació 
legal de l'ajuntament per poder regular aquest tipus d'activitats s'emmarca dins de la lleis 11/2009, del 6 de juliol, de  
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i 
control ambiental de les activitats."

Article 1. Objecte.

És objecte de la present ordenança:

a. Regular l'obertura de Clubs Socials de Cànnabis, establint un règim de distàncies entre ells.

b. Establir un règim de distàncies respecte els equipaments educatius, sanitaris i esportius.

c.  Garantir  que els  locals  destinats  a local  social  i  punt  de trobada dels  Clubs Socials  de Cànnabis  reuneixin  les 
condicions mínimes necessàries per evitar qualsevol tipus de molèsties als veïns.

d.  Garantir  que els  locals  destinats a local  social  i  punt  de trobada dels  Clubs Socials  de Cànnabis  reuneixin  les 
condicions mínimes necessàries de seguretat, salubritat i higiene de les persones usuàries.

e. Garantir que l'activitat es dugui a terme per associacions d'usuaris degudament inscrites en els registres públics.

Article 2. Àmbit d'aplicació.

Aquesta ordenança és d'aplicació en tot el terme municipal de Cabrera de Mar.

Article 3. Sol·licitud de llicència d'activitat i d'obres, i inscripció al Registre d'associacions de la Generalitat i al Registre 
municipal d'associacions de persones consumidores de cànnabis.

Amb independència de les autoritzacions que siguin exigibles per altres administracions públiques en el marc de les 
seves competències,  l'obertura d'un local  amb destí  a  Club Social  de Cànnabis està subjecte a llicència municipal 
d'activitat, i si escau, a l'obtenció de llicència municipal d'obres.

L'associació que promogui el Club Social de Cànnabis haurà d'estar inscrita al Registre d'Associacions del Departament 
de Justícia de la Generalitat i  acreditar-ho en el moment de sol·licitar la llicència, adjuntant una còpia del  certificat 
d'inscripció de l'entitat i una còpia dels seus Estatuts i del Reglament de Règim Intern.

L'associació haurà d'estar inscrita al Registre municipal d'associacions de persones consumidores de cànnabis.

Article 4. Criteris d'emplaçament.

1. L'ús de Club i Associació de Cànnabis, a efectes urbanístics i ambientals, es considera un ús assimilat a l'ús recreatiu 
o associatiu (equipament), pel que es podrà implantar en els àmbits i/o locals en els que el planejament urbanístic 
autoritza la implantació d'aquesta modalitat d'ús i haurà de complir les condicions tècniques exigibles a aquest ús.

2. En tot cas, es prohibeix l'obertura d'una activitat d'aquest tipus a menys de 150 metres de centres educatius, centres 
sanitaris o assistencials, equipaments esportius, punts o espais joves i, en general, de qualsevol sòl o edifici qualificat 
de Sistema d'Equipament, estiguin o no construïts.

3. Es fixa una distància mínima entre locals destinats a Club Social de Cànnabis i locals destinats a activitats recreatives 
de 300 metres.

4. No es permetrà l'obertura d'una activitat d'aquest tipus a plantes primera o superiors d'edificis residencials.

5. Així mateix es prohibeix l'obertura d'una activitat d'aquest tipus en qualsevol dels llocs en els quals estigui prohibit 
fumar.

Article 5. Altres condicions.

1. Es prohibeix l'ocupació o ús de l'espai públic termener al local amb cadires, taules, tendals, etc.
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2. Els responsables de l'associació del local seran els responsables de mantenir l'exterior del local i el seu voltant en les 
degudes condicions d'higiene, evitant l'abandonament d'objectes o residus derivats de l'activitat.

3. En cap cas es permetrà l'entrada de menors d'edat.

4. Queda prohibit el cultiu en el local.

5. Els locals compliran amb la normativa municipal relativa a llicències d'activitats i obres, especialment pel que fa als  
sistemes de ventilació.

6. L'aforament es limitarà al establert al Codi Tècnic de l'edificació i serà com a màxim de 100 persones.

7. Condicions de salubritat dels locals segons allò establert en la normativa vigent, així com de les zones de consum.

8. Amb caràcter general es prohibeix la realització d'activitats que no tinguin relació amb les finalitats i objectius d'un 
Club Social de Cànnabis. Les activitats que realitzarà cada club estaran recollides als estatuts de l'associació. S'entén 
que són activitats pròpies d'un club social de cànnabis: xerrades informatives, tallers, passis d'audiovisuals i similars 
orientats a la reducció de riscos. No s'entenen com a activitats pròpies d'aquests clubs les exclusivament recreatives.

9. Queda prohibit  realitzar qualsevol  activitat,  excepte les de manteniment i  neteja del local, fora de l'horari màxim 
d'obertura, que es fixa com a màxim les 22:00 h (divendres i dissabtes les 24:00h) i amb una limitació horària diària  
màxima de funcionament de 8 hores.

10. Limitació de l'accés:

• Per accedir al local s'ha de ser major de 18 anys.

• Cal ser consumidor/a habitual de cànnabis.

• No es pot ser soci de cap altre Club de cànnabis.

• L'accés a les instal·lacions és exclusiu pels socis. També tindran accés al local els professionals que ofereixin activitats 
orientades a la reducció de riscos, així com el personal de serveis i manteniment.

• Període de carència de 15 dies des de la seva adscripció a l'associació.

• Cada soci/a ha d'estar avalat per un altre membre de l'associació.

• L'Associació és la responsable de garantir l'acompliment de les mesures de control d'accés al club, mitjançat personal 
o qualsevol altre sistema, situat a la porta d'entrada. L'Associació, per al control d'accés podrà exigir la presentació del 
document nacional d'identitat o d'altre document justificatiu de la personalitat per tal que acreditin la seva edat.

• Cal indicar la prohibició a menors de 18 anys mitjançant un rètol indicatiu als seus accessos, visible des de l'exterior. El 
rètol ha de tenir un format mínim de 30 centímetres d'amplada per 20 centímetres d'alçada i les lletres de la inscripció 
seran de caixa alta, com a mínim de 36 punts.

11.  L'Associació  ha  d'oferir  serveis  d'informació  i  assessorament  professionalitzats  en  reducció  de  riscos  i  danys 
adreçats als socis (entitats especialitzades) així com de detecció precoç, seguiment i derivació de consums problemàtics 
del cànnabis.

12. L'Associació ha de fer formació en reducció de riscos i danys associats als consums de cànnabis als responsables  
de la dispensació de l'associació. (garantint-se una formació mínima anual).

13. Està prohibit el consum d'altres drogues o begudes alcohòliques dins del club.

14. Està prohibida la venda o comercialització de qualsevol béns o productes consumibles.

15. Es prohibeix tot tipus de publicitat de l'associació o dels seus establiments, locals o clubs, i tot tipus d'activitat de  
promoció del consum de cànnabis per part dels membres de la mateixa, ni a través de cartells, rètols publicitaris o 
qualsevol altre suport, en paper o electrònic, o acte a la via pública. C
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16. El local ha de complir la normativa mediambiental aplicable i particularment, la que garanteixi el descans dels veïns, 
i la salubritat i evacuació dels fums i olors.

17.  L'Associació,  quan  així  es  disposi  a  la  normativa  que  li  sigui  d'aplicació,  haurà  de  concertar  els  contractes 
d'assegurances que cobreixin el risc de responsabilitat civil.

Article 6. Tràmits relatius a la tramitació i procediment. Documentació.

L'activitat requerirà d'un Projecte tècnic redactat per professional habilitat competent degudament acreditat, que haurà 
de contenir com a mínim el següent:

1. Memòria descriptiva i ambiental:

1.1 Descripció del local, superfícies (útils i construïdes) totals i parcials segons usos, així com accessos i posició del  
local dins de l'edifici i la seva comunicació amb ell.

1.2 Fotografia/es en color de la/es façana/es i de les diferents estances.

1.3 Descripció de l'activitat (el seu objecte i característiques tècniques pròpies del seu desenvolupament, maquinària, 
combustibles,  instal·lacions  higièniques,  aforaments  previstos…)  i  de  les  mesures  implantades  per  a  minimitzar  el 
possible impacte de l'activitat en el medi ambient, les persones o els seus béns i la salut. En especial, aquesta Memòria 
haurà de contenir una descripció dels mecanismes d'associació, registre d'associats, etc., i de funcionament intern de 
l'Associació, i de com es garantirà el compliment de les condicions i prohibicions contingudes als articles 7 i 8 d'aquesta  
Ordenança.

1.4 Descripció i característiques tècniques de la maquinària necessària per al funcionament de l'activitat i, en el seu cas, 
de les instal·lacions previstes per a ventilació i/o climatització del local i de les sortides de fums.

1.5 Antecedents del local o activitat,  descrivint i  especificant si es tracta d'una activitat  nova, d'una reforma, o una 
legalització d'una activitat ja existent.

1.6 Justificació del compliment normatiu d'aplicació:

- Normativa municipal (POUM i Ordenances municipals).

- Normatives autonòmiques i estatals (Accessibilitat, Protecció contra incendis, Reglament electrotècnic de baixa tensió, 
normes Sanitàries, etc.).

I en particular s'haurà de justificar el compliment del següent:

Soroll:  Es considerarà  que l'activitat  tindrà  un nivell  d'emissió  inferior  o  igual  a  84 dB(A)  i  s'haurà  de  justificar  el 
compliment de la mateixa, així com del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els annexos.

En tot cas caldrà presentar certificat acústic amb mesures "in situ", emès per EPCA que certifiqui l'aïllament projectat o  
el nivell de soroll igual o inferior al valor límit d'immissió permès en l'ambient interior des dels habitatges limítrofs amb 
l'activitat.

Renovacions d'aire:  No es poden llençar a l'exterior per les façanes i els patis de qualsevol tipus, fums, bafs, gasos, 
vapors  o  aire  amb  substàncies  en  suspensió  o  a  temperatura  diferent  que  l'ambient  Cal  disposar  d'un  sistema 
d'extracció forçada fins a coberta amb dispositius de filtració adequats.

Els recintes on es generin fums i/o olors han d'estar tancats i amb depressió respecte la resta de l'activitat, en cas de  
disposar de finestres aquestes no podran ésser practicables. La ventilació d'aquests recintes s'ha de fer per xemeneia 
conduïda fins a la coberta de l'edifici amb dispositius de filtració i absorció adequats. S'haurà de garantir el correcte 
funcionament dels dispositius de filtració i absorció adjuntant un programa de manteniment periòdic.
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Les sortides d'expulsió han d'estar ubicades a la coberta de l'edifici separades 3m com a mínim, de qualsevol element 
d'entrada d'aire de ventilació (presa d'aire, obertura d'admissió, porta exterior i finestra) i dels espais on pugui haver 
persones de forma habitual tals com terrasses, galeries, miradors, balcons, etc. L'alçada de les xemeneies haurà de 
sobrepassar en 1 m l'alçada de tota edificació situada dins d'un cercle de radi d'influència de 10m i amb centre a la 
xemeneia.

Prevenció i seguretat en matèria d'incendis: Es donarà compliment al DB-SI "Seguridad en caso de incendio" del Codi 
Tècnic  de  l'Edificació  per  a  l'ús  de  pública  concurrència  i  als  aclariments  publicats  per  la  Dirección  General  de 
Arquitectura,  Vivienda y  Suelo del  Ministerio  de Fomento  i  la  Direcció  General  de Prevenció,  Extinció  d'incendis  i  
Salvaments de la Generalitat de Catalunya.

2. Plànols.

2.1 Situació de l‘activitat (escala 1:2000 o similar, mínima 1:5000) reflectint la ubicació de la superfície ocupada pel local  
respecte de la resta de la finca.

2.2 Emplaçament de la instal·lació en relació amb habitatges i els centres o establiments referits a l'article 1.b) d'aquesta 
Ordenança (escala 1:500).

2.3 Plantes acotades: Plànols de tots els nivells que conformen el local: distribució i usos amb cotes i superfícies de les 
distintes dependències que composen el  local  (e.  1/50 o 1:100);  instal·lacions:  ventilació,  climatització,  maquinària, 
protecció d'incendis, sanejament, fontaneria, electricitat, etc. (escala 1/50 o 1:100).

2.4 Alçades i Seccions acotades (e.1/50 o 1:100):

3. S'haurà d'aportar certificat o documentació acreditativa de que l'entitat es troba degudament inscrita en el Registre 
d'associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya i una còpia dels seus estatuts.

Article 7. Dispensació de marihuana.

La dispensació de marihuana als associats es limitarà a una quantitat màxima de 20 grams/dia de marihuana o 5 
grams/dia de haixix per al seu consum en una sola trobada i no hi haurà plantació al club.

Article 8. Inspeccions.

1. Els titulars i els organitzadors han de permetre i facilitar les inspeccions que acordi l'autoritat competent. El personal 
d'inspecció  pot  accedir  a  qualsevol  lloc,  instal·lació  o  dependència,  de  titularitat  pública  o  privada,  amb  el  límit 
constitucional de l'entrada domiciliària.

2. Poden fer inspeccions els membres de cossos i forces de seguretat o altres serveis d'inspecció, els quals, en l'exercici 
de llurs funcions, tenen el  caràcter d'agents de l'autoritat,  en els termes i  amb les conseqüències que estableix la 
legislació general de procediment administratiu. També poden col·laborar en la inspecció persones o empreses amb 
l'especialització tècnica requerida i l'habilitació suficient.

3. Com a resultat de la inspecció, els agents actuants han d'estendre una acta, en la qual els interessats poden fer 
constar llur disconformitat i llurs observacions. L'acta s'ha de notificar als interessats i a l'òrgan administratiu competent.

4. Si el resultat de la inspecció constata irregularitats, l'òrgan competent, després de valorar la incidència que tenen en 
la seguretat de les persones o els béns o en la convivència entre els ciutadans, procedirà, segons els casos, de la forma 
següent:

a) Requerirà les modificacions o millores necessàries per a reparar les irregularitats, fixar un termini per a efectuar-les i 
obrir un expedient sancionador si no són fetes dins el termini establert.

b) Acordarà directament l'obertura de l'expedient sancionador corresponent, amb l'adopció, si escau, de les mesures 
provisionals establertes per la llei.

c) Comunicarà els fets a l'autoritat judicial competent si es considera que poden ser constitutius d'il·lícit penal.
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Article 9. Règim sancionador.

Són infraccions administratives els fets o conductes que impliquin l'incompliment total o parcial de les obligacions o 
prohibicions establertes en aquesta Ordenança municipal.

Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. En casos de reincidència de les infraccions:

a) La reincidència en una infracció lleu es tipifica com a infracció greu.
b) La reincidència en una infracció greu es tipifica com a infracció molt greu.

Les infraccions lleus poden ser sancionades amb multes de fins a 750 EUR; les greus amb multes de fins a 1.500 EUR i 
les molt greus, amb multes de fins a 3.000 EUR.

Article 10. Infraccions molt greus.

Als efectes del que estableix aquesta ordenança són infraccions molt greus:

a) Obrir un establiment i dur-hi a terme les activitats de Clubs Socials de Cànnabis, o fer modificacions, sense tenir les 
llicències o les autoritzacions pertinents o sense haver fet la comunicació prèvia exigida per la normativa corresponent, 
o incomplir-ne les condicions, si comporta un risc greu per a les persones o els béns.

b) Tolerar, els titulars o els organitzadors,  activitats il·lícites o il·legals, entre les quals el consum de drogues o de 
substàncies tòxiques i el tràfic d'estupefaents, o no posar la diligència necessària a l'hora d'impedir-les.

c) Excedir l'aforament permès.

d) Incomplir de manera greu i reiterada, com a mínim tres vegades en un període de sis mesos, els horaris d'inici o  
acabament de l'activitat.

e) No permetre l'accés als agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions.

f) Admetre menors de 18 anys, de manera reiterada a les seves instal·lacions.

g) Trencar els precintes o incomplir les prohibicions fixades per una mesura provisional, mentre en duri la vigència, o per 
les resolucions sancionadores.

h) No complir la normativa mediambiental aplicable.

i) No complir el que estableix aquesta ordenança sobre els contractes d'assegurances de responsabilitat civil.

j)  Instal·lar  servei  de bar,  de restaurant  o incomplir  la  prohibició de venda o comercialització de béns o productes 
consumibles.

Article 11. Infraccions greus.

Als efectes del que estableix aquesta ordenança són infraccions greus:

a) Incomplir els requeriments i les resolucions de les autoritats competents.

b) L'ocupació o ús de l'espai públic termener al local amb cadires, taules, tendals, etc.

c) No mantenir l'exterior del local i el seu voltant en les degudes condicions d'higiene, evitant l'abandonament d'objectes 
o residus derivats de l'activitat.

d) Tenir un cultiu en el local.

e) No complir les condicions de salubritat dels locals segons allò establert en la normativa vigent, així com de les zones 
de consum.

f) Realitzar activitats que no tinguin relació amb les activitats pròpies d'un Club Social de Cànnabis. C
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g)  Admetre  a persones  que no  siguin consumidores  habituals  de  cànnabis,  o  que siguin  sòcies  d'altres clubs  de 
cànnabis, o que no siguin sòcies del club de cànnabis, o que no s'hagi respectat el període de carència de 15 dies des 
de la seva adscripció a l'associació, o que no hagi estat avalat per un altre membre de l'associació.

h) Tolerar el consum de begudes alcohòliques dins del club.

i) Incomplir les normes específiques sobre les mesures de control d'accés al club, mitjançat personal o qualsevol altre 
sistema, situat a la porta d'entrada.

Article 12. Infraccions lleus.

Als efectes del que estableix aquesta ordenança, són infraccions lleus:

a) No col·locar els rètol de prohibició d'accés a menors de 18 anys mitjançant un rètol indicatiu als seus accessos,  
visible des de l'exterior.

b) No oferir serveis d'informació i assessorament professionalitzats en reducció de riscos i danys adreçats als socis i 
sòcies  (entitats  especialitzades)  així  com de detecció  precoç,  seguiment  i  derivació  de  consums problemàtics  del 
cànnabis.

c) No fer formació en reducció de riscos i danys associats als consums de cànnabis als responsables de la dispensació 
de l'associació. (garantint-se una formació mínima anual).

d)  Realitzar  qualsevol  tipus  de  publicitat  de  l'associació  o  dels  seus  establiments,  locals  o  clubs,  i  d'activitats  de 
promoció del consum de cànnabis per part dels membres de la mateixa, ni a través de cartells, rètols publicitaris o 
qualsevol altre suport, en paper o electrònic.

f) És una falta lleu qualsevol incompliment de les condicions o els requisits establerts per questa ordenança, sempre que 
no estigui tipificat com a infracció molt greu o greu.

Article 13. Mesures sense caràcter sancionador.

No tenen caràcter sancionador el tancament o la prohibició o suspensió d'un club de cànnabis obert al públic que no 
tenen la llicència o l'autorització corresponents, fins que no es restableixi la legalitat. Aquestes mesures poden ésser 
adoptades per l'administració competent en matèria d'inspeccions i sancions, després d'haver donat audiència a les 
persones interessades.

Article 14. Relacions dels fets denunciats amb altres ordenaments.

Quan els incompliments de les disposicions d'aquesta Ordenança signifiquin infraccions de normes de rang superior, 
s'ha d'incoar el corresponent expedient sancionador i s'han d'aplicar les sancions d'acord amb la legislació vigent en 
cada matèria.

En qualsevol moment del procediment sancionador en què els òrgans competents estimin que els fets també poden ser 
constitutius d'il·lícit penal, ho comunicaran a l'autoritat judicial corresponent, i s'ha de suspendre el procediment fins que 
no hi hagi resolució judicial.

Article 15. Competència per a sancionar.

A l'efecte de sancionar, l'òrgan competent és l'alcalde de la corporació, o l'òrgan que, per raó de la matèria, tingui 
delegada la competència.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.

1. Els locals objecte d'aquesta ordenança prèviament autoritzats per l'Ajuntament i en funcionament, tindran un termini 
de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança per a la seva adaptació a la mateixa.

2. Si s'acredités la impossibilitat del compliment de tots els requisits tècnics exigits a la present ordenança per part 
d'algun d'aquests locals prèviament autoritzats per l'Ajuntament, s'admet que l'activitat es pugui traslladar a un altre local 
que sí  els compleixi,  encara que la  seva nova ubicació sigui  incompatible  amb el  règim de distàncies prevista  en 
aquesta ordenança, sempre que no s'aproximi més del que ja està als centres educatius o sanitaris.
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El termini per aquest trasllat serà de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta ordenança.

3. En el supòsit que algun dels locals assenyalats a l'apartat anterior incompleixi les distàncies mínimes establertes en 
l'article  4.2  d'aquesta  ordenança  respecte  als  centres  educatius,  centres  sanitaris  o  assistencials,  equipaments 
esportius, punts o espais joves i, en general, de qualsevol sòl o edifici qualificat de Sistema d'Equipament, estiguin o no 
construïts, es considerarà, als efectes oportuns, que es troba en situació de fora d'ordenació.

Als efectes, podran continuar realitzant la seva activitat, però en cap cas s'autoritzaran ni modificacions ni canvis de 
titularitat."

DISPOSICIÓ FINAL.

La present ordenança entrarà en vigor als 15 dies de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona."

El que es fa públic als efectes procedents.

Cabrera de Mar, 17 de maig de 2016
L'alcalde, Jordi Mir i Boix
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