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En els darrers anys, a la ciutat de Granollers, igual que ha succeH en altres
ciutats, s'han establert diferents Clubs Socials de Cannabis.

Els Clubs Socials de Cannabis es constitueixen com a associacions sense
anim de lucre que s'autoabasteixen i distribueixen cannabis entre els seus
propis socis -consumidors terapeutics i/o lúdics-, tots ells majors d'edat i en un
ambit privat, reduint danys associats al mercat c1andestí i a determinats usos
del cannabis.

Aquesta nova realitat es objecte d'atenció i debat des de diferents ambits de la
societat civil, deis professionals i per part deis poders públics.
Des d'una perspectiva de salut pública, la regulació de les bones practiques
sobre el consum fa que:

• Permeti coneixer millor la realitat del fenomen (nombre de clubs de
consumidors, maneres de consum, practiques de risc) per intervenir-hi
amb mes eficacia.

• Permeti accedir a la població usuaria de drogues per establir metodes de
detecció precoc;:, prevenció de riscos i reducció de danys vinculats al seu
consumo

• Eviti el contacte del consumidor amb el mercat negre altres drogues
il'licites.

• Possibiliti coneixer la composició, la potencia, I'adulteració de la planta i
els seus derivats.

• Involucri els usuaris i generadors de la "cultura del cannabis en
I'elaboració de propostes factibles de reducció de riscos i de danys.

• Possibiliti I'establiment d'un model adequat de clubs amb I'establiment de
les mesures següents:

• Determinant I'edat minima d'accés per accedir-hi.
• Definint horaris i condicions de salubritat deis locals.
• Limitant activitats de promoció.
• Intervenint amb practiques preventives de reducció de riscos i de
danys, establint una coordinació entre I'administració i les
associacions d'usuaris/aries/clubs socials de cannabis en all6
relatiu a la prevenció de riscos associats al consumo

La no regulació pot comportar:

L'augment del nombre de clubs i socis.

• La progressió al model de clubs "comercials".
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• Dificultats d'incorporació de missatges preventius de reducció de riscos i
danys a la població consumidora.

• El desconeixement sobre la composició, la potencia de la planta ¡deis
seus derivats.

• El desconeixement de les practiques de risc deis consumidors.

En I'ambit de la Generalitat de Catalunya es va crear una comissió, liderada per
la Subdirecció General de Drogodependencies de I'Agencia de Salut Pública de
Catalunya i integrada per.la Direcció General de la Policia, la Direcció General
de Dret i Entitats Juridiques, la Direcció General d'Administració Local i la
Fiscalia Superior de Catalunya, amb I'objectiu d'estudiar una solució regulada
de les activitats d'aquests clubs.

S'ha de tenir en compte el fet que aquestes associacions s'inscriuen legalment
en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, dependent de la
Direcció General de Dret i d'Entitats Juridiques del Departament de Justícia.

Es considera que aquesta regulacíó, per a la ciutat de Granollers, es
convenient i oportuna per díferents motius:

• Es vol garantir que I'obertura d'aquest tipus d'establiments es realitzi per
part d'associacions d'usuaris degudament inscrites en els registres públics
i amb unes normes de funcionament ciares í conegudes.

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

• Es consídera oportú regular la ínstal.lació d'aquest tipus d'establiments a
traves de la fixació d'un regim de distancies entre ells mateixos, per poder
evitar possibles efectes negatius i/o perjudícials i, per tant, les molestíes
als ve'lns.

• Finalment, perque es necessari establir unes condicions de seguretat,
salubritat i higiene per I'exercici d'aquesta activitat, amb I'objectiu de
protegir a les persones usuaries i al ve'lnal.

A mes, aquesta regulació pot ser útil al servei d'altres objectius d'indubtable
interes públic :

• Aixi, per una banda, pot servir per evitar que sota I'aparen¡;:a
d'associacions d'usuaris legalment constitu'ldes s'implantin en la ciutat
iniciatives que no respectin criteris de bones practiques.

• 1, per I'altra, pot coadjuvar a establir una cultura de col'laboració entre

~

. . . .. I'administració i les associacions d'usuaris pel que fa referencia a la
.••. prevenció de riscos associats a les pautes de consum i altres ambits de

"" mutu interes.
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Aquesta Ordenanga que es proposa ha tingut en compte els criteris en materia
de salut pública per orientar les associacions cannabiques i els seus clubs
socials i les condicions de I'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 plenaria de 27 de novembre de 2014, aprovats a la
Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, publicada al DOGC número 6799 de
29 de gener de 2015.

També la normativa continguda en la "Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de
medidas sanitarias frente a/ tabaquismo y reguladora de la venta, e/ suministro
y la publicidad de los productos del tabaco", -modificada per la L1ei42/2020, de
30 de desembre-, i molt especialment les disposicions relatives als clubs privats
de fumadors.

Finalment, exposar que I'habilitació legal de I'ajuntament per poder regular
aquest tipus d'activitats s'emmarca dins de diferents blocs normatius com es
regula continuació.

Per una banda la L1ei 20/2009 de 4 de desembre de prevenció i control
ambiental de les activitats i de forma especifica per la L1ei 11/2009, del 6 de
juliol, de regulació administrativa deis espectacles públics i les activitats
recreatives que en el seu article 3.1, defineix les activitats recreatives com "les
activitats que ofereixen al públic la utilització de jocs, maquines o apare/ls o el
consum de productes o de serveis d'oci, entreteniment o diversió, i també les
activitats que congreguen persones amb I'objecte principal d'implicar-Ies a
participar-hi o d'oferir-Ios serveis amb finalitat d'oci, entreteniment o diversió".
Aquesta definició té el seu correlatiu urbanistic en I'article 108 del Pla General
de Grano/lers aprovat en data 31/10/12 i publicat al DOGC el dia 15/3/13, en
lIur modificació que es tramita de forma simultania a aquesta ordenanga.
L'annex I del Cataleg d'espectacles públics i activitats recreatives aprovat
mitjangant Decret 112/2010, de 31 d'agost estableix, dins aquestes tipologies
d'us recreatiu, les d'espai tancat i accés al públic, categoria en que es poden
encabir els clubs cannabics.

El fenomen deis clubs cannabics es veu completat amb dues normes com són
la L1eiOrganica 4/2015, de 30 de marg, de protecció de la seguretat ciutadana i
I'art. 8 de la L1ei 17/1967, de 8 d'abril, per la que s'actualitzen les normes
vigents sobre estupefaents, adaptant-Ies a alió establert al Conveni Únic de
1961 sobre estupefaents de les Nacions Unides. Aquesta lIei estableix que
tindran la consideració d'articles o generes prohibits, els estupefaents inclosos
o que s'incloguin a la IIísta IV deis annexos a la convenció única de 1961 sobre
estupefaents, que en conseqüencia no podran ser objecte de producció,
fabricació, trafic, possessió o ús, amb excepció de les quantitats nec~e' ... s
per a la investigació medica o cientifica. I s'hi inclou el cannabis i e ~
derivats. ••.
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Article 1. Objeete

Té per objecte:

• Regular I'obertura de Clubs Socials de Cánnabis, establint un régim de
distáncies entre ells.

• Establir un régim de distáncies respecte els centres educatius i de salul.

• Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada deis Clubs
Socials de Cánnabis reuneixin les eondieions minimes necessáries per
evitar qualsevol tipus de molésties als veIns i veInes.

Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada deis Clubs
Socials de Cánnabis reuneixin les condicions minimes necessáries per
evitar qualsevol tipus de risc en la seguretat, salubritat i higiene de les
persones usuáries.

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

Artiele 2. Ámbit d'aplieaeió.

Aquesta Ordenan9a és d'aplicació en tot el terme municipal de Granollers.

Artiele 3.Sol.lieitud de lIieimeia/régim de eomunieaeió d'aetivitat i d'obres.

Amb independéncia de les autoritzacions que siguin exigibles per altres
administracions públiques en el marc de les seves competencies, I'obertura
d'un local amb desti a Club Social de Cánnabis está subjecte a comunicació
previa o declaració responsable d'obertura, en funció de la seva superficie,
d'acord amb el que preveu la L1ei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de
I'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i deis governs locals
de Catalunya i d'impuls de I'activitat económica. També está subjecte, si
s'escau, a I'obtenció de lIicencia municipal d'obres.

L'associació que promogui el Club Social de Cánnabis haurá d'estar legalment
constituIda i acreditar-ho en el moment de sol.licitar la lIicencia d'obres o
presentar la comunicació previa o la declaració responsable d'obertura,
adjuntant una cópia del certificat d'inseripció de I'entitat i una cópia deis seus
Estatuts i del Reglament de Regim Intern.

,~'ociació haurá d'estar inscrita al Registre
es consumidores de cánnabis.

'"
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Artiele 4. Criteris d'empla(fament

L'ús de Club Social de Cannabis, a efectes urbanistics i ambientals, es
considera un ús recreatiu associatiu, pel que es podra implantar en els ambits
i/o locals en els que el planejament urbanistic autoritza la implantació d'aquesta
modalitat d'ús i haura de complír les condicions técniques exigibles a aquest ús.
A més cal tenir present la importancia de ser restrictius en una matéria com és
el consum de cannabis, més encara amb la recent Senténcia de 7 de setembre
de 2015 del Tribunal Supremo

•

•

•

Es fixa una distancia minima entre locals destinats a Club Social de
Cannabis de 500 metres.

Es prohibeix I'obertura d'una activitat d'aquest tipus a menys de 300
metres de centres educatius i centres sanitaris o assistencials,
equipaments esportius, punts o espais joves i, en general, de qualsevol
s61o edifici qualificat de Sistema d'Equipament.

Es fixa una distancia minima de 150 metres entre locals destinats a Club
Social de Cannabis i locals destinats a activitats incloses en el cataleg
d'espectacles públics i activitats recreatives.

Aixi mateix es prohibeix I'obertura d'una activitat d'aquest tipus en
qualsevol deis 1I0csen els quals estigui prohibit fumar.

Per mesurar les distancies minimes per a la implantació deis establíments
regulats en la present Ordenan<;:a, es calculara mesurant la Iínia recta
imaginaria que va des del punt mig de les portes d'accés principal d'un i altre
establiment, sense tenir en compte I'al<;:adade les edificacions.

Artiele 5. Ventilaeió, eliminaeió d'olors i estanque"ltat

Els locals disposaran d'un sistema de ventilació for<;:ada, amb un cabal
d'aportació d'aire net exterior entre 12 i 20 litres per segon i per persona
d'aforament. L'aforament es calculara d'acord amb la taula 2.1 del CTE OS SI3
o norma que la substitueixi. L'extracció for<;:adad'aire es realitzara a través d'un
conducte exclusiu i sense solució de continuHat fins a la coberta de I'edifici,
previ pas per un filtre de carbó. L'al<;:adadel conducte sera com a minim d'1
metre per damunt deis careners de les cobertes existents en una
circumferéncia amb un radi de 10m, agafant com a centre el propi conducte, i
es situara a la mateixa al<;:adaque les obertures deis edificis existents a una
distancia entre 10 i 25 m del conducte. En la coberta, s'haura de garantir també
que el punt de descarrega del conducte es situi a una distancia horitzontal de
com a mínim 3 m respecte a altres conductes, o bé haura de superar.la.seva
al<;:adaen mig metre. La instal'lació de ventilació sera dissenyada i e~da
per un técnic especialista. ..••....•.
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• Els locals reuniran les condicions d'estanque'flat necessáries per garantir
que no es produirá transmissió d'olors a la resta de I'edifici ni als edificis
ve"lns.

• S'adoptaran les mesures correctores addicionals que siguin necessanes
per tal d'evitar que I'activitat pugui transmetre olors a I'interior o a I'exterior
d'altres locals, habitatges i via pública.

Article 6. A'IlIament acústic

El local disposará de les condicions d'a'fllament acústic que garanteixin que es
compliran els limits d'immissió sonora establerts a I'Ordenanga de soroll i
vibracions de Granollers. L'a'fllament acústic será projectat per un técnic titulat
competent, que assumirá també la direcció facultativa de la seva execució, en
el cas que sigui necessária la realització d'obres d'insonorització.

Article 7. Altres condicions.

1. Es prohibeix I'ocupació o ús de I'espai públic adjacent al local amb cadires,
taules, tendals, etc.

2. Els responsables de I'associació del local seran els responsables de
mantenir I'exterior del local i el seu v~ltant en les degudes condicions
d'higiene, evitant I'abandonament d'objectes o residus derivats de ,I'activitat.

3. En cap cas es permetrá I'entrada de menors d'edat.

4. Queda prohibit el cultiu de cánnabis en el local.

5. Els locals compliran amb la normativa técnica municipal relativa a activitats
i obres.

6. L'aforament es limitará al establert al Codi Técnic de I'edificació i será com
a máxim de 100 persones.

7. Amb carácter general es prohibeix la realització d'activitats que no tinguin
relació amb les activitats própies d'un Club Social de Cánnabis.

8.. Queda prohibit realitzar qualsevol activitat, excepte les de manteniment i
•. I)~!eja del local, fora de I'horari máxim d'obertura i tancament, que es fixa

~

re les 9:00 hiles 22:00 h i amb una limitació horária diária máxima de
..••. 'onament de 8 hores ...••.
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9. Limitació de J'accés:

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

- Cal ser consumidor/a habitual de cánnabis.

- No es pot ser soci/a de cap altre Club de Cánnabis.

- L'accés a les instai.lacions és exclusiu pels associats, la qual cosa es
comprovará amb un registre d'associats. També tindran accés al local els
que professionals que ofereixin activitats orientades a la reducció de
riscos, així com el personal de serveis i manteníment.

- Període de carencia de 15 dies des de la seva adscrípció a I'associacíó.

- Cada socí/a ha d'estar avalaUda per un altre membre de I'associació.

- L'Associació és la responsable de garantir I'acompliment de les mesures
de control d'accés al club, mitjanyant personal o qualsevol altre sistema,
situat a la porta d'entrada. L'Associació, per al control d'accés podrá exigir
la presentació del DNI o d'altre document justificatiu de la personalitat per
tal que acreditin la seva edat.

- Cal indicar la prohíbició a menors de 18 anys mítjanyant un retol indicatíu
als seus accessos, visible des de I'exterior. El retol ha de tenir un format
minim de 30X20 centímetres i les lIetres de la inscripció seran de caixa
alta, com a mínim de 36 punts.

10.

11.

12.

13.

14.

L'Associació ha d'oferir serveis d'informació i assessorament
professionalitzats en reducció de ríscos í danys adreyats als socis (entitats
especialitzades) així com de detecciá precoy, seguíment i deriva ció de
consums problemátics del cánnabis.

L'Associació ha de fer formació en reducció de riscos i danys associats
als consums de cánnabis als responsables de la dispensació de
I'associació. (s'ha de garantir una formació mínima anual).

Está prohibit el consum d'altres drogues o begudes alcohóliques dins del
club.

Está prohibit tot tipus de publicitat de I'associació o deis seus
establiments, locals o clubs, i d'activitats de promoció del consum de
cánnabis per part deis membres de la mateixa, ní a través de cartells,
retols publicitaris o qualsevol altre suport, en paper o electrónic, o acte a
la via pública.

S'ha de complir la normativa mediambiental aplicable i, particularm~" .
que garanteixi el descans deis ve'lns, i la salubritat i evacuacíódels .
olors. ~
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15. L'Associació, quan aixi es disposi a la normativa que li sigui d'aplicació,
haura de concertar els contractes d'assegurances que cobreixin el risc de
responsabilitat civil.

17. El Club Social esta obligat a comunicar lIur baixa quan cessi I'activita!.

Article 8. Dispensació de marihuana.

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

Article 9. Inspeccions.

1. Els titulars i els organilzadors han de permetre i facilitar les inspeccions que
acordi I'autoritat competen!. El personal d'inspecció pot accedir a qualsevol
lIoc, instal.lació o dependéncia, de titularitat pública o privada, amb el Iímit
constitucional de I'entrada domiciliaria.

2. Poden fer inspeccions els membres de cossos i forces de seguretat o altres
serveis d'inspecció de I'Administració els quals, en I'exercici de lIurs
funcions, tenen el caracter d'agents de I'autoritat, en els termes i amb les
conseqüéncies que estable ix la legislació general de procediment
administratiu. També poden col.laborar en la inspecció persones o empreses
amb I'especialització técnica requerida i I'habilitació suficienl.

3. Com a resultat de la inspecció, els agents actuants ha d'estendre una acta,
en la qual els interessats poden fer constar lIur disconformitat i lIurs
observacions. L'acta s'ha de notificar als interessats i a I'organ administratiu
competen!.

4. Si el resultat de la inspecció constata irregularitats, I'organ competent,
Incoara el procediment administratiu d'esmena de defectes o mancances de
requisits legals previst a I'article 7 de la L1ei 16/2015, del 21 de juliol,
esmentada en apartats anteriors i si s'escau les mesures de restauració o
sancionador que en virtut del principi de legalitat estableixi la legislació
reguladora de les activitats recreatives.

Article 10. Regim sancionador.

Son infraccions administratives els fets o conductes que impliquin l'

~

' .... pliment total o parcial de les obligacions o prohibicions establertes en
ta Ordenan¡;:a municipal i en la legislació reguladora de les activitats
tives i de seguretat ciutadana vigents en cada moment
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Les infraccions es classifiquen en lIeus, greus i molt greus. En casos de
reincidencia de les infraccions:

a) La reincidencia en una infracció lIeu es tipifica con a infracció greu.

b) La reincidencia en una infracció greu es tipifica con a infracció molt greu.

Les quanties de les infraccions seran les establertes per la normativa
reguladora de les activitats recreatives i de seguretat ciutadana vigents en cada
momen!.

Article 11. Infraccions molt greus.

Als efectes del que estableix aquesta Ordenan¡;:a son infraccions mblt greus,
les que aixi siguin qualificades per la normativa reguladora de les activitats
recreatives i de seguretat ciutadana vigents en cada momen!.

Article 12. Infraccions greus.

Als efectes del que estableix aquesta Ordenan¡;:a són infraccions greus les que
aixi siguin qualificades per la normativa reguladora de les activitats recreatives
vigents en cada moment, i les següents especifiques d'aquesta ordenan¡;:a:

a) No mantenir I'exterior del local i el seu voltant en les degudes condicions
d'higiene, evitant I'abandonament d'objectes o residus derivats de
I'activita!.

b) Tenir un cultiu en el local.

c) Admetre a persones que no siguin consumidores habituals de 'cánnabis, o
que siguin sacies d'altres clubs de cánnabis, o que no siguin sacies del
club de cánnabis, o que no s'hagi respectat el periode de carencia de 15
dies des de la seva adscripció a I'associació, o que ho hagi estat avalat
per un altre membre de I'associació.

d) Tolerar el consum de begudes alcohaliques dins del club.

Article 13. Infraccions lIeus.

Als efectes del que estableix aquesta Ordenan¡;:a són infraccions lIeus, les que
aixi siguin qualificades per la normativa reguladora de les activitats recreatives
. i de seguretat ciutadana vigents en cada moment, i les següents especifiques
d'aquesta ordenan¡;:a: .....

a) No col.locar el retol de prohibició d'acces a menors de 18 anys mit~'a t
un retol indicatiu als seus accessos, visible des de I'exterior. •••..•••
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b) No oferir serveis d'informació i assessorament professionalitzats en
reducció de riscos i danys adrel(ats als socis (entitats especialitzades)
així com de detecció precol(, seguiment i derivació de consums
problemátics del cánnabis.

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

d) Vendre o comercialitzar en les seves instal.lacions béns o productes
consumibles.

e) Realitzar qualsevol tipus de publicitat de I'associació o deis seus
establiments, locals o clubs, i d'activitats de promoció del consum de
cánnabis per part deis membres de la mateixa ni a .través de cartells,
rétols publicitaris o qualsevol altre suport, en paper o electrónic.

f) Qualsevol incompliment de les condicions o els requisits establerts per
aquesta Ordenanl(a, sempre que no estigui tipificat com a infracció molt
greu o greu.

Article 14. Mesures sense caracter sancionador.

No tenen carácter sancionador el tancament o la prohibició o suspensió d'un
club de cánnabis obert al públic que no tenen la lIicéncia o I'autorització
corresponents, fins que no es restableixi la legalital. Aquestes mesures poden
ésser adoptades per I'administració competent en matéria d'inspeccions i
sancions, després d'haver donat audiéncia a les persones interessades.

Article 15. Relacions deis fets denunciats amb altres ordenaments.

Quan els incompliments de les disposicions d'aquesta Ordenanl(a 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 materia.

En qualsevol momen! del procediment sancionador en que els órgans
competents estimin que els fets també poden ser constitutius d'il'lícit penal, ho
comunicaran a I'autoritat judicial corresponent, i s'ha de suspendre el
procedimen! fins que no hi hagi resolució judicial.

~

..... 16. Competencia per a sancionar.

e de sancionar, I'órgan competent és I'alcalde presiden! de la
co .••.ció, o I'órgan que, per raó de la materia, tingui delegada la competencia.
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A I'efecte d'incoar expedient i nomenar-ne instructor, és competent el regidor
delegat que, per raó de la matéria, tingui atribuIda la competencia de
conservació del bé jurídic protegi!.

En cas de reiteració de faltes greus es podra ordenar la clausura de I'activita!.

Disposició transitoria

Els locals regulats en la present Ordenan9a previament autoritzats per
I'Ajuntament i en funcionament, i els que hagin presentat els preceptius regims
de comunicació tindran un termini de sis mesos des de I'entrada en vigor de la
present Ordenan9a per a la seva adaptació, pel que fa a les condicions
indicad es a l' articulat d'aquesta Ordenan9a.

En el suposit que algun d'aquests locals incompleixi les distancies mínimes
establertes a l' article 4 de la present Ordenan9a, es considerara, als efectes
oportuns, que es troben en situació de fora d'ordenació. En aquests casos, no
s'autoritzaran canvis de titularitat ni modificacions.

Disposicíó Addicional

La remissió que es fa a la normativa amb rang legal que reguli les activitats
recreatives i de seguretat ciutadana sera la vigent en cada moment i s'entén
actualitzada de forma automatica aquesta remissió.

Disposició final

La present Regulació entrara en vigor als 15 dies de la seva publicació íntegra
en el Butlleti Oficial de la Provincia de Barcelona.

Maria Gispert B ,arquitecte Urb.n',,,,.
oficina del POUM

~
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