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I.- MEMÒRIA INFORMATIVA I JUSTIFICATIVA 

 

 

I.0. Preàmbul 

En data 6 de maig de 2015 la Comissió de Govern va aprovar inicialment el Pla especial 

urbanístic per a l’ordenació territorial dels locals destinats a clubs socials privats de 

consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona així com la pròrroga de la suspensió, a 

l’empara de l’article 73.2 del Text Refós de la Llei  d’Urbanisme, de l’atorgament de 

comunicacions prèvies d’inici d’activitats per a la instal·lació i/o ampliació de Clubs Socials 

Privats consistents en Associacions de Consumidors de Cànnabis, regulades a l’epígraf 

12.51/19 de l’Ordenança Municipal d’Activitats i d’Intervenció Integral de l’Administració 

Ambiental de Barcelona. 

L’acord d’aprovació inicial del Pla especial urbanístic va ser publicat en el Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona de 18 de maig de 2015, al diari La Vanguardia en data 13 de maig de 

2015, i en el tauler d'edictes, tot donant el termini de dos mesos per tal de presentar les 

al·legacions que es consideressin pertinents. Així mateix, la Comissió de Govern, en data 1 de 

juliol de 2015 va acordar prorrogar per un mes el termini per presentar al·legacions. Aquest 

acord va ser publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 9 de juliol de 2015 i 

al diari La Vanguardia el 8 de juliol de 2015. 

Durant el termini d'exposició al públic han estat presentades 90 al·legacions al document 

aprovat inicialment. D’ençà el finiment del període d’exposició al públic s’ha iniciat un procés 

participatiu amb els representants d’algunes federacions i associacions de clubs de 

consumidors de cànnabis.  

Cal tenir en consideració que aquest instrument de planejament va ser promogut i iniciat per 

un equip de govern diferent al que ocupa actualment l’Ajuntament de Barcelona. L’interès 

general s’identificava amb determinades directrius exposades en la proposta d’encàrrec del 

mes de maig de l’any 2015, del llavors Gerent de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 

El Pla especial urbanístic vol ser una eina més al servei de les polítiques de salut pública que 

permeti abordar el fenomen i establir-hi algun tipus de regulació, també des de la perspectiva 

urbanística 

Fruït d’aquestes circumstàncies i del procés participatiu, el document de Pla especial 

urbanístic que es presenta a aprovació definitiva per part del Plenari del Consell municipal de 

l’Ajuntament té modificacions respecte al document aprovat inicialment.  

Les modificacions  introduïdes  tenen com a objectiu incidir en els requisits d’establiment dels 

clubs i associacions, atenent als següents criteris: 

 

- Dret a l’associació  

- Dret a la salut pública 

- Convivència  

 

L’objectiu és compatibilitzar el dret d’associació de les persones consumidores de cànnabis 

amb l’exercici d'altres drets fonamentals com són la integritat física i moral, la protecció de la 

salut i el gaudi d’un medi ambient adequat, sobre la base de regular, però no prohibir 

l’activitat. Així, el text final del pla inclou nous criteris de distància respecte a sòls qualificats 

d’equipament i altres usos col·lectius protegits, i també entre els mateixos locals on es 

desenvolupa l’activitat.  

Per altra banda, i a efectes de la regulació del present pla, es consideren com a existents els 

locals destinats a clubs socials de consumidors de cànnabis aquells implantats en el territori i 

en funcionament en el moment d’inici de la formulació d’aquesta figura de planejament, així 

com aquells que en el moment de l’entrada en vigor de l’acord de suspensió havien iniciat la 

tramitació amb alguna Entitat Ambiental de Control, en els termes detallats en l’apartat 

I.7.d’aquesta memòria. 

Aquests canvis respecte al document aprovat inicialment no suposen modificacions 

substancials, ja que no es comprenen en els supòsits previstos a l’article 112 del Decret 

305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i per tant, no 

s’escau un nou tràmit d’informació pública. 

 

 

 

I.1. Antecedents 

L’article 368 del Codi Penal considera que incorren en un delicte de tràfic de drogues els que 

executin actes de cultiu, elaboració o tràfic o que, d’una altra manera promoguin, afavoreixin 

o facilitin el consum il·legal de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques o 

les posseeixin amb aquestes finalitats. 

En l’àmbit administratiu, l’article 25 de la Llei Orgànica 1/1992, sobre Protecció de la 

Seguretat Ciutadana considera com a infracció greu el consum en llocs, vies, establiments o 

transports públics, així com la tinença il·lícita, encara que no estigui destinada al tràfic, de 

drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, sempre que no sigui infracció 

penal, així com l’abandonament en els llocs referits d’útils o instruments utilitzats per al 
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consum. En els mateixos termes es pronuncia l’article 36.16 de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 

de març, de Seguretat Ciutadana. 

La jurisprudència, a la vista d’aquesta normativa, ha establert que el consum d’aquestes 

substàncies quan es duu a terme de forma personal, fora de llocs públics i sense risc per a la 

salut col·lectiva, que és el bé protegit per la normativa penal i administrativa referida, no es 

troba tipificat, tot significant les característiques que ha de tenir aquest consum a fi i efecte 

que no incorri en cap tipus infractor (STS 1081/2009, d’11 de novembre, 347/2009, de 3 

d’abril, STS 499/2010, de 26 de maig o STS 850/2013, de 4 de novembre). La sentència del 

Tribunal Suprem número 484/2015, de 7 de setembre, molt més recent, posa en qüestió el 

marge fins aleshores admès per considerar atípica l’activitat d’aquests clubs socials. 

La manca de tipicitat penal de l’autoconsum compartit de drogues tòxiques, estupefaents i 

substàncies psicotròpiques ha motivat la proliferació de clubs socials o associacions de 

consumidors de cànnabis per a la provisió, possessió i consum d’aquest dins del marc legal. 

Certament, en el marc normatiu descrit i sobre la base de la referida jurisprudència, s’han 

anat constituint associacions o clubs de consumidors de cànnabis, que ofereixen un espai de 

consum i abastament individual.  

Es tracta d’entitats creades sobre la base del dret d’associació i sense ànim de lucre, a les 

quals, en qualsevol cas, els hi és d’aplicació allò que disposa la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de 

març, sobre el dret d’associació. 

Més enllà del límit constitucional al dret d’associació, segons el qual són il·legals les 

associacions que persegueixin finalitats o utilitzin mitjans tipificats com a delicte, la Llei 

Orgànica 1/2002, aborda la regulació del dret fonamental a l’associació en el benentès que el 

mateix ha de ser compatible amb altres drets i normes, en el sentit que la garantia de la 

llibertat associativa ha d’equilibrar-se amb la protecció d’altres drets i llibertats que es 

podrien veure afectats per l’exercici de la primera.  

D’aquesta manera, l’article 2.4 de la reiterada Llei Orgànica determina que la constitució 

d’associacions i el seu funcionament es durà a terme en el marc de l’Ordenament Jurídic i 

l’article 13 del mateix text legal prescriu que les associacions han de realitzar les activitats 

necessàries per al compliment de les seves finalitats, però, en qualsevol cas, han d’atendre a 

la legislació específica que reguli aquestes activitats. 

En aquest marc, en el cas que les associacions i clubs de consumidors de cànnabis duguin a 

terme activitats dirigides al seu consum, han de respectar la normativa sobre les associacions i 

en cap cas incórrer en conductes que podrien estar tipificades, tot garantint que no s’excedeix 

del consum personal i que les substàncies no arriben a tercers aliens. A més, i en la mesura 

que es duguin a terme activitats, aquestes hauran de respectar les ordenances municipals i 

hauran d’obtenir les corresponents autoritzacions per a exercir l’activitat. 

El Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-2016 (PADB) concreta determinats principis 

rectors, amb relació als quals el present Pla especial urbanístic es constitueix com una de les 

eines per ajudar a assolir aquests objectius: 

- Compromís amb les persones i l’espai públic. 

- Els consumidors de drogues són persones amb tots els drets i, per tant, no han de ser 

objecte de discriminació, independentment del seu origen, ètnia o cultura. 

- Protecció del menor: seguint les directrius de l’ONU sobre els drets de l’infant, es vetlla 

per a que el seu desenvolupament físic, mental i social es doni de forma saludable i 

adequada. 

L’Agència de Salut Pública de Barcelona és la responsable de l’execució del PADB però també 

altres institucions com l’Ajuntament de Barcelona, dins el seu àmbit de competències, són co-

responsables en les actuacions en matèria de drogodependències i han de reforçar els 

mecanismes de coordinació per tal de garantir l’efectivitat de les intervencions. 

A la ciutat de Barcelona, l’exercici d’aquesta activitat s’ha emmarcat en l’epígraf 12.51/19 de 

l’Ordenança Municipal d’Activitats i de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, 

amb la consideració d’activitat amb incidència ambiental: casa o centre de reunió o de difusió 

de la cultura, valors o afeccions d’un col·lectiu específic. En concret, s’ha circumscrit a l’epígraf 

III.2b establert per l’Acord de correccions d’errades als Annexos de la referida Ordenança i 

adaptació a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats i està sotmesa al règim de comunicació prèvia. 

D’aquesta manera, com s’ha indicat, les activitats de les associacions i clubs de consumidors 

de cànnabis s’han multiplicat, ubicant-se en el territori sense atenir-se a cap paràmetre 

urbanístic i sense tenir en compte, per exemple, criteris de distàncies respecte a altres usos 

urbans, tals com els equipaments i usos col·lectius de tot ordre, que cal regular per garantir la 

pacífica convivència d’usos. 

L’Agència de Salut Pública de Barcelona, en informe de 4 de març de 2014, va estimar que dels 

diferents clubs de cànnabis existents a la ciutat de Barcelona, una petita proporció estan 

federats en la Federació d’usuaris de cànnabis de Catalunya (CATFAC) i/o a la Federació 

d’Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya (FEDCAC). En el referit informe es va 

significar, a banda dels problemes que aquesta activitat suposa des de la perspectiva de la 

salut pública, el fet que alguns d’aquests clubs “estan afectant la convivència ciutadana”. Des 

d’aquesta perspectiva, l’Agència de Salut Pública va proposar que, entre d’altres mesures, 

dirigides a la regulació de l’activitat, s’establís una ordenació de la seva ubicació. 
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La Guardia Urbana de Barcelona, en informe de data 14 de maig de 2014, també va posar de 

manifest els problemes que aquesta activitat genera per la seva convivència amb altres usos. 

En aquest context, la Comissió de Govern de l’Ajuntament de Barcelona en sessió celebrada 

en data 11 de juny de 2014 va adoptar l’Acord de suspendre, pel termini d’un any, en virtut 

d’allò que disposa l’article 73.1 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 

Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, les comunicacions prèvies d’inici d’activitats per a la 

instal·lació i/o ampliació dels Clubs socials privats consistents en associacions de consumidors 

de cànnabis regulades a l’epígraf 12.51/19 de l’Ordenança Municipal d’Activitats i de la 

Intervenció Integral de l’Administració Ambiental, amb la finalitat de procedir als estudis 

previs a la regulació de l’activitat de les associacions de consumidors de cànnabis. El referit 

Acord es va publicar en el BOP de Barcelona de data 12 de juny de 2014. 

Posteriorment, en el DOGC de 29 de gener de 2015 (número 6799) es va publicar la Resolució 

del Departament de Salut SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s’aproven els criteris 

orientatius en matèria de salut pública i les condicions per a l’exercici d’aquesta activitat pels 

Ajuntaments que, entre d’altres criteris, estableix la procedència que s’estableixin distàncies 

mínimes entre la ubicació d’aquestes entitats i entre aquestes entitats i determinats 

equipaments. 

Davant d’aquesta situació, es presenta la necessitat d’ordenar la ubicació territorial en la 

ciutat de Barcelona i, concretament, en el seu sòl urbà, de les activitats dels clubs i 

associacions de consumidors de cànnabis per tal d’assolir l’equilibri de l’entorn urbà entre el 

dret de l’exercici de l’activitat i la garantia d’una ciutat sostenible. 

Aquesta ordenació es formula amb el present Pla especial urbanístic, el qual determina els 

paràmetres urbanístics per a la implantació de l’activitat dels clubs i associacions de 

consumidors de cànnabis, en atenció a uns criteris de distància respecte a sòls qualificats 

d’equipament i altres usos col·lectius protegits, i també entre els mateixos locals on es 

desenvolupa l’activitat. 

D’ençà el present Pla especial urbanístic es va aprovar inicialment, l’Agència de Salut Pública, 

juntament amb diverses àrees de l’Ajuntament de Barcelona, han iniciat les tasques d’estudi i 

formulació d’una Ordenança que regularà les condicions per a desenvolupar l’activitat, més 

enllà dels criteris estrictament urbanístics per al seu establiment en el territori, els quals són 

propis del present Pla especial urbanístic.  

En aquest sentit, es contempla expressament que a la vista d’aquests estudis i amb ocasió de 

l’aprovació de l’esmentada Ordenança, el present Pla especial urbanístic podrà ser objecte de 

modificació, es podran revisar els paràmetres d’ubicació que es contemplen i/o ampliar els 

usos protegits. 

I.2. Marc legal   

I.2.1 Marc General. La Directiva Europea sobre els serveis en el mercat interior. Directiva 

2006/123/CE  

La Directiva de Serveis no és d'aplicació al present instrument de planejament urbanístic per 

tractar-se de clubs socials privats sense ànim de lucre. Així mateix, el Pla especial urbanístic 

efectua una regulació merament urbanística establint condicions per a la implantació de les 

activitats que en cap cas incideix en la Directiva de Serveis. 

Marc Jurídic 

El Tractat de la Unió Europea i més concretament, el seu article 14.2 regula un espai sense 

fronteres interiors. Per tal d’assolir aquest Mercat Europeu de Serveis s’estableixen com a 

drets fonamentals de l’operador que es desplaça dins de la Unió Europea per exercir una 

activitat de serveis, la llibertat d’establiment i la llibertat de prestació de serveis. 

Aquestes llibertats venen, a més, recollides i regulades als articles 43 a 49 de l’esmentat 

Tractat i no es conceptuen com a llibertats amb caràcter absolut atès que es limiten per raons 

d’interès general relatives a l’exercici dels poders públics, l’ordre públic, la seguretat i la salut 

pública i tot un conjunt de béns jurídics que són susceptibles de protecció en col·lisió amb la 

llibertat d’establiment. 

En desenvolupament del Tractat de la Unió, s’han anat aprovant diverses directives sectorials, 

entre elles, en data 12 de desembre de 2006, la Directiva 2006/123/CE relativa als serveis dels 

mercat interior que té com a objectiu establir de forma real i efectiva la llibertat d’establiment 

i de prestació de serveis en el mercat dels serveis, removent els obstacles i impediments fins 

aleshores existents amb que s’han trobat les esmentades llibertats fonamentals consagrades 

al Tractat. La lliure prestació de serveis consisteix en el respecte del dret dels prestadors a 

prestar serveis en un Estat membre diferent d’aquell en el qual estiguin establerts.  

Tanmateix, la Directiva de serveis exclou del seu àmbit d’aplicació una sèrie d’activitats, entre 

d’altres, els serveis no econòmics d’interès general, els financers, els serveis i xarxes de 

comunicacions electròniques, els de l’àmbit del transport, el de les empreses de treball 

temporal, els sanitaris, els audiovisuals, les activitats de joc que impliquen apostes de valor 

monetari en jocs d’atzar, les vinculades a l’exercici de l’autoritat pública, els serveis socials, els 

de seguretat privats, els prestats per notaris i agents judicials designats mitjançant un acte 

oficial de l’administració. Tampoc s’aplicarà a la fiscalitat. 

Per això, i com a principi general, la Directiva estableix que no caben procediments 

d’autorització que condicionin la llibertat d’establiment. Altrament, també regula les 

situacions que poden modular aquest principi general, que vénen determinades per la 

concurrència de certes condicions, anomenades triple test:  
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a) L’absència de criteris discriminatoris,  

b) la necessitat d’existència d’una raó imperiosa d’interès general, i  

c) que l’objectiu perseguit no es pugui aconseguir mitjançant una mesura menys 

restrictiva, en concret, perquè un control a posteriori es produiria massa tard per ser 

realment eficaç. 

Els règims d’autorització que en el seu cas s’estableixin hauran de basar-se en criteris clars 

que delimitin la facultat d’apreciació de les autoritats competents per tal de reduir la 

discrecionalitat i evitar l’arbitrarietat. En síntesi, aquests criteris hauran de ser no 

discriminatoris, estar justificats en una raó imperiosa d’interès general, ser proporcionats, 

clars inequívocs, objectius, coneguts i fets públics amb antelació, transparents i accessibles. 

De totes les condicions d’aquest triple test, és la relativa a la concurrència de raons imperioses 

d’interès general la que es converteix en element clau del model regulatori previst en la 

Directiva de Serveis. Aquest concepte recull un llistat que cal entendre’l obert: l’ordre públic, 

la seguretat pública, la seguretat vial, la protecció civil, la salut pública, la preservació de 

l’equilibri financer del règim de seguretat social, la protecció dels consumidors, dels 

destinataris de serveis dels treballadors, les exigències de la bona fe en les transaccions 

comercials, la lluita contra el frau, la protecció del medi ambient i de l’entorn urbà (inclosa la 

planificació urbana i rural), la sanitat animal, la propietat intel·lectual i industrial, la 

conservació del patrimoni històric i artístic nacional i els objectius de la política social i 

cultural. 

Així mateix, hi ha una sèrie de requisits als quals no es podrà supeditar l’accés a una activitat 

de serveis o el seu exercici en els respectius territoris, com ara els basats directament o 

indirecta en la nacionalitat o el domicili social en les societats, entre d’altres. Tampoc no és 

permesa l’aplicació, cas per cas,  d’una prova econòmica consistent a supeditar la concessió 

de l’autorització a que es demostri l’existència d’una necessitat econòmica o d’una demanda 

en el mercat. 

N’hi ha d’altres requisits que, malgrat no estar prohibits, cal avaluar-los per comprovar si se 

supedita l’accés a una activitat de serveis o el seu exercici al seu compliment, com puguin ser: 

establir límits quantitatius o territorials en funció de la població o d’una distància geogràfica 

mínima entre prestadors, obligació del prestador d’adoptar una forma jurídica particular, un 

capital mínim o una qualificació professional, prohibició de disposar de diversos establiments 

en un mateix territori nacional, tenir un nombre mínim de treballadors, de respectar tarifes 

obligatòries mínimes o màximes i l’obligació que el prestador realitzi altres serveis específics. 

Des de l’aprovació de la Directiva de Serveis, totes les administracions públiques han hagut 

d’adaptar la seva normativa atès que, d’una banda, s’havien de simplificar els procediments i 

tràmits aplicables a l’accés a una activitat de serveis i al seu exercici; i de l’altra, que calia fer el 

necessari perquè els prestadors i destinataris poguessin accedir fàcilment a la informació per 

mitjà de finestretes úniques. 

En tractar-se d’una Directiva horitzontal, l’obligació de transposició per part dels Estats 

membres es torna molt més complexa, ja que la Directiva es refereix a matèries que a vegades 

són competència de l’Estat i altres de les Comunitats Autònomes i, en molts casos 

compartides per diversos legisladors i també participades pel poder normatiu de les entitats 

locals en allò que es refereixi a serveis i activitats del seu interès. 

En l’àmbit estatal, l’inici del procés de transposició de la Directiva de Serveis per part del 

govern espanyol es va iniciar amb l’aprovació de la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el 

lliure accés a les activitats de serveis i al seu exercici; llei de caràcter general, horitzontal i 

transversal que té per objecte establir les disposicions necessàries per facilitar el lliure 

establiment, la lliure circulació de prestadors de serveis, simplificant els procediments i 

fomentant un nivell adequat de qualitat en els serveis. És una llei bàsica i general en el context 

del sistema normatiu, reprodueix íntegrament i de forma pràcticament literal les disposicions 

de la Directiva de Serveis, incloses les referides a la llibertat d’establiment dels prestadors de 

serveis, sense cap desenvolupament normatiu i, per tant, sense efectuar una transposició 

formal de la normativa. 

L’operació de transposició de la Directiva de serveis es va completar per part de l’Estat amb 

altres dues Lleis, la coneguda com a Llei Òmnibus, llei 25/2009 de 22 de desembre de 

modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la llei 17/2009, com ara la Llei 

reguladora de bases de règim local i la llei de règim jurídic de les Administracions Públiques i 

del procediment administratiu comú, i la llei 1/2010, d’1 de març, de reforma de la Llei 7/1996 

de 15 de gener del comerç minorista. 

En l’àmbit autonòmic, les diferents Comunitats Autònomes, inclosa Catalunya, han aprovat 

lleis sectorials de transposició de la Directiva de Serveis. Finalment, també en l’àmbit local, els 

ens locals han hagut de fer un gran esforç atès que són Administracions amb més 

competència en la normativa afectada. 

 

La Directiva de Serveis i el planejament urbanístic. L’ordenació territorial i urbanística i la 

protecció del medi ambient com motius per condicionar la implantació de les activitats  

El considerant novè de la Directiva de Serveis estableix que aquesta només s’aplica als 

requisits que afecten l’accés a una activitat o al seu exercici. Per tant, no seria d’aplicació a 

requisits que responen a una sèrie de normes de caràcter general i imperatives que han de ser 

respectables tant pels prestadors en l’exercici de la seva activitat econòmica com pels 

particulars en la seva capacitat privada. Entre aquestes prescripcions estan les normes de 
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trànsit rodat, normes de construcció i, en concret,  les relatives a l’ordenació del territori, 

urbanisme i ordenació rural, així com la regulació de les sancions administratives imposades 

per no complir les esmentades normes. 

En principi, per tant, la resposta a la qüestió sobre l’aplicació de la Directiva de Serveis a 

l’urbanisme tindria una fàcil resposta i és que no li és d’aplicació. Tanmateix, això és una 

simplificació que no respon a la realitat per multitud de raons. 

En primer lloc, l’urbanisme està indubtablement present en al Directiva de Serveis, atès que la 

protecció del medi ambient i l’entorn urbà, inclosa la planificació urbana i rural, constitueixen 

raons imperioses d’interès general que tenen una doble missió: justificar en el seu cas 

l’establiment del règim excepcional de l’autorització i legitimar l’excepció de la regla del 

silenci positiu, establint un règim diferent que impedeixi l’obtenció de l’autorització per 

accedir a l’establiment d’una activitat de serveis. 

En segon lloc, cal tenir en compte que fins i tot en el cas d’activitats excloses de l’àmbit 

d’aplicació, la pròpia Directiva de Serveis assenyala que els Estats membres no poden utilitzar 

la regulació d’aquestes activitats per restringir la lliure prestació de serveis, sortejant 

d’aquesta manera les normes establertes en la Directiva. 

Cal reiterar que la Directiva de Serveis s’ha de llegir a la llum de la doctrina que ha anat 

conformant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en la seva tasca d’interpretació de les 

normes del Tractat. Així, per exemple, el Tribunal ha posat de manifest que el reconeixement 

de les llibertats econòmiques no és incompatible amb la possibilitat d’introduir per part dels 

Estats membres excepcions a aquelles sempre i quan s’apliquin de manera no discriminatòria, 

que estiguin justificades per raons imperioses d’interès general, que siguin adequades per 

garantir la realització de l’objectiu que persegueixen i que no vagin més enllà del necessari per 

assolir l’esmentat objectiu. 

Igualment, el concepte de “raó imperiosa d’interès general” contingut en la Directiva de 

Serveis, s’ha anat conformant amb la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió 

Europea. La definició d’aquest concepte clau és una qüestió essencial, atès que la seva 

concurrència justificarà que es puguin posar restriccions a l’exercici de les llibertats 

econòmiques. 

En l’àmbit urbanístic, en conseqüència, les úniques normes urbanístiques que justificarien 

restriccions a la implantació d’activitats són les referides a la protecció de l’entorn urbà, 

inclosa la planificació urbana i rural, i també les referides a la protecció del medi ambient. 

Però també les raons imperioses d’interès general que s’al·leguin han de ser adequades per a 

la realització de l’objectiu que han de perseguir. Així, la protecció de l’entorn urbà i el medi 

ambient han de tenir, entre d’altres objectius, el d’aconseguir un desenvolupament 

sostenible. En conseqüència, és necessari procurar un desenvolupament equilibrat i 

sostenible, especialment mitjançant el reforç de la cohesió econòmica i social. Igualment, cal 

una adequada política mediambiental. 

Des del Tractat d’Amsterdam, la política de medi ambient cobra una importància encara més 

gran dins de les polítiques comunitàries. En l’execució de les polítiques i activitats 

comunitàries han de ser integrades les exigències de la protecció del medi ambient, 

especialment, en allò relatiu a la promoció del desenvolupament sostenible. Es comencen a 

incloure llavors disposicions sectorials que insisteixen especialment en la connexió de la 

política de medi ambient amb l’ordenació del territori i amb l’ús del sòl. 

La recerca d’un equilibri entre el desenvolupament econòmic i el respecte al medi ambient 

s’ha anat incorporant a diverses normatives internacionals. El desenvolupament sostenible és 

el concepte nuclear del Dret Ambiental del nostre temps, entès com el desenvolupament que 

satisfà les necessitats del present sense posar en perill la capacitat de les generacions futures 

per satisfer les seves pròpies necessitats. El desenvolupament sostenible inclou no només un 

desenvolupament econòmic respectuós amb el medi ambient i que conservi per a les 

generacions futures els recursos actuals, sinó també un desenvolupament territorial 

equilibrat. 

En un àmbit més proper, la normativa urbanística més recent, tant l’estatal (Real Decret 

Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de sòl i 

rehabilitació urbana), com l’autonòmica (Text Refós de la Llei d’Urbanisme) parteixen des 

d’una nova perspectiva, distinta a la tradicional, que implica un punt de vista diferent de 

l’Urbanisme, fonamenta sobretot en el dret a un medi ambient adequat. 

La legislació urbanística reitera en nombroses ocasions expressions que insisteixen en aquesta 

idea: ús racional dels recursos naturals; protecció del medi ambient, prevenció i reducció de la 

contaminació; mesures de conservació i millora de la natura, la flora i la fauna i la protecció 

del paisatge, domicili lliure de soroll i altres immissions contaminants. 

El Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Lleu d’Urbanisme 

determina com a un dels principis generals de l’actuació urbanística que “El desenvolupament 

urbanístic sostenible es defineix com a la utilització racional del territori i del medi ambient i 

comporta  conjuminar les necessitats de creixement amb la preservació dels recursos naturals 

i dels valors paisatgístics, arqueològics, històrics i culturals a fi de garantir la qualitat de vida 

de les generacions presents i futures (article 3). Així mateix, “les Administracions amb 

competències en matèria urbanística han de vetllar perquè les determinacions i l’execució del 

planejament urbanístic permetin assolir, en benefici de la seguretat i el benestar de les 

persones, uns nivells adequats de qualitat de vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació 

enfront dels riscos naturals i tecnològics” (article 9). 
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D’altra banda, l’avaluació ambiental dels instruments de planejament urbanístic està 

actualment integrada en el procediment d’elaboració dels instruments de planejament 

urbanístic que hi estiguin sotmesos d’acord amb la legislació en matèria d’avaluació de plans i 

programes (article 86bis TRLUC). 

El planejament urbanístic esdevé, per tant, un instrument idoni per regular l’ordenació dels 

usos, inclosos els comercials, els de pública concurrència, hoteleria i altres activitats sense que 

el reconeixement de la llibertat d’establiment en suposi un obstacle a priori, sempre que 

aquesta planificació es faci dins de certs límits, sense incórrer en excessos, és a dir, que 

existeixi un interès general; que concorrin motius urbanístics, com ara la preservació del cas 

antic, problemes d’accessibilitat, estacionament i serveis requerits per a la implantació de 

determinades activitats; la necessitat d’equilibrar els usos de pública concurrència, hoteleria i 

altres activitats amb l’existència d’un teixit urbà que ha d’estar, també,  al serveis dels 

residents; que es justifiqui la intervenció del planejament urbanístic limitant-se a qüestions 

d’ubicació territorial, usos permesos, usos exclosos etc .. i finalment que es doni la 

proporcionalitat entre la raó urbanística, en virtut de la qual s’adopta determinada previsió i 

la mesura adoptada per aconseguir la seva satisfacció. 

Altra novetat de la Directiva de Serveis és l’exigència als Estats membres d’un procés 

d’autoavaluació per determinar si ens els seus ordenaments jurídics respectius se supedita 

l’accés a un activitat de servei o al seu exercici al compliment d’una sèrie de requisits no 

discriminatoris, com a límits quantitatius o territorials i, concretament, límits fixats en funció 

de la població o d’una distància mínima entre prestadors o el compliment d’una densitat 

màxima, per exemple. Aquests requisits, cas de donar-se, hauran de ser en tot cas no 

discriminatoris, ni directa ni indirectament, en funció de la nacionalitat; hauran d’estar 

justificats per una raó imperiosa d’interès general; hauran de ser adequats per garantir la 

realització de l’objectiu perseguit i que no vagin més enllà del necessari per aconseguir aquest 

objectiu, de manera que no puguin ser substituïts per altres mesures menys restrictives que 

permetin obtenir el mateix resultat. Per tant, s’instaura el principi de proporcionalitat, en 

virtut del qual únicament es podrà recórrer a l’establiment d’un règim d’autorització quan una 

altra mesura menys restrictiva sigui insuficient per garantir el control dels poders públics. 

D’una banda, si bé correspon a l’Administració que invoca una raó imperiosa d’interès general 

per justificar condicions a la implantació de les activitats i demostrar que la seva normativa és 

apropiada i necessària per assolir l’objectiu legítim perseguit, aquesta càrrega de la prova no 

pot arribar fins el punt d’exigir que es demostri de forma positiva que cap altra mesura 

imaginable permetria assolir aquest objectiu en les mateixes condicions. 

 

 

El Pla especial per a l’ordenació territorial dels clubs i associacions de consumidors de 
cànnabis a la ciutat de Barcelona com a instrument urbanístic que condiciona la implantació 
d’activitats 

Els clubs socials privats de fumadors de cànnabis no són activitats econòmiques degut tant a 

la consideració sense ànim de lucre que han de tenir les entitats titulars d’aquests clubs, com 

al propi caràcter no econòmic que ha de tenir l’activitat per tal de no incórrer en supòsits de 

tipicitat penal (article 368 del Codi penal) pel que fa a la distribució i foment del consum del 

cànnabis, en tant que droga no institucionalitzada (article 3.2.b Llei 20/1985, de 25 de juliol, 

de prevenció i assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència). 

No es poden definir els clubs socials privats de fumadors de cànnabis com a “serveis que es 

realitzen a canvi d’una contraprestació econòmica” (article 2 Llei 17/2009, de 23 de 

novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, en el mateix sentit 

que l’article 50 del Tractat constitutiu de la Comunitat Europea i el considerant 17è de la 

Directiva de Serveis), i tampoc no els podem considerar en cap cas inclosos en l’àmbit 

d’aplicació de la legislació dictada en transposició de la Directiva de Serveis, com serien la Llei 

estatal 20/2013, de 9 de desembre, de garantia de la unitat de mercat o la Llei 16/2015, del 21 

de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 

governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica. 

Així, mitjanant el Pla Especial s’afronta la regulació dels locals d’activitat dels clubs i 

associacions de consumidors de cànnabis, amb l’obligació de garantir el manteniment de 

l’equilibri entre la llibertat en la prestació de serveis, el dret d’associació i altres béns 

jurídicament protegibles, com són la convivència ciutadana, l’ús equilibrat dels espais públics, 

el paisatge urbà, el medi ambient i la salut. En aquest àmbit es considera que no es pot 

establir una llibertat absoluta ja que aquests béns jurídics necessiten ser protegits per part 

dels poders públics. 

La relació equilibrada entre l’ús del sòl i el respecte al medi ambient constitueix avui dia una 

prioritat per a qualsevol territori per assolir l’objectiu del desenvolupament sostenible. En 

l’actualitat, el model de sostenibilitat que s’hauria de plantejar no pot prescindir de les 

limitacions que permeten protegir el medi ambient. Entre aquestes limitacions, cal destacar la 

necessitat de planificar i gestionar el desenvolupament sostenible.  

Els Plans especials de regulació d’usos actuen sobre una trama urbana heterogènia, àmplia i 

complexa com és tot el municipi de Barcelona. Cal per tant assolir una ubicació coherent i 

equilibrada en el territori de les activitats i, per tant, cal establir un equilibri que distribueixi 

els usos en el mateix i garanteixi la seva sostenibilitat mediambiental, amb l’objectiu de 

respectar la vida i la salut dels residents. 
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En aquest sentit, el present Pla Especial ordena la incidència i els efectes urbanístics, 

mediambientals i sobre la salut que l’activitat de clubs i associacions de cànnabis produeixen 

en el territori, mitjançant la regulació de la seva intensitat i les condicions físiques del seu 

desenvolupament en funció de segons el teixit urbà, i també entre els mateixos locals on es 

desenvolupa l’activitat. Més en detall, cal indicar que la regulació del present Pla especial 

s’estableix en base al principi d’admissió de l’activitat i la no prohibició de la mateixa en la 

ciutat de Barcelona, si bé condicionada, en tractar-se de condicions estrictament 

urbanístiques tals com la superfície màxima del local, la necessitat que se situïn únicament en 

locals en planta baixa - per a una pacífica convivència amb el veïnat -, el respecte de les 

distàncies a usos protegits i altres qüestions tècniques.  

Les condicions d’establiment es troben fonamentades en la protecció mediambiental i la salut, 

així com l’ordenació del territori. En un municipi tan complex com és Barcelona amb evident 

dificultat des del punt de vista de convivència d’usos, espai públic i ciutadans, es pretén assolir 

un equilibri entre el desenvolupament de l’activitat de clubs i associacions de consumidors de 

cànnabis i la convivència ciutadana.  

Aquestes eines limitadores cal considerar-les adequades en ordre a la consecució dels 

objectius que es persegueixen i no van més enllà del que és estrictament necessari per assolir-

los ja que no responen en cap cas a raons de política econòmica, comercial ni turística. 

 
 

I.2.2. Normatives urbanístiques i sectorials 

El present Pla especial es redacta en desenvolupament de les previsions de la Carta Municipal 

de Barcelona i, en concret, el seu article 67 que preveu la figura del Pla Especial d’Usos per a 

“ordenar la incidència i els efectes urbanístics, mediambientals i sobre el patrimoni urbà que 

les activitats produeixen en el territori, mitjançant la regulació de la seva intensitat i les 

condicions físiques del seu desenvolupament en funció de les distàncies, el tipus de via urbana i 

circumstàncies anàlogues” i les previsions sobre règim d’usos del pla general metropolità, i, en 

especial, també, la de l’article 44.2 de la mateixa Carta que permet estendre aquests plans 

especials a d’altres activitats.  

D’altra banda, per la vessant urbanística s’empara en el Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, 

pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de 

febrer, el Reglament de la Llei d’urbanisme, Decret 305/2006, de 18 de juliol. 

Així mateix, s’hauran de prendre en consideració les normes urbanístiques del Pla General 

Metropolità i les diverses Ordenances municipals que poden incidir en el document 

(l’Ordenança Municipal d’Activitats i de la Intervenció Integral de l’Administració Ambiental o 

l’Ordenança del Medi Ambient de Barcelona). 

I.3. Justificació del present Pla especial urbanístic 

La instal·lació d’associacions i clubs de consum de cànnabis a partir d’una comunicació prèvia 

ha generat, com s’ha significat en els antecedents del present Pla especial urbanístic, una 

important proliferació d’aquestes entitats sense atendre a cap paràmetre d’ordenació del 

territori.  

La inexistència d’una normativa urbanística dirigida a regular l’ordenació d’aquestes entitats 

ha generat problemes de convivència importants tant amb les activitats de l’entorn com amb 

l’ús residencial, que cal regular adequadament. 

El document no prohibeix les associacions cannàbiques a la ciutat, ni tampoc els locals 

destinats a clubs socials d’aquestes associacions. El Pla especial urbanístic determina una sèrie 

de condicions de distància, de superfície màxima, d’ubicació i de criteris tècnics d’implantació 

que han de complir, tant els locals de nova implantació com els existents i, a l’efecte, s’atorga 

un termini d’adequació.  

L’objectiu és assolir un equilibri entre aquesta activitat i la convivència ciutadana, tot 

protegint alhora el medi ambient i la salut 

Així mateix, es justifica la necessitat d’incidir en els requisits d’establiment dels clubs i 

associacions de consumidors de cànnabis, atenent als criteris següents: 

 

 

I.3.1 Medi Ambient 

Aquests tipus d’activitats poden tenir incidència sobre el medi ambient, i constitueixen els 

aspectes potencialment més significatius la qualitat de l’aire, les emissions d’olors i la 

contaminació acústica, tal com s’exposa en l’informe emès des de la Direcció d’Energia i 

Qualitat Ambiental de l’Ajuntament.  

 

Qualitat de l’aire 

Aquesta activitat, atesa l’emissió dels fums de cànnabis, origina un impacte ambiental tant 

sobre la qualitat de l’aire de l’interior de l’establiment, com també potencialment, en la del 

seu entorn. Donada la seva incidència ambiental, aquestes activitats estan incloses a l’annex 

III.2b, epígraf 12.51/19 de l’OMAIIA.  

L’article 23-1 de l’Ordenança de Medi Ambient (OMA) preveu que, en la realització 

d’operacions susceptibles de desprendre fums, gasos, vapors, bafs, partícules, pols, olors, o 

altres contaminants a l’atmosfera, s’hagin d’adoptar les mesures adients que evitin la 

dispersió inadequada dels contaminants emesos fora dels locals. 
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Així mateix, l’article 25-1 de l’OMA estableix que “els fums, gasos, vapors, bafs i altres efluents 

contaminants procedents de fonts fixes conduïdes hauran d’evacuar-se a l’exterior mitjançant 

conductes o xemeneies, en les condicions i amb les característiques prescrites en aquesta 

Ordenança”. Aquestes condicions i característiques tècniques es regulen als articles 

immediatament posteriors de l’OMA, que a més fan una remissió al Reglament d’instal·lacions 

tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE) que 

serà de gran utilitat, com veurem més endavant. 

La Llei estatal 34/2007, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, estableix que les 

entitats locals “deberán adaptar las ordenanzas existentes y el planeamiento urbanístico a las 

previsiones de esta ley y de sus normas de desarrollo” (article5.3). Entre aquestes normes de 

desenvolupament hi trobem el RD 100/2011, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats 

potencialment contaminadores de l’atmosfera, segons el qual s’assimilen a aquestes activitats 

“aquella que, no estando expresamente identificada en el catálogo como tal, por sus 

características, procesos o potencial de emisión de contaminantes, sea a juicio de la autoridad 

competente similar a alguna de las actividades potencialmente contaminadoras incluidas en el 

mencionado catálogo” (article 2), o el RD 102/2011, relatiu a la millora de la qualitat de l’aire, 

que defineix com a “contaminante: cualquier sustancia presente en el aire ambiente que 

pueda tener efectos nocivos sobre la salud humana, el medio ambiente en su conjunto y 

demás bienes de cualquier naturaleza” (article 2). 

La concreció reglamentària que exigeix la normativa la podem trobar a la Instrucció tècnica 

1.1.4.2.5 del RITE, aprovada per RD 238/2013 de 5 d’abril, segons la qual “en función del uso 

del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes categorías: […] d) AE 4 

(muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes 

perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de 

la zona ocupada. Están incluidos en este apartado: […] locales de fumadores de uso continuo.”  

En alguns clubs es consumeix cànnabis barrejat amb tabac. Si es fuma en els locals, la 

contaminació interior probablement arribarà a nivells molt elevats. Per tant, caldria garantir 

un aire net a socis, consumidors i empleats.  

 

Emissions d’olors 

Les emissions d’olors es regulen tant en l’esmentat article 23.1 de l’OMA, així com en 

l’específic capítol 7. 

Les emissions d’olors, per les seves característiques, és potser la circumstància que ha 

ocasionat més queixes entre els veïns dels locals on es consumeix cànnabis, atès que es 

percep com a un consum indirecte i no necessàriament desitjat. És especialment rellevant 

destacar l’alarma social que s’ocasiona quan aquest consum indirecte té com a destinatari un 

col·lectiu potencialment feble com poden ser els infants i la tercera edat.  

Contaminació acústica 

El Títol 4rt de l’OMA, sobre contaminació acústica, estableix les normes adreçades a garantir 

la prevenció i vigilància, i en el seu cas, la correcció i reducció de la contaminació acústica 

produïda pel soroll i vibracions de qualsevol emissor, que pugui ser objecte dels efectes 

sonors que regula, en lloc públic o privat, obert o tancat, en què estigui situat, així com les 

edificacions en la seva qualitat de receptors. 

El capítol 6 sobre l’àmbit d’aplicació del soroll d’activitats inclou els establiments de pública 

concurrència i altres activitats de la normativa de prevenció i control ambiental de les 

activitats i l’Ordenança municipal d’activitats i de la intervenció integral de l’administració 

ambiental, com són les sotmeses a autorització ambiental, llicència municipal, llicència 

d’obertura, comunicació i certificació prèvia. 

Donada l’expansió d’aquests clubs i la falta de regularització, alguns estan afectant la 

convivència ciutadana, ja que poden estar ubicats en planta pis. La manca d’un adequat 

aïllament acústic, atès que no són activitats de pública concurrència, ocasionen un conflicte 

amb l’ús residencial.   

 

 

I.3.2 Salut 

El cànnabis és la droga il·legal més estesa a Espanya i a la Unió Europea. A Europa s’estima 

que 14,6 milions de joves han consumit cànnabis en el darrer any (l’11,2% d’aquet grup 

d’edat). A Espanya, el consum en el darrer any se situa en el 9,2% de la població de 18-64 anys 

i en el 14,5% entre els joves de 15-17. A Barcelona, el consum en els darrers 30 dies és del 

18% en els nois de 13-18 anys i del 15% en les noies. De totes les persones que han consumit 

cànnabis en el darrer any, el 25% presenten un consum problemàtic, sent aquesta proporció 

constant en totes les edats. A Barcelona, les darreres dades disponibles són de l’estudi FRESC-

2012 segons el qual, en població escolaritzada de 13 a 18 anys, la prevalença de consum en els 

darrers 30 dies és del 18% en els nois i del 15% en les noies. 

Els efectes sobre la salut són controvertits, per una banda hi ha efectes beneficiosos i per 

l’altra hi ha evidència sobre les conseqüències negatives d’un excés de consum. Així s’exposa 

des de l’Agència de la Salut Pública en l’informe emès en el mes d’abril d’enguany.  

Els efectes perjudicials del cànnabis venen donats per la concentració de 

tetrahydrocannabinol (THC); a més concentració i més quantitat, més patologia associada. A 

banda de l’addicció, els efectes sobre la salut són: dèficit neuropsicològic i cognitiu, 

disminució del rendiment psicomotor i augment de la accidentalitat, disminució de les 

hormones sexuals amb disminució de la fertilitat i trastorns mentals com ansietat, depressió, 

psicosi i síndrome amotivacional, entre els més importants. Tots els efectes descrits 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tetrahydrocannabinol
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anteriorment són més greus quan abans s'inicia el consum, per tant una de les poblacions més 

vulnerables són els menors i adults joves. 

Per altra banda, el potencial terapèutic del cànnabis ha estat revisat àmpliament en 

nombroses publicacions científiques, però dels més de 60 principis actius d'aquesta planta, 

solament s'ha pogut demostrar l'efecte positiu del cannabidiol (CBD). Les indicacions 

terapèutiques provades són: l’esclerosi múltiple, nàusees i vòmits secundaris a la 

quimioteràpia i a la radioteràpia, dolor neuropàtic crònic, tractament pal·liatiu per pacients 

amb càncer i sida, la síndrome de Gilles de la Tourette, síndrome d'anorèxia i caquèxia, 

control de la espasticitat muscular, glaucoma i algunes malalties inflamatòries. 

Segons l’exposat al Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-2016 (aprovat pel Plenari del 

Consell Municipal en sessió de 18 d’octubre de 2013), l’etapa de l’educació secundària 

obligatòria és clau per a la prevenció de comportaments de risc per a la salut. De fet, la 

cobertura dels programes de prevenció universal de drogues a les escoles de secundària s’ha 

mantingut estable al llarg dels darrers anys (2010 fins a l’actualitat). 

El Pla d’actuació en prevenció sobre drogues 2012-2016 (PAPD) de l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya que s’adreça a tota la població resident a Catalunya, sense distinció d’edat, 

gènere, procedència cultural, adscripció social o estil de vida, però considera l’existència de 

determinats grups d’intervenció prioritària, que són els següents: infància, adolescència i 

joventut; persones que consumeixen drogues de manera problemàtica o de risc; persones 

amb trastorns per l’abús de l’alcohol, tabac o altres drogues; persones en situació de 

vulnerabilitat social, en risc d’exclusió social o en situació de manifesta exclusió.  

 

 

I.3.3 Convivència d’usos 

Els locals on s’instal·len les Associacions i Clubs de consumidors de cànnabis es poden 

assimilar, des del punt de vista de l’exigència de requisits tècnics, als locals de pública 

concurrència, tenint en compte les afeccions i molèsties a la salut pública, i els requeriments 

de protecció dels consumidors i de l’entorn urbà. Tanmateix, per la seva naturalesa privada, 

no poden tenir la consideració d’activitats de pública concurrència. 

Al respecte, cal tenir en compte que l’Ordenança municipal de les activitats i establiments de 

concurrència pública de Barcelona determina l’exigència de respectar una distància mínima 

entre certs establiments de concurrència pública i altres establiments amb usos 

d'equipament, tot preveient l’exigència de respectar distàncies de 100 ó 200 metres entre 

locals i respecte determinats equipaments protegits.  

 

 

 

I.4. Objectius del present Pla especial urbanístic 

El present Pla especial urbanístic té per objectiu configurar un marc jurídic que reguli les 

condicions d’establiment en el territori dels locals consistents en clubs de fumadors de 

cànnabis, així com determinades condicions tècniques que hauran de complir tant els clubs ja 

existents com els nous establiments que s’implantin en la ciutat de Barcelona.  

D’aquesta manera, el document urbanístic té com a objectiu incidir en els requisits 

d’establiment dels locals destinats a clubs socials privats de fumadors de cànnabis, atenent als 

criteris següents: 

- Convivència pacífica  

- Dret a l’associació  

- Dret a la salut pública 

 

A partir de la justificació analitzada en l’apartat precedent, la regulació pretén assolir una 

convivència pacífica d’aquestes activitats amb altres usos que es desenvolupen en la ciutat –

sobretot el residencial-, així com garantir la preservació de la salut dels ciutadans i ciutadanes 

i el medi ambient, sense que per aquest motiu el dret fonamental d’associació es vegi minvat 

de manera desproporcionada. 

L’objectiu de la regulació urbanística no és limitar el desenvolupament del dret a la llibertat 

personal, el dret d’associació i d'altres drets declarats constitucionalment com a fonamentals, 

sinó establir els paràmetres d’equilibri entre el seu exercici i l'exercici d'altres drets 

fonamentals com són la integritat física i moral, la protecció de la salut i el gaudi d’un medi 

ambient adequat per al desenvolupament de la persona. En aquest sentit, l’article 43 de la 

Constitució espanyola exposa que és competència dels poders públics la garantia i tutela de la 

salut pública a través de mesures preventives.  

La regulació que el Pla especial urbanístic aborda és estrictament de caire urbanístic i relativa 

a concretar els condicionants d'emplaçament per a l’establiment de l’activitat en el territori, 

que constitueix tot el municipi de Barcelona. 

En canvi, serà la corresponent Ordenança reguladora de l’activitat, l’instrument jurídic que 

establirà els requisits tècnics concrets d'implantació per al desenvolupament dels clubs i les 

associacions de consumidors de cànnabis. 

Segons s’exposa en el Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-2016, el cànnabis és la 

substància il·legal que té un consum més estès en tots els grups d’edat, sent la prevalença en 

els homes joves de 29,9% i en les dones del 16%. En la població de 35-64 anys, aquests 

percentatges són del 13,6 i del 6,6% respectivament. Per tant, l’etapa de l’educació 

secundària obligatòria és clau per la prevenció de comportaments de risc per a la salut.   
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Són col·lectius prioritaris del Pla d’Actuació en prevenció sobre drogues 2012-2016 (PAPD): la 

infància, adolescència i joventut; les persones que consumeixen drogues de manera 

problemàtica o de risc; les persones amb trastorns per l’abús d’alcohol, tabac o altres 

drogues; i les persones en situació de vulnerabilitat social, en risc d’exclusió social o en 

situació manifesta d’exclusió. Per aquest motiu i, seguint amb les recomanacions de la 

Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, del Departament de Salut, per al qual s’aproven 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, es 

considera adequat i proporcionat amb els objectius del present pla especial, l’establiment 

d’una limitació de la seva ubicació amb la definició d’una distància mínima entre els diferents 

clubs i també entre els clubs i els centres educatius, els sòls qualificats de Sistemes 

d’equipaments comunitaris i dotacions (tant actuals com futures), i els Centres d’atenció i 

seguiment de drogodependències (CAS), actualment existents.  

Segons s’exposa des de l’Agència de Salut Pública, la regulació de la distància entre clubs té 

com  a objectiu evitar la seva elevada concentració territorial i afavoreix una més adequada 

convivència dels usos en el territori.  

La distància amb centres educatius, té com a objectiu també evitar la convivència dels clubs 

cànnabics en una situació d'excessiva  proximitat amb un tipus d’equipaments on hi ha una 

elevada concentració de població jove, que tal com s’ha assenyalat és el col·lectiu amb major 

vulnerabilitat pel que fa al consum de cànnabis. 

La distància respecte els CAS es justifica plenament en la pretensió de no posar en risc la salut 

de persones que estan en procés de tractament d’addicions. 

Per últim, i pel que fa a la limitació d’establir distàncies respecte a  sòls qualificats 

d’equipament,  té com a objectiu evitar que un futur desenvolupament dels usos propis 

d’aquest tipus de sòls, pugui col·lidir amb l’existència de clubs socials de consumidors de 

cànnabis.  

En el PABD hi figuren diverses línies d’estratègia, entre elles l’abordatge de ciutat. Es configura 

una política transversal comuna pel que fa al consum de drogues al conjunt de la ciutat. 

Aquesta política hauria de tenir en consideració la diversitat i les particularitats dels diversos 

territoris.  

En aquest sentit, el present Pla especial urbanístic té en consideració, a l’hora de concretar 

condicionants per a l’establiment de clubs de consumidors de cànnabis, que no tot el teixit 

territorial de la ciutat és uniforme.  

No es pot obviar que a la ciutat de Barcelona existeixen nuclis antics (Ciutat Vella, 

Barceloneta, Poble Sec, Sants, Les Corts, Sant Ramon Nonat, Sarrià, Gràcia, Farró, Horta, Sant 

Andreu, Sagrera, Santa Eulàlia de Vilapiscina, Camp de l’Arpa i Poble Nou), amb unes 

característiques morfològiques molt ben diferenciades respecte la resta de la ciutat. 

Aquests nuclis antics es corresponen bàsicament amb els teixits dels cascs antics que 

conformaven els antics municipis que es varen agregar a la ciutat a finals del segle XIX i 

principis del segle XX. La delimitació concreta del límit inclou també altres teixits que en 

continuïtat amb els anteriors, comparteixen característiques del teixit edificatori (parcel·lació 

petita, alta densitat, carrers estrets, etc.). La compacitat d'aquests teixits, amb una estructura 

parcel·lària de gra petit i també amb una dimensió d'illes força menor que la de les trames de 

la resta de la ciutat i una accessibilitat limitada amb carrers estrets en el seu interior,  fa 

indispensable parar atenció en aquestes parts de la ciutat per establir una regulació adient a 

la seva estructura urbana diferenciada de la resta. 

És per això que en base a aquesta distinció morfològica del teixit edificatori, s’estableixen 

unes distàncies mínimes, segons si es tracta de nuclis antics o de la resta de ciutat, tant en 

relació amb els diferents locals destinats al consum de cànnabis o entre aquests locals i els 

usos protegits (centres docents d’educació obligatòria, centres d’atenció a i seguiment de 

drogodependències i sòls qualificats de sistemes d’equipaments comunitaris i dotacions).  

Per tal d’evitar una densificació en el territori d’aquests tipus de locals, la distància que es 

concreta entre aquests també depèn del teixit del on s’ubiquin. 

 

El Pla especial urbanístic realitza una sèrie de determinacions per als locals destinats a clubs 

socials privats de fumadors de cànnabis de nova implantació en el territori i, d’acord amb 

l’article 108 del Text refós de la Llei d’urbanisme, conté les disposicions per resoldre les 

qüestions que les noves determinacions urbanístiques plantegen amb relació a les 

preexistents.  

 

Malgrat que les determinacions del Pla especial urbanístic són directament executives, 

s’efectuen unes determinacions temporals lligades al termini màxim de 18 mesos, termini dins 

el qual les activitats existents han d’adequar-se a determinats requeriments tècnics com són 

l’obligació de doble porta per accedir al local i l’extracció de fums per xemeneia, a que es es fa 

referència en la normativa del present Pla especial urbanístic. Transcorregut aquest termini, 

les activitats que no hagin procedit a adequar les seves instal·lacions als requeriments tècnics, 

els hi serà d’aplicació el règim de fora d’ordenació (article 119 del Reglament de la Llei 

d’urbanisme i 108 del Text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, 

amb les modificacions de la Llei 3/2012, de 22 de febrer), i hauran de cessar immediatament. 
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I.5. Formulació i tramitació. Programa de participació ciutadana. 

El present Pla especial urbanístic és d’iniciativa pública, promogut per l’Ajuntament de 

Barcelona d’acord amb allò establert en l’article 78 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.  

La seva tramitació queda regulada en l’article 68 de la Carta Municipal de Barcelona i en els 

articles 80 i 85 del reiterat Text Refós de la Llei d’Urbanisme. L’article 68 de la Carta Municipal 

de Barcelona disposa al respecte que per a l’aprovació dels plans especials urbanístics s’ha de 

seguir el procediment següent: aprovació inicial per l’Alcalde; informació pública durant el 

termini d’un mes i aprovació definitiva pel Consell Municipal. Tanmateix, el Decret de 

l’Alcaldia d’11 de juny de 2012 va delegar en la Comissió de Govern la competència per a 

l’aprovació inicial dels plans especials urbanístics. 

Pel que fa a la participació ciutadana en la tramitació del Pla especial urbanístic, durant la 

tramitació del Pla especial urbanístic i, especialment a partir de la seva aprovació inicial, s’han 

produït diverses taules de treball entre els representants legals d’algunes associacions de 

consumidors de cànnabis, la Federació d’Associacions de consumidors de cànnabis i el propi 

Ajuntament de Barcelona. Així mateix, paral·lelament en el temps s’han iniciat les tasques de 

formulació de l’Ordenança municipal reguladora de l’activitat. És voluntat, i així s’està produït, 

que existeixi un diàleg obert, transparent i continu entre l’Ajuntament i els esmentats actors i 

altres que vulguin adherir-se. La regulació urbanística i de la pròpia activitat serà més 

enriquidora i fructífera si es produeix una confluència de voluntats i l’observança d’uns criteris 

comuns per a un desenvolupament pacífic de l’activitat.  

En el document que es presenta per a l’aprovació definitiva s’han recollit recomanacions 

exposades en les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública del document 

urbanístic aprovat inicialment, així com de les recomanacions efectuades en les reunions 

mantingudes amb els representants de les diferents associacions de consumidors de cànnabis.  

 

 

 

I.6. Contingut documental del Pla especial urbanístic 

L’article 69 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme estableix que els plans especials urbanístics 

contenen les determinacions que exigeixen el planejament territorial o urbanístic 

corresponent i a manca d’aquest, les pròpies de llur naturalesa i llur finalitat, degudament 

justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols, les normes i els catàlegs que 

escaiguin. 

Per la seva banda, l’article 94.1 del Reglament de la Llei d’Urbanisme determina que “Els plans 

especials urbanístics estan integrats per la documentació escrita i gràfica adequada a llur 

naturalesa i finalitat. En qualsevol cas, hauran de contenir una memòria descriptiva i 

justificativa de la necessitat o conveniència del pla i de l’ordenació que aquest preveu i els 

plànols d’informació i d’ordenació que corresponguin” 

En el cas que ens ocupa, el Pla especial urbanístic conté Memòria informativa i justificativa, 

Normativa urbanística, plànols d’anàlisi i de proposta, avaluació econòmica, pla d’etapes, 

informe ambiental i la justificació que es compleixen  les determinacions del planejament 

urbanístic general sobre mobilitat sostenible. 

 

 

 

I.7. Descripció de la proposta del Pla especial urbanístic 

El present Pla Especial Urbanístic estableix les condicions urbanístiques que hauran de complir 

tots els clubs socials de fumadors de cànnabis en el terme municipal de Barcelona per a 

l’establiment dels seus locals destinats a clubs socials de fumadors de cànnabis 

Per establir aquestes condicions, s’han tingut en consideració la ubicació concreta dels locals 

amb aquest destí que ja existeixen actualment, així com la relació entre ells. També es 

consideren la ubicació del que s’anomena “usos col·lectius protegits” (els centres docents 

d’educació obligatòria, els centres d’atenció i seguiment de drogodependències i els sòls 

actualment qualificats d’equipament comunitari i dotacions) 

El Pla especial urbanístic detecta on s’exerceix en l’actualitat amb els corresponents títols 

administratius l’activitat de Clubs socials privats consistents en associacions de consumidors 

de cànnabis regulades a l’epígraf 12.51/19 de l’Ordenança Municipal d’Activitats i de la 

Intervenció Integral de l’Administració Ambiental. En el plànol d’informació 1 es grafia la 

localització els 120 clubs i associacions de consumidors de cànnabis que s’han implantat a 

partir d’una comunicació prèvia a l’Ajuntament i els 22 que, en data 12 de juny de 2014, 

havien iniciat la tramitació amb alguna Entitat Ambiental de Control amb l’objecte 

d’aconseguir la certificació tècnica i ja disposaven de data d’inspecció per part de la 

corresponent EAC. Així mateix, es grafien els 17 locals que en data 12 de juny de 2014 havien 

obtingut certificat d’aprofitament urbanístic, havien realitzat les obres necessàries per a 

l’adequació del local amb la tramitació de la corresponent autorització municipal, i a més 

havien iniciat amb alguna EAC els tràmits per a l’obtenció de certificació tècnica per al 

desenvolupament de l’activitat emmarcada en l’epígraf l’epígraf 12.51/19 Casa o centre de 

reunió, o de difusió de la cultura, valors o afeccions d’un col·lectiu específic, d’acord amb 

l’OMAIA. 
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I.7.1 Criteri de distàncies mínimes i distribució territorial 

S’estableixen unes distàncies mínimes que tots els locals de clubs socials de consumidors de 

cànnabis han de complir com a condició per al seu establiment en el territori. Aquestes 

distàncies mínimes que les activitats destinades a clubs socials de consumidors de cànnabis 

han de respectar és respecte als usos col·lectius protegits, que s’identifiquen amb els centres 

docents d’educació obligatòria, els centres d’atenció i seguiment de drogodependències i els 

sòls actualment qualificats d’equipament comunitari i dotacions; i també són distàncies 

mínimes a guardar entre clubs de consumidors de cànnabis. 

S’estableixen uns radis mínims de 100 metres de manera general per a tota la ciutat que s’ha 

de respectar per a l’emplaçament d’una activitat de clubs social de consumidor de cànnabis, 

que pren com a referència el règim de distàncies a determinats usos protegits establerta a 

l’Ordenança Municipal de les activitats i dels establiments de concurrència pública de 

Barcelona, aprovada definitivament en el Plenari del Consell Municipal en la sessió celebrada 

el dia 11 d’abril i publicada en el Butlletí Oficial de la Província en data 16 de juliol de 2003. 

Aquest radi mínim s’incrementa pels nuclis antics a 150 metres ja que es tracta de teixits 

morfològicament més densos, amb un estructura parcel·laria de gra més petit i una 

compacitat edificatòria força més elevada. 

En la següent figura es concreta com s’ha de calcular la distància entre els locals destinats a 

clubs socials privats de fumadors de cànnabis i els usos col·lectius protegits: 

 

 

 

 

A continuació s’exemplifiquen uns casos concrets en diferents tipus de trama urbana 

característica de Barcelona: 

 

 

TRAMA DE L’EIXAMPLE 
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TRAMA DE NUCLI ANTIC 

 

TRAMA DE LA BARCELONETA 

I.7.2 Criteri de superfície màxima dels locals 

L’activitat concreta que es desenvolupa en aquests locals fa necessari establir una superfície 

màxima dels locals atès, bàsicament, a dos aspectes: evitar la concentració excessiva dins els 

propis locals, amb la finalitat bàsica de protegir la salut de la població consumidora i dels 

treballadors dels locals, i també evitar la concentració excessiva a la via pública, en el sentit 

que no se’n derivi un increment del risc no controlable en la mateixa. Per aquest motiu, es 

limita la superfície dels locals en 200 m2 de superfície útil màxima. Tot considerant l’ocupació  

que preveu el Codi Tècnic de l’Edificació per a una activitat anàloga, com pot ser un bar, i amb 

una proporció del 30% de la seva superfície destinada a serveis, resulta una ocupació de 100 

persones.  

Cal fer referència, en aquest sentit, a la jurisprudència que estableix com a criteri de tipicitat 

del consum de cànnabis el nombre de persones reunides, de manera que un nombre excessiu 

de persones comporta ultrapassar els marges indeterminats de consum privat que hom podria 

considerar no tipificats. 

 

 

I.7.3 Criteri d’ubicació dels locals 

L’activitat que es desenvolupa en un club social de cànnabis, malgrat el seu caràcter privat, és 

susceptible de generar molèsties similars a les que pot generar una activitat de pública 

concurrència, és per aquest motiu que es considera que cal establir un condicionat concret 

per a la ubicació d’aquests locals en el sentit que han de disposar d’un accés independent des 

de la via pública i els locals hauran d’estar ubicats en planta baixa. 

 

 

I.7.4 Criteris tècnics d’implantació 

Aquestes activitats poden tenir una incidència directa sobre el medi ambient, principalment 

pel que fa a tres aspectes bàsics. Primer, la qualitat de l’aire, degut a l’emissió de fums que 

poden afectar també al seu entorn. Això fa que s’hagin d’adoptar mesures que evitin la 

dispersió dels contaminants fora dels locals. Segon, l’emissió d’olors, al tractar-se d’activitats 

potencialment generadores d’olors, cal establir les mesures necessàries per evitar l’emissió 

d’olors a l’exterior. Tercer, la contaminació acústica, tot i no tractar-se d’una activitat de 

pública concurrència, és un tipus d’activitat que pot generar soroll i per tant es considera 

necessari posar mesures que evitin la propagació de soroll a l’exterior. En base a aquests 

aspectes mediambientals, es preveu l’obligatorietat de disposar de doble porta per tal 

d’accedir a l’interior del local.  
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Els locals on es consumeix cànnabis són locals de fumadors d’ús continuat.  Els fums emesos 

pels locals de fumadors són considerats contaminants als efectes previstos a l’article 25-1 de 

l’OMA, i per tant l’Administració municipal exigeix que la seva emissió a l’exterior s’efectuï per 

xemeneia, atenent a les competències que la pròpia normativa atorga als municipis. 

A més, l’OMA preveu al seu article 27-2 la possibilitat d’exigir mesures preventives i/o 

correctores per minimitzar les emissions d’olors a les activitats incloses al seu annex I.3, el 

qual inclou “qualsevol altra activitat no prevista anteriorment que pugui generar olors” entre 

les quals, com hem vist, la ITE 1.1.4.2.5 del RITE inclou els locals de fumadors d’ús continuat. 

 

 

I.7.5 Criteris tècnics per als locals destinats a clubs socials privats de fumadors de cànnabis 

existents 

Les activitats de clubs socials privats consistents en associacions de consumidors de cànnabis 

degudament implantades en el moment de l’entrada en vigor del present Pla especial 

urbanístic que no compleixin amb el règim de distàncies mínimes que s’estableix; se situïn en 

un local que superi superfície útil de 200 m2; no disposin d’un accés independent des de la via 

pública i no estiguin situats en planta baixa, restaran en règim de disconformitat. 

 

Les activitats de clubs socials privats consistents en associacions de consumidors de cànnabis 

degudament implantades en el moment de l’entrada en vigor del present Pla especial 

urbanístic que NO disposin de doble porta d’accés a l’interior del local o vestíbul de separació 

entre la porta d’entrada i la sala principal i que NO realitzin l’emissió de fums contaminants 

per xemeneia, disposaran d’un termini de 18 mesos des de la vigència del Pla especial 

urbanístic, per adequar-se. 

 

Transcorregut aquest termini sense que el local on es desenvolupa l’activitat de club social 

privat consistent en Associació de consumidors de cànnabis hagi complert amb aquests 

requisits tècnics, l’activitat restarà fora d’ordenació i sotmesa a cessament immediat. 

 

Als efectes de la regulació del pla, es consideren com a existents els locals destinats a clubs 

socials de consumidors de cànnabis aquells implantats en el territori i en funcionament en el 

moment d’inici de la formulació d’aquesta figura de planejament, així com aquells que en el 

moment de l’entrada en vigor de l'acord de suspensió de comunicacions prèvies d’inici 

d’activitats per a la instal·lació i/o ampliació dels clubs socials privats consistents en 

associacions de consumidors de cànnabis - això és el 12 de juny de 2014-, havien iniciat la 

tramitació amb alguna Entitat Ambiental de Control amb l’objecte d’aconseguir la certificació 

tècnica i ja disposaven de data d’inspecció per part de la corresponent EAC, i aquells que 

també havien obtingut certificat d’aprofitament urbanístic, havien realitzat les obres 

necessàries per a l’adequació del local amb la tramitació de la corresponent autorització 

municipal, i a més havien iniciat amb alguna EAC els tràmits per a l’obtenció de certificació 

tècnica per al desenvolupament de l’activitat emmarcada en l’epígraf 12.51/19 Casa o centre 

de reunió, o de difusió de la cultura, valors o afeccions d’un col·lectiu específic, d’acord amb 

l’OMAIIA, en el seu redactat actualment vigent. 

 

El nombre dels clubs i associacions de consumidors de cànnabis que es troben en el primer 

supòsit són 120 (el cens s’ha vist disminuït respecte al document aprovat inicialment ja que en 

el transcurs d’aquests temps, alguns han cessat en la seva activitat). El nombre de clubs que 

es troben en el segon supòsit són 22, d’acord amb les dades facilitades a l’Ajuntament de 

Barcelona per part de les diferents Entitats Ambientals de Control acreditades a l’efecte. I el 

nombre de clubs que es troben en el tercer supòsit, és de 17. 

En tots dos supòsits, per tal d’obtenir la certificació tècnica de l’EAC i poder tramitar la 

comunicació prèvia a l’inici de l’activitat, caldrà que s’adeqüin als requeriments tècnics 

relatius a disposar de doble porta per accedir a l’interior del local i realitzar l’extracció de fums 

contaminants d’acord amb l’OMA, (requisits c) i d) de l’article 8). L’incompliment del règim de 

distàncies , la superació de la superfície útil màxima o la seva situació en una posició diferent a 

la planta baixa no impedirà la seva implantació, però els serà d’aplicació el règim d’usos 

disconformes. 
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II.- AVALUACIÓ ECONÒMICA 

 

A L’article 69.1 de la TRLLU Determinacions i documentació dels plans especials urbanístics 

s’especifica que: 

 

1. Els plans especials urbanístics contenen les determinacions que exigeixen el planejament 

territorial o urbanístic corresponent o, a manca d'aquest, les pròpies de llur naturalesa i llur 

finalitat, degudament justificades i desenvolupades en els estudis, els plànols, les normes i els 

catàlegs que escaiguin. 

 

A l’article 92.2 del decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la llei 

d’urbanisme es determina que els plans especials urbanístics no previstos pel pla d’ordenació 

urbanística municipal han de justificar la necessitat de llur formulació i llur compatibilitat amb 

el planejament urbanístic general. A aquests efectes, es consideren compatibles amb el 

planejament urbanístic general, i no requereixen la seva modificació prèvia: 

 

a) Els plans especials urbanístics que estableixin determinacions de protecció del 

patrimoni cultural, del paisatge i dels valors ambientals concurrents, o que estableixin 

les limitacions d’usos necessàries per ordenar la incidència i els efectes urbanístics, 

ambientals i sobre el patrimoni urbà que les activitats produeixen sobre el territori, 

sempre que no alterin els usos principals establerts pel planejament general. 

 

La llei d’urbanisme determina que els instruments que han de contemplar un estudi econòmic 

són: els plans d’ordenació urbanística municipal que han considerar únicament un informe de 

sostenibilitat econòmica (art. 59.3,d)), no així els programes d’actuació urbanística municipal 

(art. 61.1,d)) o els plans parcials urbanístics (art. 66.1,d)) on es considera necessari realitzar 

una avaluació econòmica justificant la seva viabilitat i un informe de sostenibilitat econòmica 

que ponderi l'impacte de les actuacions previstes en les finances públiques de les 

administracions responsables de la implantació i el manteniment de les infraestructures i de la 

implantació i prestació dels serveis necessaris. Als plans de millora urbana se’ls apliquen les 

mateixes prescripcions que als plans parcials exceptuant en el que respecta a les cessions de 

sistemes. 

 

Per als plans especials no s’especifica que hagin d’incorporar una avaluació econòmica o un 

informe de sostenibilitat econòmica i s’entén per tant que dependent del tipus de pla tindria 

sentit o no realitzar-lo. 

 

Els objectius generals del Pla especial urbanístic tenen a veure principalment amb assolir o 

mantenir una mixtura d’usos equilibrada a la ciutat, la preservació de la qualitat de l’espai 

públic i atendre a la diversitat morfològica dels teixits urbans. 

 

D’aquesta forma el Pla delimita unes àrees de nucli antic de la ciutat on les distàncies entre 

locals i entre aquests i els usos protegits són majors que a la resta de la ciutat, atenent al seu 

teixit morfològic. 

 

El Pla especial urbanístic no delimita cap polígon d’actuació urbanística, no s’especifiquen de 

forma directa beneficis o càrregues relacionades amb indemnitzacions, expropiacions, 

afectacions, costos d’urbanització o qualsevol altra càrrega. Per tant, no hi ha cap element 

que justifiqui l’elaboració d’una avaluació econòmica. 

 

En relació amb l’informe de sostenibilitat econòmica i d’acord amb les característiques del pla 

es considera el següent: 

 

• No procedeix fer cap justificació diferenciada sobre la suficiència i adequació del sòl 

destinats a l’ús que es regula, atès que no hi ha prohibició en el seu emplaçament. Els 

locals que no s’adeqüin als requeriments tècnics concretats en la normativa en un 

període màxim de 18 mesos des de l’entrada en vigor del pla hauran de cessar en la 

seva activitat. D’aquesta manera, s’atorga un període de temps per complir la 

normativa tècnica, el pla no deixa immediatament en règim de fora d’ordenació les 

activitats incompatibles.  

 

• No és possible valorar l’impacte de les actuacions previstes en les finances públiques 

de les administracions responsables de la implantació i del seu manteniment i la 

prestació dels serveis necessaris. El pla únicament estableix condicions d’implantació 

per als locals de clubs socials de consumidors de cànnabis, no delimita actuacions 

urbanístiques o implantació d’infraestructures concretes que puguin ser avaluables i 

en tot cas, de cara la posada en marxa del pla els impactes són molt poc significatius. 

 

 

 

III.- PLA D’ETAPES 

 

Les determinacions d’aquest pla són d’execució immediata. S’estableix un pla d’etapes de 4 

anys, com a horitzó temporal per al desenvolupament de les determinacions proposades. En 

aquest període es preveu l’aprovació definitiva de l’Ordenança municipal que reguli les 

condicions de desenvolupament de l’activitat, la qual cosa podrà incidir en la regulació 

contemplada en aquest Pla especial urbanístic, el qual es podrà veure modificat.  

Les activitats de clubs socials privats consistents en Associacions de consumidors de cànnabis 

degudament implantades en el moment de l’entrada en vigor del present Pla especial 
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urbanístic que no compleixin amb els requeriments tècnics c) i d) de l’article 8 de la 

normativa, disposaran d’un termini de 18 mesos des de la vigència del Pla especial urbanístic, 

per adequar-se. 

Transcorregut aquest termini sense que el local on es desenvolupa l’activitat de club social 

privat consistent en Associació de consumidors de cànnabis hagi complert amb aquests 

requisits tècnics, l’activitat restarà fora d’ordenació i sotmesa a cessament immediat.  
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IV.- INFORME MEDIAMBIENTAL 

 

L’Avaluació Ambiental de Plans i Programes emana de la Directiva europea 2001/42/CE, sobre 

avaluació ambiental de plans i programes, que té com objectiu assolir un elevat nivell de 

protecció del medi ambient i contribuir a la integració dels aspectes ambientals en la 

preparació i adaptació de plans i programes amb el fi de promoure un desenvolupament 

sostenible. 

Al 2014, va entrar en vigor la Llei 21/2013 de 9 de desembre, d’avaluació ambiental que 

transposa en l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol la Directiva 2001/42/CE, relativa a plans 

i programes i la Directiva 2011/92/UE, de 13 de desembre d’avaluació de les repercussions de 

determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient.  

La Llei aplega en un únic text el règim jurídic de l’avaluació de plans, programes i projectes, i 

estableix un conjunt de disposicions comunes que aproximen l’aplicació de les dues 

regulacions. S’unifiquen en una sola norma dues disposicions: la Llei 9/2006, de 28 d’abril, 

sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient, i el Reial 

decret legislatiu 1/2008, d’11 de gener, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’avaluació de 

l’impacte ambiental de projectes i modificacions posteriors a aquest text refós. La Llei va 

preveure un termini d’un any perquè les comunitats autònomes puguin adaptar la seva 

normativa.  

En l’àmbit autonòmic, Catalunya disposa de la Llei 6/2009, del 28 d’abril d’avaluació ambiental 

de plans i programes, que és anterior a la llei estatal de referència. Mentre no es produeixi 

l’adaptació a la llei bàsica estatal, cal adoptar les regles establertes per la disposició addicional 

8a. de la Llei 16/2015, del 21 de juliol de simplificació de l’activitat administrativa de 

l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat 

econòmica. 

Aquesta disposició addicional (8a.) de la Llei 16/2015 manté totes les prescripcions de la Llei 

6/2009 que no entrin en contradicció amb la normativa estatal bàsica. A més de canviar 

algunes denominacions i terminis també defineix els criteris per plans i programes objecte 

d’avaluació ambiental estratègica. L’apartat c) del punt sisè s’estableix: 

“c) No han d’ésser objecte d’avaluació ambiental estratègica, per la manca d’efectes 

significatius que produeixen sobre el medi ambient, o perquè els efectes ja han estat avaluats 

en el planejament urbanístic general:  

Primer. El planejament urbanístic derivat no inclòs en l’apartat tercer de la lletra a que es 

refereix només a sòl urbà o que desenvolupa planejament urbanístic general avaluat 

ambientalment.“ 

D’aquesta forma, d’acord en la legislació vigent, el present Pla especial urbanístic, en tractar-

se d’un planejament derivat de caràcter sectorial i que no té incidència en el Sòl no 

urbanitzable, no entra dins els supòsits obligatoris d’avaluació ambiental estratègica.  

Encara que el present Pla especial no sigui objecte d’avaluació ambiental estratègica, estableix 

una regulació de caràcter restrictiu que precisament té com a objectiu el de permetre 

l’equilibri i la convivència entre els diferents usos a la ciutat la qual cosa es planteja com una 

millora de la realitat existent i de la seva evolució i no com un plantejament estratègic de 

canvi de model que pugui afectar negativament les condicions ambientals del medi. 
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V.- ESTUDI DE MOBILITAT 

 

La regulació de la mobilitat a Catalunya emana de La Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 

mobilitat, que té com a objectius bàsics integrar les polítiques de desenvolupament urbà i 

econòmic amb les de mobilitat per a aprofitar al màxim els transports col·lectius, prioritzar el 

transport públic i la mobilitat sostenible, fomentar la intermodalitat, ajustar els sistemes de 

transport a la demanda en zones de baixa densitat de població, disminuir la congestió de les 

zones urbanes, augmentar la seguretat viària, reduir la congestió i la contaminació i afavorir 

els sistemes de transport a la demanda dels polígons industrials. 

A escala de ciutat, i per assolir els objectius que marca la Llei de Mobilitat, l’Ajuntament de 

Barcelona disposa del Pla de Mobilitat Urbana, document que estableix les prioritats en 

matèria de mobilitat a la capital catalana durant els propers anys. El pla elaborat per 

l'Ajuntament de Barcelona pretén potenciar els desplaçaments a peu, en bicicleta i en 

transport públic i situar la contaminació atmosfèrica per sota dels límits que marca la UE. 

A més, la Llei determina un conjunt d’instruments de planificació de la mobilitat aplicables a 

altres escales geogràfiques. Tal com determina l’article 18 de la llei, per tal d’aprovar els plans 

territorials d’equipaments o serveis, els plans directors, els plans d’ordenació municipal i els 

projectes de noves instal·lacions que es determinin per reglament, hauran d’incloure un 

estudi d’avaluació de la mobilitat generada. 

Segons estableix de forma més concreta el Decret 344/2006, de 19 de setembre de 2006, per 

a l’elaboració dels estudis d’avaluació de mobilitat generada, l’estudi d’avaluació de la 

mobilitat generada és un instrument d’avaluació i seguiment de la mobilitat per calcular 

l’increment potencial de desplaçaments derivats d’una nova planificació, analitzar el seu 

impacte en les xarxes de transport i valorar les mesures proposades per gestionar de manera 

sostenible la nova mobilitat (art. 2 Decret 344/2006). 

Aquest decret pretén donar resposta a una realitat canviant en la gestió de la mobilitat, en la 

qual les xarxes per a vianants, bicicletes i transport col·lectiu incrementen el seu 

protagonisme en la satisfacció de les necessitats de mobilitat dels ciutadans, i en la qual 

també els valors de qualitat de vida, seguretat en els desplaçaments i sostenibilitat han 

d’estar cada dia més presents en el disseny i la gestió de la xarxa viària.  

En el cas del planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, el Decret 344/2006 

especifica en l’article 3 que caldrà incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat generada en 

el cas que tinguin per objectiu la implantació de nous usos o activitats: 

“c) Planejament urbanístic derivat i llurs modificacions, que tinguin per objectiu la implantació 

de nous usos o activitats.” 

Per tant, i d’acord amb la legislació de la mobilitat, el present Pla especial urbanístic, en 

tractar-se d’un planejament derivat de caràcter sectorial i que no té per objectiu la 

implantació de nous usos o activitats, no ha d’incloure un estudi d’avaluació de la mobilitat 

generada. 
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VI.- NORMATIVA URBANÍSTICA 

 

Article 1.- Àmbit d’aplicació 

 

L’àmbit d’aplicació el present Pla Especial es correspon amb l’àmbit territorial del municipi de 

Barcelona. 

 

 

Article 2.- Objecte del Pla especial urbanístic 

 

El present Pla especial urbanístic té per objecte establir les condicions urbanístiques que es 

consideren més adequades per compatibilitzar el dret d’associació de les persones 

consumidores de cànnabis amb l’exercici d'altres drets fonamentals com són la integritat física 

i moral, la protecció de la salut i el gaudi d’un medi ambient adequat per al desenvolupament 

de la persona. 

 

En aquest sentit, el Pla Especial Urbanístic concreta els paràmetres urbanístics que haurà de 

complir qualsevol local que es destini a club social privat de fumadors de cànnabis, activitat 

actualment emmarcada en l’epígraf 12.51/19a de l’Ordenança Municipal d’activitats i de la 

Intervenció Integral de l’Administració Ambiental (OMAIIA). Per establir paràmetres per a la 

ubicació es tenen en consideració determinats  usos col·lectius protegits així com distàncies 

entre locals.  

 

El Pla especial urbanístic regula de manera específica: 

 

a. La situació de les activitats existents en el territori en el moment de l’entrada en vigor 

del present instrument de planejament. 

b. Les condicions tècniques dels locals: la superfície útil màxima, la ubicació concreta dins 

l’edifici,  la necessitat de doble porta d’accés i l’extracció dels fums contaminants. 

 

 

Article 3.- Contingut documental del Pla especial urbanístic 

 

El present Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs i associacions de 

consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona, està integrat pels següents documents: 

- Memòria informativa i justificativa 

- Avaluació econòmica  

- Pla d’etapes 

- Informe mediambiental 

- Estudi de mobilitat  

- Normativa urbanística 

- Documentació gràfica 

 

El cos regulador del Pla Especial Urbanístic el constitueix la present normativa urbanística. 

La documentació gràfica del present Pla Especial Urbanístic és vinculant pel que fa als límits 

dels nuclis antics. Les ubicacions concretes dels locals existents així com dels usos col·lectius 

protegits s’hauran de comprovar en cada cas. 

 

 

Article 4.- Marc legal 

 

1. Atès que l’objecte del Pla Especial és regular els paràmetres urbanístics que hauran de 

complir els clubs socials privats de consumidors de cànnabis, les determinacions del 

mateix s’han de referir a la seva aplicació i interpretació a la normativa vigent amb 

relació al tipus d’activitat contemplada, tant les de rang estatal, com autonòmic, com 

local, segons les matèries de competència, i en especial, l’Ordenança de Medi Ambient 

de l’Ajuntament de Barcelona (OMA) i l’OMAIIA. 

 

2. Així mateix, l’article 67 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost (modificat per la Llei 

3/2012 de 22 de febrer) pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 

93.6 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’Urbanisme i la Carta Municipal de Barcelona que en el seu article 67 preveu els plans 

d’usos com a instruments urbanístics. 

 

 

Article 5.- Definicions 

Clubs socials privats de fumadors de cànnabis: són locals de fumadors d’ús continuat de 

cànnabis o els seus derivats, establerts sota la titularitat d’associacions de consumidors de 

cànnabis legalment constituïdes o altres entitats sense ànim de lucre que puguin incloure 

aquesta activitat en el seu objecte social, actualment classificats a l’epígraf 12.51/19 de 

l’OMAIIA. Són activitats generadores de fums contaminants d’acord amb l’OMA. 
 

 

Usos col·lectius protegits:  

Són tots els centres docents d’educació obligatòria, els centres d’atenció i seguiment de 

drogodependències actualment existents en el terme municipal de Barcelona i tots els sòls 

qualificats d’equipament comunitari i dotacions o d’habitatge dotacional. 
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Nuclis antics:  

Corresponen als teixits que conformaven els antics municipis que es varen agregar a la ciutat 

de Barcelona. La delimitació concreta del límit, que s’identifica en tots els plànols informatius 

del present document, inclou també altres teixits que en continuïtat amb els anteriors, 

comparteixen característiques morfològiques. 

 

 

Article 6.- Condicions d’emplaçament 

 

L’activitat de clubs socials privats consistents en Associacions de consumidors de cànnabis 

haurà de respectar una distància mínima respecte als usos col·lectius protegits pel present Pla 

especial urbanístic, així com entre els propis locals on es desenvolupa l’activitat. 

 

S’estableixen dues distàncies diferents en funció de si es tracta de locals a ubicar en nuclis 

antics o en la resta de la ciutat: 

 

- Nuclis antics: s’estableix una distància mínima de 150 metres tant entre clubs, com a usos 

col·lectius protegits. 

 

- Resta de ciutat: s’estableix una distància mínima de 100 metres tant entre clubs, com a 

usos col·lectius protegits. 

 

 

Article 7.- Còmput de distància i mesurament 

 

Els clubs socials privats de fumadors de cànnabis hauran de respectar una distància mínima 

respecte als usos col·lectius protegits pel present Pla especial urbanístic, així com en relació a 

altres locals on es desenvolupi la mateixa activitat. 

 

Les distàncies mínimes per a la implantació dels clubs socials privats consistents en 

Associacions de consumidors de cànnabis,  es calcularan des de qualsevol punt del perímetre 

exterior de l’àmbit qualificat de sistema d’equipament o habitatge dotacional, de la parcel·la 

on s’ubiquin els centres docents d’educació obligatòria i els centres d’atenció i seguiment de 

drogodependències (CAS). 

 

Per mesurar les distàncies mínimes per a la implantació dels establiments regulats en el 

present Pla Especial entre sí, es calcularà tot mesurant la línia recta imaginària que va des de 

qualsevol punt de la línia de façana o façanes d’un i altre establiment, sense tenir en compte 

l’alçada de les edificacions, i d’acord amb el gràfic que figura a l’annex III de l’Ordenança 

Municipal de les Activitats i els Establiments de Concurrència Pública o normativa que el 

substitueixi.  

 

 

Article 8.- Condicions tècniques per a la garantia de la convivència pacífica amb els veïns 

 

Les condicions tècniques que ha de complir qualsevol local que es destini a club social privat 

de fumadors de cànnabis són les següents: 

 

a) Superfície màxima útil dels locals: 200 m2 de superfície 

b) Ubicació dels locals: tots els locals han de disposar d’un accés independent des de la via 

pública i s’han d’ubicar en planta baixa. 

c) Doble porta: tots els locals han de disposar de doble porta d’accés a l’interior del local o 

vestíbul de separació entre la porta d’entrada i la sala principal. 

d) En tant que són locals de fumadors d’ús continuat que generen fums contaminants, als 

efectes previstos a l’article 25-1 de l’OMA, la seva emissió a l’exterior s’efectuarà per 

xemeneia. 

 

 

Article 9.- Usos disconformes 

 

1. De conformitat amb l’article 119.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme, els locals de 

clubs socials privats de fumadors de cànnabis degudament implantats en el moment 

de l’entrada en vigor del present Pla especial urbanístic que no compleixin amb el 

règim de distàncies mínimes establert a l’article 6, així com amb les condicions 

tècniques a) i b) de l’article 8, restaran en el règim de disconformitat. 

 

2. Les activitats preexistents en règim de disconformitat es podran mantenir i poden ser 

objecte de canvi de titularitat. 

 

 

Article 10.- Adaptació a les condicions tècniques d’implantació i situació de fora d’ordenació 

 

1. Els clubs socials privats de fumadors de cànnabis degudament implants en el moment 

de l’entrada en vigor del present Pla especial urbanístic que no compleixin amb els 

requeriments tècnics c) i d) de l’article 8, disposaran d’un termini de 18 mesos des de 

la vigència del Pla especial urbanístic, per adequar-se. 

 

2. Transcorregut aquest termini sense que el local on es desenvolupa l’activitat de club 

social privat de fumadors de cànnabis hagi complert amb aquests requisits tècnics, 
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l’activitat restarà fora d’ordenació i sotmesa a cessament immediat. El règim de fora 

d’ordenació impedeix el canvi de titularitat. 

 

 

Disposició Addicional 

 

Es consideren, a efectes d’aplicació del règim de distàncies que regula el present Pla especial, 

que són existents  els clubs socials privats de fumadors de cànnabis que en el moment de 

l'entrada en vigor de l'acord de suspensió de comunicacions prèvies d’inici d’activitats per a la 

instal·lació i/o ampliació dels clubs socials privats consistents en associacions de consumidors 

de cànnabis, això és el 12 de juny de 2014: 1.) havien obtingut certificat d’aprofitament 

urbanístic, havien realitzat les obres necessàries per a l’adequació del local amb la tramitació 

de la corresponent autorització municipal, i a més havien iniciat amb alguna EAC els tràmits 

per a l’obtenció de certificació tècnica per al desenvolupament de l’activitat emmarcada en 

l’epígraf l’epígraf 12.51/19 Casa o centre de reunió, o de difusió de la cultura, valors o 

afeccions d’un col·lectiu específic, d’acord amb l’OMAIIA; o bé 2.) havien iniciat la tramitació 

amb alguna EAC amb l’objecte d’aconseguir la certificació tècnica i ja disposaven de data 

d’inspecció per part de la corresponent EAC. 

 

En tots dos supòsits, per tal d’obtenir la certificació tècnica de l’EAC i poder tramitar la 

comunicació prèvia a l’inici de l’activitat, caldrà que s’adeqüin als requeriments tècnics 

relatius a disposar de doble porta per accedir a l’interior del local i realitzar l’extracció de fums 

contaminants d’acord amb l’OMA, (requisits  c) i d) de l’article 8). L’incompliment del règim de 

distàncies establert a l’article 6, la superació de la superfície útil màxima o la seva situació en 

una posició diferent a la planta baixa (requisits a) i b) de l’art. 8) no impedirà la seva 

implantació, però els serà d’aplicació el règim d’usos disconformes regulat a l’article 9. 

 

 

Disposició Transitòria 

 

El present Pla especial urbanístic podrà ser objecte de modificació, revisió dels paràmetres 

d’ubicació i de la concreció dels usos col·lectius protegits en cas d’aprovació definitiva de la 

nova Ordenança que reguli les condicions de desenvolupament de l’aquesta activitat 

concreta. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 
I.1 Localització dels clubs cannàbics 

I.2 Radi d’influència dels clubs cannàbics 

I.3 Radi d’influència dels clubs cannàbics I distància a usos protegits 
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VII.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

1.- Localització dels clubs cannàbics (I1). En aquest plànol es marquen les localitzacions dels 

120 clubs cànnabis amb autorització i dels 39 que en el moment de la suspensió de llicències 

estaven en tràmit en alguna de les Entitats Ambientals de Control (EAC). Es marquen les 

qualificacions tant d’equipament com d’habitatge dotacional i les localitzacions dels centres 

d’educació obligatòria i dels centres d’atenció i seguiment de drogodependències. I els límits 

dels nuclis antics. 

2.- Radi d’influència dels clubs cannàbics (I2). En aquest plànol, i a partir de la informació de 

base que conté el plànol de localització (I1), es grafien, els radis d’influència dels clubs 

cannàbics, amb cercles de 150 m pels nuclis antics i 100 m per la resta de ciutat. 

 3.- Radi d’influència dels clubs cannàbics i distància mínima a usos protegits (I3). En aquest 

plànol, i a partir de la informació de base que conté el plànol de localització (I1), es grafien, els 

radis d’influència dels clubs cannàbics, amb cercles de 150 m pels nuclis antics i 100 m per la 

resta de ciutat i les distàncies mínimes a usos col·lectius protegits. 

Els plànols del present Pla Especial Urbanístic és vinculant pel que fa als límits dels nuclis 

antics. Les ubicacions concretes dels locals existents així com dels usos col·lectius protegits 

s’hauran de comprovar en cada cas. 

 




