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1. OBJECTE 

Criteri interpretatiu relatiu a les condicions tècniques i de funcionament exigibles a les activitats 
d’associació de fumadors de cànnabis. 
 
2. DEFINICIÓ I ÀMBIT D’APLICACIÓ 

Són associacions sense ànim de lucre d’auto proveïment de cànnabis per a l’auto consum i que en 
distribueixen entre els seus socis, tots ells majors d’edat. El consum d’aquesta substància es fa en un àmbit 
privat amb finalitats terapèutiques i/o lúdiques, de manera que es redueixen així els danys sobre la salut 
associats al mercat clandestí i a determinants usos del cànnabis. 

No es permeten actes de cultiu, elaboració o tràfic ni aquells que promoguin, afavoreixin o facilitin el 
consum il·legal de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques. 

 
3. CONDICIONS LEGALS 

Els criteris del present apartat regulen les condicions que han de complir els establiments per al consum 
compartit de cànnabis que no suposi cap vulneració de la normativa penal. 

Els requisits del consum compartit recollits per la jurisprudència són: 

1. Els consumidors que s'agrupen han de ser addictes. 
2. El projectat consum compartit ha de realitzar-se en lloc tancat, i això evitant que tercers puguin 

immiscir-se i ser partícips en la distribució o consum. 
3. La quantitat de droga, programada per la seva consumició, ha d’ésser exclusivament la necessària 

per l’auto consum. 
4. La coparticipació consumista ha de venir referida a un petit nucli de consumidors, com a acte íntim, 

sense transcendència social. 
5. Els consumidors han de ser persones certes i determinades, únic mitjà per poder calibrar el seu 

nombre i les seves condicions personals. 
6. Ha de tractar-se d’un consum immediat de les substàncies adquirides dins de l'establiment. 

Cal que l’associació garanteixi l’accés als seus socis/es a serveis d’informació i d’assessorament 
professionalitzats en reducció de riscos i danys adreçats als socis (a través d’entitats especialitzades), així 
com de detecció precoç, seguiment i derivació de consums problemàtics del cànnabis. 

S’haurà de fer constar i acreditar la inscripció de la constitució de l’associació en el Registre d'Associacions 
corresponent. Prèviament, s’hauran d’inscriure al registre municipal d’associacions. 

 
4. CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT 

Actualment en estudi. L’activitat de club de fumadors de cannabis s’adscriu dins de l’ús específic 
ASSOCIATIU  del PGMOS. 
 
5. CONDICIONS TÈCNIQUES DEL LOCAL 
 

1. L’accés del públic es farà per les façanes exteriors de l’edifici, sense que en cap cas pugui realitzar-
se per portals o vestíbuls d’accés a habitatges, oficines, o altres usos o locals que no estiguin 
vinculats a la llicència. 



 

CRITERI INTERPRETATIU * 
ASSOCIACIÓ DE FUMADORS DE CÀNNABIS 

C- 08 
Rev. 0 

Gener 2019 

 

2/3   
(*) La informació continguda en aquest full és de caràcter bàsic i no exhaustiu, el tècnic del projecte és el 
responsable de verificar el compliment de la normativa d’aplicació. 

2. L’accés des de la via pública ha de quedar separada mitjançant un vestíbul previ respecte la resta 
del local. Cal disposar d’una zona de control d’accés independitzada i separada mitjançant 
tancaments físics i previ de la zona del soci. 

3. S’haurà de disposar de serveis higiènics separats per ambdós sexes amb les proporcions i 
condicions indicades en l'article 62 de l’Ordenança Municipal Reguladora de la Intervenció Tècnica i 
Administrativa dels Usos i de les Activitats (OMRITAUA). 

4. Condicions de ventilació i extracció d’aire: 
o S’haurà de disposar d’un sistema d’extracció forçada fins a la coberta de l’edifici i l’alçada 

de la xemeneia s’ajustarà a les condicions establertes per al nivell 1 d’emissions a 
l’atmosfera d’acord amb el capítol tercer d’aquesta ordenança. 

o El conducte haurà de tenir unes dimensions mínimes de 0,30 metres de diàmetre per cada 
200 m2 o fracció de superfície útil de local d’acord amb l’article 23 de l’Ordenança 
municipal reguladora de l’edificació. 

o En cas que la boca de sortida de la xemeneia desemboqui a espais a on pugui haver-hi 
persones de forma habitual tals com terrasses, cobertes transitables, ventilacions, etc. 
haurà de quedar separada, com a mínim, 3 m i disposar d’un sistema de filtres. 

o S’haurà de disposar d'un sistema de ventilació amb l'aportació d'aire exterior necessària 
que eviti la formació d'elevades concentracions de contaminants per a la permanència de 
persones. 

5. Les activitats compreses en aquest ús queden incloses dins el grup IV (nivell d’immissió acústica 
dins el propi recinte inferior o igual a 84 dbA) segons l’Ordenança municipal reguladora dels sorolls 
i les vibracions. 

6. Es pot disposar d’un màxim de 2 màquines del tipus expenedores o neveres i, addicionalment, una 
cafetera tipus domèstica. 

7. L’aparença del local no es pot assimilar a un bar. Per tant, no es pot disposar de cap element típic 
de bar (barra, caixa enregistradora, cafetera industrial, elements de cocció d’aliments, etc.). El 
funcionament de l’establiment no es pot assimilar al d’un ús de restauració o d’altres similars. 

8. No es pot disposar de màquines recreatives. Únicament s’admeten un màxim de tres màquines 
recreatives esportives (futbolins, billars o similars). 

9. No es pot disposar d’aparells de reproducció de música o TV. Únicament s’admeten aquests quan 
són equips domèstics de petit format i sense amplificació externa i, sempre i quan, es compleixi 
l’Ordenança Municipal Reguladora dels Sorolls i les Vibracions de Sabadell. 

10. S’haurà de disposar d’un rètol informatiu visible a l’exterior amb l’horari de funcionament i el núm. 
d’inscripció en el registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya i la indicació de que 
estracta d’un espai privat d’accés exclusiu als associats. 

 
6. CONDICIONS DE FUNCIONAMENT 
 

1. L’entrada i permanència en el local serà únicament i exclusivament per les persones sòcies. 
2. En cap cas es permetrà l'entrada de menors d'edat als clubs privats de fumadors. 
3. Aquesta activitat és incompatible amb qualsevol altra. 
4. Tenir i mantenir actualitzats i custodiats els llibres de registre i control següents:  

i. Llibre de registre d’associats. 

ii. Llibre de registre d’autoabastament (Llibre d’associats inscrits en el programa 
d’autoabastament, llibre de producció, llibre de transport i llibre de distribució). 
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5. Els socis de l’associació han de ser consumidors habituals de cànnabis. 
6. L’associació no pot emmagatzemar més cànnabis del que fixa la previsió total col·lectiva mensual.  
7. No es permet cap tipus de publicitat o patrocini de les associacions o dels seus establiments, locals 

o clubs, i d’activitats de promoció del consum de cànnabis per part dels membres de les 
associacions, ni a través de cartells, rètols publicitaris o qualsevol altre suport, en paper o 
electrònic. 

8. Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques de qualsevol tipus. 
 
7. TRAMITACIÓ ADMINISTRATIVA 

L’activitat proposada està sotmesa a comunicació prèvia d’obertura ja que no es troba classificada a la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats ni a la Llei 16/2015, de 21 de 
juliol, ni subjectes a cap règim d’intervenció administrativa específic com la Llei 11/2009, del 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives, Llei 16/2009, del 22 de juliol, 
dels centres de culte, entre d’altres. 

Per a la tramitació administrativa i legalització de l’activitat s’aplicarà Disposició Addicional Setena de la Llei 
16/2015, de 21 de juliol i la Secció Quarta sobre Activitats quina intervenció administrativa no està regulada 
per cap normativa específica, subsecció 1a: Comunicació prèvia d’obertura de l’Ordenança municipal 
reguladora de la intervenció tècnica i administrativa dels usos i les activitats (OMRITAUA). 

En cas de ser necessari, es tramitarà també la o les llicències d’obres que calguin per adequar el local o 
edifici a l’activitat i al Planejament Urbanístic vigent. 

 


