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ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTOS
AYUNTAMIENTO DE SANT PERE DE RIBES
EDICTO sobre aprobación definitiva de la Ordenanza municipal reguladora de la implantación de clubes
sociales y asociaciones de cannabis y/o de otras sustancias tóxicas, legalmente permitidas y de las
condiciones de ejercicio de su actividad.
El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 21 de juny de 2016, en relació amb l'Ordenança municipal
reguladora de la implantació de clubs socials i associacions de cànnabis i/o d'altres substàncies tòxiques,
estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les condicions d'exercici de la seva activitat, va adoptar,
entre d'altres, l'acord literal que a continuació es trasllada:
1r.- Desestimar les al·legacions formulades per la Sra. Amina Omar Nieto en tràmit d'informació pública envers
el redactat aprovat inicialment de l'Ordenança municipal reguladora de la implantació de clubs socials i
associacions de cànnabis i/o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i
de les condicions d'exercici de la seva activitat, en les termes que resulten dels informes tècnic i jurídic emesos
en dates 19 i 23 de maig de 2016.
2.- Aprovar definitivament l'Ordenança municipal reguladora de la implantació de clubs socials i associacions de
cànnabis i/o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les
condicions d'exercici de la seva activitat.
3r.- Deixar sense efectes l'acord de suspensió de llicències en l'àmbit d'aplicació de la present l'ordenança
municipal publicat oficialment en data 23/10/2015.
4t.- Notificar els presents acords als interessats i a les persones que han comparegut durant el tràmit
d'informació pública i d'audiència.
5è- Publicar els presents acords i el text íntegre de l'Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, i anunciar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya la
referència al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona en què s'hagi aprovat definitivament el text.
6è.- Comunicar els presents acords i el text de l'Ordenança a l'Administració de l'Estat i de la Generalitat de
Catalunya.

Aquesta resolució i el text íntegre de la normativa d'aplicació, es faran públics al tauler d'anuncis municipal
electrònic, dins de la Seu Electrònica: www.santperederibes.cat/ajuntament/anuncisedictes, així com a la
pàgina web d'aquesta Corporació: www.santperederibes.cat. També es publicaran en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Contra els esmentats acords, que són definitius en la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el
termini de dos mesos a comptar des de l'endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, o qualsevol altre que es consideri convenient.
El que es fa públic per a general coneixement als efectes de la seva entrada en vigor als quinze dies hàbils a
partir de la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

“TEXT ÍNTEGRE DE L'ORDENANÇA municipal reguladora de la implantació de clubs socials i associacions de
cànnabis i/o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses i de les
condicions d'exercici de la seva activitat
Exposició de motius
L'any 1948 l'Organització Mundial de la Salut (OMS) va arribar a la conclusió de que el consum de cànnabis
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suposava un perill des de qualsevol punt de vista, ja sigui físic, mental o social. Igualment, un informe publicat
l'any 2006 per diversos científics de la Unitat de Conductes Additives del Servei de Psiquiatria de l'Hospital de
Sant Pau i l'Hospital Clínic conclou que el consum de cànnabis de forma aguda i crònica produeix efectes físics
perjudicials per a la salut. Dels esmentats estudis en resulta que tant el consum puntual, com el continuat
d'aquestes substàncies produeixen significatives afectacions físiques i cognitives en la conducta de les
persones, essent palès que estem davant d'una conducta amb evident risc per a la salut física i mental de les
persones.
Tanmateix, resulta evident que també existeix una important demanda de consum, i que el tràfic en el mercat
negre no garanteix ni la qualitat del producte ni la reducció del seu consum.
Els clubs socials o associacions de cànnabis són associacions sense ànim de lucre que s'auto abasteixen i
distribueixen cànnabis entre els seus propis socis - consumidors terapèutics i/o lúdics-, tots majors d'edat i en
un àmbit privat, amb l'objecte de reduir els danys associats al mercat clandestí i a determinats usos del
cànnabis.
Tot i que aquesta nova realitat està essent objecte d'atenció per part dels poders públics, a data d'avui no
existeix normativa estatal i, per part de la Generalitat de Catalunya, l'únic marc normatiu sobre aquesta
activitat és la resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven criteris en matèria de salut pública
per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials.
En aquest context, el municipi de Sant Pere de Ribes entén preceptiu regular, en el marc de les seves
competències, les condicions d'emplaçament i d'exercici de les activitats pròpies dels clubs i/o associacions de
cànnabis, conciliant la seva implantació amb la necessitat de considerar els rics que se'n deriven i tutelar els
interessos generals de la població.
I tot i que la motivació principal en redactar la present norma obeeix a la creixent demanda de obertura de
locals destinats al consum de cànnabis, també es vol estendre l'aplicació d'aquesta norma, a qualsevol activitat
en que es consumeixin substàncies que poden generar dependència considerades per la Llei 20/1985 com a les
drogues no institucionalitzades.
També s'ha tingut en compte la regulació continguda en la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures
sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venta, el subministrament i la publicitat dels productes del
tàbac -modificada per la Llei 42/2010, de 30 de desembre-; i molt especialment les disposicions relatives als
clubs privats de fumadors.
En aquest sentit, podem observar que tant l'art. 8.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril) com l'art. 4.1 c) de la Llei de Bases de Règim Local (Ley
7/1985, de 2 d'abril), ja estableixen la competència municipal en la potestat de programació, reglamentària i/o
de planificació dels Ajuntaments; potestat que es troba en íntima vinculació amb el planejament urbanístic i la
disciplina urbanística (arts. 25.2 L7/1985 i 66.3 d) DL 2/2003), com també en la protecció de la salubritat i la
salut pública (arts. 25.2.j L7/1985 i 66.3 h) DL 2/2003).
Per tant, i sense entrar a regular el requisits d'accés i pertinença als clubs i/o associacions de constant
referència (què es tracta d'una competència estatal i/o de les Comunitats Autònomes), correspon delimitar la
implantació d'aquests establiments en el marc de l'ordenació urbanística municipal; alhora que també
correspon regular les condicions tècniques i d'instal·lació de les activitats, per tal de conjugar la seva prestació
amb les condicions de seguretat i salubritat del lloc i l'entorn.
En qualsevol cas, és clar mitjançant l'elaboració d'aquesta norma no es pretén incidir en del dret d'associació, a
l'empara del qual es constitueixen aquests clubs o associacions, sinó el que es fa és condicionar la seva
implantació territorial en el terme municipal i regular les condicions d'exercici de la seva activitat.
Així doncs, es parteix de la procedència d'integrar els clubs i associacions de cànnabis en l'ús recreatiu,
assimilant la seva activitat a aquesta modalitat d'ús en els termes que el defineix el PGOM de Sant Pere de
Ribes; raó per la qual la seva implantació només serà admesa en els emplaçament i parcel·les on el
planejament urbanístic contempli aquesta modalitat d'ús.
En aquest sentit, cal considerar que la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles
públics i les activitats recreatives, al seu article 3, defineix les activitats recreatives com les activitats que
ofereixen al públic la utilització de jocs, màquines o aparells o el consum de productes o de serveis d'oci,
entreteniment o diversió, així com les activitats que congreguen a persones amb l'objecte principal d'implicarles a participar en elles o d'oferir-los serveis amb la finalitat d'oci, entreteniment o diversió; i per tant, en uns
termes i consideracions que encabeixen l'activitat desenvolupada pels Clubs i les Associacions Cannàbiques.
També cal considerar que l'activitat associativa es defineix expressament com de pública concurrència a la
Taula d'Accessibilitat de les Activitats de Catalunya.
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Així mateix, també la Jurisprudència confirma que, als efectes de determinar la naturalesa de l'activitat i el
règim d'autorització que li ha de ser d'aplicació, més enllà del caràcter associatiu de qui la promou, caldrà estar
a les característiques i singularitats pròpies de l'activitat efectivament desenvolupada i també a les molèsties
que es puguin causar en el veïnat, i la incomoditat per sorolls, fums, olors, etc, que es puguin produir i la
pròpia seguretat dels seus membres i dels veïns afectats.
Igualment, l'assimilació de l'activitat dels clubs i associacions cannàbiques a l'ús recreatiu, també resulta
clarament de la pròpia definició de l'ús recreatiu contemplada pel PGOM del municipi -“Art. 122.13: Serveis
relacionats amb les manifestacions comunitàries de l'oci i de l'espectacle, no compreses en cap altra
qualificació, que poden generar molèsties tant a l'interior com a l'exterior de l'establiment. Comprèn els locals
com discoteques, bars-musicals, pubs, wiskeries, sales de festes, bingos, cafès-teatres, salons recreatius,
esportius i similars” (Notis especialment com, d'acord amb la normativa i Jurisprudència referides, també es
posa l'accent en el concepte de contemplar manifestacions comunitàries de l'oci, així com en el seu caràcter
d'ús subsidiari -que incorpora activitats no expressament contemplades en d'altres usos específics-, i també el
seu caràcter extensiu a qualsevol activitat que guardi analogia i/o similitud amb les activitats recreatives que
expressament es relacionen)-.
I més encara si es contraposa a la definició d'ús associatiu que es conté en el mateix PGOM –“Art. 122. 29:
Comprèn aquelles activitats de tipus social i de promoció que es desenvolupen en centres d'associacions
cíviques, polítiques o similars i que no portin assignat cap ús complementari de tipus recreatiu, educatiu i
esportiu”. (Notis expressament com s'exclou a les activitats que, com aquí succeeix, tinguin connotacions de
caràcter recreatiu; ni que sigui amb caràcter complementari).
En fonament de l'expressat, també són clares les consideracions contingudes en l'Informe de la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona, de data 19/12/2014 –RN 2014/055758/B/-, que justifica expressament
l'encaix de les activitats cannàbiques en l´ús recreatiu i exclou també expressament la procedència d'encabirles en l'àmbit d'altres usos com el socio cultural (assimilable en el nostre PGOM a l'ús associatiu); per raó de la
seva generalitat i per no ajustar-se a les connotacions recreatives que les hi són pròpies ni al seu potencial de
causar riscs de danys i/o molèsties als usuaris i/o als veïns.
Per tant, i partint de les consideracions expressades, cal garantir que les activitats cannàbiques comptin amb
locals de característiques tècniques suficients que permetin acollir un elevat nombre de socis que les faci
viables a nivell de gestió (la pròpia Federació d'associacions Cannàbiques, en el Codi de Bones Conductes que
ha publicat, aconsella que per tal de garantir el bon funcionament de l'associació no convé comptar amb més
de 655 persones associades o sòcies degustadores); i que també incorporin els condicionants tècnics que
garanteixen la seguretat i la salubritat de l'activitat i que evitin la causació de possibles danys i/o molèsties als
propis participants i també als veïns.
Així mateix, i per altra banda, també correspon determinar les seves condicions d'emplaçament; als efectes
conciliar la implantació territorial de les activitats objecte d'aquesta Ordenança amb la necessària tutela
d'altres drets i interessos concurrents.
En aquest sentit, cal partir de l'establert en la Resolució SLT/32/2015, de 15 de gener, per la qual s'aproven
criteris en matèria de salut pública per orientar les associacions cannàbiques i els seus clubs socials -adoptada
pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya-; que disposa expressament que cal establir una
“Limitació de la seva ubicació amb la definició d'una distància mínima entre els diferents clubs i entre els clubs i
els centres educatius i serveis sanitaris“- .
Així com també de l'establert en aquesta matèria per la normativa comunitària -la Directiva del Parlament i del
Consell Europeu de 12/12/2006 (la Directiva de Serveis) - i per la normativa estatal de transposició -la Llei
17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés de les activitats de serveis i el seu exercici-, al règim jurídic
de les quals es remet expressament l'art. 9.8 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Llei d'Urbanisme de Catalunya –en la seva versió adoptada per la Llei 16/2015, de 21 de
juliol-; el qual disposa que les restriccions a la implantació territorial que puguin adoptar-se en virtut de
normes de planejament i/o d'ordenances municipals hauran d'estar justificades en alguna/es de les raons
imperioses d'interès general admeses pel Dret Comunitari i resultar proporcionades als objectius perseguits.
Doncs bé, és clar que en el present supòsit concorren raons imperioses d'interès general admeses pel Dret
Comunitari que justifiquen l'establiment d'un règim de distàncies mínimes de separació dels emplaçaments de
les activitats cannàbiques respecte les parcel·les on el planejament admeti la implantació de l'ús educatiu i/o
de l'ús sanitari; com són: La “salut pública” -atès que com s'ha vist anteriorment, l'OMS i d'altres
organitzacions de salut nacionals i internacionals, constaten que el consum de cànnabis suposa un perill des de
qualsevol punt de vista, ja sigui físic, mental o social-; la “protecció dels consumidors” -tant dels actuals com
dels potencials que puguin decidir participar-hi per un efecte reclam de la seva implantació; i també “d'ordre
públic” -el qual, d'acord amb la pròpia normativa comunitària, comprèn la necessària adopció de mesures
especials de protecció a favor dels “menors“ –que és obvi que es concentren especialment en els centres
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educatius- i dels “adults vulnerables“ –que és obvi que es concentren especialment en els centres sanitaris-;
així com també els propis objectius de “planificació territorial urbana” -que vol preservar els emplaçaments que
permeten la implantació d'equipaments educatius i sanitaris, en benefici del conjunt de la població-.
Igualment, és clar que les mateixes raons d'interès general invocades justifiquen també l'establiment d'un
règim de distàncies mínimes dels propis establiments cannàbics, als efectes d'evitar que una excessiva
proximitat i/o concentració dels mateixos pugui comportar un efecte multiplicador del seu potencial d'incidir
negativament sobre la salut pública, la protecció dels consumidors i/o l'ordre públic.
Finalment, també és clar que el règim de distàncies mínimes de separació que es proposa esdevé plenament
proporcional a les esmentades raons imperioses d'interès general i a les finalitats d'interès públic que
comprenen, atès que no es proposa la seva prohibició i/o exclusió sinó, únicament, l'establiment d'un règim de
separació mínima envers els emplaçaments destinats a usos que resulten mereixedors de major protecció -de
conformitat amb l'establert expressament per l'abans esmentada Resolució SLT/32/2015 i en termes anàlegs
als establerts al respecte per la pràctica totalitat d'ordenances municipals que han estat adoptades al servei
d'objectius equiparables als que aquí ens ocupen-; tot entenent-se també que el manteniment de les distàncies
mínimes de separació que s'estableixen ha de permetre minorar el potencial lesiu de les activitats cannàbiques
envers els superiors interessos generals que es volen protegir.

Articulat

Article 1. Objecte.
És objecte d'aquesta ordenança:
a) Regular l'obertura i activitat de Clubs i Associacions de Cànnabis o altres substàncies tòxiques, estupefaents
o psicotròpiques legalment permeses que generen dependència (cànnabis o d'altres substàncies que poden
generar dependència considerades per la Llei 30/1985 com a les drogues no institucionalitzades).
b) Establir un règim de distàncies mínimes de separació entre l'emplaçament de les activitats referides en el
apartat precedent -només en parcel·les on sigui admès pel planejament l'ús recreatiu- i les parcel·les on sigui
admès pel planejament l'ús educatiu i l'ús sanitari -en especial, el que admeti la implantació de Centres
d'Assistència Primària, Hospitals i/o d'altres centres sanitaris que admetin l'internament, allotjament i/o
residència de malalts i usuaris; i amb excepció dels usos sanitaris que, d'acord amb el planejament, únicament
admetin la implantació de centres vetarinaris, consultoris especialitzats, laboratoris i anàlegs, els quals no
comportaran l'aplicació del règim de distàncies mínimes de separació-; així com també un règim de distàncies
mínimes de separació entre els emplaçaments de les pròpies activitats cannàbiques i/o assimilades.
c) Garantir que els locals destinats a Clubs Socials i Associacions de Cànnabis o altres substàncies tòxiques,
estupefaents o psicotròpiques legalment permeses que generen dependència reuneixen les condicions mínimes
necessàries per a evitar tot tipus de molèsties al veïnat.
d) Garantir que els locals dels Clubs Socials de Cànnabis i assimilats reuneixen les condicions mínimes
necessàries de seguretat, salubritat i higiene per a les persones usuàries.
e) Garantir que l'activitat sigui desenvolupada per Associacions d'usuaris degudament inscrites en els registres
públics.
f) Establir les condicions en que s'ha de desenvolupar aquesta activitat.
g) Establir mesures de col·laboració amb l'administració per a la prevenció del consum de substàncies que
generen dependència considerades per la Llei 20/1985, com drogues no institucionalitzades.

Article 2. Àmbit territorial d'aplicació.
Aquesta ordenança és d'aplicació en tot el terme municipal de Sant Pere de Ribes.

Article 3. Criteris d'emplaçament.
1. L'ús de Club i Associació de Cànnabis o altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment
permeses que generen dependència (cànnabis o d'altres substàncies que poden generar dependència
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considerades per la Llei 30/1985 com a les drogues no institucionalitzades), a efectes urbanístics i ambientals,
es considera un ús assimilat a l'ús recreatiu, pel que es podrà implantar en les parcel·les i/o locals en els que el
planejament urbanístic autoritza la implantació d'aquesta modalitat d'ús.
2. En tot cas, es prohibeix l'obertura d'una activitat d'aquest tipus a menys de 200 metres de parcel·les on el
planejament admeti la implantació de l'ús educatiu i de l'ús sanitari -en especial, el que admeti la implantació
de Centres d'Assistència Primària, Hospitals i/o d'altres centres sanitaris que admetin l'internament,
allotjament i/o residència de malalts i usuaris-; i amb excepció dels usos sanitaris que, d'acord amb el
planejament, únicament admetin la implantació de centres veterinaris, consultoris especialitzats, laboratoris i
anàlegs, els quals no comportaran l'aplicació del règim de distàncies mínimes de separació-.
3. Així mateix, es prohibeix l'obertura d'una activitat d'aquest tipus en qualsevol dels llocs en els que es
prohibeix fumar (centres i galeries comercials, instal·lacions esportives, etc.).
4. Es fixa una distància mínima entre locals destinats a aquesta activitat de 70 metres.

Article 4. Còmput de distàncies.
La distància mínima de separació de 200 metres que ha de respectar la implantació dels establiments regulats
en la present ordenança envers les parcel·les on el planejament admeti l'ús educatiu i l'ús sanitari es mesurarà
des dels límits de les parcel·les respectives.
Igualment, la distància mínima de separació de 70 metres entre els establiments on s'emplaci l'activitat
cannàbica o altres substàncies tòxiques es mesurarà també des dels límits de les parcel·les respectives.

Article 5. Sol·licitud de llicència/ comunicació d'activitat i règim d'obres.
1. Amb independència de les autoritzacions que siguin exigibles per altres Administracions públiques en el marc
de les seves competències, l'obertura d'un local amb destinació a Club o Associacions de Cànnabis o altres
substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses que generen dependència (cànnabis o
d'altres substàncies que poden generar dependència considerades per la Llei 30/1985 com a les drogues no
institucionalitzades) està subjecta a llicència municipal, de conformitat amb l'article 95.a) del Decret 112/2010,
de 31 d'agost, en els termes previstos i regulats en l'article següent, i, en el seu cas, pel que fa a les obres
d'adequació del local, està subjecta a llicència municipal o règim de comunicació prèvia d'acord amb la
normativa sectorial que sigui aplicable.
Per tal de garantir un correcte funcionament de l'activitat es preveu un control periòdic a efectuar cada quatre
anys, a contar des de l'atorgament de la llicència, d'acord amb els requisits i els tràmits que es prevegin
normativament.
2. En el supòsit que es modifiquin les circumstàncies que van determinar l'atorgament d'aquella llicència, caldrà
demanar una nova habilitació.

Article 6. Sol·licitud i documentació.
Sol·licitud
La sol·licitud de llicència d'establiment amb destinació a Clubs o Associacions de cànnabis o d'altres substàncies
tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses que generen dependència, es formalitza
mitjançant la presentació d'una instància dirigida a l'Ajuntament, acompanyada de la documentació que es
relaciona a continuació, així com de qualsevol altre que sigui necessària, de conformitat amb la normativa
sectorial que li sigui d'aplicació.
Documentació
a) Certificat o documentació acreditativa de que l'entitat es troba degudament inscrita en el Registre
d'associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat
de Catalunya i una còpia dels seus estatuts.
b) Informe de compatibilitat del projecte amb l'ordenament urbanístic vigent.
c) Document acreditatiu de la disponibilitat de l'establiment per a realitzar-hi l'activitat prevista.
d) Document acreditatiu de la designació, per part de la persona sol·licitant de la llicència, de la persona que
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ha d'assumir la responsabilitat tècnica de l'execució del projecte i que ha d'expedir la certificació que acrediti
l'adequació de l'establiment a la llicència atorgada, en el qual ha de constar el nom, l'adreça, la titulació i
l'habilitació professional de la persona designada.
e) Projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria
d'incendis.
f) Memòria amb les mesures per a la protecció de la seguretat i la salut (accessibilitat, condicions d'higiene i
salubritat, dispositius d'assistència, etc. ...), redactada de conformitat amb el que disposa el Reglament
d'espectacles públics i activitats recreatives (aprovat pel Decret 112/2010, de 31 d'agost), sempre que els seus
contingut no s'hagin incorporat en el projecte tècnic a què fa referència l'apartat anterior.
g) Estudi d'impacte acústic amb el contingut mínim establert a l'Annex 10 del Decret 176/2009, de 10 de
novembre.
h) Declaració responsable de la persona titular de l'establiment on faci constar el compromís de contractació
d'una d'assegurança que cobreix la responsabilitat civil que sigui imputable, directa o indirectament,
solidàriament o subsidiàriament, a dita persona.
i) La sol·licitud de llicència urbanística o comunicació, si s'escau, acompanyada per la documentació requerida
per la normativa urbanística. Aquesta sol·licitud es pot presentar simultàniament a la presentació d'altres
sol·licituds d'autorització o llicència.
Pel que fa a les obres necessàries, caldrà presentar la sol·licitud, mitjançant model normalitzat de règim de
comunicació, o la que correspongui segons normativa legal aplicable, aportant tota la documentació
enumerada en el mateix; en especial s'hauran d'acreditar les instal·lacions referides a la seguretat contra
incendis, ventilacions i aïllament acústic.
En finalitzar l'obra i amb caràcter previ a l'obertura, s'haurà d'obtenir el control inicial de l'activitat que
verifiqui l'adequació de les instal·lacions al projecte autoritzat.

Article 7. Altres condicions.
1. L'entrada i permanència en el local serà únicament i exclusivament per les persones associades, llevat del
personal de manteniment i neteja de les instal·lacions degudament acreditats a que es refereix el punt 5 del
present article.
En el supòsit que ho prevegi el seu objecte social, podran tenir accés al club, sense l'obligació d'associar-se,
professionals externs, majors d'edat, en qualitat de ponents, educadors i/o conferenciants que ofereixin
activitats i/o serveis de reducció de riscos.
2. Es prohibeix terminantment l'ocupació o ús de l'espai públic adjacent al local mitjançant cadires, taules,
tendals, etc.
3. Els usuaris del local seran els responsables de mantenir l'exterior del local i les seves immediacions en les
degudes condicions d'higiene, evitant l'abandonament d'objectes o escombraries derivades de l'activitat.
4. En cap cas es permetrà l'entrada de menors d'edat.
5. Queda prohibit realitzar qualsevol activitat, llevat de les de manteniment i neteja del local, fora de l'horari
màxim d'obertura, que es fixa entre les 10.00 hores del matí i les 22.00 hores de la nit.
6. Que els seus associats siguin consumidors habitual de cànnabis o altres substàncies tòxiques.
7. Els clubs i associacions objecte d'aquesta ordenança hauran de disposar de mesures de control d'accés al
club.
8. Compliment dels criteris i condicions establerts per la secretaria de Salut Pública i/o per la subdirecció
General de Drogodependència de l'Agència de salut Pública de Catalunya.
9. Els clubs i associacions objecte d'aquesta Ordenança, hauran de disposar d'un fitxer de titularitat privada
que contingui les dades de caràcter personal dels socis. Aquest fitxer haurà d'estar degudament inscrit al
corresponent Registre.
10.- Sens perjudici de les que puguin exigir altres normes sectorials o específiques, l'establiment haurà de
disposar, a l'interior del local en lloc visible i proper a l'entrada, dels següents rètols o plaques informatives:
a) De l'horari de funcionament, obertura i tancament de l'activitat.
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b) De l'ocupació màxima determinada d'acord amb la normativa d'aplicació i l'ús del local.
c) De les condicions objectives d'accés al local.

Article 8. Prohibició de publicitat.
1. Amb caràcter general, es prohibeix la realització d'activitats que no tinguin relació amb les activitats pròpies
d'un Club o associacions de Cànnabis o d'altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment
permeses que generen dependència (cànnabis o altres substàncies que poden generar dependència
considerades per la Llei 20/1985, com a les drogues no institucionalitzades).
2. No podrà realitzar-se cap publicitat de l'activitat, promoció o patrocini a l'exterior del local.
3. No es podrà tenir visibilitat de l'interior des de la via pública.
4. No es podrà fer, en cap cas, publicitat referida al consum del cànnabis o altres substàncies tòxiques.
5. No es podrà transmetre cànnabis o altres substàncies tòxiques a persones que no siguin sòcies del Club
social.
6.- Amb caràcter general, està prohibit transmetre cànnabis (en qualsevol de les seves formes) o altres
substàncies tòxiques que no provingui dels procediments de proveïment del club; fonamentalment de la
producció pròpia.
7- No es podrà transmetre ni consumir dins del centre cap altra substància o altres drogues o begudes
alcohòliques. Els socis podran disposar de refrescos i es podrà utilitzar una màquina dispensadora de begudes
sense alcohol a tal efecte.
8.- Dins d'aquests establiments es podrà disposar d'equips de reproducció sonora amb un nivell LAeq,60s
inferior o igual a 75 dB (A) a un metre de la font.
9.- S'haurà d'informar als usuaris mitjançant rètols sobre perjudicis del cànnabis i la resta de substàncies
tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses que generen dependència.

Article 9. Manual de bones pràctiques.
Els Clubs i Associacions de Cànnabis o altres substàncies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment
permeses que generen dependència (cànnabis o d'altres substàncies que poden generar dependència
considerades per la Llei 30/1985 com a les drogues no institucionalitzades), hauran de respectar la legalitat i
normatives vigents, i se'ls recomana regir-se per algun dels Manuals o Codis de bones pràctiques
desenvolupats per les dues Federacions d'Associacions Cannàbiques de Catalunya (o entitat que, en el seu cas,
les substitueixi).

Article 10. Reducció de riscos.
1. Les associacions cannàbiques i d'altres substàncies tòxiques promouran el consum responsable i
incorporaran el model de reducció de riscos com a eina per a la prevenció i la gestió de possibles consums
problemàtics.
2. Les associacions cannàbiques i d'altres substàncies tòxiques, acompanyades per altres agents competents,
hauran de dissenyar i posar en marxa programes de reducció de riscos adreçats als seus socis.
3. Les associacions cannàbiques i d'altres substàncies tòxiques hauran de desenvolupar al menys dues accions
preventives a l'any. Aquestes accions hauran de ser desenvolupades en coordinació amb els plans d'acció sobre
drogues promoguts per les administracions competents.

Article 11. Altres activitats consistents en el consum de substàncies que generen dependència.
Els efectes d'aquesta norma i la regulació continguda en ella serà extensible directament a totes aquelles
activitats que comportin directa o indirectament el consum de substàncies que poden generar dependència,
considerades per la Llei 20/1985, com a drogues no institucionalitzades.
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Les activitats objecte d'aquesta ordenança autoritzades amb anterioritat a la seva entrada en vigor quedaran
subjectes a les condicions i règim establerts en la nova ordenança i disposaran un termini de sis mesos per a
adaptar-se al compliment del nous requisits tècnics que puguin resultar de la seva aplicació.
Els usos propis de les dites activitats anteriors, amb emplaçaments no ajustats al règim d'usos i/o
emplaçaments establerts en l'art. 3.1 i 3.3 d'aquesta ordenança i/o que no respectin el règim de distàncies
mínimes establerts en l'art. 3.2 i 3.4 d'aquesta Ordenança, esdevenen incompatibles i subjectes a cessament,
essent-lis d'aplicació el règim establert en l'art. 119.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei d'Urbanisme. En aquest sentit, els usos en situació de fora d'ordenació no podran ser
objecte de canvis de titularitat ni de renovació de les llicències d'ús o altres autoritzacions sotmeses a termini,
havent-se d'acordar, en aquests supòsits, el seu cessament immediat. Quan l'autorització d'aquests usos no
està sotmesa a termini, es pot procedir a la revocació de les autoritzacions corresponents, sens perjudici de les
indemnitzacions que corresponguin d'acord amb la legislació aplicable.

DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança entrarà en vigor un cop transcorregut el termini fixat en l'article 70.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local.
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevingui la seva modificació o derogació expresses. (...)”.

Sant Pere de Ribes, 26 de setembre de 2016

Abigail Garrido Tinta
Alcaldessa

(16.274.099)

ISSN 1988-298X

http://www.gencat.cat/dogc

DL B 38014-2007

