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INFORME SOBRE LA INSPECCIO DE CANNÀBIQUES AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA 

 

El servei d’inspeccions del Districte de Ciutat Vella ha incorporat de fa anys les associacions 
cannàbiques en la seva tasca ordinària d’inspecció. L’any 2014 es va dur a terme una 
campanya específica per aquest tipus d’activitats, i des d’aleshores el nombre ha augmentat. 
Els cens procedent de la campanya de 2014 ha estat la guia per elaborar l’estratègia posterior, 
consolidada per un pla d’inspeccions de Districte dissenyat durant l’any 2016. A desembre de 
2016 es van intensificar les inspeccions en aquest àmbit, fruit de l’aplicació de l’esmentat pla 
d’inspeccions. 

Des del desembre de 2016 s’han realitzat 64 inspeccions o visualitzacions (en el cas d’impedir 
l’entrada al cos d’inspecció). 

Actualment a Ciutat Vella  trobem diverses realitats: 

1. 31 locals amb llicència vigents i oberts actualment dels quals: 
 

a. Se n’han inspeccionat els 3 dels quals s’han rebut queixes dels veïns. Amb 
coordinació amb la UPC s’ha fet un informe de volàtils per determinar el seu 
impacte en l’aire. S’ha acreditat que la immissió es superior a la permesa.   
En aquests casos, malgrat que les activitats s’ajusten a la llicència, hem obert 
expedient AUT i estem notificant les deficiències observades per treballar 
quines modificacions o ajustos poden realitzar-se per evitar que segueixen 
creant aquest impacte en l’aire i, en conseqüència, a la salut. 
 

b. 7 locals que tenen pendent ajustar-se a la normativa i tenen un termini fins al 
desembre de 2017 per adaptar-la atès la moratòria vigent de 18 mesos. En 
aquest casos i coordinat amb la resta de districtes es farà una carta per 
recordar-los quan finalitza la moratòria i la necessitat d’iniciar els tràmits per 
l’adaptació. 

 
2. Locals sense llicència d’activitat i, per tant, il·legals: 15 

Hi ha un operatiu vigent d’inspecció amb GUB, coordinat des de la taula de policia de Districte  
on s’actua des de l’àmbit administratiu amb coordinació amb possibles actuacions penals en 
curs. 

Dins d’aquestes actuacions s’han realitzat inspeccions coordinades als 15 locals, que han donat 
lloc a una acta en la que es constata en tots els casos la impossibilitat d’accés als locals. 
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Amb aq uestes actes s’ha confeccionat el corresponent expedient on s’ha demanat l’ordre 
judicial d’entrada al local. 

Per agilitzar aquest procés, on a vegades l’ordre judicial es retardava molt, s’ha creat un equip 
de treball entre 1 lletrat del districte i 2 lletrats consistorials per sol·licitar les odres d’entrada i 
agilitzar els tràmits. 

Dins d’aquest procés el Jutjat ha determinat 3 entrades en domicili, en les que s’ha constatat 
l’exercici il·legal de l’activitat. S’ha notificat el precinte de l’activitat i està pendent d’executar-
se. Se n’han denegat 2, que s’han tornat a demanar. Les 10 restants encara estan pendents de 
resolució del Jutjat. 

3. 46 locals on havien existit associacions cannàbiques:  

Aprofitant el pla d’inspeccions s’han revisat tots locals (46) on constava que durant el 2015 i el 
2016 havia existit una activitat d’associació de cànnabis.  

D’aquests locals 33 eren il·legals i s’ha comprovat que l’activitat no s’ha reprès. En alguns 
d’aquests es manté el precinte que en el seu moment es va fer. 

La resta fins arribar a 46 (13) van tenir llicència d’activitat en algun moment, però actualment 
estan realitzant una altra activitat. En aquests casos s’està revisant la llicència per declarar la 
seva caducitat pel no ús de més de 2 anys. 

 

La Directora de Serveis Jurídics de Ciutat Vella-Secretaria Delegada 

 

Yolanda Hernández i Darnes  
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