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Antecedents 

 

En data abril de 2015 el Gerent de Prevenció, Seguretat i Mobilitat ha acordat la Proposta 

d’Encàrrec en virtut de la qual s’encomana a la Gerència Adjunta d’Urbanisme la redacció i 

impuls de la tramitació del Pla Especial Urbanístic, que doni resposta als objectius següents: 

 

1. L’activitat de clubs socials privats consistents en Associacions de consumidors de 

cànnabis haurà de respectar una distància de 150 metres respecte dels usos protegits, 

considerant com a tals els sòls qualificats d’equipament, a més dels usos consistents en 

ensenyament obligatori, biblioteques i centres esportius públics, amb independència de 

la qualificació del sòl on s’ubiquin. 

 

2. Les activitats degudament legalitzades que no compleixin la distància als usos protegits 

hauran de cessar en el termini màxim de 18 mesos. 

 

3. S’establirà una moratòria o prohibició temporal pel termini màxim de 18 mesos per a 

l’obtenció de nous títols habilitants destinats a la instal·lació de clubs socials privats 

consistents en Associacions de consumidors de cànnabis. 

 

4. Es fixarà un termini màxim de 18 mesos per revisar les condicions d’implantació de 

l’activitat i/o aprovar una regulació detallada de l’activitat d’associació de consumidors 

de cànnabis.    

 

 

 



 
 
 

Promoció, àmbit i antecedents de planejament 

 

El Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs socials i associacions de 

consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona és d'iniciativa municipal. 

 

L'àmbit d'actuació comprèn tot el terme municipal de Barcelona. 

 

L’exercici de l’activitat de les associacions i clubs de consumidors de cànnabis a la ciutat de 

Barcelona s’emmarca a 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. 

 

 

Descripció de la proposta 

 

El Pla especial urbanístic ordena l’emplaçament de les activitats dels clubs socials privats 

consistents en Associacions de consumidors de cànnabis, tot garantint el manteniment de 

l’equilibri entre el dret d’associació i altres béns jurídicament protegibles: la salut de les 

persones, la convivència ciutadana i el medi ambient. 

 

El Pla especial urbanístic determina els paràmetres d’ubicació de l’activitat dels clubs i 

associacions de consumidors de cànnabis, en atenció a altres possibles usos d’equipament i 

altres usos col·lectius protegits i regula la situació de les activitats existents en el moment de la 

seva aprovació. 

 

Amb aquest objectiu, es determina que els 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 només poden establir-se respectant una 

distància de 150 metres respecte sòls i edificis qualificats d’equipament (clau 7), així com 



 
 
 

respecte edificis on es desenvolupin usos col·lectius que es consideren protegits: ensenyament 

obligatori, biblioteques i centres esportius públics. 

 

Tenint en compte la situació de proliferació existent, i per tal d’assegurar una adequada 

implantació dels paràmetres urbanístics, es contempla el cessament de les activitats existents 

que no respectin els anteriors paràmetres en un període màxim de 18 mesos. A partir de 

l’entrada en vigor d’aquest pla, es consideren usos fora d’ordenació, de conformitat amb allò 

que disposa l’article 108 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, que determina que queden fora 

d’ordenació les construccions, les instal·lacions i els usos que, per raó de l’aprovació del 

planejament urbanístic, quedin subjectes a expropiació, cessió gratuïta, enderrocament o 

cessament. 

 

L’instrument de planejament determina una moratòria o prohibició temporal pel mateix 

període de 18 mesos establert per al cessament de les activitats que no compleixin els 

paràmetres del pla per a la instal·lació de clubs socials privats consistents en Associacions de 

consumidors de cànnabis. Durant aquest període es duran a terme els estudis i treballs 

multidisciplinaris que permetran concretar una regulació detallada de l’activitat, tenint en 

compte, entre d’altres, els criteris que contempla la recent Resolució del Departament de Salut 

SLT/32/2015, de 15 de gener. 

 

 

Justificació de la figura de planejament 

 

El Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs socials i associacions de 

consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona, té la seva habilitació legal en l’article 67 del 

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 

l’article 92.2.a) del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme. Així mateix, trobem el fonament legal dels plans d’usos en l’article 67 de la Llei 

22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de Barcelona. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Documentació 

 

El Pla especial urbanístic conté les determinacions pròpies de la seva naturalesa i finalitat, 

degudament justificades i desenvolupades, d’acord amb el que preveu l’article 69.1 del Decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en els 

següents documents: Memòria, plànols d’informació i d’ordenació, ordenances, avaluació 

econòmica, i pla d’etapes. S’hi conté, així mateix, la innecessarietat d’acompanyar informe 

ambiental i informe de mobilitat. 

 

 

Informes 

 

Caldrà demanar informe als òrgans corresponents dels deu Districtes de la ciutat, d'acord amb 

la Instrucció de l'Alcaldia de 13 de març de 1989 i les Normes Reguladores del Funcionament 

dels Districtes. De conformitat amb l'article 23.2.f) de la Carta municipal, correspon al Consell 

del Districte emetre informe preceptiu en relació amb els instruments d'ordenació urbanística 

que afectin l'àmbit territorial del Districte. 

 

 

Tramitació 

 

La tramitació del Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs socials i 

associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona s'ajustarà al procediment 

previst a l'article 68.1 de la Llei 22/1998, de 30 de desembre, de la Carta municipal de 

Barcelona, aplicable en virtut de la Disposició Addicional Setzena del Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. Les fites bàsiques del 

procediment són l'aprovació inicial, la informació pública durant el període mínim d’un mes i 

l'aprovació definitiva. En el present cas es preveu acordar un període d’exposició pública de dos 

mesos. 

 

 



 
 
 

Suspensió de l’atorgament de llicències 

 

L’article 73 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d'urbanisme, regula, en la formulació i tramitació de les figures de planejament urbanístics, que 

els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures de planejament urbanístics puguin 

acordar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de 

gestió urbanística i d’urbanització, com també de suspendre l’atorgament de llicències de 

parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, 

d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals 

connexes establertes per la legislació sectorial. 
 

Concretament s’estableixen dos supòsits de suspensió de llicències i de tramitació de plans 

urbanístics derivats: 
 

A) Una suspensió que necessàriament ha de ser acordada amb l’aprovació inicial, quan les 

determinacions del nou pla que s’aprova inicialment suposin modificació del règim urbanístic 

(article 73.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost). En aquest sentit, cal entendre com a 

modificació del règim urbanístic les determinacions que comportin: 

 

a) Canvi en la classificació del sòl. 

b) Afectació de terrenys per a sistemes. 

c) Modificació dels usos globals admesos en un sector. 

d) Modificació del coeficient d’edificabilitat neta d’una zona. 

 

Així mateix, l’administració competent també pot acordar aquestes mesures en el cas que es 

pretengui assolir altres objectius urbanístics concrets, que hauran d’ésser explicitats i justificats. 
 

B) Una suspensió potestativa (article 73.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost): 
 

“Els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures del planejament urbanístic poden 

acordar, amb la finalitat d’estudiar-ne la formació o la reforma, de suspendre la tramitació de 

plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, com 

també de suspendre l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, 

reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats 

o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació 

sectorial”. 



 
 
 

 

En el present cas, en data 11 de juny de 2014 la Comissió de Govern va acordar la suspensió 

potestativa prèvia de les 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, a tot el terme municipal de Barcelona (BOPB de 12 de 

juny de 2014).  

 

En conseqüència, simultàniament a l’aprovació inicial es planteja prorrogar la suspensió 

acordada per la Comissió de Govern en sessions d’11 de juny de 2014. 

 

Publicació de la suspensió 

 

L'acord de suspensió de llicències es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 

segons determina l’article 73.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei d’urbanisme, i també caldrà publicar-lo en un dels diaris de més divulgació 

a Catalunya. Els efectes de la suspensió operaran a partir de la publicació al Butlletí Oficial de la 

Província de Barcelona. Aquesta publicació es farà conjuntament amb la de l’acord d’aprovació 

inicial del Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels clubs socials i associacions de 

consumidors de cànnabis a la ciutat de Barcelona. 

 

El plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió restarà a disposició del públic en les 

oficines municipals al llarg del termini de suspensió de llicències. 

 

 

Àmbit de la suspensió 

 

La suspensió incorpora el plànol de delimitació dels àmbits afectats per la suspensió, de 

conformitat amb l'article 73.3 del Text refós de la Llei d’urbanisme, en el qual es grafien aquests 

a escala adequada, amb detall i claredat suficient. El plànol esmentat, on s'explicita l’àmbit 

objecte de suspensió, consta a l'expedient, i d’acord amb el que preveu l’article 102.3 del 

Reglament de la Llei d’urbanisme, restarà a disposició del públic en les oficines de 

l’administració actuant al llarg del termini de suspensió. 

 

 



 
 
 

Terminis  

 

La durada màxima de la suspensió que s’adopta amb motiu de l’aprovació inicial depèn de si 

prèviament s'ha acordat la suspensió preventiva com a acte preparatori del planejament. 

 

a) L'article 74.1 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, determina que si prèviament a 

l’aprovació inicial no s’hagués suspès l’atorgament de llicències i tramitacions, la suspensió 

regulada per l’apartat 2 de l’article 73 pot tenir una durada màxima de dos anys. Així 

mateix, l’article 103.3 del Reglament de la Llei d’urbanisme estableix que si amb anterioritat 

a l’aprovació inicial no s’hagués acordat la suspensió potestativa, la suspensió que s’acordi 

amb motiu de l’aprovació inicial pot tenir una durada màxima de dos anys. 

 

b) El mateix article 74.1 del Text refós de la Llei d’urbanisme estableix que si prèviament 

s’hagués suspès l’atorgament de llicències i tramitacions, els efectes de la suspensió no 

podran durar més de dos anys. D’altra banda, l’article 103.2 del Reglament de la Llei 

d’urbanisme regula que si l’aprovació inicial té lloc un cop transcorregut el termini d’un any 

previst com a termini màxim de la suspensió que regula l’article 73.1 de la Llei d’urbanisme, 

la suspensió acordada amb motiu de l’aprovació inicial té la durada màxima d’un any, 

comptat des de la publicació de l’acord d’aprovació inicial i de suspensió. 

 

En el present cas, ens trobem davant un supòsit de suspensió de comunicacions prèvies d’inici 

d’activitats on sí que s’ha produït prèviament la suspensió potestativa prèvia, de manera que la 

durada màxima de la suspensió serà com a màxim de dos anys, a comptar des de l’endemà de 

la publicació al Butlletí Oficial de la Província de la suspensió potestativa prèvia. 

 

En qualsevol cas, els efectes de la suspensió s’extingiran amb l’entrada en vigor de l’instrument 

de planejament de què es tracti, per raó de l’aprovació definitiva d’aquest. 

 

Un cop s’hagin extingit els efectes de la suspensió, no serà possible acordar noves suspensions 

en aquells àmbits per idèntica finalitat dins els tres anys següents, d’acord amb el que 

determina l’apartat 2 de l’article 74 del Text refós de la Llei d’urbanisme. 

 

 



 
 
 

Competència 

 

L'òrgan competent per acordar la suspensió de les 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, és el mateix a qui correspon l’aprovació inicial del Pla especial 

urbanístic. 

 

 

Òrgan competent 

 

La Disposició Addicional Setzena del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 

Text refós de la Llei d’urbanisme determina que les competències urbanístiques de 

l'Ajuntament de Barcelona i la Subcomissió d'Urbanisme venen atribuïdes per la Carta 

Municipal de Barcelona, Llei 22/1998, de 30 de desembre, la qual prevaldrà sobre la Llei 

d'urbanisme. 

 

En conseqüència, l'òrgan competent per a l’aprovació inicial del Pla especial urbanístic per a 

l’ordenació territorial dels clubs socials i associacions de consumidors de cànnabis a la ciutat de 

Barcelona és l'alcalde i l'aprovació definitiva correspon al Consell Municipal de l'Ajuntament, 

d'acord amb el que determinen els articles 11.1.k) i l'article 68 de la Carta de Barcelona. En 

l’actualitat, l’esmentada competència ha estat delegada a la Comissió de Govern, en virtut de 

Decret de l’Alcaldia de data 11 de juny de 2012. 

 

 

Com a conclusió, considerem que pot continuar la tramitació de l'expedient. 

 

       Barcelona, 5 de maig de 2015 

 
LA DIRECTORA DE SERVEIS      LA LLETRADA DIRECTORA 
DE PLANEJAMENT       DE PROJECTE D’URBANISME 

 
 
 

Amèlia Mateos de la Higuera      Sonia Cobos 
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RESUM

El present Pla especial urbanístic determina els paràmetres d 'ubicació de l'activitat dels clubs i associacions de consumidors 

de cànnabis, en atenció a altres possibles usos d 'equipaments i altres usos col.lectius protegits i regula la situació de les 

activitats existents en el moment de la seva aprovació.

DESCRIPCIÓ

INFORMACIÓ ADDICIONAL

APROVAR inicialment, de conformitat amb l'article 68.1,a) de la Carta Municipal de Barcelona, el Pla especial urbanístic 

per a l'ordenació territorial dels clubs i  associacions de consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona, d'iniciativa 

municipal; EXPOSAR-LO al públic pel termini de dos mesos; SOTMETRE'L al Consell Municipal per a la seva aprovació 

definitiva; i DONAR-NE compte a la Comissió d'Hàbitat Urbà i Medi Ambient; PRORROGAR LA SUSPENSIÓ, a l'empar 

de l'article 73.2 del Text Refós de la Llei  d'Urbanisme, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d'agost, i de 

conformitat amb les determinacions de l 'informe de la Direcció de Serveis de Planejament, que consta a l 'expedient i a 

efectes de motivació s'incorpora a aquest acord, 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, en  l'àmbit delimitat i grafiat en el plànol de suspensió que figura a l 'expedient,  elaborat de conformitat amb 

el punt 3 de l'esmentat article 73 del TRLU; DETERMINAR, de conformitat amb l'article 74.1 de l¿esmentat text legal, 

que el termini de la suspensió serà de dos anys a comptar desde el 13 de juny de 2014, día següent al de publicació en 

el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de l 'acord de la suspensió potestativa prèvia; i PUBLICAR el present 

acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
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Publicació i Exposició

QUADRE DE PARÀMETRES URBANÍSTICS

FINANÇAMENT

AL·LEGACIONS

EQUIP REDACTOR Eva Gimenez i Corrons

Aprovació Inicial

Aprovació Inicial Aprovació provisional Aprovació definitiva

L'activitat de clubs socials privats consistents en Associacions de consumidors de cànnabis haurà de respectar una 

distància de 150 metres respecte dels usos protegits, considerant com a tals els sòls qualificats d 'equipament, a més 

dels usos consistents en ensenyament obligatori, biblioteques i centres esportius públics, amb independència de la 

qualificació del sòl on s'ubiquin.

Les activitats degudament legalitzades que no compleixin la distància als usos protegits hauran de cessar en el termini 

màxim de 18 mesos.

S'establirà una moratòria o prohibició temporal pel termini màxim de 18 mesos per a l'obtenció de nous títols habilitants 

destinats a la instal.lació de clubs socials privats consistents en Associacions de consumidors de cànnabis.

Es fixarà un termini màxim de 18 mesos per revisar les condicions d'implantació de l'activitat i/o aprovar una regulació 
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