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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT 
PER REGULAR LA CREACIÓ D’ASSOCIACIONS I CLUBS SOCIALS DE CÀNNABIS 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE 
PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL DECURS DEL 
PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA RESTA 
DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR: 

Les associacions de persones consumidores de cànnabis són “associacions sense ànim 
de lucre que s’autoproveeixen de cànnabis i en distribueixen entre les seves persones 
associades, totes elles majors d’edat, les quals consumeixen aquesta substància en un 
àmbit privat amb finalitats terapèutiques i/o lúdiques, de manera que es redueixen així 
els danys socials i sobre la salut associats al mercat clandestí i a determinats usos del 
cànnabis”, segons la definició recollida a la Llei aprovada pel Parlament de Catalunya a 
instància d’una Iniciativa Legislativa Popular. 
 
Aquestes entitats, que els darrers anys han proliferat arreu de Catalunya, han d’estar 
degudament inscrites en el Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, 
dependent de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de 
Justícia. 
 
Per regular la ubicació i les condicions d’exercici dels clubs socials privats gestionats per 
aquestes associacions, cada cop són més els municipis que en regulen el funcionament 
a través d’ordenances municipals. Això facilita i clarifica un marc per a les associacions i 
clubs ja existents i per a d’altres que puguin establir-se, i dóna eines als ajuntaments per 
a garantir les condicions adequades i necessàries per a un correcte funcionament 
d’aquests espais. Entre d’altres aspectes, es garanteixen unes condicions mínimes de 
seguretat, salubritat i higiene, amb l’objectiu de protegir a les persones usuàries i als 
veïns i veïnes, es demanen unes normes de funcionament, i es poden regular aspectes 
com els horaris o les distàncies mínimes a centres de salut i altres. 
 
La regulació a nivell municipal permet l’establiment d’un model adequat de clubs i 
permet accedir a la població usuària de drogues per establir mètodes de detecció 
precoç, formació en prevenció de riscos i detecció de danys vinculats al seu consum. 
 
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va establir a la resolució 
SLT/32/2015 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. 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

PRIMER.- Iniciar els treballs per elaborar una ordenança municipal reguladora de 
les associacions i clubs socials de cànnabis, que incorpori els criteris en matèria de 
salut pública establerts pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, així 
com allò disposat a la Llei 13/2017, de 6 de juliol, de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis, aprovada pel Parlament de Catalunya. 
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SEGON.- Treballar l’elaboració de l’ordenança de manera participativa, comptant 
amb els agents implicats i amb els grups municipals, i oberta a persones o col·lectius 
interessats. 

TERCER.- Publicar i difondre aquests acords, traslladar-los al Consell del Poble, i fer-
los arribar a la Federació d’Associacions Cannàbiques de Catalunya (catFAC). 

 
Premià de Dalt, Països Catalans, 2 de febrer de 2018 
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA 


