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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DE LA UBICACIÓ DE CLUBS SOCIALS I 
ASSOCIACIONS DE CÀNNABIS  O D’ALTRES SUBSTANCIES TÒXIQUES, 
ESTUPEFAENTS O PSICOTRÒPIQUES LEGALMENT PERMESES I DE LES 
CONDICIONS D’EXERCICI DE LA SEVA ACTIVITAT AL TERME MUNICIPAL DE 
SITGES. 
 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
En els últims anys a Sitges, al igual que ha succeït en altres poblacions, s’han formulat 
diverses sol·licituds per a la instal·lació de clubs socials i associacions de fumadors de 
cànnabis. 
 
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 ni estatal ni de la Generalitat de Catalunya que 
estableixin un marc normatiu clar sobre aquesta activitat, que roman en els llimbs de 
l’al·legalitat, tot i que la Generalitat de Catalunya està estudiant la redacció de normativa 
a fi de regular l’activitat d’aquests clubs o associacions. Tot això sens perjudici que les 
associacions d’aquesta naturalesa han de constar degudament inscrites en el Registre 
d’associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya. 
 
L’any 1948 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va arribar a la conclusió de que el 
consum de cànnabis 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 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. 
 
D’altra banda, són masses les repercussions que l’obertura d’aquests locals poden 
produir i produeixen sobre un teixit social ja prou sensibilitzat respecte de les conductes 
de risc, arrel de la concurrència d’un turisme de caràcter festiu i de desinhibició, que 
caracteritza històricament aquesta Vila. 
 
Resulta evident, doncs, que des de l’àmbit local els Ajuntaments tenen una 
responsabilitat –i competències– d’ordre i vigilància, així com de salut pública, respecte 
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de conductes com les desenvolupades en l’àmbit dels clubs de fumadors o associacions 
de cànnabis.    
 
En cap cas no es pretén mitjançant l’elaboració d’aquesta norma la prohibició o 
impossibilitat de desenvolupament del dret d’associació sota quin empara constitucional 
es constitueixen aquests clubs o associacions, sinó el que es fa, i és del tot factible, és la 
seva delimitació territorial i regulació funcional per tal de fer-la compatible amb la resta 
d’activitats i usos. 
 
En aquest sentit, els ens locals estan dotats de competències en matèria urbanística, 
d’activitats i de salut pública, per tal d’intervenir a través d’aquests àmbits en la protecció 
dels sectors socials més febles o sensibles a conductes potencialment perilloses, regulant 
i delimitant l’àmbit en el qual es pot desenvolupar aquesta activitat, així com en la 
prevenció d’eventuals molèsties o immissions que l’exercici de determinades activitats de 
concurrència nombrosa, encara que sigui en l’àmbit estrictament privatiu de les 
associacions de consumidors de substàncies que generen dependència, poden produir. 
 
Paral·lelament a la regulació continguda en la relació a l’ús i la seva potencial perillositat 
en relació a les conductes que del mateix se’n deriven, la present normativa pretén 
abordar alguns aspectes problemàtics produïts pel propi exercici de l’activitat associativa 
en base a la pròpia naturalesa dels locals a on aquesta s’hi desenvolupa. 
 
Per la mateixa naturalesa de l’activitat i dels fonaments estatutaris de les associacions, es 
pot afirmar sense cap mena de dubte que aquestes necessiten comptar amb locals de 
característiques suficients com per acollir a un elevat volum 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). Per tant, resulta del tot evident que les característiques necessàries per 
tal de condicionar un local per a l’exercici d’una activitat de consum de cànnabis, 
requereixen un dimensionament que els fa del tot assimilables als locals de pública 
concurrència. 
 
Així doncs, la regulació de la implantació de clubs socials o associacions d’aquesta 
naturalesa es considera convenient i oportuna per diverses raons, en especial: 
 
- Per garantir que l’obertura d’aquest tipus d’establiments es realitzi per associacions 
d’usuaris degudament inscrites en els registres públics i, en conseqüència, amb normes 
de funcionament clares i conegudes. 
 
- Perquè es considera necessari fixar unes distàncies mínimes entre aquesta activitat i els 
centres educatius, centres sanitaris o assistencials, equipaments esportius, punts o 
espais joves i, en general, de qualsevol sòl o edifici qualificat de Sistema d’Equipament, 
estiguin o no construïts i/o urbanitzats, per evitar, encara que sigui indirectament, la 
promoció del consum d’una substància que pot tenir efectes nocius en aquells col·lectius 
més vulnerables, i de major risc, com poden ser-ho els menors o persones 
diagnosticades amb patologies mentals. 
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- Perquè també es considera oportú regular la instal·lació d’aquest tipus d’establiments a 
través de la fixació d’un règim de distàncies entre els mateixos, per a poder evitar 
possibles efectes negatius o perjudicials i, en conseqüència, les molèsties als veïns. 
 
- Perquè en determinats carrers i entorns de Sitges existeix una concentració alta d’oferta 
de lleure especialitzada, dirigida a un públic concret. Aquesta circumstància pot ser un pol 
d’atracció molt fort per a algunes d’aquestes activitats o associacions, de manera que, per 
una banda, es trenqui l’esmentat i necessari equilibri d’activitats, imprescindible per no 
alterar la continuïtat de l’oferta comercial i els horaris del municipi, i, per l’altra, agreugi la 
problemàtica intrínseca a l’oferta de lleure nocturn especialitzat que caracteritza també 
aquests espais del nostre municipi. Per això també es considera necessari regular la 
instal·lació d’aquest tipus d’establiments fixant una distància mínima respecte de les 
activitats incloses en el catàleg d’espectacles públics i activitats recreatives. 
- I, finalment, perquè resulta precís establir unes condicions de seguretat, salubritat i 
higiene per a l’exercici d’aquesta activitat amb objectiu de protegir a les persones 
usuàries i als veïns. En aquest sentit, l’activitat s’assimila als usos recreatius,segons la 
normativa urbanística del Pla d’Ordenació Urbana Municipal de Sitges (article 82). 
 
A més, aquesta regulació pot ser útil al servei d’altres objectius d’indubtable interès 
públic. Així, per una part, pot servir per a evitar que sota l’aparença d’associacions 
d’usuaris legalment constituïdes, s’estableixin a la nostra ciutat iniciatives que no 
respectin uns criteris de bones pràctiques. I, per altra, pot coadjuvar a establir una cultura 
de col·laboració entre l’administració i les associacions d’usuaris/clubs socials de 
cànnabis en allò relatiu a la prevenció de riscos associats a pautes de consums 
prolongats i altres àmbits de mutu interès. 
 
I tot i que la motivació principal que genera la necessitat de redactar la present norma 
obeeix a la creixent demanda de obertura de locals destinats al consum de cànnabis, 
també es vol estendre l’aplicació de la normativa continguda a la present 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. 
 
Finalment, ha d’assenyalar-se que, en la regulació que es proposa, 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. 
 
 
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), establint un règim de distàncies entre 
ells. 
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b) Establir un règim de distàncies respecte de centres educatius, centres sanitaris o 
assistencials, equipaments esportius, punts o espais joves i, en general, de qualsevol sòl 
o edifici qualificat de Sistema d’Equipament, estiguin o no construïts i/o urbanitzats, i les 
activitats incloses en el catàleg d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
Al efectes de la present Ordenança, es defineixen els esmentats centres de la següent 
manera: 
 
- centres educatius: comprèn els centres d’ensenyament reglat (pre-escolar, nivells 
primaris i secundaris, batxillerat i universitari) i l’ensenyament no reglat en totes les 
modalitats (escola bressol, idiomes, informàtica, arts plàstiques, conducció o similars) que 
s’imparteixin en escoles públiques o privades, centres docents homologats. També inclou 
activitats formatives. 
 
- centres sanitaris o assistencials: són els que corresponen al tractament i a l’allotjament 
de persones malaltes. Comprenen hospitals, els sanatoris, les clíniques, els dispensaris 
(farmàcies), consultoris i similars, els serveis destinats a allotjament comunitari com 
residències assistides i establiments socio-sanitaris, sempre i quan es tracti de centres 
assistits i basats en la prestació de serveis comuns amb gestió centralitzada i titularitat 
indivisible, no assimilables a l’ús residencial. També comprèn els habitatges tutelats i 
aquells establiments que exerceixen una funció social a la comunitat, com els casals, 
menjadors, centres d’orientació i diagnosi, unitats de tractament d’estimulació precoç, 
centres ocupacionals i/o d’atenció especialitzada per a disminuïts,. Centres de dia per a 
gent gran, centres de reinserció social, etc.  
 
- equipaments esportius: són els destinats a la prestació de serveis dedicats a la pràctica, 
l’aprenentatge i el desenvolupament d’activitats esportives en instal·lacions cobertes o no, 
com poden ser camps de futbol, camps de rugby, poliesportius, gimnasos i escoles de 
dansa, esquash, piscines i similars. 
 
- activitats incloses en el catàleg d’espectacles públics activitats recreatives, les activitats 
incloses en l’Annex I del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel que s’aprova el Reglament 
d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
- Sistema d’Equipament: El regulat en l’article 12 i al Capítol cinquè (articles 142 i 
concordants) del Volum VII Normativa Urbanística i Ordenances d’edificació, del POUM 
de Sitges. 

 
 
c) Garantir que els locals destinats a local social i punt de trobada dels 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 destinats a local social i punt de trobada dels Clubs Socials de 
Cànnabis reuneixen les condicions mínimes necessàries de seguretat, salubritat i higiene 
per a les persones usuàries. 
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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 d’aplicació. 
 
Aquesta ordenança és d’aplicació en tot el terme municipal de Sitges. 
 
 
Article 3. Sol·licitud de llicència/règim de comunicació d’activitat i d’obra. 
 
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 d’activitat o règim de 
comunicació prèvia, 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. En aquest cas, 
la seva obtenció serà prèvia a la presentació del règim d’autorització de l’activitat, i 
consegüent inscripció de la mateixa en el Registre Municipal d’entitats. 
 
Per tal de garantir un correcte funcionament de l’activitat es preveu regular la renovació 
de l’habilitació de manera periòdica segons els següents requisits: 
 

1. La llicència o comunicació prèvia específica té una validesa màxima de 5 anys. 
Transcorregut aquest termini cal tramitar una nova habilitació per poder seguir 
prestant l’activitat, d’acord amb els requisits i els tràmits que es prevegin 
normativament. 
 
2. Cal també demanar nova habilitació en el supòsit que variïn les circumstàncies 
que van determinar l’atorgament. 

 
 
Article 4. Tràmits relatius a la tramitació i procediment. Documentació. 
 
Estan sotmeses al règim de comunicació prèvia les activitats amb un aforament fins a 150 
persones; i estan sotmeses al règim de llicència municipal les activitats amb un aforament 
superior a 150 persones. Aquests requisits d’aforament podran variar en funció d’altres 
criteris diferents que al respecte s’estableixin legalment amb posterioritat a l’entrada en 
vigor de la present Ordenança. 
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La sol·licitud de llicència municipal o comunicació prèvia, segons sigui el cas, es 
formalitza mitjançant la presentació d’una instància acompanyada de la documentació 
necessària per justificar el compliment de les condicions dels articles següents, i si 
s’escau, d’acord amb el que s’estableixi a la normativa sectorial que sigui aplicable. 
 
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 I.  
En finalitzar l’obra i amb caràcter previ a l’obertura, s’haurà de presentar la comunicació 
prèvia o la sol·licitud de llicència per a l’inici de l’activitat, acompanyant certificat tècnic 
referit a l’activitat i/o les instal·lacions s’adeqüen al projecte constructiu i a la 
documentació tècnica (seguretat contra incendis, ventilació i aïllament acústic). 
.  
 
L’activitat requerirà un Projecte tècnic redactat per professional habilitat competent 
degudament acreditat , que haurà de contenir com a mínim el següent: 

1. Memòria descriptiva i ambiental: 
1.1  Descripció del local, superfícies (útils i construïdes) totals i parcials segons 

usos, així com accessos i posició del local dins de l’edifici i la seva 
comunicació amb ell. 

1.2  Fotografia/es en color de la/es façana/es i de les diferents estances. 
1.3  Descripció de l’activitat (el seu objecte i característiques tècniques pròpies del 

seu desenvolupament, maquinària, combustibles, instal·lacions higièniques, 
aforaments previstos…) i de les mesures implantades per a minimitzar el 
possible impacte de l’activitat en el medi ambient, les persones o els seus 
béns i la salut. En especial, aquesta Memòria haurà de contenir una descripció 
dels mecanismes d’associació, registre d’associats, etc., i de funcionament 
intern de l’Associació, i de com es garantirà el compliment de les condicions i 
prohibicions contingudes als articles 7 i 8 d’aquesta Ordenança. 

1.4 Descripció i característiques tècniques de la maquinària necessària per al 
funcionament de l’activitat i, en el seu cas, de les instal·lacions previstes per a 
ventilació i/o climatització del local i de les sortides de fums. 

1.5  Antecedents del local o activitat, descrivint i especificant si es tracta d’una 
activitat nova, d’una reforma, o una legalització d’una activitat ja existent. 

1.6 1.6 Justificació del compliment normatiu d’aplicació:Normativa municipal 
(POUM, Ordenances Complementàries, Ordenances de soroll, ambientals, 
d’aparells d’aire condicionat, etc…). Normatives autonòmiques i estatals 
(Accessibilitat, Protecció contra incendis, Reglament electrotècnic de baixa 
tensió, Normes Sanitàries, etc...). 
 
I en particular s’haurà de justificar el compliment del següent: 
 
Soroll: 
 
L’activitat queda classificada en el Grup IV amb un nivell d’emissió inferior o 
igual a 84 dB(A) d’acord amb l’Ordenança reguladora del soroll i les 
vibracions aprovada i s’haurà de justificar el compliment de la mateixa, així 
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com del Decret 176/2009, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n'adapten els 
annexos. 
 
En tot cas caldrà presentar certificat acústic amb mesures “in situ”, emès per 
EPCA que certifiqui l’aïllament projectat o el nivell de soroll igual o inferior al 
valor límit d’immissió permès en l’ambient interior des dels habitatges limítrofs 
amb l’activitat. 
 
Accessibilitat: 
 
Es donarà compliment a les condicions d’accessibilitat per a l’ús de 
restauració o de pública concurrència, segons el DB-SUA 9 - Accessibilitat del 
Codi Tècnic de l’Edificació TE, el Decret 135/1995, de promoció de 
l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i d’aprovació del Codi 
d’accessibilitat i els criteris de les Taules d’accessibilitat a les Activitats a 
Catalunya, Llei d’accessibilitat 13/2014, del 30 d’octubre, o qualsevol 
normativa que l’amplií o substitueixi. 
 
Renovacions d’aire: 
 
No es poden llençar a l’exterior, fums, bafs, gasos, vapors o aire amb 
substàncies en suspensió o a temperatura diferent que l’ambient per les 
façanes i els patis de qualsevol tipus. Cal disposar d’un sistema d’extracció 
forçada fins a coberta amb dispositius de filtració adequats. 
Els recintes on es generin fums i/o olors han d’estar tancats i amb depressió 
respecte la resta de l’activitat, en cas de disposar de finestres aquestes no 
podran ésser practicables. La ventilació d’aquests recintes s’ha de fer per 
xemeneia conduïda fins a la coberta de l’edifici amb dispositius de filtració i 
absorció adequats. S’haurà de garantir el correcte funcionament dels 
dispositius de filtració i absorció adjuntant un programa de manteniment 
periòdic. 
 
Les sortides d’expulsió han d’estar ubicades a la coberta de l’edifici separades 
3m com a mínim, de qualsevol element d’entrada d’aire de ventilació (presa 
d’aire, obertura d’admissió, porta exterior i finestra) i dels espais on pugui 
haver persones de forma habitual tals com terrasses, galeries, miradors, 
balcons, etc. L'alçada de les xemeneies haurà de sobrepassar en 1 m l’alçada 
de tota edificació situada dins d’un cercle de radi d’influència de 10m i amb 
centre a la xemeneia. 
 
Cambres higièniques: 
 
Han de disposar de serveis amb la proporció mínima  de lavabos i cabines de 
vàter següent:  
 
 Fins a 50 persones d’aforament autoritzat: 1 lavabo i 2 cabines.  
� Entre 51 i 150 persones d’aforament autoritzat: 2 lavabos i 4 cabines. 
� Entre 151 i 300 persones d’aforament autoritzat: 2 lavabos i 6 cabines. 
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� Entre 301 i 500 persones d’aforament autoritzat: 4 lavabos i 8 cabines. 
� Més de 500 persones d’aforament autoritzat: 4 lavabos i 12 cabines, i el 
mateix per a cada fracció de 500 persones més d’aforament autoritzat. 
 
Els serveis s’han d’instal·lar diferenciats entre homes i dones i han de complir 
els requisits següents: han d’estar allunyats i separats de la sala, ventilats i 
ben il·luminats; han de disposar de llums de senyalització i d’emergència i les 
parets han de tenir un mínim de dos metres des del sòl de material 
impermeable. 
 
Alçades lliures:  
 
Totes les dependencies destinades a presencia permanent de persones 
tindran una alçada mínima lliure de 2,80 m. Els lavabos i passadissos tindran 
una alçada mínima de 2,20 metres. 
 
Prevenció i seguretat en matèria d’incendis: 
 
Es donarà compliment al DB-SI “Seguridad en caso de incendio” del Codi 
Tècnic de l’Edificació per a l’ús de pública concurrència i als aclariments 
publicats per la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del 
Ministerio de Fomento i la Direcció General de Prevenció, Extinció d’incendis  
i Salvaments de la Generalitat de Catalunya.  
La documentació tècnica que es presentarà per justificar el compliment en 
matèria d’incendis tindrà el contingut mínim establert a l’ANNEX 1. 
 

2. Plànols. 
 
2.1 Situació de l‘activitat (escala 1:2000 o similar, mínima 1:5000) reflectint la 

ubicació de la superfície ocupada pel local respecte de la resta de la finca. 
2.2 Emplaçament de la instal·lació en relació amb habitatges i els centres o 

establiments referits a l’article 1.b) d’aquesta Ordenança (escala 1:500 o 
similar). 

2.3 Plantes acotades: Plànols de l’estat actual i de l’estat reformat de tots els 
nivells que conformen el local: distribució i usos amb cotes i superfícies de les 
distintes dependències que composen el local (e. 1/50 o 1:100 o similar); 
instal·lacions: ventilació, climatització, maquinària, protecció d’incendis, 
sanejament, fontaneria, electricitat, etc… (escala 1/50 o 1:100 o similar). 

2.4 Alçades i Seccions acotades (e.1/50 o 1:100 o similar): 
- Secció indicant alçades de tots els espais i usos; 
- Secció traçada pel seu accés i cotes de rasant. 

2.5 Altres plànols precisos per a l’activitat. 
 
S’haurà d’aportar 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. 
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Així mateix, l’entitat haurà de constar degudament inscrita en el Registre Municipal 
d’entitats. 
 
Article 5. 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 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 els àmbits i/o locals en els que el 
planejament urbanístic autoritza la implantació d’aquesta modalitat d’ús i haurà de complir 
les condicions tècniques exigibles a aquest ús. 
 
2. En tot cas, es prohibeix l’obertura d’una activitat d’aquest tipus a menys de 300 
metres de centres educatius, centres sanitaris o assistencials, equipaments esportius, 
punts o espais joves i, en general, de qualsevol sòl o edifici qualificat de Sistema 
d’Equipament, estiguin o no construïts i/o urbanitzats, i a menys de 200 metres de les 
activitats incloses en el catàleg d’espectacles públics i activitats recreatives. 
 
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 500 metres. 
 
Article 6. Còmput de distàncies i mesuraments. 
 
Per mesurar les distàncies mínimes per a la implantació dels establiments regulats en la 
present ordenança, entre si, o entre aquests i altres establiments (centres educatius, 
centres sanitaris o assistencials, equipaments esportius, punts o espais joves i les 
activitats incloses en el catàleg d’espectacles públics activitats recreatives), es calcularà 
mesurant la línia recta imaginària que va des del punt mig de les portes d’accés principal 
d’un i altre establiment, sense tenir en compte l’alçada de les edificacions. 
 
 
Article 7. Altres condicions. 
 
1. L’entrada i permanència en el local serà únicament i exclusivament per les persones 
associades.  
 
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. 
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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 las 8.00 hores del matí i les 
22.00 hores de la nit. 
 
6. Que els seus associats siguin consumidors habitual de cànnabis. 
 
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 de Llibre 
registre de socis en el local. 
 
10.- Tenir, en lloc visible i proper a l’entrada, principal els rètols o plaques normalitzades 
següents, sens perjudici de les demés que puguin exigir altres normes sectorials o 
específiques: 
 
 a) horari d’obertura i de tancament al públic 

b) aforament autoritzat del local. 
c) d’informació de l’exercici del dret d’admissió i de les condicions objectives 
d’accés. 
d) d’informació del control d’aforament autoritzat, i de l’ús de càmeres de seguretat 
en el seu cas. 
e) de prohibició d’entrada de menors. 
f) tots aquells previstos per la normativa en matèria de salut. 
 

Article 8. Prohibició de publicitat i de qualsevol altra activitat impròpia.  
 
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. 
 
5.-. No es  podrà transmetre cànnabis a persones que no siguin sòcies del Club social. 
 
6.- Amb caràcter general, està prohibit transmetre cànnabis (en qualsevol de les seves 
formes) que no provingui dels procediments de proveïment del club; fonamentalment de 
la producció pròpia.  
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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 no es podrà reproduir música ni realitzar cap activitat 
lucrativa. 
 
10.- S’haurà d’informar als usuaris mitjançant rètols sobre perjudicis del cànnabis. 
 
 
Article 9. Manual de bones pràctiques i protocol per a la convivència. 
 
1. 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),  s’hauran de regir en tot moment pel Manual o Codi de 
bones pràctiques per les Associacions Cannàbiques elaborat per la Federació 
d’Associacions Cannàbiques de Catalunya (o entitat que, en el seu cas, la substitueixi).   
 
2. Així mateix, les Regidores d’Urbanisme, Activitats i la de Benestar i Família de 
l’Ajuntament, elaboraran, conjuntament, un protocol per a la convivència amb objecte de 
canalitzar d’una manera adequada la resolució dels conflictes que puguin sorgir amb 
ocasió del desenvolupament de l’activitat. 
 
Article 10. Reducció de riscos i participació 
 

1. Les associacions cannàbiques 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, 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 hauran de desenvolupar al menys dues accions 

preventives a l’any. Aquestes accions hauran de ser desenvolupades en 
coordinació amb el Pla d’acció sobre drogues de l’ajuntament de Sitges. 

 
 
Article 11. Altres activitats consistents en el consum de substancies 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 
Adaptació de les instal·lacions autoritzades a l’ordenança. 
 
Els locals objecte d’aquesta ordenança prèviament autoritzats per l’Ajuntament i en 
funcionament i els que hagin presentat els preceptius règims de comunicació i que resten 
suspensos per l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2014, tindran un 
termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta ordenança per a la seva 
adaptació a la mateixa 
 
En el supòsit que algun dels anteriors locals incompleixi les distàncies mínimes 
establertes en l’article 5.2 de l’Ordenança respecte als els centres educatius, centres 
sanitaris o assistencials, equipaments esportius, punts o espais joves i, en general, de 
qualsevol sòl o edifici qualificat de Sistema d’Equipament, estiguin o no construïts i/o 
urbanitzats, i les activitats incloses en el catàleg d’espectacles públics i activitats 
recreatives  es considerarà, als efectes oportuns, que es troba en situació de fora 
d’ordenació. 
 
La distància mínima entre locals establerta a l’article 5.4 no serà d’aplicació als locals 
prèviament autoritzats i en funcionament que s’adaptin a la present ordenança dins dels 
termini de sis mesos fixats. 
 
 
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. 
 
 
ANNEX I 
 
Establiments, activitats, infraestructures i edificis sotmesos al Codi Tècnic de l’Edificació 
(CTE). 
 
Memòria 
 
1. Objecte del projecte. 
2. Antecedents. 
3. Referències normatives. 
4. Dades generals. 
5. Límits a l’extensió de l’incendi. 

5.1. Sectorització respecte veïns. 
5.1.1. Parets mitgeres. 
5.1.2. Façanes. 
5.1.3. Cobertes. 
5.2. Sectorització interior implantada. 
5.3. Resistència al foc de l’estructura. 



 
 
 
 
ÀREA DE PRESIDÈNCIA, SERVEIS CENTRALS I SERVEIS A LES PERSONES                                                                                                    

Regidoria de Competitivitat i Ocupació 
Servei de Llicències i Disciplina d’Activitats 

3_1_1 
 

 

 
 

 

20 

5.4. Reacció al foc dels elements constructius, decoratius i de mobiliari. 
5.5. Locals de risc especial. 

6. Evacuació dels ocupants. 
6.1. Compatibilitat dels elements d’evacuació. 
6.2. Alçades d’evacuació. 
6.3. Càlcul de l’ocupació. 
6.4. Número de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació. 
6.5. Dimensionament dels elements d’evacuació . 
6.6. Protecció de les escales i vestíbuls d’independència. 
6.7. Portes situades en els recorreguts d’evacuació. 
6.8. Discontinuïtats en el paviment . 
6.9. Seguretat en vers al risc d’impacte o atrapament. 
6.10. Senyalització i enllumenat d’emergència. 
6.11. Enllumenat d’emergència i senyalització dels mitjans d’evacuació . 
6.12. Espai exterior segur. 
6.13. Control de fums d’incendi. 

7. Instal·lacions de protecció contra incendis. 
7.1. Extintors portàtils . 
7.2. Boques d’incendi equipades. 
7.3. Sistema de detecció i d’alarma . 
7.4. Instal·lació automàtica d’extinció. 
7.5. Columna seca. 
7.6. Hidrants exteriors. 
7.7. Ascensors d’emergència. 
7.8. Senyalització de les instal·lacions manuals de protecció contra incendis. 
7.9. Sistema d’abastament d’aigua . 

8. Accessibilitat per a bombers. 
8.1. Aproximació i entorn. 
8.2. Accessibilitat per façana . 
8.3. Franges de protecció respecte de la forest. 

 
 
Plànols 
 
1. Situació 
2. Emplaçament 
3. Distribució i superfícies 
4. Sectors d’incendi 
5. Recorreguts d’evacuació 
6. Instal·lacions de protecció contra incendis 
7. Instal·lacions d’evacuació de fums d’incendi 
8. Alçats i seccions 
9. Franges de protecció respecte de la forest 


