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1. Oferta de serveis d’informació i assessorament 

professionalitzats en reducció de riscos i danys 

adreçats als socis (entitats especialitzades), així com 

de detecció precoç, seguiment i derivació de consums 

problemàtics del cànnabis. 

2. Formació en reducció de riscos i danys associats als 

consums de cànnabis per als responsables de la 

dispensació de les associacions, amb garantia d’una 

formació mínima anual. 

3. Prohibició del consum d’altres drogues o begudes 

alcohòliques dins dels clubs. 

4. Prohibició de venda o comercialització de qualssevol 

béns o productes consumibles. 



5. Condicions de salubritat dels locals segons el que 

estableix la normativa vigent, així com de les zones de 

consum. 

6. Període de carència de 15 dies des de l’adscripció 

d’un soci o sòcia a una associació. 

7. Tenir l’aval d’un altre membre de l’associació. 

8. Limitació horària: no es pot obrir més de 8 hores 

diàries, i s’estableix com a hora límit de tancament les 

22 h, i els divendres i dissabtes, les 24 h. 

9. 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. 



10. Limitació de tot tipus de publicitat de les associacions 

o dels seus establiments, locals o clubs, i d’activitats 

de promoció del consum de cànnabis per part dels 

membres de les associacions, ni a través de cartells, 

rètols publicitaris o qualsevol altre suport, en paper o 

electrònic. 

11. Respecte a la normativa mediambiental i, 

particularment, pel que fa al descans dels veïns. 

12. Inscripció en el registre municipal d’associacions de 

persones consumidores de cànnabis i en la secció 

registralcorresponent del Registre d’associacions de 

la Generalitat. 



Objectius 

• Contribuir a la reducció de riscos i danys en els socis 

• Millorar la formació dels dispensadors 

• Facilitar l’autoconsum 

• Regular la forma d’aquest autoconsum 

• Donar criteris als Ajuntaments per l’apertura dels clubs 

i per a la seva inspecció. 

Evolució 

• Previsiblement, normalitzarà el consum 

• Contribuirà a la o indulgència/tolerància/aceptabilitat 

social del seu ús 

• Fomentarà el consum?, singularment en els joves? 


