
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

EDICTE de 25 de gener de 2021, sobre acords de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès referents
al municipi de Calafell.

La Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès, en les sessions de 13 de juliol i de 16 de novembre de 2020,
van adoptar, entre altres, els acords següents:

Exp. 2019/69410/T

Pla especial urbanístic per a la regulació d'establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d'altres
substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses, al terme municipal de Calafell

Acord de 16 de novembre de 2020

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió
acorda:

-1 Donar conformitat al Text refós del Pla especial urbanístic per a la regulació d'establiments destinats a clubs
i associacions de cànnabis o d'altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses, de
Calafell, promogut i tramès per l'Ajuntament, en compliment de l'acord d'aprovació definitiva de la Comissió
Territorial d'Urbanisme del Penedès de data 13 de juliol de 2020.

-2 Publicar aquest acord, el d'aprovació definitiva de data 13 de juliol de 2020 i les normes urbanístiques
corresponents al DOGC, a l'efecte de la seva executivitat immediata, tal com indica l'article 106 del Text refós
de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22
de febrer.

-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Acord de 13 de juliol de 2020

Vist l'informe proposta dels Serveis Tècnics, i d'acord amb els fonaments que s'hi exposen, aquesta Comissió
acorda:

-1 Aprovar definitivament el Pla especial urbanístic per a la regulació d'establiments destinats a clubs i
associacions de cànnabis o d'altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses, de Calafell,
promogut i tramès per l'Ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i la consegüent executivitat a la
presentació d'un text refós, verificat per l'òrgan que ha atorgat l'aprovació provisional de l'expedient i
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents:

1.1. Cal eliminar el redactat dels articles 8 i 9, que regulen les condicions específiques per al desenvolupament
de l'activitat, atès que es considera que no han de formar part del Pla especial i que s'haurien de regular
mitjançant una ordenança municipal.

1.2 Cal eliminar els apartats c), d), e), f) i g) de l'article 1 així com eliminar del segon paràgraf de l'article 7 el
redactat “dels articles següents”.

-2 Indicar l'Ajuntament que el text refós inclourà el text de les normes urbanístiques i els plànols d'ordenació
en suport informàtic i en format editable de tractament de textos, en compliment de l'article 17.6 del
Reglament de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, i de l'ordre PTO/343/2005, de
27 de juliol, per la qual s'estableixen els requeriments tècnics de la presentació, en suport informàtic, de les
normes urbanístiques de les figures de planejament urbanístic als òrgans de la Generalitat de Catalunya
competents per a la seva aprovació definitiva.
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-3 Comunicar-ho a l'Ajuntament.

Contra aquests acords, que es refereixen a una disposició administrativa de caràcter general, es pot interposar
recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació o la publicació al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el que preveuen l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú i de les administracions públiques, i els articles 10, 25 i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sens perjudici que els
particulars puguin interposar qualsevol altre recurs que considerin procedent, i de la possibilitat que tenen els
ajuntaments i altres administracions públiques de formular el requeriment previ que preveu l'article 44 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

En el cas de formular requeriment, aquest s'entendrà rebutjat si, dins el mes següent a la recepció, no és
contestat. En aquest supòsit, el termini de dos mesos per a la interposició del recurs contenciós administratiu
es comptarà de l'endemà del dia en què es rebi la comunicació de l'acord exprés o del dia en què s'entengui
rebutjat presumptament.

Consulta i informació de l'expedient

L'expedient restarà, per a la consulta i informació que preveu l'article 107 del Text refós de la Llei d'urbanisme,
modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, dipositat en el Registre de planejament urbanístic de Catalunya,
tal com estableix l'article 103, apartats 1 i 2, del Text refós esmentat.

S'inclou, a continuació, l'enllaç al Registre de planejament urbanístic de Catalunya que permet la consulta
telemàtica i immediata dels documents que conformen l'instrument de planejament urbanístic aprovat, amb
plena garantia d'autenticitat i integritat, en virtut del que preveuen la disposició addicional quarta de la Llei
2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i l'article 103.3 del Text refós de la Llei
d'urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer:

http://tes.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?
reqCode=veureFitxa&codiPublic=2019/69410/T&set-locale=ca

La consulta de l'expedient administratiu es podrà fer, presencialment, en qualsevol dels serveis territorials
d'Urbanisme, de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres feiners.

Barcelona, 25 de gener de 2021

Cristina García Perera

Secretària de la Comissió Territorial d'Urbanisme del Penedès

Annex

Normes urbanístiques del Pla especial urbanístic per a la regulació d'establiments destinats a clubs i
associacions de cànnabis o d'altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses, de Calafell

(Vegeu la imatge al final del document)
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NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA REGULACIÓ D’ESTABLIMENTS DESTINATS A 
CLUBS I ASSOCIACIONS DE CÀNNABIS O D’ALTRES SUBSTÀNCIES ESTUPEFAENTS O 
PSICOTRÒPIQUES LEGALMENT PERMESES, DE CALAFELL 

 

SECCIÓ PRIMERA. OBJECTE, ÀMBIT DEL PLA ESPECIAL I REGULACIÓ D’USOS 
 
 
Article 1. Objecte 
 
És objecte d’aquest Pla Especial: 
 
a) La regulació de l’activitat de clubs i associacions de cànnabis o d’altres substancies tòxiques, 
estupefaents o psicotròpiques legalment permeses que generen dependència (cànnabis o 
d’altres substàncies que poden generar dependència considerades per la Llei 20/1985, com a les 
drogues no institucionalitzades), dins de l’ús sociocultural (10), establint l’àmbit o zones de 
compatibilitat d’aquesta activitat i les condicions de l’emplaçament. 
 
b) Determinar les condicions de l’emplaçament a partir de l’establiment d’un règim de distàncies 
respecte de qualsevol sòl o edifici qualificat de sistema d’equipament (clau 4). 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
L’àmbit d’aplicació d’aquest Pla especial coincideix amb aquelles zones i sectors del municipi on 
està admès l’ús sociocultural d’acord amb les Normes del POUM de Calafell i les normatives del 
Planejament derivat redactat en desenvolupament d’aquell, compresos en el sòl urbà i 
urbanitzable. 
 
Article 3. Regulació de l’ús 
 
Està admès l’ús sociocultural en la modalitat de clubs i associacions de cànnabis o d’altres 
substancies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment permeses que generen 
dependència (cànnabis o d’altres substàncies que poden generar dependència considerades per 
la Llei 20/1985, com a les drogues no institucionalitzades) en tots els sòls classificats 
jurídicament, d’acord amb el POUM aprovat definitivament el 24 de gener de 2011 (publicat en 
el DOGC el 24 d’octubre de 2011), com a sòl urbà i urbanitzable. 
 
 
SECCIÓ SEGONA. CONDICIONS DE L’EMPLAÇAMENT PER A L’ADMISSIÓ DE L’ÚS DE CLUBS DE 
CONSUM DE SUBSTÀNCIES QUE GENEREN DEPENDÈNCIA 
 
 
Article 4. Criteris d’emplaçament 
 
1. L’ús de clubs i associacions de cànnabis o d’altres substancies tòxiques, estupefaents o 
psicotròpiques legalment permeses que generen dependència (cànnabis o d’altres substàncies 
que poden generar dependència considerades per la Llei 20/1985, com a les drogues no 
institucionalitzades), a efectes urbanístics i ambientals, es considera una modalitat de l’ús 
sociocultural, pel qual es podrà implantar en els àmbits i/o locals en els quals aquest Pla 
especial autoritza la implantació d’aquesta modalitat d’ús dins de les zones en què el 
planejament general i derivat admet l’ús sociocultural, 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 
qualsevol sòl o edifici qualificat de sistema d’equipament (clau 4), estiguin o no construïts i/o 
urbanitzats. 
 
3. Així mateix, es prohibeix l’obertura d’una activitat d’aquest tipus en qualsevol dels llocs on 
està prohibit fumar (centres i galeries comercials, instal·lacions esportives, etc.). 
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4. Es fixa una distància mínima entre locals destinats a aquesta activitat de 500 metres. 
 
Article 5. Còmput de distàncies i mesuraments 
 
Per mesurar les distàncies mínimes per a la implantació dels establiments regulats en el present 
Pla especial entre sí, 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’altura de les 
edificacions. S’entendrà per punt mig de les façanes d’accés el situat en la intersecció entre la 
façana de l’edificació o recinte, i la projecció ortogonal des d’aquest al centre de la façana 
d’accés. 
 
Les distàncies mínimes per a la implantació dels establiments regulats en la present ordenança, 
entre aquests i altres establiments (sistema d’equipament, clau 4), estiguin o no construïts i/o 
urbanitzats, es calcularà des de qualsevol punt del perímetre exterior de l’àmbit qualificat de 
sistema d’equipament considerant a tal efecte el perímetre real i el perímetre teòric equidistant. 
 
 
SECCIÓ TERCERA. CONDICIONANTS TÈCNICS PER A L’ADMISSIÓ DE L’OBERTURA DE 
L’ACTIVITAT DE CLUB SOCIAL DE CONSUM DE SUBSTÀNCIES QUE GENEREN DEPENDÈNCIA 
 
 
Article. 6. Sol·licitud de llicència/règim de comunicació 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 
associació de cànnabis o d’altres substancies tòxiques, estupefaents o psicotròpiques legalment 
permeses que generen dependència (cànnabis o d’altres substàncies que poden generar 
dependència considerades per la Llei 20/1985, com a les drogues no institucionalitzades), està 
subjecta a llicència municipal o règim de comunicació prèvia, pel que fa a les obres d’adequació 
del local, d’acord amb la normativa sectorial que sigui aplicable. 
 
El certificat de compatibilitat urbanística és incorporat d'ofici a la sol·licitud presentada. 
 
Article 7. Documentació i tràmits relatius a la tramitació i procediment en relació a 
l’activitat 
 
Mentre no reguli, de forma específica, una norma estatal o autonòmica el règim i tramitació al 
qual s’han de sotmetre les activitats d’aquestes associacions, estaran sotmesos a la declaració 
de responsable les que es desenvolupin en un local amb superfície < 500 m2 i a la comunicació 
prèvia les que es desenvolupin en un local amb una superfície > 500 m2.  
 
La declaració de responsable o la 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 establertes als articles precedents i si escau, d’acord 
amb allò que s’estableixi a la normativa sectorial que sigui aplicable. 
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