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1. OBJECTE: 
 
L’objecte d’aquesta guia és anul·lar la Fitxa 04.19 i les seves revisions posteriors, d’acord 
amb el criteri establert en el tractament dels informes previs urbanístics de cànnabis 
(IPCAN) a la vista de la sentencies dictades contra el Pla especial urbanístic per a 
l’ordenació territorial dels Clubs i Associacions de Consumidors de Cànnabis. 
 
2. NORMATIVA: 
 

• Instrucció d’Alcaldia per a l’aplicació de l’OMAIIAA amb l’entrada en vigor de la Llei  
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

• Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels Clubs i Associacions de 
Consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona (PEU). 
 

3. SENTÈNCIES DICTADES EN RELACIÓ AMB EL PEU, OBJECTE D’ESTUDI:  
 

• Sentència del TSJCat 1627/2020, de 2 de juny, dictada en el procediment iniciat a 
instància de la Delegació del Govern, estima el recurs i per tant declara la nul·litat 
de ple dret del PEU per motius competencials. Contra aquesta sentència s’ha 
interposat recurs de cassació davant del TS, pendent de resolució. 

• Sentència del TS  1577/2020, de 23 de novembre. 
• Sentència del TSJCat 1630/2020, de 30 de novembre. 
• Sentència del TS, Sala Penal 484/2015, de 7 de setembre. 
• Sentència del TSJCat 803/2017, de 27 de novembre. 
• Sentència del TS 1467/2018, de 4 d’octubre. 

 
 
4. CONSIDERACIONS:  
 
L’article 10.2 de la Instrucció d’Alcaldia per l’aplicació de l’OMAIIAA amb l’entrada en vigor 
de la Llei 20/2009 preveu que “les activitats compreses a l’annex III.2.a, III.2.b i III.3 
(d’acord amb la classificació establerta a l’apartat 13 d’aquesta instrucció) incloses en els 
Plans d’usos dels Districtes i del que es puguin aprovar amb posterioritat a aquesta 
instrucció, que per a la seva implantació estiguin sotmeses a condicions de densitat i/o 
distància, hauran de sol·licitar un informe urbanístic previ de compatibilitat “ . 
 
A la vista de les sentències anteriorment esmentades es considera procedent no emetre 
informes urbanístics previs de compatibilitat i efectuar una comunicació amb efectes 
informatius a tots els sol·licitants d’informes pendents de resposta.  
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En relació a l’habilitació com a associació de consumidors de cànnabis, prevista a l’epígraf 
12.51/19a2 de l’annex III de l’Ordenança municipal d’activitats i d’intervenció integral de 
l’administració ambiental de Barcelona (OMAIIAA), s’ha d’entendre referida a l’epígraf 
12.51/19 “Activitat amb incidència ambiental: Casa o centre de reunió, o difusió de la 
cultura, valors o afeccions d’un col·lectiu específic” , atès que el primer epígraf fou anul·lat 
per sentència del TSJCat 803/2017, de 27 de novembre i publicada al BOPB de 23/4/2018.  
 
 
5.- CONCLUSIONS: 
 
S’haurà de procedir a: 
 

1. Deixar d’emetre informes previs urbanístics de cànnabis (IPCAN) a la vista de les 
sentencies dictades contra el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels 
Clubs i Associacions de Consumidors de Cànnabis i informar d’aquesta circumstància 
als sol·licitants d’informes pendents de resposta. 

2. Ajustar els sistemes informàtics municipals als epígrafs permesos (suprimint 
l’epígraf 12.51/19a2), a la vista de la sentència del TSJCat 803/2017. 

3. Anul·lar la fitxa 04.19 on es recullen els criteris per la tramitació dels informes 
previs de cànnabis i aclariments del PEU. 

 
 
La Directora de Serveis de Llicències   La Gerent d’Urbanisme 
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