LA SÍNDICA DE GREUGES DEMANA UN CANVI EN EL PLA
URBANÍSTIC MUNICIPAL PER TAL D’ALLUNYAR ELS CLUBS DE
CÀNNABIS DE QUALSEVOL CENTRE EDUCATIU REGLAT
Barcelona, 10 de febrer del 2020 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria
Assumpció Vilà, ha anunciat l’obertura d’una actuació d’ofici en què demana un canvi
normatiu per tal d’allunyar els clubs de cànnabis de qualsevol centre educatiu reglat,
ja que ara com ara el pla urbanístic només especifica centres d’educació obligatòria.
Ja són quatre les comunitats de veïns i veïnes, ubicades als districtes de Les Corts,
Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Sant Andreu, que s’han dirigit a la Sindicatura de Greuges
de Barcelona per exposar la problemàtica que pateixen a la seva finca per l’existència
d’un club de cànnabis als baixos o a l’entorn més pròxim. Dues d’elles, les situades a
Les Corts i Sant Andreu, han formalitzat queixa a la Síndica de Greuges de Barcelona.
El 2016 va aprovar-se el Pla especial urbanístic per a l’ordenació territorial dels Clubs i
Associacions de Consumidors de Cànnabis a la ciutat de Barcelona, que té per objecte
establir les condicions urbanístiques considerades més adequades per compatibilitzar
el dret d'associació de les persones consumidores de cànnabis amb l'exercici d'altres
drets fonamentals com són la integritat física i moral, la protecció de la salut i el
gaudi d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona.
L’article 6 d’aquest Pla especial urbanístic diferencia dues distàncies mínimes respecte
d’emplaçaments considerats com a usos col·lectius protegits (centres d’educació
obligatòria; centres d’atenció i seguiment de drogodependències, i sòls qualificats
d’equipament comunitari i d’habitatge dotacional). Aquesta distància és de 150 metres
en el nucli antic de la ciutat i de 100 metres a la resta de ciutat.
El problema esdevé perquè la normativa parla de centres d’educació obligatòria,
concepte que exclou, per exemple, els centres de Formació Professional, els centres
únics de Batxillerat, i les escoles bressol o les llars d’infants. Aquest és el fet que
succeeix en el cas de la comunitat de veïns i veïnes del carrer Marqués de Sentmenat
(Les Corts), que compten amb un centre d’FP a menys de 100 metres.
La síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, s’ha mostrat contundent:
“Creiem que la normativa ha de parlar de centre educatiu reglat, no pas de centres
d’educació obligatòria. En una escola de formació professional trobem persones
adolescents que tenen les mateixes edats que l’alumnat de l’institut, i poden trobarse en la mateixa situació de vulnerabilitat. Per aquests motius, proposem aquest
canvi en aquest Pla especial urbanístic de l’Ajuntament”.

