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Introducció.
Constituïda des del 2012, la Federació d'Associacions d'usuaris i usuàries de Cànnabis
de Catalunya (CatFAC) és una agrupació d’associacions formades per persones
consumidores de cànnabis què dia a dia construeixen col·lectivament noves propostes
que permetin fer un salt qualitatiu en el marc de les polítiques de drogues i en els
programes de reducció de riscos i danys a Catalunya.
Desenvolupem les nostres activitats homogèniament amb les agrupacions que
conformen la Confederació de Federacions d'Associacions Cannàbiques (FAC), una de
les organitzacions considerades com interlocutora vàlida al Estat Espanyol.
Davant de tot defensem els drets individuals de les persones usuàries i dels petits
productors, la sostenibilitat ecològica i el benefici social predominant sobre altres
interessos. El dret a la salut, al lliure desenvolupament de la personalitat, a la
informació i a la seguretat són valors preponderants en un camí que hem anat
construint tota la societat civil catalana conjuntament.
Així mateix, les organitzacions i la societat civil, organitzada al voltant del moviment
cannàbic, hem dut a terme una tasca d’autoregulació molt important i valuosa, amb
l’establiment de criteris, pautes i codis de bones pràctiques.
La nostre existència ha posat de manifest una incontrovertible realitat social respecte al
consum de cànnabis i poc a poc hem anat construint un model, objecte d’estudi a nivell
internacional, en un moment de debat a nivell mundial sobre la necessitat d’un canvi
d’orientació en les actuals polítiques de drogues i el respecte dels drets fonamentals.
Aquest any 2017 veiem materialitzada la Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les
associacions de consumidors de cànnabis, fruit de un procés participat i participatiu
sense precedents que ha ajuntat a la classe política, les i els tècnics i a la societat civil
organitzada per donar resposta a més de 300.000 persones usuàries lúdiques i
terapèutiques i més de 700 associacions al territori.
Amb motiu d’aquest fet històric, des de la CatFAC desenvolupem, ampliem i adaptem el
nostre Codi de Bones Pràctiques, un document dinàmic i en continua transformació, un
model de gestió i funcionament traduït en associacions de persones consumidores de
cànnabis que tenen en compte totes les peculiaritats de l’associacionisme català . Un
model que avui concretem en la tercera versió d’aquesta guia de bones pràctiques que
es basa en la transparència i la gestió democràtica, garantint que mai es dirigirà al
lucre personal dels promotors. En aquest model de gestió, funcionament i organització,
es detallen el que entenem, haurien de ser l'esquelet d'unes pràctiques acceptades
amb els seus protocols pertinents per tal de desenvolupar una activitat associativa
cannàbica de qualitat.
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La CatFAC es reconeguda per el Parlament de Catalunya com a grup d'interès amb
número de registre 17190 i som integrants reconeguts* de la comissió de seguiment
de la llei 13/2017, treballa amb la voluntat de donar continuïtat a la interlocució vàlida
amb l'administració catalana amb l'objectiu de donar una resposta conjunta a aquesta
realitat i ser l'enllaç entre les persones que formen part d'aquest col·lectius i el govern.
Des de la CatFAC expressem el compromís d'acompanyar Les associacions de
consumidors de cànnabis de Catalunya en el camí de donar compliment a totes les
bones pràctiques anunciades en aquesta guia i a enfortir amb això també el teixit
associatiu en general.
Seguirem treballant envers a la prevenció i reducció de riscos i danys associats als
mercats alternatius, desmitificant vells prejudicis i definint unes polítiques basades en
un nou paradigma en el que prevalguin la persona, la seva salut i els seus drets
personals i fonamentals. Creiem que el model que proposem no només es cenyeix a la
legalitat actual, sinó que a més constitueix un sistema de gestió del mercat de
substàncies il·lícites molt més eficaç i amb menys riscos per al conjunt de la societat, ja
sigui per el seu caràcter privat i discret, com per estar adreçat a persones adultes i
impedir l'accés a menors, pel seu caràcter d’autogestió i no lucratiu, etc. Les
associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya eviten molts dels problemes
generats per l’actual política de prohibició, suposant un bri d’esperança de cara a un
futur on la nostra relació amb les plantes psicoactives es basi en la raó, l'evidència
científica i el respecte als drets individuals, i no en la histèria col·lectiva, la
desinformació i la guerra contra les persones.

L’Assemblea General de CatFAC. Federació d’associacions de persones usuàries de cànnabis a Catalunya.

19, de setembre de 2017.

4

l'associació
Normativa administrativa.
Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya han d'ajustar els seus estatuts, acta
fundacional i totes les seves activitats al que disposa Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del dret d'associació ,a la Llei 4/2008, del 16 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de
Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i a la Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de
consumidors de cànnabis i seguir el procés d'inscripció específic que aquestes normatives estableixin.
Una Associació Cannàbica ha de complir amb els estatuts aprovats pel registre competent, així com
tenir atorgat un CIF per l'Agència Tributària.
Una Associació Cannàbica a de complir qualsevol regulació municipal sempre i quan no es contradiguin
amb les lleis

Com ho fem? Gestió Interna.
L'organització interna i el funcionament de les associacions han de ser
democràtics, participatius i igualitari per a totes les persones sòcies
sense discriminació de gènere, ètnia, d'orientació sexual o classe seguint
la Declaració dels Drets Humans aprovada el 1948. Seran nuls de ple
dret els pactes, les disposicions estatutàries o acords que desconeguin
qualsevol dels aspectes del dret fonamental d'associació.








Una Associació ha de ser gestionada de manera assembleària,
Les associacions de consumidors de cànnabis, a més de la reunió ordinària que estableix
l’article 322-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, s’ha de reunir amb caràcter ordinari
una segona vegada a l’any per a fer l’anàlisi i la valoració de la gestió de l’òrgan de govern
atorgant veu i vot a cadascun dels seus associats i sempre respectant les decisions de
l'Assemblea com a òrgan màxim de decisió de l'associació.
Una Associació ha de funcionar sense ànim de lucre. Els beneficis obtinguts per les
associacions, derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis,
s’hauran de destinar, exclusivament, al compliment dels seus fins, sense que càpiga en cap cas
el repartiment entre els associats, entre els seus cònjuges o persones que convisquin amb
aquells, entre els seus parents, ni la seva cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb
interès lucratiu.
Les persones sòcies podran organitzar compres mancomunades de productes regulats si així ho
decideixen però en cap cas l’Associació podrà organitzar un punt de venda per l’auto conreu .
Les Associacions reconeixem el paper rellevant dels Growshops ja què són les botigues
professionalitzades en el cultiu de la planta del cànnabis, on a banda de tot el material per
cultivar-la es troben persones formades que poden oferir un ampli assessorament correcte i
detallat.
En el mateix sentit, es treballarà per afavorir la col·laboració i les Associacions membres de la
Federació que compleixin amb l’esmenat anterior, tindran un tracte diferencial en les botigues
especialitzades amigues de la CatFAC, aconseguint fomentar el comerç just, de proximitat i
l’harmonia en el sector.
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Els nostres objectius específics.
Les finalitats de les associacions de consumidors de cànnabis s’han de fer constar en llurs estatuts, que
han de contenir, com a mínim, els objectius específics següents:
a) L’autoabastament i la distribució de cànnabis entre els associats per al consum privat.
b) La prevenció de riscos i la reducció dels danys associats al mercat clandestí i a determinats usos
del cànnabis.
c) La informació als associats relativa a la substància, al consum i als riscos que se’n deriven i a tot
allò que des dels programes específics de salut pública s’hagi de transmetre als associats.
d) El control de la qualitat i les propietats del cànnabis en la producció i la distribució als associats.

El compromís de les associacions de la CatFAC.
Les associacions de la CatFAC, com a mínim hauran de complir aquests
principis.


















Tenir els Estatuts degudament legalitzats i aprovats per assemblea.
Realitzar almenys dues assemblees ordinàries a l'any.
Fer pública la memòria d'activitats i el pressupost que se li derivi
entre totes les persones sòcies.
Disposar de processos participatius en la presa de decisions i
mecanismes de control d'aquesta participació.
Disposar de tots els llibres de registre obligatoris: Llibre de registre
d’associats i associats adscrits al programa d’autoabastament
(diferenciats si escau), de producció, de transport, de distribució, de comptes, de voluntariat (si
escau), d’actes i de visites (si escau).
Tenir les bases de dades inscrites en l'Agència de Protecció de Dades i complir les normes que la
LOPD vigent reguli.
Tenir totes les persones treballadores de l'associació amb contractes laborals vigents.
Complir amb la ràtio de salari en el qual la renda màxima de les persones treballadores no
podrà superar en cap cas tres vegades la renda mínima d'aquestes.
Oferir informació i formació contínua a les persones treballadores, així com establir polítiques de
prevenció de riscos laborals.
Oferir informació actualitzada a llurs membres en relació a la deshabituació del cànnabis, de la
xarxa de recursos sanitaris públics, dels beneficis i les propietats positives i negatives que pot
comportar el consum de cànnabis.
Promoure el consum responsable incorporant el model de reducció de riscos com a eina per a la
prevenció i la gestió de possibles consums problemàtics.
Compromís a la col·laboració amb organismes i entitats en matèria de Salut pública i serveis
especialitzats.
Participar a la recollida de dades empíriques i estadístiques, amb finalitat científiques, que permetin
establir mesures preventives de control sanitari.
Participar a l’elaboració de plans de gestió de prevenció de riscos i danys associats al consum de
cànnabis.
El conreu sostenible per a l’abastiment de l’associació com a alternativa al mercat il·legal.
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El circuit tancat de persones.











Per garantir el control de la substància i evitar participar en el mercat
negre, el cànnabis s'haurà de produir i repartir en circuit tancat, sense
derivar a tercers. El que vol dir que des de la producció, passant per la
collita, el transport i el repartiment, el cànnabis no ha d'arribar a cap
persona que no sigui sòcia.
Per garantir el bon funcionament de l’associació i complir amb el criteri
de circuit tancat, aquesta podrà produir fins a 150kg anuals de unitats
florides en sec, essent aquesta dada la suma total de les previsions
dels membres que com a màxim poden haver-hi a l’associació.
La persona sòcia no podrà retirar mes de 60gr al mes o els 20 gr mensuals en el cas dels associats
d'entre divuit i vint-i-un anys. Seran les associacions les responsables d’aplicar els mecanismes que
permetin el control i la verificació dels aspectes relacionats amb la distribució, fins que el Reglament
de la Llei ho estableixi.
La quantitat diària que com a màxim una persona membre podrà retirar 10gr, s’estableix en base
al màxim reconegut com a límit de tinença personal a la taula del Institut Nacional de Toxicologia
del 18 d’octubre de 2001. D’aquesta manera s’evita que una persona sòcia pugui acumular grans
quantitats de la substancia i derivar-la a tercers.
En el cas de les persones usuàries terapèutiques aquestes limitacions s’establiran per reglament.
El soci/a és responsable de no trencar aquest cercle tancat de persones. Vulnerar el principi de
circuit tancat serà considerat com a falta greu per les associacions. Caldrà que els reglaments
interns de les associacions tinguin en compte sancions per aquests casos.

La Seu.
Com a mínim les seus de les associacions han de comptar amb els
següents elements:















La seu de l’associació ha de tenir una zones habilitades lliures de
fums, com ara a l’entrada o a la zones on desenvolupen les seves
tasques les persones treballadores. (Identificació d’aquestes zones
Els espais dels clubs de consumidors de cànnabis destinats a la
distribució han d’estar separats dels espais destinats al consum de
cànnabis.
Ha de comptar amb les mesures de seguretat necessàries per
garantir-ne tant la de les persones membres com la dels béns que es troben a la mateixa.
(Assegurança de responsabilitat civil)
Una Associació Cannàbica ha de garantir les condicions d'higiene de la seva Seu Social.
Una Associació Cannàbica ha de ser respectuosa amb l'entorn que la envolta i respectar el descans
de les veïnes i veïns tot respectant les normes de civisme i medi ambient. (Consultar les normatives
locals)
Les associacions de consumidors de cànnabis de Catalunya han de tenir control d'accés, per evitar
que no accedeixi ningú que no sigui membre o que no vagi acompanyat d'un altre, en el cas d'anar
a sol·licitar l'alta.*
*Excepte en casos de membres terapèutics o de visites de personal tècnic amb autorització prèvia
que en aquest cas sempre seran persones majors d'edat i amb plena capacitat d'obrar. A més,
aquestes hauran d'estar identificades degudament.
Les forquilles d’horari d’apertura seran les següents: Amb una limitació màxima d’apertura de 8hs
diàries, de dilluns a dijous des de les 9h fins les 22h i de divendres a diumenge des de les 9h fins les
24h exceptuant aquelles associacions que per normatives locals tinguin aprovades unes altres
forquilles horàries.
La seu de l’associació i el lloc d’emplaçament dels clubs de consumidors de cànnabis han de comptar
únicament amb una placa exterior amb el nom de l’associació, el número d’inscripció en el Registre
d’Associacions de la Generalitat de Catalunya, i, si s’escau, el del registre municipal d’associacions, i
la indicació que es tracta d’un espai privat d’accés exclusiu als associats.
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En tot cas queda prohibit a la seu i així ho hauran de reflectir en els respectius Règims Interns les
associacions:






Una Associació Cannàbica en cap cas serà un bar ni tindrà voluntat de ser-ho. Per tal que les
persones sòcies disposin de refrescos es podrà utilitzar una màquina dispensadora de begudes
a tal efecte.
Consumir altres drogues no institucionalitzades, begudes alcohòliques i productes alimentaris
que continguin cànnabis.
Crear espais reservats o segregacions o instal·lar espais compartimentats destinats a activitats
amb finalitats diferents de les que estableixin els estatuts.
Els clubs de consumidors de cànnabis no es poden instal·lar en espais reservats o
compartimentats dins altres establiments on es duguin a terme activitats diferents de les
pròpies d’una associació de consumidors de cànnabis.

Compromís social: Participem i minimitzem riscos i danys.









L'Associació Cannàbica, sempre, acompanyada per altres agents
tècnics competents en matèria de Salut Pública i específicament
en qüestions de cànnabis dissenyaran i posaran en marxa
programes de reducció de riscos i minimització de danys, i faran
el seguiment dels mateixos per a la seva correcte implementació i
desenvolupament.
L'Associació de desenvolupar almenys dues accions preventives a
l'any. Aquestes accions, depenent de les seves característiques
podran ser desenvolupades de manera conjunta o simultània per
diverses associacions. Ex: Tallers.
L'Associació Cannàbica es compromet a recolzar i a participar en l'elaboració de les polítiques
públiques catalanes en matèria de cànnabis.
L'Associació Cannàbica es compromet a donar suport, defensar i conscienciar a les
persones associades i a la ciutadania en general.
L'Associació Cannàbica es compromet a generar sinèrgies amb altres moviments socials
organitzats a la seva localitat.
L'Associació Cannàbica es compromet a fer compatible l’exercici dels drets de llurs membres
amb els de la resta de la ciutadania.
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Les obligacions documentals.
Totes les associacions han de tenir actualitzats els seus llibres o
registres, tots ells regulats per llei. Tots els llibres abans esmenats son
de caràcter públic per totes les persones membres de l’associació, en
qualsevol moment podran ser requerits a petició de una persona membre
de l’associació, sent una falta molt greu pels responsables de l’associació
de cara a la transparència no tenir-los o no tenir-los actualitzats.
Llibre d'actes de les assemblees ordinàries i extraordinàries. Totes les
assemblees convocades disposaran d'una acta que informa dels punts que
l'ordre del dia d'aquesta contempli amb els seus corresponents acords i els assistents en cada cas. El llibre
d’actes ha de comptar com a mínim amb aquests elements:










Fulles numerades correlativament com en llibres oficials.
Data i lloc de l’assemblea.
Secretari/a. (Qui pren acta)
Persones assistents
Punts a tractar.
Punt d’altres.
Sempre ha de comptar amb dos punts obligatoris:
Lectura si escau i aprovació de l’ordre del dia.
Lectura si escau i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

L’acta ha d’estar signada per la persona que pren acta i per la persona que exerceixi la presidència en
aquell moment.
No es obligatori que sigui en format físic i no s’ha de portar a validar al Registre d’Associacions.
Llibre de registre de persones associades. Totes les persones membres de l’associació, independentment de
la seva participació en el conreu de cànnabis han d’estar inscrites en aquest registre. El llibre de registre de
persones associades ha de comptar com a mínim amb els següents elements:






Nom i cognoms.
Nº de document d’identitat.
Nº de persona associada.
Data d’ingrés.
Dades de l’avalador.

Aquest llibre sol correspondre amb la primera i la segona fulla del contracte que les persones
membres omplen i signen al arribar per primer cop a la seu.
Llibre de persones associades adscrites al programa d’autoabastament.
Totes les persones membres que participin del conreu de l’associació hauran de figurar en aquest llibre de
registre. El llibre de registre de persones associades adscrites al programa d’autoabastament ha de comptar
com a mínim amb els següents elements:






Voluntat de voler pertànyer a l’associació.
Voluntat de voler estar inscrits en el programa d’autoabastament.
Nº d’associat que consta en el llibre d’associats.
Previsió mensual.
Declaració de que les quantitats retirades son per consum personal i per l’àmbit estrictament
privat.

La data d’entrada en el programa d’autoabastament.

Les retirades de cànnabis per al consum actualitzades de manera mensual.
Aquest llibre de registre sol correspondre amb la tercera fulla del contracte que les persones membres
omplen i signen al arribar per primer cop a la seu.
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Els llibres 2 i 3 poden estar aglutinats en un programa de gestió sempre i quan aquest compleixi
amb els paràmetres de privacitat de dades personals reflectits a la LOPD.
Llibre de producció. Es el llibre que coneixíem com a quadern de camp i consisteix en el seguiment i en
reflectir el detall tècnic dels conreus que durem a terme. El llibre de Producció com a mínim ha de reflectir:





Les dates i els conreus programats de cada any, les tècniques que hi han estat emprades i les
quantitats recol·lectades i aptes per al consum.
La data de processament dels productes derivats del cànnabis, amb la identificació i la
quantitat de substància utilitzada i la finalment transformada.
La producció anual.
La data de l’informe tècnic pericial de cada conreu, que ha d’elaborar un professional agrònom
extern amb titulació d’enginyeria agrícola o d’enginyer agrònom o amb titulació equivalent.

Aquest llibre solen facilitar-lo els pèrits agrònoms per tal de poder portar un control sobre el cultiu al
llarg de tot el seu procés.
Llibre de transport. Ha de fer constar les autoritzacions per escrit de l’òrgan de govern de l’associació, que
han de contenir, en cada cas. El llibre de transport com a mínim a de constar de:






Dades de l’associació.
Identitat del transportista
Quantitat i tipus de producte que transporta.
Destinació.
Data de transport.

Recomanem que el recull d’autoritzacions sigui numerat i clar, en format físic i per duplicat, tenint el
transportista en tot cas una còpia de l’autorització,
Llibre de distribució. El llibre de distribució recull totes les retirades que els membres de l’associació adscrits
al programa d’autoabastament fan a la seu. El llibre de distribució com a mínim a de constar de:








Fitxa de consum de cada associat inscrit en el programa d’autoabastament.
Nom i cognoms.
Nº d’associat.
Previsió mensual de consum.
Quantitat i dates de retirament.
Signatura.
Quantitat que pot retirar d’una sola vegada en un mes.

A més a més, en compliment de les obligacions documentals establertes a la Llei 13/2017, les
associacions de la CatFAC hauran de donar compliment a les obligacions documentals i comptables que
s’estableixen a la llei 1/2002 del 22 de març i el llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les
persones jurídiques, Llei 4/2008 de 24 d’abril.
Llibre de comptabilitat. Segons es determina a l’apartat de la Llei corresponent al Règim comptable i
documental (arts. 313-1 i 313-2), les associacions tenen l’obligació de: Portar una comptabilitat amb les
característiques següents:







Ordenada.
Diligent.
Adequada a la seva activitat.
Que la reflecteixi fidelment la realitat de l’associació.
Que els permeti fer el seguiment cronològic de les operacions.
Que els permeti elaborar els comptes anuals.
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Portar els llibres de comptabilitat que s’indiquen a continuació:
Llibre diari. On es detallin dia a dia les operacions relatives a l’activitat de l’entitat. En ell es podran fer
anotacions conjuntes dels totals de les operacions per períodes no superiors a un mes, si aquestes es
detallen en altres llibres o registres concordants.
Llibre d’inventaris i comptes anuals. S’ha d’obrir amb l’inventari inicial, i si han de transcriure
anualment l’inventari de tancament de l’exercici i els comptes anuals.
Cal fer esment, però, que aquelles associacions que no estiguin obligades a presentar la declaració de
l’Impost de Societats, tampoc estaran obligades a portar cap d’aquests dos llibres, però sí hauran de
portar almenys un llibre de caixa en què es detallin els ingressos i les despeses.
La tasca de control del dia a dia pot ser delegada a una gestoria o similar.
Per facilitar l'exercici de transparència, les Associacions poden implementar els pagaments telemàtics
perquè quedin registrats.
La Llei 4/2008 també estableix per a les associacions uns determinats deures d’elaboració dels comptes
i de transparència (art. 322-15), que són:
Elaborar el pressupost i aprovar-lo en el termini que estableixin els seus estatuts i, com a màxim, en
els sis mesos següents a la data de tancament de l’exercici.
Elaborar els comptes anuals, que estan formats pel balanç de situació, el compte de resultats i la
memòria econòmica. Aquelles entitats que puguin portar una comptabilitat simplificada, segons
l’indicat a l’apartat anterior, no cal que els elaborin.
En tots aquests casos, s’hauran d’elaborar els comptes, i fer-los accessibles al públic.
Els comptes s'integraran en la Memòria Anual que serà pública per a les persones sòcies. La CatFAC
recollirà totes les memòries de les associacions més la pròpia de la federació per donar-los publicitat
amb l'eina web.
Llibre de Voluntariat. Segons la Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de
l'associacionisme el concepte de voluntariat:
El voluntariat és el conjunt d’accions i activitats d’interès general motivades per l’altruisme i la voluntat
de transformació social que acompleixen persones físiques, denominades voluntaris, que participen en
projectes en el marc d’una activitat associativa.
Així mateix es defineix el concepte de voluntari/a: persona física que, d’una manera lliure, sense
contraprestació econòmica i d’acord amb la capacitat d’obrar que reconeix l’ordenament jurídic,
decideix dedicar part del seu temps al servei dels altres o a interessos socials i col·lectius, per mitjà de
la participació en programes de voluntariat que duen a terme entitats sense ànim de lucre –amb les
quals formalitzen un compromís que dóna origen als drets i deures que regula aquesta llei– o bé per
mitjà de l’associacionisme i la participació en els diferents projectes que es puguin dur a terme.
El llibre de voluntariat es el recull de cada un d’aquests acords signats amb cada una de les persones
que exerceixen un voluntariat reconegut a l’associació. (veure model de contracte de voluntariat als
annexos / Necessitat d’assegurança especifica pels voluntaris)
Llibre de Visites. Aquest llibre recollirà la totalitat de les visites rebudes a l’associació de persones alienes a
la mateixa. El llibre de visites com a mínim constarà de:







Fulles numerades correlativament.
Data de la visita.
Nom i cognoms o nom de l’organització/empresa tècnica.
Nº de identificació fiscal.
Descripció del motiu de la visita.
Signatura de la persona o representant.
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La publicitat.
Les associacions de consumidors de cànnabis tenen prohibida qualsevol
de les activitats següents:
Fer publicitat del cànnabis mitjançant qualsevol forma de comunicació,
recomanació o acció comercial l’objectiu o l’efecte directe o indirecte de
la qual sigui la promoció de les associacions de consumidors de
cànnabis, dels clubs o del consum de la substància.
 Fer actuacions de patrocini consistents a dur a terme qualsevol
tipus de contribució, pública o privada, a un esdeveniment, una
activitat o un individu l’objectiu o l’efecte directe o indirecte dels
quals sigui la promoció del consum de cànnabis.
 Fer qualsevol activitat de promoció per a estimular la demanda del cànnabis.
Resten excloses de la prohibició de l’apartat 9.1:
 La participació de les associacions de consumidors de cànnabis en esdeveniments, fòrums,
xarxes socials o mitjans de comunicació de qualsevol tipus, relacionats amb programes
específics en matèria de salut pública o dedicats de manera única i exclusiva al cànnabis, que
no comportin cap tipus de promoció.
 La mera inclusió de les associacions en una llista o guia d’adreces de persones o d’organismes.

El nostres valors.
Les associacions que s’adapten al Manual que des de la CatFAC proposem,
responen als valors que a continuació detallem.
DIÀLEG: Estaran disposades a dialogar amb les autoritats i institucions.
OCUPACIÓ: Aspiren a la utilitat pública i a generar ocupació.
ENTORN: Col·laboren en la millora de la societat i el seu entorn. BÉ COMÚ
MEDI AMBIENT: Respecten el medi ambient i col·laboren en la seva
conservació.
BÉ COMÚ: Treballaran en base als principis de confiança, honestedat,
responsabilitat, cooperació, solidaritat, generositat i compassió.
SOSTENIBILITAT: Faran servir mètodes sostenibles de producció i compliran les normes vigents amb
l’exercici dels drets ARCO (Accés, rectificació, cancel·lació i oposició)
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Les persones

Condicions d’ingrés a l’Associació.






Ser major d’edat, 18 anys.
Trobar-se en plenes facultats d’obrar.
Ser consumidora prèvia de cànnabis. (veure dictamen jurídic de
Muñoz i Soto). D'aquesta manera s'assegura que no s'està
incitant ni iniciant a ningú en el consum de cànnabis.
L’aval un altre associat (Excepte ús Terapèutic)

Al document d’aval ha de constar:



Dades i la signatura de l’associat avalador.
Dades de la persona avalada i el terme aval o qualsevol altre fórmula que estableixin els
estatuts.

Aval físic i a la seu de l’associació, amb la persona avalada i l’avalador presents simultàniament.
Avalador: Antiguitat d’un mes i màxim de 15 persones avalades (estatuts poden establir menys).
Signar document d’adhesió amb:



Declaració de coneixement de l’objecte i les finalitats de l’associació que disposen els estatuts.
Declaració de coneixement dels seus drets i deures com a membre associat.

Sota signant tot l’esmenat amb anterioritat. Una persona sòcia podrà ser-ho de més d’una associació
Cannàbica mentre el seu consum no superi els 60gr mensuals, 20gr les persones compreses entra els
18-21 anys. La persona candidata a fer-se sòcia signarà una declaració jurada afirmant que en cas de
ser sòcia de més d’una Associació Cannàbica no superarà en cap cas aquest límit. Si en algun moment
l’Associació descobrís el contrari aplicaria les sancions previstes a tal efecte en el respectiu reglament
intern.

Tipologia de persones sòcies.
Cada entitat pot establir la seva pròpia tipologia en funció de les seves
finalitats i funcionament intern. El més important és que així quedi
reflectit en estatuts o bé en el reglament intern de l’entitat. Des de la
Federació recomanem:

Soci/a degustador/a Persona donada d’alta com a sòcia de
l’entitat, al corrent de pagament de les quotes de l’Associació.
Persona que participa del cultiu col·lectiu de l’Associació.

Soci/a simpatitzant: Persona donada d’alta com a sòcia de
l’entitat, al corrent de pagament de les quotes de l’Associació.

Soci/a honorífic/a: Persona donada d’alta com a sòcia de
l’entitat, al corrent de pagament de les quotes de l’Associació i amb la qualitat de vot que
l’assemblea decideixi. Un títol representatiu per aquelles persones que l’Assemblea General de
l’Associació consideri fer un homenatge ja sigui per la seva tasca duta a terme en l’entitat o pel
que l’Associació consideri oportú
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Drets i deures de les persones associades.
Drets.
Tots els drets previstos en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del dret d'associació. Capítol IV: Associats. Article 21 Drets
dels associats.
Tots els drets previstos a la Llei 4/2008, del 16 d’abril, del Llibre tercer del
Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. Capítol III: Drets
i deures dels associats. Articles 323 -3-4-5 Drets dels associats.
Tots els previstos a la Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
Capítol III Condicions d’ingrés a les associacions de consumidors de cànnabis i drets i deures dels
associats. Article 11.
Tots els recollits als estatuts de l’associació.

Deures.
Tots els drets previstos en la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació.
Capítol IV: Associats. Article 22 Deures dels associats.
Tots els drets previstos a la Llei 4/2008, del 16 d’abril, del Llibre tercer del Codi civil de Catalunya,
relatiu a les persones jurídiques. Capítol III: Drets i deures dels associats. Articles 323 -6 Deures dels
associats.
Tots els previstos a la Llei 13/2017, del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de cànnabis.
Capítol III Condicions d’ingrés a les associacions de consumidors de cànnabis i drets i deures dels
associats. Article 12. Deures dels associats.
Tots els recollits als estatuts de l’associació.

Pèrdua de la condició d’associat.
La condició d’associat d’una associació de consumidors de cànnabis es perd per alguna de les causes
següents:
Per baixa voluntària.
Per haver transmès a terceres persones la substància rebuda a títol personal com a associat.
Per haver consumit la substància fora de l’àmbit privat o en condicions que perjudiquin terceres
persones i, especialment, menors d’edat.
Per haver obstaculitzat la finalitat i els objectius de l’associació que estableixen els estatuts.
Per les altres causes que determinin els estatuts i que no contradiguin la Llei orgànica 1/2002, el llibre
tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, ni el que estableix aquesta llei.
L’associat ha d’ésser escoltat i conèixer els motius que fonamenten la pèrdua de la seva condició abans
que l’associació adopti la resolució corresponent. A aquest efecte, els estatuts de l’associació han de
determinar l’òrgan competent per a acordar la pèrdua de la condició d’associat i han d’establir un
procediment que en garanteixi l’audiència prèvia.

Prohibició de la transmissió de la condició d’associat.
Els estatuts de les associacions de consumidors de cànnabis han d’establir de manera expressa que la
condició d’associat de llurs membres és intransferible.
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De les persones usuàries terapèutiques i la seva relació amb
l’associació.
D’ençà vam iniciar la nostre activitat, la CatFAC ha volgut donar suport i
acompanyament a totes aquelles persones que per raons terapèutiques
decidien utilitzar el cànnabis com a pal·liatiu per a les seves patologies.
No som ni serem la única opció d’accés al cànnabis per totes, però si que
al llarg de tots aquests anys hem sigut per moltes i molts la resposta
que no han trobat en el actual sistema de salut Públic.
Des de la federació hem dissenyat un protocol d’accés i ús, per a
aquestes persones usuàries i una guia d’acompanyament per a
l’associació i el personal destinat a la tasca d’atenció i distribució del cànnabis.
Aquests protocols i decàlegs estaran en vigor fins a que la Generalitat de Catalunya desenvolupi el
reglament corresponent per a la Llei 13/2017 del 6 de juliol, de les associacions de consumidors de
cànnabis.

El nou soci / La nova sòcia / terapèutic/a
Definició de usuària terapèutica
Des de la CatFAC defensem l’acompanyament terapèutic sense tabús, per lo que, totes les persones
que desitgen utilitzar el cànnabis com a pal·liatiu terapèutic o per millorar la seva condició de vida son
considerades usuàries terapèutiques.

Accés al certificat mèdic
En el si del Grup Terapèutic treballem amb doctors especialitzats en cànnabis, per acompanyar a
les persones que utilitzen el cànnabis com a medicina per a la seva patologia.
Les persones usuàries poden obtenir a través del grup terapèutic, una visita amb professionals
mèdics per fer una entrevista i valorar la seva admissió com a soci/a Terapèutic/a. Aquests
s’expedeixen en base als criteris de la International Association for Cannabinoid Medicines (IACM).
Se'ls informarà de com actua el cànnabis, rebent la informació necessària per a una bona
administració de la substancia i els seus derivats com a remei pal·liatiu.
Aquest certificat te validesa d’un any, amb la necessitat de revisió medica per a la renovació del mateix.

Accés a l’associació
La primera vegada que et dirigeixis a l’associació caldrà presentar:
a)DNI/NIE
b)Certificat d’usuari/a terapèutic que t’haurà facilitat el doctor a la visita.

Drets i deures de les persones usuàries.
Tots els establerts als articles 13.1 i 13.2 d’aquest mateix codi, a més de tots els que es derivin del
reglament desenvolupat per la Generalitat de Catalunya per a la Llei 13/2017 del 6 de juliol, de les
associacions de consumidors de cànnabis.

La Associació i l’atenció per a persones terapèutiques.
Amb el temps i des dels CSC sorgeix una demanda de necessitat d’orientació, assessorament i
formació per tal de desenvolupar la seva activitat de forma adequada.
Som conscients de que qui te el vincle directe amb la persona consumidora terapèutica de cànnabis
són precisament, els responsables i personal dels CSC, i per tant és important donar l’opció a la
formació continuada del col·lectiu, per a que aquest pugui optimitzar i incorporar noves habilitats i
funcions com a agents preventius immediats o de fàcil accés i confiança per la persona usuària del
CSC. Des de la Federació oferim aquesta formació i comptem amb un decàleg d’actuació obligada
per a les associacions que acollen aquesta tipologia de usuàries.
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El conreu
La Producció.













L’associació de consumidors de cànnabis és l’única facultada per al
conreu del cànnabis, que s’ha de destinar al consum exclusiu i
individual de cada associat inscrit en el programa d’autoabastament.
Sota Demanda. La producció de cànnabis ha de ser sempre sota la
demanda prèvia dels socis, és a dir, el resultant de sumar les
previsions de cultiu de tots els socis serà la quantitat que es conrea,
únicament es produeix el que es demana, per tant s'evita la possible
derivació a terceres persones.
L’associació de consumidors de cànnabis ha d’obtenir un informe
tècnic pericial de cada conreu, que ha d’elaborar un professional agrònom extern amb titulació
d’enginyeria agrícola o d’enginyer agrònom o amb titulació equivalent, que determini que les
previsions de conreu s’ajusten a les previsions de consum acordades.
L’associació de consumidors de cànnabis ha de fer revisions cada sis mesos per a adaptar la
producció a la demanda real dels associats inscrits en el programa d’autoabastament, la qual no
pot excedir la quantitat que estableix el punt 5 d’aquest article. L’associació ha de regular la
manera d’ajustar la demanda, si s’escau, a la producció màxima permesa.
El conreu per a l’autoabastament de l’associació no pot superar la producció anual de cent
cinquanta quilograms d’unitats florides en sec.
L’emmagatzematge del cànnabis s’ha de fer en les condicions higièniques, ambientals i de
seguretat que es determinin per reglament. La seguretat de l’emmagatzematge és responsabilitat
de l’associació.
El cànnabis de l'associació ha d'estar enterament produït per l'associació i no ha de dependre de la
compra al mercat negre.

El Transport i Distribució
El Transport.





El cànnabis ha d’ésser empaquetat i segellat per a garantir-ne la
integritat en el procés de transport. S’ha d’establir per reglament el
tipus d’empaquetatge i la informació sobre la traçabilitat i la
substància que ha de contenir.
El transport no es pot fer en mitjans de transport col·lectiu
Les característiques documentals han de ser segons el que es detalla
al Capítol I, article 6 Obligacions documentals, llibre 8.5. Llibre de
transport
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La Distribució.











Quantitat Màxima 60gr al mes, 20gr mensuals en el cas dels
associats 18-21 anys.
El repartiment s'ha de fer en quantitats petites per evitar la
desviació de la substància a terceres persones.
La distribució del cànnabis s’ha de dur a terme en un espai privat,
sempre dins l’àmbit de l’associació, amb accés restringit i exclusiu
per als associats, i destinat exclusivament a llur consum personal.
Els associats no poden transmetre a terceres persones el cànnabis
que els és dispensat a títol personal.
Els associats que vulguin participar en l’autoabastament associatiu ho han de sol·licitar per escrit,
expressant llur previsió de consum, que no pot sobrepassar els seixanta grams mensuals, o els
vint grams mensuals en el cas dels associats d’entre divuit i vint-i-un anys, sens perjudicials els les
persones usuàries terapèutiques .
La quantitat màxima de cànnabis de què poden disposar els associats pot ésser incrementada si el
consum es fa per motius terapèutics. La manera de justificar aquesta circumstància i els termes en
què s’ha de fer la distribució del cànnabis per al consum terapèutic es definirà des de el grup
terapèutic de la federació.
Entre la data d’incorporació al programa d’autoabastament i la primera dispensació ha de
transcórrer un període de carència de quinze dies, llevat dels casos d’associats que ho necessitin
per motius terapèutics, que poden fer el primer retirament el mateix dia de llur incorporació.

L’associació a d’adoptar les mesures per a evitar la manipulació o l’alteració de l’embalatge de la retirada
diària de consum dels membres. La retirada i l’embalatge com a mínim hauran de tenir les següents
característiques.






La retirada no ha de superar la quantitat de cànnabis assignada per a ús personal.
Embalatge que eviti la capacitat de manipulació del cànnabis. (El tipus de mecanisme es decisió de l’associació)
Identificació de l’Associació.
Data de retirada.
Nº d’associat a qui pertany la quota.

No transmetre a
terceres persones

L’autoabastament
associatiu sol·licitat
per escrit

La distribució s’ha
de dur a terme
sempre dins l’àmbit
de l’associació

Període de carència
de quinze dies

La retirada no pot
superar la quantitat
assignada per a ús
personal

Quantitat Màxima 60gr al
mes, 20gr mensuals en el
cas dels associats 18-21
anys

Embalatge que eviti la capacitat de
manipulació, etiquetat amb
Identificació de l’Associació.
Data de retirada.
Nº d’associat a qui pertany la quota.
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Els mecanismes de control
En el moment en el que una persona associada fa una retirada de
cànnabis, el personal responsable, haurà de verificar la seva identitat, la
previsió de consum aprovada i veure si les d’autoabastament.












Les associacions hauran de comptar amb els mitjans tècnics,
personals i informàtics que garanteixin les actuacions de
comprovació i verificació.
Tots els cultius d'una associació hauran d'estar peritats anualment i
registrats. Realitzar un informe Pericial de Previsió de Cultiu on es
descriuen els espais de conreu i la seva productivitat. Aquesta producció ha de coincidir
exactament ambla demanda de consum de cada associació. Una copia d'aquest peritatge ha de
ser enviada a CatFAC per al seu coneixement o posterior auditoria.
En el moment en què l’associat retira una quantitat de cànnabis, se n’ha de verificar la identitat, la
previsió de consum aprovada i els retiraments de producte fets en el mes vigent, per a comprovar
que tot s’ajusta als paràmetres establerts.
Les associacions poden establir mitjans de custòdia perquè els associats que ho desitgin puguin
dipositar en llurs dependències el producte dispensat de manera individual i intransferible.
Aquestes quantitats no computen en els límits de l’emmagatzematge a què es refereix l’article XX
L’associació no pot emmagatzemar més cànnabis del que fixa la previsió total col·lectiva mensual, i
s’ha de fer en les condicions higièniques, ambientals i de seguretat que es determinin per
reglament.
Les Associacions vetllaran per oferir als seus membres una substància lliure de contaminants i
patògens. Mitjançant controls analítics periòdics, que en cap cas podran ser inferiors a un anàlisi
per varietat i collita, assegurarem la qualitat del producte.

Mitjans tècnics, personals i
informàtics que garanteixin
les actuacions de
comprovació i verificació.

Tots els cultius d'una
associació hauran d'estar
peritats anualment i
registrats.

Mitjans de custòdia perquè
els associats que ho desitgin
puguin dipositar en llurs
dependències el producte
dispensat de manera
individual i intransferible.

Controls analítics periòdics,
que en cap cas podran ser
inferiors a un anàlisi per
varietat i collita,
assegurarem la qualitat del
producte.

En el moment en què l’associat
retira, se n’ha de verificar la
identitat, la previsió de consum i
els retiraments de producte fets
en el mes vigent

L’associació no pot
emmagatzemar a la seu
social més cànnabis del que
fixa la previsió total
col·lectiva mensual
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Annexos
Jurídic


Llei de les associacions de consumidors de cànnabis



Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d'associació

http://catfac.org/wp-content/uploads/2017/07/Llei-Cannabis-Cat.pdf

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fit
xa&mode=single&documentId=555976&language=ca_ES


Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de
l'associacionisme el concepte de voluntariat
http://exteriors.gencat.cat/web/.content/relacions_institucionals/01_relacion
s_amb_el_parlament/15_revista_activitat_parlamentaria__digital/documents
/29-a/n4_29.pdf



Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, Llei 4/2008



Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.



Dictamen jurídic de Muñoz i Soto: http://bit.ly/BoletinCriminologicoMunozSoto

http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/arxius/llibre_tercer_codi_civil_catalunya.pd f

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1999-23750

Protocols
Protocol per a ingressar com a soci terapèutic
1.









Entrevista amb el metge
Amb cita prèvia, obligatòria en ingressar i un cop l'any.
Entrega del certificat
L'usuari rebrà per part de l'Associació la sessió d'acollida a nous i
noves sòcies on podrà entendre millor el funcionament intern de la
mateixa.
Ompli formulari d’entrada
Sol·licitud de cultiu
Informació productes especialitats
acollida realitzada per personal especialitzat a l'atenció terapèutica

La persona usuària terapèutica un cop disposa del certificat del metge competent podrà dirigir a qualsevol*
associació federada a la CatFAC per proveir-se de cànnabis segons recomanacions d'ús del terapeuta.
Una persona que cursi la sol·licitud per ser usuària terapèutica pot rebre o no el certificat expedit pel metge
competent en funció de l'avaluació que aquest farà de la seva situació i patologia. Els casos de no
acceptació:
• Per no presentar patologia compatible amb els grups de la IACM.
• Per risc físic o psíquic per al sol licitant.
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* Decàleg
•
Associació integrant de la federació d’associacions d’usuaris de Cànnabis de Catalunya (CatFAC)
La CatFAC és una agrupació d'associacions cannábicas, instal·lades en el la comunitat catalana que aporten
els seus recursos a l'atenció de persones que decideixen a utilitzar el cànnabis com a pal·liatiu de les seves
dolències. Aquestes associacions es comprometen a complir amb l'establert en aquest decàleg i a complir
amb el codi de bones pràctiques establert per la federació.
Les associacions cannábicas cobreixen una demanda social que en l'actualitat el sistema de salut púbica ens
realitza, l'acompanyament professionalitzat i assessorament són pilars essencials del compromís adquirit.
•
Productes destinats a l'ús terapèutic
Les associacions adjuntes a aquest decàleg, es comprometen a disposes de productes destinats a la
utilització terapèutica, estandarditzats i amb perdurabilitat al temps, a disposició d'aquelles persones sòcies
que els sol·licitin. En els últims anys s'ha avançat molt en el coneixement de la utilització de cannabinoides
en destinades patologies, aquest es un repte que volem aconseguir per donar una alternativa viable a
aquelles persones que sol·licitin per motius terapèutics.
•
Anàlisis de Cannabinoides
Conèixer la composició de Cannabinoides al producte triat per a consums de cànnabis, és essencial per
realitzar un consum adequat i responsable. Amb aquesta màxima els productes de cànnabis han d'anar
acompanyats d'una informació específica de contingut de cannabinoides, ràtio THC/CBD, amb la qual
adaptar-se a cada necessitat especifica que requereixi la persones sol·licitant de productes destinats a l'ús
terapèutic
•
Servei de vaporització
El consum de cànnabis per via de vaporització, és la més aconsellable per a persones usuàries de cànnabis,
les associacions inscrites en aquest decàleg compten amb vaporitzadors d'última generació, al servei de les
persones sòcies. Aquest Servei donarà la possibilitat de conèixer i utilitzar aquesta forma de consum més
saludable..

•
Responsable de gestió terapèutica titulat
Les associacions inscrites al decàleg, disposen de personal especialitzat i destinat a l'atenció terapèutica de
les seves persones sòcies. Les persones responsables disposen com a mínim del certificat de com a mínim
un dels quatre cursos que amb l'actualitat s'estan impartint per organitzacions especialitzades. Per poder
oferir un servei adequat, es essencial formant-nos i recicla els nostres coneixements, actualitzar-nos amb els
nous estudis sobre el cànnabis terapèutic que surten a la llum, a més d’assistir a totes les reunions,
conferències i congressos interessants sobre el tema, i rodejant-nos dels millors professionals qualificats per
donar el millor servei a les persones que el sol·licitin .
•
Renovació certificat anual
Les persones que accedeixin al Servei de CatFAC, es comprometen a realitzar la renovació anual de certificat
expedit i oferir les dades obtingudes per la seva inscripció, per a la realització d'estudis i estadístiques que es
puguin desenvolupar des de l'Organització. Respectant la seva total privacitat.

20

3. Plantilles
Sol·licitud d'ingrés
SOL·LICITUD D’ENTRADA A L’ASSOCIACIÓ:

,

Sr/Sra.

,

amb DNI:

i Data de naixement:

,

Major d’edat i amb domicili a:
,
Telèfon

E-mail

,

pel present declara:






Ser usuari/a de cànnabis
La Voluntat de pertànyer con a soci/a a la associació
Declara conèixer l’objecte i les finalitats de l’associació que estableixen els estatuts, i també els seus drets com a associat i
els deures que està obligat a complir com a membre de l’associació.
El compromís de complir els Estatuts i el Reglament de Règim Intern, a observar els seus fins socials i a respectar les
decisions dels seus òrgans de govern
Consumir la substància dispensada estrictament en l’àmbit privat i en les condicions marcades per l’associació.

Sol·licitant:

L’avala:

Signatura:

Sr./Sra.:
Soci/a nº:

Data:

Signatura:

Pèrdua de la condició d’associat

Per baixa voluntària.

Per haver transmès a terceres persones la substància rebuda a títol personal com a associat.

Per haver consumit la substància fora de l’àmbit privat o en condicions que perjudiquin terceres persones i, especialment,
menors d’edat.

Les dades recollides en aquesta data seran tractats per l’associació como a confidencials i només s’utilitzaran per l’ús intern de
l’associació. Aquest document conte informació que és o pot ser LEGALMENT RESERVADA, CONFIDENCIAL, DE PROPIETAT PRIVADA
O LA SEVA REVELACIÓ ESTÀ PROTEGIT DE LA RESTA PER LLEI, i estan destinats únicament a l'ús Intern de l’associació
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Previsió cultiu.
CONTRACTE DE PREVISIÓ DE CULTIU
Sr/Sra.
amb DNI:

,
, Major d’edat i soci número:

de l’associació:

,

per la present declara:
•Ser usuari/a de cànnabis o haver estat diagnosticat/da d’alguna malaltia per la qual l’eficàcia de l’ús
terapèutic o pal·liatiu dels cannabinoides ha estat provat científicament .
• Haver llegit les condicions de cultiu comprometent-se a complir-les .
•El compromís de no vendre el cànnabis que l’associació li proporció-n ’hi, total o parcialment, sota el
resultat d’expulsió de la citada associació.
• El compromís de complir els Estatuts i el Reglament de Règim Intern, a observar els seus fins socials i a
respectar les decisions dels seus òrgans de govern.
• Consumir

gr. de cànnabis cada

mes .

(No pot sobrepassar els 60 grams mensuals, o els 20 grams mensuals en el cas dels associats d’entre 18/21 anys).Quedant excloses
les persones usuàries per motius terapèutics)

Signatura:

Les dades recollides en aquesta data seran tractats per l’associació como a confidencials i només s’utilitzaran per
l’ús intern de l’associació. Aquest document conte informació que és o pot ser LEGALMENT RESERVADA,
CONFIDENCIAL, DE PROPIETAT PRIVADA O LA SEVA REVELACIÓ ESTÀ PROTEGIT DE LA RESTA PER LLEI, i estan
destinats únicament a l'ús Intern de l’associació
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