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ADVERTÈNCIA A TOTS ELS SOCIS 

 

1. L'Associació Cannàbica d'Autoconsum Happy Green és una entitat privada 

sense ànim de lucre formada per socis consumidors de cànnabis que 

solidàriament comparteixen un cultiu per al seu autoconsum. 
 

2. Els principals objectius de l'entitat són eludir els riscos del mercat negre i 

l'autoabastiment i el foment d'un consum responsable entre els seus socis. 
 

3. El cultiu col·lectiu pertany al conjunt de socis i estarà destinat íntegrament 

a l'autoconsum i es farà sempre una previsió de cultiu d'acord amb els 

hàbits de consum dels mateixos. 
 

4. La seu social és d'accés exclusiu per als socis on aquests retiraran la seva 

part corresponent del cultiu i el consumiran, tenint a la seva disposició 

taquilles per guardar-la ja que està totalment prohibit treure a l'exterior del 

local qualsevol quantitat de cànnabis. 
 

5. El soci podrà retirar la quantitat mensual que ell ha determinat amb un límit 

mensual de 80 grams. 
 

6. El soci farà les pertinents aportacions econòmiques per sufragar les 

despeses del cultiu i de la resta de despeses de l'entitat. 
 

7. Per raons de seguretat de tots els socis i del personal, està totalment 
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prohibida la tinença o consum d'un altre tipus de substàncies diferents al 

cànnabis. Aquesta infracció comportarà l'expulsió immediata del soci. 
 

8. En compliment del que disposa l'article 10 de la Llei de les Associacions 

de Consumidors de Cànnabis 202-0090 / 10 aprovada al ple del Parlament 

de Catalunya el passat 28 de Juny de 2017, seran deures de tots els socis: 
 

a) Consumir la substància dispensada estrictament en l'àmbit privat 

i en les condicions marcades per l'associació. 
 

b) Evitar qualsevol situació en què es pugui produir un consum que 

pugui perjudicar a terceres persones, sobretot menors d'edat. 
 

c) Complir la normativa específica de l'associació. 
 

d) Facilitar la documentació que li requereixi l'associació. 
 

e) Comunicar a l'associació qualsevol canvi en les seves dades 

personals de contacte. 
 

f) Fer un ús correcte de les instal·lacions de l'associació. 
 

g) Complir amb la resta de deures que estableixin els estatuts. 
 

9. Així mateix, en compliment amb el que disposa l'article 10 de la referida 

Llei de les Associacions de Consumidors de Cànnabis 202-0090 / 10, la 

condició d'associat d'una associació de consumidors de cànnabis es perdrà, 

més enllà de per alguna de les causes següents: 
 

a) Per baixa voluntària. 
 

b) Per haver transmès a terceres persones la substància rebuda a títol 

personal com a associat. 
 

c) Per haver consumit la substància fora de l'àmbit privat o en 

condicions que perjudiquin a terceres persones o menors d'edat. 
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d) Per haver obstaculitzat la finalitat i els objectius de l'associació 

que estableixen els estatuts.  
 

                     

 

 
 


