
 

  

 

ESPAIS SENSE FUM 

 

SENYALITZACIÓ  
 

La Llei 42/2010 i la 3/2014 que modifica la Llei 28/2005 de mesures sanitàries enfront del 
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels 
productes del tabac, prohibeix fumar en tots els espais públics tancats i  l’ús de cigarretes 
electròniques en dependències de les administracions públiques, centres sanitaris i 
educatius, parcs infantils i vehicles de transport públic. Aplicació de la nova Llei del tabac   
 
Centres sanitaris. Es prohibeix fumar en els centres 
sanitaris, incloent-hi els espais a l’aire lliure o coberts dins 

dels seus recintes. S’ha de senyalitzar la prohibició del 
consum de tabac a tot el recinte de l’hospital (edifici i 
exterior), incloent totes les entrades del recinte. 
 

 
 
 

La llei no parla de distàncies (metres) de seguretat, en els accessos, del que es considera 
recinte fins on ja es pot fumar.  
 
El centre no és responsable més enllà del perímetre, no 
obstant, podem recomanar-ne no fumar en espais 
d’accés que són via pública. Es pot  senyalitzar allà on 
comenci la propietat de centre sanitari o recinte. En aquest 
cas, si es tracta de via pública, s’haurà de coordinar i 
sol·licitar permís a l’ajuntament per instal·lar cartells en les 
portes i accessos. També en el cas de que es volgués 
col·locar senyalitzacions horitzontals, cartells o cendrers fora 
del perímetre i allunyats de les portes i accessos.  

 
  
 
 
  
 

Què vol dir “recinte”? 
S’entén per “recinte” l’edifici i tot el perímetre que comprengui 
el centre sanitari, incloent entrades, zones de pas, àrees 
enjardinades i d’estacionament de vehicles.  
Això inclou també els espais interiors oberts. En definitiva, tot 
aquell espai on el centre sanitari i el seu màxim responsable 
tingui competència legal. 

No existeix una normativa per als treballadors que surten a fumar.  
Cada centre ha d’establir una normativa pròpia en funció del temps de treball i descans del personal. 
També han de determinar si s’han de canviar de roba o no. 

http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/per_perfils/empreses_i_establiments/Ambit-alimentari/restauracio/aplicacio_de_la_nova_llei_del_tabac/

