
 

 

 

Compliment de la llei del tabac a les terrasses dels 

espais d’oci i restauració 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Llei 42/2010, que va entrar en vigor el 2 de 
gener de 2011, prohibeix el consum de tabac als 
espais tancats d’oci i restauració sense establir cap 
tipus d’excepció.   
 
Només es permet fumar en espais a l’aire lliure 

totalment oberts o que, en el cas d’estar 
coberts, tinguin un màxim de dues 
parets, murs o paraments laterals 
(plàstics, vidre, etc).  
 
 

Per què és important prevenir 
l’exposició al fum del tabac? 
 

L’exposició al fum ambiental del tabac (FAT) 
provoca càncer, malaltia cardíaca i respiratòria, 
tant en adults com en infants.  
 
Els espais lliures de fum de tabac es basen en 
arguments de protecció de la salut. La protecció de 
la salut és suficientment important com per 
aplicar normes socials. Els espais lliures de fum 
promouen ambients de convivència més equitatius 
i saludables.  
 
 

Els espais sense fum tenen molts beneficis 
 

Protegir la salut dels adults i dels infants.  

Reduir les despeses de manteniment i neteja derivats del fum i les burilles. 

Responsabilitats davant del 
compliment de la llei 
 

Són responsables tant la persona que fuma com la 
persona titular de l’establiment, que és qui té el 
deure de vetllar pel compliment de la norma dins 
del seu establiment. 
 
Actualment, la funció d’inspecció, control i la 
potestat sancionadora en matèria  antitabàquica 
recau en les autoritats sanitàries (amb la 
col·laboració de les instàncies autonòmiques i 
locals competents). 

Sancions  
 

Infraccions lleus (multes de 30 a 600 €): 

 Fumar en els llocs en que està prohibit. 

 No informar de la prohibició de fumar. 

 

Infraccions greus (multes de 601 a 10.000 €): 

 Permetre fumar en els llocs prohibits. 

 Acumular més de tres infraccions lleus. 

 Habilitar zones per fumar en llocs on no està   

    permès. 
 

Senyalització  
 

En els bars, restaurants i altres establiments d’oci, 
s’ha de senyalitzar la prohibició de fumar en tots 
els llocs on la llei ho preveu.  Les terrasses 
considerades tancades (amb més de dues parets, 
murs o paraments laterals) hauran de tenir també 
aquesta senyalització.  

 
 

Què fer en cas d’incompliment? 
 

En el cas d’incompliment per part de client i no 
atendre les recomanacions del personal, es pot 
reclamar l’actuació de l’autoritat competent en 
matèria de seguretat pública (policia local, 
autonòmica, nacional o guàrdia civil) i presentar la 
denúncia pertinent. 
 
En cas d’incompliment per part de l’establiment, es 
pot denunciar aquests fets directament a les 
autoritat sanitàries.   També per correu electrònic 
al www.gencat.cat : Tràmits per temes > Denúncia 
en matèria de tabac. 

http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/31/pdfs/BOE-A-2010-20138.pdf
http://www.gencat.cat/

