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LLEI DE TABAC 
DOCUMENT INFORMATIU 

 
El dia 2 de gener de 2011 va entrar en vigor la Llei 42/2010, que modifica la Llei 28/2005, de 
mesures sanitàries davant el tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el 
consum i la publicitat del tabac. L’objecte d’aquestes Lleis és establir limitacions en la venda, 
subministrament i consum dels productes del tabac, així com regular la publicitat, la promoció i el 
patrocini dels esmentats productes, per protegir la salut de la població. 
 
Aquest document és una nota informativa sobre els aspectes més rellevants que poden afectar-
vos. El text complet de la Llei amb les modificacions és al web de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona: http://www.aspb.es/quefem/docs/Texto_refundido_Leyes28-2005_42-2010.pdf 

 

 
PPRROOHHIIBBIICCIIOONNSS  DDEE  VVEENNDDAA (articles 3 i 5) 

 
 Es prohibeix vendre tabac a menors de 18 anys. 
 La venda de productes de tabac només es pot realitzar a la xarxa d’estancs o 

mitjançant màquines expenedores amb control a distància en ela establiments 
autoritzats (bars, restaurants, hotels, sales de festa, estacions de servei i 
quioscs o punts de venda de premsa. 

 
 
 

PPRROOHHIIBBIICCIIOONNSS  DDEE  FFUUMMAARR (article 7) 
 

Està totalment prohibit fumar a : 
 

 Centres de treball, excepte als espais a l’aire lliure. 
 Dependències de les administracions públiques i entitats de dret públic. 
 Centres, serveis o establiments sanitaris. (els centres psiquiàtrics podran 

habilitar zones per als pacients a qui per criteri mèdic es determini). Cal … 
 Centres docents, incloent els espais a l’aire lliure. 
 Zones destinades a l’atenció directa al públic. 
 Centres comercials, grans superfícies i galeries, excepte espais a l’aire lliure.  
 Centres per a menors (d’atenció social, d’oci…). 
 Centres culturals, sales de lectura, exposició, biblioteca, conferències i 

museus. 
 Sales de festa o d’us públic en general. 
 Àrees o establiments on s’elaborin, transformin, preparin, degustin o venguin 

aliments (per exemple: pastisseries, forns de pa, o xarcuteries amb 
degustació). 

 Estacions de servei o similars. 
 Bars, restaurants i altres establiments de restauració tancats.  

 
Es considera espai tancat tot espai amb sostre i tres parets.



 

 

 
 

Està prohibit fumar, però es permet habilitar zones a :  
 

 Hotels, hostals i establiments anàlegs poden habilitar fins a un 30% 
d’habitacions per a fumadors. 
 Centres psiquiatrics de mitja i llarga estada poden habilitar una zona per a 
pacients. 
 Centres residencials de persones grans o amb discapacitat poden habilitar 
una zona per a residents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RREETTOOLLAACCIIÓÓ  
 
� S’ha de senyalitzar la prohibició de fumar en tots els llocs on la Llei ho preveu. 

 
� Als estancs, cal senyalitzar la prohibició de vendre productes de tabac a 

menors de 18 anys. Als punts de venda amb recàrrec, aquesta circumstància 
haurà de figurar al frontal de la màquina expenedora, juntament amb 
l’advertència que el tabac perjudica greument la salut. 

 
� En els establiments on es permeti habilitar zones per a fumar i se’n habilitin, 

s’hauran d’identificar, i senyalitzar la prohibició de fumar a la resta d’espais. 
 

 

Els bars o restaurants poden permetre fumar en  espais a l’aire lliure. 
Un espai amb sostre i tres parets es considera tancat, i per tant no 
s’hi pot fumar. 
A la ciutat de Barcelona, les terrasses i vetlladors de bars i 
restaurants no poden tenir més de dos paravents (segons Ordenança 
Municipal). 
 
Les zones per a fumar han de complir determinats requisits tècnics: 
separació física de la resta de dependències, compartimentació 
complerta, no ser zones de pas obligat, i tenir sistemes de ventilació 
independent. Si no poden assolir aquests requisits, cal prohibir fumar 
totalment. 
 
 
 
 


