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1. Evitar l'exposició involuntària al fum del tabac 
/crear un ambient social lliure de fum.

2. Prevenir l’ inici del tabaquisme en la població 
adolescent  i jove.

3. Promoure l'abandonament tabàquic en la població 
fumadora.

4. Lluitar contra les desigualtats incorporant la 
perspectiva de  gènere i de classe social

Els eixos d’actuació

Èmfasi en el treball en xarxa (per nivells i 
territorials)  i intersectorial 



Guió

 Deu anys d’impacte de la Llei 28/2005 i modificacions

 Dia Mundial sense tabac

 XVII Setmana sense fum



Llei 28/2005 i modificacions posteriors

Llei 28/2005

• Regulació consum 
espais públics tancats, 
en especial llocs de 
feina I parcial 
d’establiments de 
restauració

• Limitacions de venda

• Regulació de la 
publicitat, promoció I 
patrocini.

Real decreto 
619/2010

Regulació 
contingut 
cigarretes

Etiquetatge i 
denominacions

Llei 42/2010

• Reducció  exposició al FAT  en 
espais tancats d’ús públic

• Inclou: 

• Prohibicions venda

• Prohibicions de consum 
espais públics tancats 
(excepció hotels -30% hab-, 
centres  de mitja i llarga 
estada salut mental –zona 
pacients-, centres 
residencials de persones 
grans de mitja i llarga estada 
-zones)

• Retolació

Llei 3/2014

• Llocs on no es pot
fumar cigarretes
electròniques ni 
altres dispositius
susceptibles 
d’alliberar nicotina:

• Administracions 
públiques, centres 
sanitaris i docents, 
mitjans de transport, 
recintes  de parcs 
infantils



El  compliment de la Llei del tabac és bo

Total 
període

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Denúncies 3.636 276 623 517 558 433 465 152 181 224 207

Inspeccions 152.833 9.966 11.380 11.238 19.696 18.634 24.899 17.221 15.927 11.317 12.555

Inspeccions 
incorrectes 11.820 1.531 1.861 1.483 1.696 789 1.904 940 879 343 394

Expedients incoats 1.341 78 177 195 82 101 96 126 168 132 186

Expedients amb 
sanció 951 21 118 135 76 76 43 114 138 98 132

Font: Agència de Salut Pública de Catalunya i Agència de Salut Pública de Barcelona

Èmfasi inspeccions 2016: 
Terrasses i espais semicoberts



La prevalença de fumadors diaris i ocasionals ha 

passat d’un 32,1 al 2002 a un 25,7% al 2015 
Prevalença de consum en població de 15 anys i més Catalunya 1990-2015

Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Programa per a la prevenció i el control del tabaquisme. 

Enquesta de consum de tabac, alcohol i drogues 1990,1998. Fumadors diaris + ocasionals

Enquesta de salut de Catalunya 1994, 2002, 2006, 2010-2015

1990 1994 1998 2002 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Home

s 47,3 42,3 39,3 38,0 34,5 34,1 35,8 34,2 32,2 31,8 31,0

Total 33,7 30,6 30,9 32,1 29,4 29,5 29,5 28,5 26,5 25,9 25,7

Dones 22,4 20,7 23,0 26,6 24,3 24,8 23,4 22,9 20,9 20,3 20,6
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Grup d'edat (anys)

Homes Dones Total

El consum de tabac és més elevat  en el grup de 25 a 34 
anys, i és superior en homes en tots els grups d’edat
Prevalença de fumadors diaris i ocasionals, en població de 15 anys o més, 

segons edat i sexe. Catalunya 2015

ESCA, 2015
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Homes Dones Total

El consum de tabac és més elevat en homes de classe social 
més baixa  i en persones de nivell d’estudis secundaris 
Prevalença de població de 15 anys i més fumadora, segons classe social i sexe, i 

per nivell d’estudis i sexe. Catalunya, 2015

ESCA, 2015



El  consum de tabac diari entre els estudiants d’educació secundària 

de 14 a 18 anys s’ha reduït a la meitat a  Catalunya entre 1994 i 2014

Consum detabac 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Algun cop a la vida 67,0 68,7 67,1 67,1 63,1 65,2 53,0 51,0 45,1 45,5 45,5

Últims 12 mesos ― ― ― ― ― ― 39,8 43,3 36,2 37,0 37,7

Últims 30 dies 31,0 34,8 32,6 34,1 29,5 31,3 30,9 37,3 29,0 28,1 30,8

Diàriament ― ― ― ― ― 23,0 15,8 15,8 13,9 12,4 11.0

Font: Subdirecció General de Drogodependències. Agència de Salut Pública de Catalunya. Anàlisi de 
l’Enquesta estatal sobre l’ús de drogues a l’ensenyament secundari (ESTUDES), 1994-2012. Observatori 
Espanyol sobre Drogues (DGPNSD).



% fumadors que utilitzen cigarretes 

fetes a mà

El consum de cigarretes fetes a mà ha augmentat molt entre 
2006 i 2015, i ha passat  d’un 3,3% a un 26.7% 

Evolució de l’ús de cigarretes fetes a mà entre persones fumadores. 
Catalunya 2006-2015

Productes del tabac utilitzats pels fumadors
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El consum de cigarretes fetes a mà és molt més alt en joves menors 

de 34 anys , en què 1 de cada 3 els utilitzen
Evolució del percentatge de fumadors que utilitzen cigarretes fetes a mà, segons 

l’edat. Catalunya 2015
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Nivell d’estudis Classe social 

El consum de cigarretes fetes a ma és més elevat en 

universitaris i classes socials més altes 

Evolució del percentatge de fumadors que utilitzen cigarrets fets a mà, segons 
el nivell educatiu i socieconòmic. Catalunya 2015
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El consum de cigarrets electrònics es manté a nivells molt baixos: 

0,7% de les persones que fumen; 0,4% de la població

Cigarretes 
amb filtre

Cigarretes 
cargolades 

a mà

Cigars o 
petits 
cigars

Pipes
Cigarreta 

electrònica
Altres

Homes 69,7 29,6 5 0,4 0,9 0,7

Dones 81,3 22,6 0,2 0 0,5 0

Total 74,5 26,7 3 0,2 0,7 0,4
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Tipus de producte de tabac utilitzat per les persones que 
fumen. Catalunya 2015



Informació sobre noves formes de consum a la web



Any
Paq. 

cigarrets Cigars Kg cargolar Kg pipa

2005 888.711.123 246.646.775 724.353 38.878

2006 858.458.054 218.271.557 726.696 37.475

2007 844.082.171 226.551.083 884.905 42.320

2008 848.745.585 235.148.465 1.145.940 47.885

2009 758.718.236 228.961.922 1.229.758 57.228

2010 666.759.767 273.816.068 1.184.722 79.668

2011 559.575.622 313.545.416 1.114.961 187.777

2012 491.919.032 351.577.851 1.306.343 141.427

2013 440.909.599 367.815.949 1.370.347 102.156

2014 436.221.182 367.689.598 1.286.500 96.178

2015 430.868.632 368.124.382 1.306.944 118.916

Evolució de les vendes de productes del tabac a Catalunya, 2005-

2015: la venda de paquets de cigarretes s’ha reduït a la meitat

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Comissionat per al Mercat del Tabac



9 de cada 10 persones declaren gaudir d’un entorn sense 

fum

Persones de 15 anys i més que declaren trobar-se en ambients lliures de fum en 

diferents entorns (%). Catalunya 2006, 2010-2015 

Any

Lloc de 
treball
(16 a 64) Llar

Altres 
entorns, dia
feiner

Altres 
entorns, cap 
de setmana

2006 82,8 76,1 72,0 58,7

2010 78,8 81,4 76,1 66,2

2011 87,0 81,2 89,6 87,4

2012 87,6 86,8 91,6 90,5

2013 86,6 85,3 92,7 89,7

2014 90,3 87,0 91,5 88,9
2015 89,7 87,8 93,1 91,9

ESCA



La mortalitat relacionada amb tabac ha augmentat fins 2012, el 2013 

comença a disminuir. 

1 de cada 6 morts a Catalunya està relacionada amb el consum de tabac
Evolució del nombre anual de defuncions de majors de 34 anys atribuïbles al 

consum de tabac. Catalunya, 1998-2013

1998 2002 2006 2010 2011 2012 2013

Homes 7.136 7.282 6.984 7.076 7.237 7.555 7.433

Dones 1.468 1.791 1.689 2.145 2.057 2.295 2.155

Total 8.604 9.073 8.673 9.221 9.294 9.851 9.588
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del  Registre de mortalitat



Salut laboral / 
mútues

Farmàcies

(114 en PCT) 

Programes comunitaris/

Xarxes territorials

Web 

PASSIR (Embaràs sense 

fum)

Centres d’atenció
primària (364, tots en 

xarxa PAPSF)

Programa en pediatria

23 unitats de 
referència

Hospitals (75 en xarxa

XHSF, salut mental)

Ajuda
telefònica

CatSalut Respon

Ajuda a deixar 
de fumar

Al voltant de 70.000 persones deixen de fumar a l’any

segons dades de centres sanitaris

Ajuda farmacològica gratuïta 
en grups prioritaris



 D’acord amb l’OMS, l’envasat neutre és una important mesura de

reducció de la demanda que disminueix l'atractiu dels productes de tabac,

restringeix l'ús dels paquets de tabac com a suports per publicitar i

promoure el tabac, limita l'empaquetat i etiquetatge enganyosos i augmenta

l'eficàcia dels advertiments sanitaris.

 Consisteix en restringir l'ús de logotips, colors, imatges de marca o

informació promocional sobre l'envàs, excepte els noms de la marca i del

producte, que s'han de presentar en un color i tipografia estàndard.

 Reforça altres mesures que formen part d'un enfocament multisectorial

integral del control del tabac.

Prepara’t per a 
l’envasat neutre

31 de maig. Dia Mundial Sense Tabac 2016



 Pot ajudar a avançar en les polítiques de 
prevenció i control del tabaquisme, la 
principal causa de mortalitat i malaltia 
evitable a Catalunya. 

 És una mesura contemplada als articles 11 
i 12 del Conveni Marc de l’OMS per al 
control del tabac, ratificat per l’Estat 
Espanyol i altres 170 països.

 Eliminaria definitivament la publicitat del 
tabac, ja que el paquet és el darrer suport 
de la publicitat i la promoció del tabac.

 Redueix l’atractiu de la marca de tabac, 
contribuint a que menys adolescents 
s’iniciïn en el consum.

Les raons que justifiquen l’envasat neutre (I)

31 de maig. Dia Mundial Sense Tabac 2016



 Redueix la creença que hi ha cigarretes 
menys perilloses per a la salut

 Ha estat implantat a molts països 
(Australia, Regle Unit, França i Irlanda). 
Altres tenen avançada la seva 
implantació (Hongria, Eslovènia, Xile) o 
l’estan preparant (Bélgica, Canadà, Nova 
Zelanda, Finlàndia, Sudàfrica,Singapur).

 S’ha demostrat que contribueix 
eficaçment a reduir el nombre de 
persones fumadores.

 No augmenta el contraban i és 
perfectament legal.

 Compta amb el suport de la població.

Les raons que justifiquen l’envasat neutre (II)

31 de maig. Dia Mundial Sense Tabac 2016



Prepara’t per a l’envasat neutre

31 de maig. Dia Mundial Sense Tabac 2016



En resum
 Es manté el bon nivell d’acompliment de la prohibició de fumar en llocs 

públics (Llei 28/2005) i 9 de cada 10 persones declaren gaudir d’un 

entorn sense fum.

 Clara disminució del tabaquisme a Catalunya, amb 270.000 fumadors 

menys entre 2011 i 2015, però encara fumen > 1,6 milions.

 Continua baixant clarament les vendes i  el consum de cigarretes 

manufacturats, però augmenten les vendes i el consum de cigarretes 

fets a mà, especialment entre les persones joves (1 de cada 3 fumadors 

de menys de 34 anys les utilitza).

 El consum de cigarretes electròniques es manté a nivells molt baixos 

(0,4 de la població general adulta).

 1 de cada 6 morts a Catalunya es relacionen amb el consum de tabac-

 L’ ajuda  a deixar de fumar a Catalunya  abasta  tots els nivells 

assistencials. Al voltant de 70.000 persones deixen de fumar cada any.



www.setmanasensefum.cat

http://www.setmanasensefum.cat/
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68,8% dones, 31,2% homes

Edat: 43 anys

11 cig/dia

Edat inici: 17 anys

31%

69%

Homes

Dones

9.333 enquestats 

3.280 de Catalunya (35%)

Descripció de la mostra



Descripció de la mostra

44% Mai he 
fumat

35% 
Exfumador/a

21% 
Fumadors/es

79% 
No fumadors/es



P2 Considera que està exposat al Fum ambiental del 

Tabac (FAT)? (Tabaquisme passiu) (%)

12,4%

3,4% 5,4%
12%

46,2%
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Actualment  quasi la 
meitat (46%) dels 
enquestats considera 
que està exposat al 
FAT a les terrasses
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P5. Quants cops ha intentat deixar de fumar?

El 70 % dels 
fumadors, han 
intentat deixar de 
fumar en alguna 
ocasió

Fumadors



P7. Com va aconseguir deixar de fumar?
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P9. Creu que pot influir l’empaquetat genèric perquè es 

redueixi el consum de tabac?

46,80%

53,20%

D'acord En desacord



P11. Considera vostè que el consum de cigarretes 

electròniques ajuda a deixar de fumar? (%)

18,3%

81,7%

D'acord En desacord

La majoria dels 
entrevistats no
creu que  el e-cig
sigui una ajuda 
per deixar de 
fumar



P12. El consum de cigarretes electròniques en llocs públics 

hauria d’estar regulada igual que el tabac tradicional (%)

83%

17%

D'acord En desacord



P14. Creu vostè que l’eliminació del contraban de 

tabac reduiria el consum de tabac? (%)

44%

56%

D'acord En desacord



P15. El preu del tabac a Espanya continua essent un dels més 

barats d’Europa.  Augmentar el preu del tabac faria que més 

persones deixessin de fumar.

74%

26%

D'acord En desacord

La majoria pensen que 
l’augment del preu del tabac 
faria que més persones 
deixarien de fumar



P16. L’augment del preu del tabac faria que 

menys joves comencessin a fumar.

80,2%

19,8%

D'acord En desacord



P17. Si vostè és fumador: l’augment del preu del tabac 

faria que es plantegés deixar de fumar

25%

16%

43%

15%

No m’influiria en 
absolut

Probablement 
fumaria igual

Probablement 
fumaria menys

Probablement 
deixaria de 

fumar

Més de la meitat dels fumadors 
es plantejarien fumar menys o 
deixar de fumar amb l’augment 
del preu del tabac



P19. Considera que els tractaments farmacològics per deixar de 

fumar -nicotina, bupropió (Zyntabac), vareniclina (Champix)- són 

una ajuda per aconseguir-ho?

83%

17%

D'acord En desacord

La majoría creu que els 
tractaments farmacològics 
son una ajuda per deixar de 
fumar. 



P20. Considera vostè que els tractaments farmacològics per 

ajudar a deixar de fumar haurien d’estar finançats pel Sistema 

Nacional de Salut?

65%

35%

Sí No



P21. Creu vostè que si els tractaments per deixar de fumar 

estiguessin finançats més fumadors deixarien de fumar?

72%

28%

Sí No



P23. De totes les mesures comentades, quina creu vostè que és la 

mesura més efectiva per reduir el consum de tabac?

4,6 4,6

30,4

57,9

2,5

Aprovació 
empaquetat 

genèric

Eliminació del 
contraban de 

tabac

Finançament 
dels 

tractaments 
farmacològics

Increment dels 
preus i impostos 

del tabac

Reglamentació 
de la cigarreta 

electrònica



P23. De totes les mesures comentades, quina creu 

vostè que és la mesura més efectiva per reduir el 

consum de tabac?

5,4% 4,5%

31,2%

56,3%

2,6%4 % 5%

20,9%

1,6%
4% 4 ,2%

37,40%

4,2%

Aprovació 
empaquetat genèric

Eliminació del 
contraban de tabac

Finançament dels 
tractaments 

farmacològics

Increment dels preus 
i impostos del tabac

Reglamentació de la 
cigarreta electrònica

Exfumador/a Mai he fumat Fumador/a

68,5%

49,9 %



Conclusions

• Actualment  quasi la meitat (46%) dels enquestats consideren que estan exposats 
al FAT a les terrasses

• La majoria dels entrevistats no creuen que  l’e-cig  sigui una ajuda per deixar de 
fumar

• El 83% pensen que el consum d’e-cig en llocs públics hauria d’estar regulat igual 
que el tabac tradicional 

• L’augment del preu del tabac faria que menys joves comencessin a fumar i més de 
la meitat dels fumadors es plantejarien fumar menys o deixar de fumar.

La llei estableix  que les terrasses cobertes 
per més de dos paraments son “espais 
tancats”, per això el propietari hauria de 
prohibir fumar en el seu interior



gencat.cat


