
 
 
 
 
 
 

Gestoria administrativa · Assessorament fiscal i comptable · Assessorament laboral i jurídic · Corredoria d'assegurances 
Montpalau, 6 - 1r · 08397 PINEDA DE MAR (Barcelona) · Tel. 93 767 05 50 · Fax 93 762 66 63 · www.duranpons.com 

  
 

31 de Desembre 2010 
 

Novetats normativa venda i consum de tabac 
 
 

A continuació us informem dels aspectes que considerem més rellevants de la Llei 42/2010 de 30 de desembre de 
2010 i que modifica la Llei 28/2005 de "Mesures sanitàries front al tabaquisme i reguladora de la venda, el 
subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac". 
 
La seva entrada en vigor té lloc el proper diumenge 2 de gener de 2011. 
 
 

• Bars, restaurants, sales de festa i discoteques: La nova llei prohibeix fumar a tots els locals públics d'oci. 
No podran existir els "cubicles" per a fumadors dels que s'havia parlat. 

• Terrasses: S'hi pot fumar. La llei defineix que pot ser considerada una terrassa o espai a l'aire lliure aquell 
que, si està cobert, té com a molt dues parets o paraments laterals 

• Hotels: Podran reservar el 30% de les seves habitacions per a fumadors. Han de ser sempre les mateixes, 
estar senyalitzades de forma permanent i complir requisits de ventilació. 

• Centres de treball públics i privats: Només s'hi pot fumar a l'aire lliure. 

• Col·legis i parcs: Tot i estar a l'aire lliure, es prohibeix fumar-hi a la porta i al seu perímetre. 

• Clubs de fumadors: Han de ser llocs sense ànim de lucre, amb estatus i sense personal. Sols hi podran 
accedir els seus socis, que han d'estar censats i no s'hi podrà vendre cap producte. 

• Aeroports i estacions: Desapareixen els punts per a fumadors en estacions i aeroports. No es podrà fumar a 
taxis, trens, ni tant sols als autobusos turístics en els que el pis superior està a l'aire lliure. 

• Estadis esportius: S'hi pot fumar si estan al descobert. 

• Universitats i escoles d'adults: Es pot fumar fora dels recintes, no als seus accessos immediats. 

• Psiquiàtrics i presons: Hi podrà haver espais habilitats per a fumadors. 

• Centres residencials per a persones grans o amb discapacitat: Hi podrà haver espais habilitats per a 
fumadors. 

• Bingos i casinos: No es pot fumar als espais de joc. 

• Màquines expenedores de tabac: Bars, restaurants, hotels, sales de festes,… poden disposar de maquines 
expenedores de tabac sempre i quan estiguin situades a l'interior dels locals, controlades per comandament i a 
la vista del propietari o treballadors. 

• Senyalització de la prohibició de fumar: Es manté la obligació d'informar de la prohibició de fumar a 
l'entrada dels centres. S’informarà, en el seu cas, on es troben les zones habilitades per a fumar. 

 

 
 
 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o consulta al respecte. 
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