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Amb l’entrada en vigor, el dia 2 de gener de 2011, dels canvis en la llei antitabac introduïts 
per la Llei 42/2010, a continuació us informem de les principals restriccions i novetats:

En els petits establiments d’hoteleria i restauració ja no es pot fumar, ja que s’elimina el 
seu règim opcional, com hi havia fins ara.

En general, s’eliminen tots els supòsits en els quals abans es permetia habilitar zones 
per fumar, llevat d’alguna excepció o supòsits especials que comentem.

Als establiments penitenciaris i els psiquiàtrics de mitja i llarga distància, es permet fumar 
els interns o pacients en les zones exteriors dels seus edificis a l’aire lliure, o en sales tan-
cades habilitades a l’efecte.

En els centres residencials de persones grans o amb discapacitat, es podrà habilitar 
una zona específica per a fumadors d’ús exclusiu per a residents.

Espais o llocs en els quals abans es podien habilitar zones per a fumadors i ara no està 
permès fumar:

• Centres d’atenció social
• Sales de festa, establiments de joc o d’ús públic en general, llevat d’en els espais a 

l’aire lliure
• Estacions d’autobusos, llevat d’en els espais que es trobin a l’aire lliure
• Estacions, ports i mitjans de transport ferroviari i marítim, llevat d’en els espais a l’aire 

lliure
• Aeroports, llevat d’en els espais que es trobin a l’aire lliure,
• Hotels, hostals i establiments anàlegs, llevat d’en els espais a l’aire lliure. No obstant 

això, podran habilitar-se habitacions fixes per a fumadors, sempre que es compleixin 
els requisits. 

• Bars, restaurants i d’altres establiments de restauració tancats (sense distingir m2)
• Sales de teatre, cinema i altres espectacles públics que es realitzen en espais tancats

Nous espais o llocs on està prohibit fumar:
• Centres, serveis o establiments sanitaris, així com en els espais a l’aire lliure o co-

berts, compresos als seus recintes.
• Recintes dels parcs infantils i àrees o zones de joc per a la infantesa, entenent per 

tals els espais a l’aire lliure delimitats que continguin equipament o condicionaments 
destinats específicament per al joc i escampament|esbarjo de menors.

• En tots els altres espais tancats d’ús públic o col·lectiu.

Es permet fumar en els espais a l’aire lliure dels centres universitaris i dels exclusivament 
dedicats a la formació d’adults, sempre que no siguin accessos immediats als edificis o 
voreres circumdants.
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Assessorament Jurídic de la FAC. 

Podeu fer un ús gratuït d’aquest assessorament per correu electrònic (ateneus@ateneus.
cat), demanant cita prèvia o bé efectuant una trucada telefònica en els horaris establerts. 
Més informació al 93.268.81.30  

Els clubs privats de fumadors, legalment constituits com a tals, no els serà d’aplicació 
el que disposa aquesta llei, relatiu a la prohibició de fumar, publicitat, promoció i patroci-
ni, sempre i quan es realitzi a l’interior de la seu social, i que en aquestes només hi hagi la 
presència de persones sòcies.
Per ser considerat un club privat de fumadors haurà de ser una entitat amb personalitat 
jurídica, no tenir anim de lucre i no incloure entre les seves activitats la comercialització o 
compraventa de qualsevol bé o producte consumible.

En cap cas es permetrà l’entrada de menors d’edat els clubs privats de fumadors.
Els cartells que han d’ assenyalar els centres o dependències on està prohibit fumar i les 
zones habilitades estaran redactats en castellà i la llengua cooficial amb les exigències que 
requereixi la normativa autonòmica.
Les infraccions lleus se sancionaran amb multa de 30 a 600 €. La infracció lleu de fumar 
en lloc prohibit se sancionarà amb multa de 30 € si es realitza de forma aïllada. 

Les infraccions greus, com permetre fumar en lloc prohibit, se sancionarà amb multa de 
601 a 10.000 €
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