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Salut intensificarà els controls
antitabac a les terrasses
Gairebé la meitat dels enquestats per l'Agència de Salut Pública asseguren
estar exposats al fum | L'OCU denuncia que el 87% de les terrasses cobertes
incompleixen la llei

Una terrassa de plaça Catalunya. Foto: Adrià Costa

El Departament de Salut intensificarà els controls antitabac a les terrasses dels bars i restaurants.
El motiu és que el 46% dels enquestats per l'Agència de Salut Pública asseguren que s'hi
senten exposats al fum
(http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/salut/notapremsavw/293207/ca/laplicacio-llei-tabacsassocia-reduccio-sis-punts-nombre-persones-fumadores-catalunya.do) . ?Ens preocupa molt
l'estat de les terrasses. Per això, aquest any dedicarem tots els esforços en saber què ocorre en
aquests espais i com podem reduir la quantitat de fum?, ha afirmat el secretari de Salut Pública,
Joan Guix, en el marc de la Setmana Sense Fum
(http://www.setmanasensefum.cat/presentacio.aspx) .
De fet, tal com recorda Guix, segons un estudi que l'OCU va publicar recentment
(https://www.ocu.org/organizacion/prensa/notas-de-prensa/2015/ley-antitabaco) , el 87% de les
terrasses incompleixen la normativa antitabac. ?La llei és molt clara en aquest sentit -explica
Carmen Cabezas, la subdirectora de Promoció de la Salut i Prevenció de la malaltia- i explicita que
no es pot fumar en aquelles terrasses on hi hagi més de dos paravents, ja que es considera una
terrassa coberta?.
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EL TABAC A L'ESPAI PÚBLIC

Cabezas es refereix a la Llei 42/2010, que regula la prohibició en espais públics tancats i que va
ampliar les competències de les normatives antitabac anteriors: la primera, del 2005, que
contemplava la reducció del tabac en espais de treball; i la del 2010, que va regular el contingut i
l'etiquetatge de les cigarretes. L'última modificació de la legislació és la Llei 3/2014, que ordena en
quins espais públics es poden usar les cigarretes electròniques.
Per tot plegat, l'Agència de Salut Pública demanarà els inspectors que controlin amb més èmfasi
les terrasses. Asseguren, però, que no serà una feina fàcil, perquè la major part dels paravents són
mòbils i estacionals. Malgrat tot, des de l'ens públic recorden que el nombre d'inspeccions cada
vegada va en augment i que el nombre de sancions, però, sempre es manté al voltant de les
cents sancions a l'any.
Més a prop d'un entorn sense fum
Després de les terrasses, els espais on els enquestats se senten més exposats al fum del tabac
és als bars i restaurants i a les llars. Malgrat tot, l'Agència de Salut Pública considera que els
deu anys d'aplicació de les normatives antitabac han aconseguit, a més de les reduccions
dràstiques en problemes de salut com l'atac de miocardi
(http://www.naciodigital.cat/noticia/109308/tabac/mata/cada/dia/24/catalans) , que el 90% de les
persones preguntades afirmin que gaudeixen d'un entorn sense fum.
Consulta l'Informe "Deu anys d'aplicació de la Llei 28/2005"
(replaceMe/../../redaccio/arxius/documents/146435824932096f1e-9bf2-4958-a4ff48b797f4e401.pdf)

Consulta la presentació de l'Informe de l'Agència de Salut Pública sobre l'impacte del tabaquisme
a Catalunya (replaceMe/../../redaccio/arxius/documents/14643583820070c387-c6d3-4be2-baac0906c91a4375.pdf)
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