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I. DISPOSICIONS GENERALS

CAP DE L’ESTAT
20138 Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005, de 26 

de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la 
venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.

JUAN CARLOS I
REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.
Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono.

PREÀMBUL

La Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i 
reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del 
tabac, va suposar una fita important en la política del nostre país en la lluita contra el 
tabaquisme, tant pel que fa a la prohibició de fumar en llocs públics com a les mesures 
encaminades a potenciar la deshabituació del tabac i a intentar eradicar a mitjà i llarg 
termini l’hàbit de fumar.

Transcorreguts més de quatre anys d’aplicació de la Llei, és patent, com es desprèn 
de diversos estudis realitzats en aquest camp, la necessitat d’avançar en la protecció de la 
salut dels ciutadans ampliant la prohibició de fumar en espais públics tancats i col·lectius, 
cosa que, d’altra banda, satisfà les demandes dels ciutadans, com corroboren enquestes 
oficials realitzades recentment.

Dos són els col·lectius especialment beneficiats d’aquesta mesura. D’una banda, el de 
menors, grup especialment sensible de població que està exposat al fum del tabac en els 
llocs públics tancats. D’altra banda, el de treballadors del sector de l’hostaleria que es 
troba clarament desprotegit respecte a la resta dels treballadors, ja que estan exposats al 
fum de tabac aliè.

Per tot això, i en la línia seguida en matèria de prevenció i control del tabaquisme per 
la Unió Europea, amb una estratègia concreta de la Comissió Europea, l’objectiu de la qual 
és ampliar la prohibició de fumar en espais tancats en tots els estats membres el 2012, 
posició que corrobora la ratificació per Espanya, el desembre de 2004, del Conveni marc 
per al control del tabac de l’OMS, aquesta Llei, que modifica la Llei 28/2005, s’encamina a 
avançar en les limitacions tendents a augmentar els espais lliures de fum del tabac.

Article únic. Modificació de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries 
enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la 
publicitat dels productes del tabac.

La Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i 
reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del 
tabac, queda modificada de la manera següent:

U. S’afegeixen una nova lletra e) a l’article 2, el contingut de la qual passa a ser 
l’apartat 1 d’aquest article, i un nou apartat 2, que queden redactats de la manera 
següent:

«e) Espais d’ús públic: llocs accessibles al públic en general o llocs d’ús 
col·lectiu, amb independència de la seva titularitat pública o privada. En qualsevol 
cas, es consideren espais d’ús públic els vehicles de transport públic o col·lectiu.
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2. Als efectes d’aquesta Llei, en l’àmbit de l’hostaleria, s’entén per espai a l’aire 
lliure tot espai no cobert o tot espai que estant cobert estigui envoltat lateralment per 
un màxim de dues parets, murs o paraments.»

Dos. S’afegeix un nou apartat 7 a l’article 3, que queda redactat de la manera 
següent:

«7. El Govern, mitjançant un reial decret, ha de determinar els continguts i 
components dels productes del tabac, en especial els elements addictius, així com 
les condicions d’etiquetatge que aquests han de complir.»

Tres. Es modifica el primer paràgraf de l’apartat b) de l’article 4, que queda redactat 
de la manera següent:

«b) Ubicació: les màquines expenedores de productes del tabac només es 
poden ubicar a l’interior de quioscos de premsa situats a la via pública i en locals 
l’activitat principal dels quals sigui la venda de premsa amb accés directe a la via 
pública, a les botigues de conveniència previstes a l’article 5.4 de la Llei 1/2004, de 
21 de desembre, d’horaris comercials, que estiguin ubicades en estacions de servei, 
així com en els locals a què es refereixen les lletres k), t) i u) de l’article 7 en una 
localització que permeti la vigilància directa i permanent del seu ús per part del 
titular del local o dels seus treballadors.

En paral·lel a la venda a través de màquines expenedores, es permet la venda 
manual de cigars i cigarrets proveïts de capa natural en els locals esmentats que 
tinguin l’autorització administrativa atorgada pel Comissionat per al Mercat de 
Tabac.»

Quatre. Es modifica la lletra g) de l’article 5, que queda redactada de la manera 
següent:

«g) En qualsevol altre lloc, centre o establiment on estigui prohibit el seu 
consum, així com en els espais a l’aire lliure assenyalats a l’article 7, llevat del que 
preveu la lletra b) de l’article 4.»

Cinc. Se suprimeix la lletra h) de l’article 5.
Sis. L’article 6 queda redactat de la manera següent:

«El consum de productes del tabac s’ha de fer exclusivament en aquells llocs o 
espais en els quals no estigui prohibit.»

Set. L’article 7 queda redactat de la manera següent:

«Article 7. Prohibició de fumar.

Es prohibeix fumar, a més dels llocs o espais que defineix la normativa de les 
comunitats autònomes, en:

a) Centres de treball públics i privats, excepte en els espais a l’aire lliure.
b) Centres i dependències de les administracions públiques i entitats de dret 

públic.
c) Centres, serveis o establiments sanitaris, així com en els espais a l’aire lliure 

o coberts, compresos en els seus recintes.
d) Centres docents i formatius, excepte 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.

e) Instal·lacions esportives i llocs on es facin espectacles públics, sempre que 
no siguin a l’aire lliure.

f) Zones destinades a l’atenció directa al públic.
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g) Centres comercials, incloses les grans superfícies i galeries, excepte en els 
espais a l’aire lliure.

h) Centres d’atenció social.
i) Centres d’oci o esbarjo, excepte en els espais a l’aire lliure.
j) Centres culturals, sales de lectura, exposició, biblioteca, conferències i 

museus.
k) Sales de festa, establiments de joc o d’ús públic en general, excepte en els 

espais a l’aire lliure.
l) Àrees o establiments on s’elaborin, transformin, preparin, degustin o venguin 

aliments.
m) Ascensors i elevadors.
n) Cabines telefòniques, recintes dels caixers automàtics i altres espais tancats 

d’ús públic de mida reduïda. S’entén per espai d’ús públic de mida reduïda aquell 
que no ocupi una extensió superior a cinc metres quadrats.

ñ) Estacions d’autobusos, excepte en els espais que estiguin a l’aire lliure, 
vehicles o mitjans de transport col·lectiu urbà i interurbà, vehicles de transport 
d’empresa, taxis, ambulàncies, funiculars i telefèrics.

o) Tots els espais del transport suburbà (vagons, andanes, passadissos, 
escales, estacions, etc.), excepte en els espais que estiguin completament a l’aire 
lliure.

p) Estacions, ports i mitjans de transport ferroviari i marítim, excepte en els 
espais a l’aire lliure.

q) Aeroports, excepte en els espais que estiguin a l’aire lliure, aeronaus amb 
origen i destí en territori nacional i en tots els vols de companyies aèries espanyoles, 
inclosos aquells compartits amb vols de companyies estrangeres.

r) Estacions de servei i similars.
s) Qualsevol altre lloc en el qual, per mandat d’aquesta Llei o d’una altra norma 

o per decisió del seu titular, es prohibeixi fumar.
t) Hotels, hostals i establiments anàlegs, excepte en els espais a l’aire lliure. 

No obstant això, es poden habilitar habitacions fixes per a fumadors, sempre que 
compleixin els requisits que estableix l’article 8.

u) Bars, restaurants i altres establiments de restauració tancats.
v) Sales de teatre, cinema i altres espectacles públics que es realitzen en 

espais tancats.
w) Recintes dels parcs infantils i àrees o zones de joc per a la infància, entenent 

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

x) A tots els altres espais tancats d’ús públic o col·lectiu.»

Vuit. L’article 8 queda redactat de la manera següent:

«En els llocs designats a la lletra t) de l’article anterior es poden reservar fins a 
un 30% d’habitacions fixes per a hostes fumadors, sempre que es compleixin els 
requisits següents:

a) Estar en àrees separades de la resta d’habitacions i amb ventilació 
independent o amb altres dispositius per a l’eliminació de fums.

b) Estar senyalitzades amb cartells permanents.
c) Que el client sigui informat prèviament del tipus d’habitació que es posa a la 

seva disposició.
d) Que els treballadors no hi puguin accedir mentre hi ha algun client a l’interior, 

llevat de casos d’emergència.»

Nou. S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 9, que queda redactat de la manera 
següent:
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«3. Es prohibeix en tots els mitjans de comunicació, inclosos els serveis de la 
societat de la informació, l’emissió de programes o d’imatges en els quals els 
presentadors, col·laboradors o convidats:

a) Apareguin fumant.
b) Esmentin o mostrin, directament o indirectament, marques, noms comercials, 

logotips o altres signes identificatius o associats a productes del tabac.»

Deu. L’article 12 queda redactat de la manera següent:

«Article 12. Dels programes de deshabituació tabàquica.

Les administracions públiques competents han de promoure el desenvolupament 
de programes sanitaris per a la deshabituació tabàquica a la xarxa assistencial 
sanitària, en especial en l’atenció primària. Així mateix, s’han de promoure els 
programes de promoció de l’abandonament del consum de tabac en institucions 
docents, centres sanitaris, centres de treball i entorns esportius i d’oci. La creació 
d’unitats de deshabituació tabàquica s’ha de potenciar i promoure en el si del Consell 
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, que també ha de definir els grups 
prioritaris que siguin més vulnerables.

L’accés a tractaments de deshabituació tabàquica, l’eficàcia i cost-efectivitat 
dels quals hagi estat avalada per l’evidència científica, s’ha de potenciar i promoure 
en el si del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, i valorar-ne, si 
s’escau, la incorporació a la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut.»

Onze. L’article 13 queda redactat de la manera següent:

«Article 13. Adopció de mesures.

En l’adopció de les mesures a què es refereix aquest capítol, cal atenir-se, de 
manera particular, a la perspectiva de gènere i les desigualtats socials. Així mateix, 
les administracions públiques competents han de promoure les mesures necessàries 
per a la protecció de la salut i l’educació dels menors, amb la finalitat de prevenir i 
evitar l’inici en el consum i d’ajudar-los en l’abandonament de la dependència. S’han 
d’introduir continguts orientats a la prevenció i a la conscienciació contra el 
tabaquisme en els plans formatius del professorat. S’ha de potenciar la posada en 
marxa de programes d’actuació en l’atenció pediàtrica infantil, amb informació 
específica per als pares fumadors i campanyes sobre els perjudicis que l’exposició 
al fum provoca en els menors.»

Dotze. Es modifica la lletra a) del número 2 de l’article 19, que queda redactada de la 
manera següent:

«a) Fumar en els llocs en què hi hagi prohibició o fora de les zones habilitades 
a l’efecte.»

Tretze. La lletra d) del número 2 de l’article 19 queda redactada de la manera 
següent:

«d) No informar a l’entrada dels establiments de la prohibició de fumar o no 
complir la resta d’obligacions formals a què es refereix aquesta Llei.»

Catorze. Se suprimeix la lletra e) del número 2 de l’article 19.
Quinze. Es modifiquen les lletres a) i b) del número 3 de l’article 19, que queden 

redactades de la manera següent:

«a) Habilitar zones per fumar en establiments i llocs on no estigui permesa la 
seva habilitació.

b) Permetre fumar en els llocs en els quals hi ha prohibició de fer-ho.»
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Setze. L’apartat 1 de l’article 20 queda redactat de la manera següent:

«1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 30 a 600 euros, llevat 
de la consistent a fumar en llocs prohibits que preveu l’article 19.2.a), que se 
sanciona amb una multa de fins a 30 euros si la conducta infractora es realitza de 
forma aïllada; les greus, amb una multa des de 601 euros fins a 10.000 euros, i les 
molt greus, des de 10.001 euros fins a 600.000 euros.»

Disset. A l’apartat 2 de l’article 21 se suprimeix la referència a la lletra e) de l’article 
19.2.

Divuit. Es modifica la disposició addicional primera, que queda redactada de la 
manera següent:

«No obstant el que disposen els articles 3.1 i 5.g), pel que fa a la venda a través 
de la xarxa d’expenedories de tabac i timbre i de màquines expenedores, es permet 
la venda manual de cigars i cigarrets proveïts de capa natural en els establiments a 
què es refereix la lletra u) de l’article 7, que tinguin autorització administrativa 
atorgada pel Comissionat per al Mercat de Tabacs.»

Dinou. Se suprimeix la disposició addicional segona.
Vint. Es modifica la disposició addicional tercera, que queda redactada de la manera 

següent:

«Disposició addicional tercera. Senyalització dels centres o dependències en els 
quals existeix prohibició de fumar i zones habilitades per fumar.

En els centres o dependències en els quals existeix prohibició legal de fumar 
s’han de col·locar a l’entrada, en un lloc visible, cartells que anunciïn la prohibició del 
consum de tabac i els llocs en els quals, si s’escau, es trobin les zones habilitades 
per fumar. Aquests cartells han d’estar redactats en castellà i en la llengua cooficial 
amb les exigències requerides per les normes autonòmiques corresponents.»

Vint-i-un. Es modifica la disposició addicional quarta, que queda redactada de la 
manera següent:

«El que disposa aquesta Llei s’entén sense perjudici de les peculiaritats del 
règim econòmic fiscal de les Canàries, respecte de la llibertat comercial dels 
productes del tabac als establiments comercials situats a l’arxipèlag canari, sense 
que aquesta excepció suposi limitació en l’aplicació de les altres prescripcions que 
conté aquesta Llei, en especial el que preveuen les lletres a), b), c), d), e) i f) de 
l’article 5, l’article 9, i, en tot cas, les destinades a la protecció de menors.»

Vint-i-dos. Es modifica el segon paràgraf de la disposició addicional sisena, que 
queda redactat de la manera següent:

«En els establiments penitenciaris es permet fumar als interns a les zones 
exteriors dels seus edificis a l’aire lliure, o a les sales tancades habilitades a l’efecte, 
que han d’estar degudament i visiblement senyalitzades i disposar de ventilació 
independent o d’altres dispositius per eliminar fums.»

Vint-i-tres. Es modifica la disposició addicional setena, que queda redactada de la 
manera següent:

«Disposició addicional setena. Normativa sobre prevenció de riscos laborals.

El que estableix aquesta Llei s’entén sense perjudici de les altres limitacions i 
prohibicions al consum de tabac, contingudes en la normativa sobre prevenció de 
riscos laborals, la vigilància i control de les quals correspon a la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social.»



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Suplement en llengua catalana al núm. 318  Divendres 31 de desembre de 2010  Secc. I. Pàg. 6

Vint-i-quatre. Es modifica la disposició addicional vuitena, que queda redactada de la 
manera següent:

«Disposició addicional vuitena. Centres o establiments psiquiàtrics.

En els establiments psiquiàtrics de mitjana i llarga estada es permet fumar als 
pacients a les zones exteriors dels seus edificis a l’aire lliure, o en una sala tancada 
habilitada a l’efecte, que ha d’estar degudament i visiblement senyalitzada i disposar 
de ventilació independent o d’altres dispositius per a l’eliminació de fums.»

Vint-i-cinc. Es modifica la disposició addicional novena, que queda redactada de la 
manera següent:

«Disposició addicional novena. Clubs privats de fumadors.

Als clubs privats de fumadors, legalment constituïts com a tals, no els és aplicable 
el que disposa aquesta Llei, relatiu a la prohibició de fumar, publicitat, promoció i 
patrocini, sempre que es realitzi a l’interior de la seva seu social, mentre en aquestes 
hi hagi presència únicament i exclusivament de persones sòcies.

Als efectes d’aquesta disposició, per ser considerat club privat de fumadors s’ha 
de tractar d’una entitat amb personalitat jurídica, no ha de tenir ànim de lucre i no ha 
d’incloure entre les seves activitats o objecte social la comercialització o compravenda 
de qualssevol béns o productes consumibles.

En cap cas es permet l’entrada de menors d’edat als clubs privats de 
fumadors.»

Vint-i-sis. S’afegeix una disposició addicional desena, que queda redactada de la 
manera següent:

«Disposició addicional desena. Centres residencials de persones grans o de 
persones amb discapacitat.

En els centres residencials de persones grans o de persones amb discapacitat, 
es pot habilitar una zona específica per a fumadors, l’ús de la qual ha de ser exclusiu 
per a residents i ha d’estar degudament i visiblement senyalitzada i disposar de 
ventilació independent o d’altres dispositius per eliminar fums, i no es pot estendre 
el permís de fumar a les habitacions ni a la resta de les zones comunes en els 
centres esmentats.»

Vint-i-set. S’afegeix una disposició addicional onzena, que queda redactada de la 
manera següent:

«Disposició addicional onzena. Informe a les Corts Generals.

El Ministeri de Sanitat i Política Social ha de remetre a les Corts Generals, amb 
caràcter biennal i durant els quatre anys següents a l’entrada en vigor de la Llei, un 
informe d’avaluació de l’impacte d’aquesta reforma sobre la salut pública.»

Vint-i-vuit. Es modifica l’apartat 2 de la disposició final primera, que queda redactat 
de la manera següent:

«2. Correspon a les comunitats autònomes, en el seu àmbit territorial respectiu, 
aprovar les normes de desplegament i execució d’aquesta Llei, incloses les 
característiques i advertències sanitàries corresponents.»

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquesta Llei es dicta amb caràcter bàsic a l’empara de l’article 149.1.1a, 16a, 18a i 27a 
de la Constitució.
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Disposició final segona. Entrada en vigor.

La present Llei entra en vigor el 2 de gener de 2011.

Per tant,
Mano a tots els espanyols, particulars i autoritats, que compleixin aquesta Llei i que la 

facin complir.

Madrid, 30 de desembre de 2010.

JUAN CARLOS R.

El president del Govern,
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
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