
 

LA SÍNDICA RECOMANA A L’AJUNTAMENT QUE ESTABLEIXI UN 

PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT LES INFRACCIONS DE LA LLEI DE TABAC 

 La síndica ha advertit al Districte de l’Eixample que inspeccioni un local de joc 

en què els clients fumen per comprovar si les obres i les condicions en què 

desenvolupa l’activitat s’ajusten a la normativa. 
 Vilà també ha recomanat a la Regidoria de Drets Socials que iniciï un debat 

tècnic amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya per tal de discernir les 

competències de cada administració a l’hora de vetllar pel compliment de la 

Llei 42/2010. 

Barcelona, 29 de novembre del 2018 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha estimat la queixa d’un ciutadà després de comprovar que els clients 

d’un local de joc ubicat al Districte de l’Eixample hi fumen lliurement, tot incomplint la 

Llei 42/2010, popularment coneguda com a Llei del Tabac. 

L’equip de la Síndica de Greuges de Barcelona ha visitat dues vegades el mencionat 

establiment durant els anys 2017 i 2018 i ha afirmat que “s’hi segueix fumant”, fet pel 

qual ha recomanat a l’Ajuntament que estableixi un protocol d’actuació davant les 

infraccions de la Llei de Tabac que es produeixen a la nostra ciutat.   

La queixa ciutadana 

El promotor de la queixa va relatar que en un local de joc de pública concurrència del 

Districte de l’Eixample hi havia dos espais al seu interior en què es permetia fumar 

lliurement amb les repercussions de salut que aquest fet provocava a les persones que 

hi treballaven. Un dels espais està al costat de la sala per jugar al bingo, separat  per 

una paret de vidre. L’altre espai, en què hi ha màquines recreatives, es troba al final 

d’un passadís exterior, tot ell cobert per un sostre retràctil obert. Abans d’acudir a la 

Sindicatura de Greuges de Barcelona, el ciutadà va denunciar aquesta situació a tres 

organismes, entre ells l’Agència de la Salut Pública de Barcelona (ASPB). 

La valoració de la Síndica  

Els Serveis Tècnics del Districte de l’Eixample van emetre un comunicat d’admissió de 

resultes de la presentació d’un projecte tècnic de la propietat de l’establiment per 

habilitar un espai a l’aire lliure per a fumadors, però no van realitzar cap inspecció 

posterior per comprovar el compliment de les obres efectuades amb el permís 



concedit. Quan l’any passat l’ASPB els va comunicar que al local es permetia fumar, 

tampoc no van iniciar cap actuació perquè no van considerar que fos de la seva 

responsabilitat. Per aquest motiu, la síndica ha advertit al Districte de l’Eixample que 

inspeccioni el local esmentat per comprovar si les obres i les condicions en què 

desenvolupa l’activitat s’ajusten a la normativa.  

“La Direcció de Serveis d’Inspeccions de l’Ajuntament de Barcelona no ha respost al 

requeriment d’aquesta Sindicatura, malgrat la reiteració de la sol·licitud”, ha 

denunciat la síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà. 

L’Agència de Salut Pública de Barcelona va liderar l’actuació per aclarir la situació de 

l’establiment. Això va permetre saber que l’empresa disposava d’uns documents que 

els deixava construir un espai a l’aire lliure per a fumadors però, segons la Llei, en 

aquest espai no s’hi podia realitzar cap activitat de joc. La representació de la 

propietat va admetre la confusió de què havien estat objecte i va comprometre’s a 

realitzar les modificacions oportunes per complir la normativa vigent. Les dues 

inspeccions que van realitzar-se amb posterioritat donen a entendre que l’establiment 

es manté dins de la legalitat “però el resultat de les visites que ha efectuat aquesta 

Sindicatura durant el 2017 i el mes d’octubre del 2018 fa que no es pugui compartir 

aquesta valoració”, ha manifestat la síndica.  

L’article 7 de la Llei 42/2010,  coneguda popularment com la Llei del tabac, defineix 

els llocs on es prohibeix fumar, a part dels llocs o espais que hagin pogut definir en les 

seves normatives pròpies les comunitats autònomes. En un dels seus apartats fa 

referència a la prohibició de fumar en sales de festes, establiments de joc o d’ús 

públic en general, tret dels espais a l’aire lliure. 

“Ens trobem davant un establiment que vulnera de forma reiterada la normativa 

vigent malgrat la intervenció de  diferents administracions. Es fa difícil entendre que 

des que a principis de l’any 2017 la situació no s’hagi modificat i aparentment cap 

Administració hagi pres les mesures contundents perquè la propietat del negoci 

modifiqui la seva actitud”, ha dit la defensora de la ciutadania barcelonina. 

L’ASPB afirma que no té competència per intervenir perquè les seves funcions queden 

restringides a l’àmbit de la seguretat alimentària, però l’establiment ofereixi als seus 

clients servei de bar i restauració durant tot l’horari d’obertura. A més, la legislació 

vigent determina que la funció d’inspecció, control i la potestat sancionadora en 

matèria antitabac recau en les autoritats sanitàries, amb la col·laboració de les 

instàncies autonòmiques i locals competents. La Llei de salut pública determina les 

funcions de l’Agència de Salut Pública de Catalunya pel que fa a la inspecció i control 

en matèria de salut pública; i en una de les disposicions addicionals especifica que 

l’Agència de Salut Pública i Medi Ambient de Barcelona assumeix les funcions de 

l’Agència de Salut Pública de Catalunya pel que fa a la ciutat de Barcelona. 



“No és la primera vegada que aquesta Sindicatura ha pogut comprovar que, en 

matèria de vetllar pel  compliment de la Llei 42/2010, a la ciutat de Barcelona no 

queda clar quina de les dues agències de salut té la funció inspectora i sancionadora 

que determina la Llei de salut pública”, ha conclòs Vilà.  

La síndica també ha recomanat a la Regidoria de Drets Socials que iniciï un debat tècnic 

amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya per tal de discernir les competències de 

cada administració a l’hora de vetllar pel compliment de la Llei 42/2010 a Barcelona.  


