
Dins el marc del projecte TackSHS (2016-2020)
l’Agència de Salut Pública de Barcelona va liderar l’avaluació de l’exposició

al fum ambiental del tabac en espais a l’aire lliure i privats a Europa

Espais avaluats

3 ESPAIS A L’AIRE LLIURE 2 ESPAIS PRIVATS
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2
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Com hem mesurat el fum ambiental de tabac?

Com és l’exposició 
al fum ambiental de tabac
en entorns a l’aire lliure 

i privats d’Europa?

Terrasses de locals
de restauració

Entrades escoles
de primària

Parcs
infantils

ESPAIS A L’AIRE LLIURE

Observacions

Persones
fumant

Burilles

Marcador ambiental
ESPAIS A L’AIRE LLIURE I PRIVATS

Bomba d'aire
i monitor

163
mesures

9
països

Llars amb persones
fumadores

Concentracions
de nicotina

ESPAIS PRIVATS

Qüestionari

Informació 
consum de tabac

Informació
sociodemogràfica

Cotxes



Espais a l’aire lliure

La prohibició total de fumar
 i una millor implementació 

d’aquesta prohibició 
són necessàries 

en els parcs infantils 
a Europa

S’hauria de prohibir el consum 
de tabac en tots els espais
a l’aire lliure de les escoles 
incloent un perímetre lliure 

de fum que cobreixi 
les entrades a la escola

La prohibició total de fumar 
en espais a l’aire lliure de locals 

de restauració hauria 
de reemplaçar 

les restriccions parcials 
basades en el grau 

de tancament 
de l’espai

Presència de fum ambiental
de tabac en totes 
les terrasses on fumar 
estava prohibit

A les escoles 
en barris menys 
afavorits

Major presència de fum
ambiental de tabac

Hem trobat… 

Hem trobat… 

Presència de nicotina Presència de persones fumadores Presència de burilles

46%
41%

95%

43%

20%

92%

75%

57%

75%

PARCS INFANTILS

ENTRADA ESCOLES DE PRIMÀRIA

Als països amb polítiques
pel control del tabaquisme
més febles

L’exposició al fum ambiental 
de tabac en terrasses 
de locals de restauració 
és equivalent a l’exposició 
en llars amb persones 
fumadores

Major presència de fum
ambiental de tabac

Hem trobat… 

En parcs infantils 
sense prohibició 
de fumar

Als parcs infantils
en barris menys 
afavorits

Barri
afavorit

Barri
desafavorit

Barri
afavorit

Barri
desafavorit

TE
RRASSES DE LOCALS DE RESTAURACIÓ



Per més informació, consulta: http://tackshs.eu/

Espais privats

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation program under grant agreement No 681040

que en llars amb persones 
fumadores

4 vegades 
major...

L’exposició al fum ambiental 
de tabac quan algú havia fumat 
al cotxe era...

2 o més persones 
fumadores

i en llars situades 
en països amb 
major prevalença 
de persones fumadores

Major exposició al fum ambiental
de tabac en llars amb...

Hi havia fum ambiental 
de tabac a l’interior 
de llars amb normes 
parcials, com fumar 
amb les finestres 
obertes o només 
en algunes 
estances

S’haurien d’adoptar intervencions 
basades en l’evidència 

per prevenir l’ús de tabac 
i l’exposició al fum ambiental 

de tabac en llars

Hem trobat…

15 vegades 
major...

que en cotxes 
de persones fumadores 
que no fumen al cotxe

COTXES
LLARS AMB PERSONES FUMADORES

S’hauria de prohibir 
fumar als 

vehicles privats 

Hem trobat…


