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Barcelona, camina cap a unes platges sense fum 
 

» L’Ajuntament de Barcelona aposta perquè a les platges de la ciutat no es permeti 

fumar. Durant la temporada alta de bany està prevista una prova pilot a les platges 

de Sant Miquel, Somorrostro, Nova Icària i Nova Mar Bella 

 

» El tabaquisme és la principal causa de mort evitable a l’Estat espanyol i s’associa 

a un augment del risc de patir malalties. Cada any a Barcelona es registren 2.200 

morts atribuïbles al consum del tabac, un 13,8% del total 

 

» Les autoritats sanitàries alerten que el tabaquisme passiu també té efectes 

rellevants en la incidència de determinades malalties, entre elles el càncer, les 

malalties cardiovasculars i els problemes respiratoris, especialment en infants 

 

» Fumar a la platja és també un problema ambiental. Cada any uns 5 bilions de 

burilles de cigarreta acaben al mar i alliberen contaminants tòxics que poden 

alterar l’ecosistema marí 
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Barcelona ha iniciat el camí per instaurar platges sense fum a la ciutat. Aquest estiu, durant la 

temporada alta de bany, es durà a terme una prova pilot i no es permetrà fumar en 4 de les 10 

platges que hi ha a la ciutat. Seran les platges de Sant Miquel i Somorrostro del districte de 

Ciutat Vella, i Nova Icària i Nova Mar Bella, al districte de Sant Martí. Aquesta setmana s’inicia 

una consulta pública per recollir l’opinió i aportacions de la ciutadania, les entitats i les 

organitzacions de la ciutat.  

 

Els principals objectius d’instaurar platges sense fum són, d’una banda, preservar la salut de la 

ciutadania amb especial èmfasi a la població més vulnerable, però també preservar l’espai 

públic com a lloc de convivència i protegir el medi ambient. 

 

 

La protecció de la salut 

 

El tabaquisme és la principal causa de mort evitable a l’Estat espanyol i augmenta el risc de 

patir malalties. A Barcelona cada any es registren 2.200 morts atribuïbles al consum el tabac, 

que representa el 13,8% del total. A més, el tabaquisme passiu, és a dir, respirar el fum del 

tabac, també té efectes nocius per a la salut.  

 

El fum ambiental del tabac conté més de 4.000 compostos, entre els quals n’hi ha 50 

classificats com a carcinògens i d’altres que són tòxics o irritants. Per tant respirar el fum del 

tabac augmenta el risc de patir diverses malalties, com el càncer, les malalties cardiovasculars i 

les respiratòries. 

 

La mesura pretén protegir la salut de la ciutadania, especialment dels col·lectius més 

vulnerables com són els infants, que pateixen una càrrega de morbiditat molt important a causa 

del fum del tabac. Alguns estudis recents apunten que el fum ambiental seria el responsable de 

més de 135.000 casos de malalties respiratòries i més de 3.000 hospitalitzacions en menors de 

12 anys a Espanya. A més, cal tenir en compte i posar en alerta que els infants que veuen 

habitualment persones fumadores al seu entorn tenen més probabilitats de convertir-se en 

persones fumadores. 

 

En el marc del projecte europeu TackSHS, realitzat l’any passat, es van avaluar els nivells 

d’exposició al fum ambiental del tabac en parcs infantils i entrades d’escoles de primària en 11 

països europeus i els resultats van concloure que en el 41% dels parcs infantils i en el 46% de 

les entrades d’escoles hi havia presència de nicotina ambiental. A més, també es va observar 

presència de burilles de cigarreta en el 60% de parcs infantils i en el 75% d’accessos a les 

escoles. 

 

L’actual marc normatiu, la llei de control del tabaquisme 42/2010, prohibeix fumar des de fa 10 

anys en espais públics a l’aire lliure on els infants poden romandre-hi durant estones 
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continuades, com per exemple els parcs infantils. Per tant, unes platges lliures de fum de tabac 

a Barcelona va en consonància amb la normativa i permetria afavorir més espais de lleure 

saludables i segurs a la ciutat, tenint en compte que la major part de la població, un 80%, no 

fuma. 

 

 

La protecció de l’ecosistema marí 

 

Les burilles de cigarret que acaben arribant al mar, uns 5 bilions cada any, suposen un 

problema ambiental de primer ordre. Triguen en desintegrar-se entre 10 i 12 anys i a més, 

alliberen al mar contaminants metàl·lics que resulten nocius per a la fauna marina. 

 

Segons un estudi del Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme, a Espanya es fumen 

uns 90 milions de cigarretes al dia que suposen 32.455 milions de filtres rebutjats cada any. 

Aproximadament un 15% d’aquestes burilles arriben a l’ecosistema marí, ja sigui perquè es 

llencen a la sorra de les platges o perquè es llencen a terra i poden ser arrossegades per la 

pluja cap als cursos fluvials o a través del clavegueram.  

 

Una cigarreta conté metalls com cadmi, ferro, arsènic, níquel, coure, zinc o manganès, entre 

altres. Un augment artificial de les quantitats habituals d’aquests metalls pot resultar nociu per a 

la biodiversitat marina i tenir repercussions en l’ésser humà, degut a la ingesta d’aquesta fauna. 

 

L’Ajuntament de Barcelona ja ha fet durant els últims anys diferents campanyes de 

conscienciació per evitar els residus que poden contaminar el mar i específicament sobre les 

burilles de cigarretes,  i ara, durant l’estiu, es farà un pas més a favor d’unes platges sense fum 

i residus. 

 

   
 

La prova pilot es farà durant la temporada alta de bany, entre el 29 de maig i el 12 de setembre, 

i anirà acompanyada d’un ampli dispositiu informatiu i d’acompanyament per implementar que 

en les quatre platges previstes no es fumi. 
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Paral·lelament, per posar en marxa la mesura i fer el seguiment i avaluació corresponents, es 

farà una consulta pública durant les pròximes setmanes i durant la temporada de bany està 

previst que els informadors de platges recullin l’opinió i aportacions de la ciutadania. L’Agència 

de Salut Pública de Barcelona, un cop finalitzi la prova pilot, farà un informe detallat sobre 

l’impacte en la salut de la mesura.  

 

 


