
 

 

ÒSCAR CAMPOS PLANES, secretari interventor de l’Ajuntament de Begues, 
 
CERTIFICO: Que en el Ple de l'Ajuntament en la sessió ordinària celebrada el dia 31 
d'octubre de 2019, es va adoptar el següent acord: 
 
 
12. MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTES DE 
BEGUES, JXCAT I CS PER A LA DECLARACIÓ DE TOTA LA ZONA ESPORTIVA 
DE BEGUES COM A ESPAI LLIURE DE TABAC. 
 
El consum de tabac està considerat Salut com la primera causa evitable de malaltia 
i mort en les societats desenvolupades. Són nombrosos els estudis epidemiològics 
de morbi-mortalitat que així ho demostren i ara per ara ningú no ho nega. La 
resposta a aquesta evidència ha estat el desenvolupament de normatives cada cop 
més restrictives per al consum i la venda de productes del tabac en les seves 
diferents formes. 
 
A Espanya la primera regulació va ser el RD 192/1988 de 4 de març, que declarava 
el tabac com a substància nociva en els termes de la Llei General de Sanitat, cosa 
que implica que el dret del no fumador preval sempre sobre el dret del fumador. 
Posteriorment diverses normatives han anat endurint les coses: prohibició de 
publicitat exterior i a la TV (Lleis 34/1988 i 25/1994), normes d’etiquetat (RD 
512/1992, 1185/1994 i 639/2010), prohibició de fumar als transports públics (RD 
1293/1999), legislació específica sobre el tabac (Llei 25/2005), prohibició de fumar 
en establiments públics de tot tipus i llocs de treball i de tota la publicitat així com 
de l’emissió d’imatges de persones fumant en TV, excepte a pel·lícules (Llei 
42/2010). Aquesta mateixa llei 42/2010 contempla la prohibició de fumar a les 
instal·lacions esportives que no siguin a l’aire lliure i a tots els recintes de parcs 
infantils. També existeix, des del 30 de novembre de 2009, una Recomanació del 
Consell de la Unió Europea sobre entorns lliures de fum de tabac, que en el seu 
punt 27 parla de la prohibició de fumar no només en els espais interiors sinó en 
aquells espais exteriors on les autoritats ho considerin procedent. 
 
A més diverses disposicions amb rang de llei o reglamentari han creat successius 
programes de lluita contra el tabaquisme, organismes de suport a la recerca i 
campanyes d’informació sobre l’impacte del tabac a la salut. Totes aquestes 
normatives han gaudit d’un ampli consens al llarg del temps, i incideixen en el 
consum de tabac per quatre vies: la modificació de les condicions d’oferta, la 
informació als consumidors, el suport sanitari als fumadors i la protecció de les 
terceres persones. A aquest darrer camp, centrat en millorar la salut pública, 
pertanyen totes les mesures consistents en la prohibició de fumar en determinats 
espais, la llista dels quals ha anat creixent, fins el punt que està en estudi la 
prohibició de fumar fins i tot als cotxes privats. 
 



 

 

Els estudis fets pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social mostren una 
tendència lenta però evident a l’augment del consum de tabac a la infància i 
l’adolescència, que es manifesta tant en l’avançament de l’edat d’iniciació com en la 
major prevalència de l’hàbit un cop s’ha establert. D’acord amb aquests estudis una 
de les causes que afavoreixen el procés d’adquisició del vici de fumar és compartir 
espais amb persones que fumen. Aquest fet, a més de les conegudes i ben 
identificades conseqüències sobre la salut de les persones anomenades “fumadores 
passives” a la infància i l’adolescència -malalties respiratòries i cardiovasculars, 
problemes a l’oïda i la vista, trastorns neuro-conductuals, déficits immunitaris, 
afectacions dermatològiques- té un impacte directe sobre la probabilitat d’esdevenir 
persones fumadores en el futur. 
 
Per una banda causa un efecte d’emulació –“els grans fumen, per tant si jo fumo 
semblo més gran”- i per l’altra normalitza el fet de fumar com a costum social i fins 
i tot com a mitjà de reforçar el sentiment de pertinença al grup. És per aquesta raó 
que cada cop són més habituals les polítiques que tenen com a objectiu evitar la 
presència de persones fumadores en els entorns on és més freqüent la presència de 
persones en la infància i l’adolescència. Així ho fan nombrosos països de la Unió 
Europea en aplicació de l’esmentada Recomanació del Consell. 
 
A més, les estadístiques sanitàries mostren una major incidència del consum de 
tabac en els sectors socioeconòmics menys afavorits, la qual cosa afegeix als 
problemes de salut pública en general un efecte que pot tendir a aprofundir les 
desigualtats. 
 
Considerem que en el marc d’una política de salut pública la prevenció del 
tabaquisme ha de tenir un paper predominant, i per aquesta raó el Grup Municipal 
Socialista, el grup municipal JxCAT i el grup municipal Cs proposen al Ple l’adopció 
dels següents acords, que s’adopten per unanimitat dels membres de la 
corporació, amb els vots a favor (13) de l’Alcaldessa M. Mercè Esteve i Pi i els 
regidors Joan Molina i Molina, Maria Llauradó i Fornt, Jordi Montaña i Serres, Ana 
Maria Méndez i Achell, Alfons Duran i Martínez (JxCAT); Jaume Olivella i Riba, Marta 
Roig i Segura, Jaume Cornelles i Buñuel (ERC-AM); Benito Navarro Rebelles (PSC-
CP); Maria Teresa García García (Cs); Maria Casadevall i Munné (CUP Begues); 
Guayarmina Saavedra Serrano (BEC). 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Es declara espai lliure de fums tota la zona esportiva municipal així com, 
en la mesura que no ho siguin ja, tots els espais del municipi destinats 
principalment al lleure de la infància, l’adolescència i el jovent, siguin tancats o 
oberts, de titularitat pública, inclosos els parcs urbans existents al terme municipal. 
En tots aquests espais estarà prohibit el consum de tabac, que serà sancionat en 
els termes previstos a la normativa vigent. 
 



 

 

Segon.- L’Ajuntament seguirà desenvolupant com fins ara, en col·laboració amb 
les autoritats sanitàries competents, més campanyes informatives (cartells, etc.) 
per a assolir el compliment de la prohibició establerta a l’apartat anterior, i sobre 
els efectes nocius del consum de tabac en la salut pública en general, i en la 
generació d’hàbits no saludables en la infància, l’adolescència i la joventut. 
 
 
I perquè així consti, i als efectes pertinents, lliuro el present per ordre i amb el vist-
i-plau de l’Alcaldessa. 

 
Vist i plau, 

El secretari interventor    L’Alcaldessa 
Òscar Campos Planes   M. Mercè Esteve i Pi 

 


