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ATUREM  
EL COMERÇ IL•LEGAL 
dels productes del tabac 
 
 
Document oficial de l’Organització Mundial de la Salut OMS)  

Amb motiu del Dia Mundial sense Tabac 2015, l’OMS exhorta els països perquè col·laborin a 
posar fi al comerç il·legal de productes del tabac. En molts aspectes, el comerç il·legal de 
productes del tabac és una causa important d’inquietud a escala mundial, en particular pel 
que fa a la salut, el dret i l’economia, la governança i la corrupció. 

Magnitud del problema 

Segons alguns estudis, i per la informació proporcionada per la comunitat duanera mundial, el 
mercat del tabac il·legal podria suposar fins una desena part de les cigarretes consumides al 
món. La Comissió Europea calcula que el comerç il·legal de cigarretes costa a la Unió 
Europea i als estats membres més de 10.000 milions d’euros cada any en concepte 
d’impostos i ingressos duaners no percebuts i que, al voltant del 65% de les cigarretes 
comissades a la Unió Europea són falsificacions. 

El comerç il·legal no és un problema exclusiu dels països d’ingressos alts; a gairebé tots els 
països del món hi ha comerç il·legal, d’una forma o una altra. En resposta a l’amenaça que 
suposa el comerç il·legal de tabac, la comunitat internacional va negociar i va adoptar el 
novembre de 2012 el Protocol per a l’eliminació del comerç il·legal de productes del tabac, el 
primer protocol del Conveni marc de l’OMS per al control del tabac. 
 

Objectius  

• Sensibilitzar sobre el dany que el comerç il·legal de tabac causa a la salut de la població, 
especialment als joves i als grups d’ingressos baixos, perquè augmenta l’accessibilitat i 
l’assequibilitat d’aquests productes pel seu cost menor. 
 

• Mostrar per què els beneficis per a l’atenció de salut i els programes i les polítiques de 
control del tabac, com l’augment dels impostos i els preus, la inclusió d’advertiments 
sanitaris gràfics i altres mesures, es debiliten pel comerç il·legal de productes del tabac. 
 

• Il·lustrar la manera en la qual la indústria tabaquera ha intervingut en el comerç il·legal de 
productes del tabac. 
 

• Posar en relleu que, gràcies al comerç il·legal de productes del tabac, els grups criminals 
amassen grans fortunes amb què financen unes altres activitats delictives, com ara el tràfic 
de drogues, d’armes o d’éssers humans, així com activitats terroristes. 
 

• Promoure que totes les parts ratifiquin, s’adhereixin i usin el Protocol per eliminar el comerç 
il·legal de productes del tabac del Conveni marc de l’OMS per al control del tabac, així com 
promoure’n la prompta entrada en vigor gràcies a la participació activa de totes les parts 
interessades pertinents. 
 

 



 
 

 
 
L’epidèmia mundial de tabac mata cada any a gairebé 6 milions de persones, de les quals 
més de 600.000 són persones no fumadores que moren per haver respirat fum passivament. 
Si no actuem, a partir de 2030 l’epidèmia matarà cada any més de 8 milions de persones. 
Més del 80% d’aquestes morts prevenibles es registraran entre persones que viuen en països 
d’ingressos baixos o mitjans. 
 
Missatges clau per al públic 
El tràfic il·legal de productes del tabac és dolent per a la vostra salut i per a la dels vostres 
interessos. Per aquestes raons: 
1. Els productes il·legals de tabac arrosseguen els joves a provar i consumir tabac, perquè és 

més barat. Els productes il·legals també enganyen els joves consumidors de tabac, perquè 
no porten advertiments sanitaris i, de vegades, empenyen els infants a participar en 
activitats de venda il·legal. 

2. El comerç il·legal minva els ingressos públics en concepte d’impostos i aquests diners es 
podrien destinar a la prestació de serveis públics en lloc d’anar a parar a les mans de 
delinqüents. 

3. El comerç il·legal augmenta la corrupció i debilita la bona governança. 
4. És sabut que les empreses tabaqueres han aprofitat les escletxes legals dels sistemes de 

governança del control del tabac per participar en el comerç il·legal de productes del tabac. 
 
Crides a l’acció  
 

A les instàncies normatives 
• Les instàncies normatives han de reconèixer que el comerç il·legal de tabac no només 

exacerba l’epidèmia mundial de tabac i les conseqüències sanitàries connexes sinó que 
repercuteix en la seguretat, perquè s’utilitza per finançar el crim organitzat, en particular pel 
que fa a les drogues, el tràfic d’armes i d’éssers humans, i el terrorisme. 

• Cal que es ratifiqui el Protocol per eliminar el comerç il·legal de productes del tabac, per 
respondre a les repercussions financeres, jurídiques i sanitàries del comerç il·legal de 
productes del tabac. 

 
Al públic general 
• El públic general ha de reconèixer les repercussions sanitàries, econòmiques i socials 

adverses del comerç il·legal de productes del tabac, en particular els vincles amb el tràfic 
d’éssers humans i el crim organitzat associat al tràfic de drogues. 
 

• El públic general pot afegir-se a la campanya de sensibilització del Conveni marc de l’OMS 
per al control del tabac, per exemple, a través de les xarxes socials, per difondre els 
missatges i consells que emetran els governs i l’OMS a fi d’acabar amb el comerç il·legal 
de productes del tabac. 

 
Al món acadèmic 

• Les institucions acadèmiques poden ampliar les investigacions sobre el comerç il·legal 
de productes del tabac, a fi de documentar-ne els impactes nocius, així com els 
beneficis per a la salut, les finances públiques i el control de les activitats delictives 
que comportaria el final del comerç il·legal de productes del tabac. 

• Un altre camp d’investigació és la funció activa que exerceix la indústria tabaquera en 
el suport al comerç il·legal de productes del tabac. 

 

 

 


