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L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha escollit «APUJAR ELS IMPOSTOS SOBRE EL 
TABAC per reduir el consum de tabac», com a tema del proper Dia Mundial sense Tabac, que 
tindrà lloc el dijous 31 de maig de 2014.  
 
L'epidèmia mundial del tabaquisme mata cada any gairebé 6 milions de persones, de les 
quals més de 600.000 són no fumadores que moren per respirar el fum del tabac aliè. Si no 
actuem, l'epidèmia matarà més de 8 milions de persones l'any d'aquí al 2030. Més del 80% 
d'aquestes morts que es poden evitar es produiran als països on els ingressos de la 
ciutadania són baixos i mitjans. 
 
Per al Dia Mundial Sense Tabac 2014, l'OMS i els seus associats fan una crida a tots els 
països perquè augmentin els impostos sobre el tabac. Reduir el consum de tabac i salvar 
vides 
 
Al Conveni Marc de l’OMS per al Control del Tabac s'encoratja els països a aplicar polítiques 
relacionades amb els preus i els impostos sobre els productes del tabac amb la finalitat de 
reduir-ne el consum. Diverses investigacions sobre aquest aspecte han posat de manifest que 
l'augment dels impostos és especialment eficaç per reduir el consum de tabac entre els grups 
que tenen menys ingressos i impedir que els joves comencin a fumar. 
 
Així mateix, es considera que l'increment dels impostos especials sobre el tabac és la mesura 
de control del tabac que resulta més eficaç si es tenen en compte els costos. A l'Informe sobre 
la salut al món 2010 s'indicava que un augment del 50% en els impostos sobre el consum del 
tabac generaria aproximadament uns 1.400 milions de dòlars de fons addicionals a 22 països 
on hi ha ingressos baixos. Si els fons esmentats es destinessin a la salut, la despesa sanitària 
estatal d'aquests països podria augmentar fins i tot en un 50%. 
 
Objectius 
L'objectiu primordial del Dia Mundial Sense Tabac és contribuir a protegir les generacions 
presents i les futures no només de les devastadores conseqüències del tabac per a la salut, 
sinó també dels flagells socials, ambientals i econòmics que deriven del consum de tabac i de 
l'exposició al fum que desprèn. 
 
Els objectius específics de la campanya de 2014 són els següents: 
Que els governs augmentin els impostos sobre el tabac fins a nivells que en redueixin el 
consum, i 
Que les persones i les organitzacions de la societat civil encoratgin els seus governs a 
augmentar els impostos sobre el tabac fins a nivells que també en redueixin el consum.        


