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Fitxa tècnica 
• Univers: la població resident a Catalunya compresa entre els 18 i els 80 anys d’edat.

• Mostra: 799 persones representatives de la població de Catalunya
(onada 1: 830  i onada 2: 806).

• Selecció dels efectius a entrevistar: sistema polietàpic. 
En una primera etapa es seleccionen aleatòriament els municipis on es realitzaran 
les entrevistes tot distribuint-los proporcionalment segons estrats de grandària 
poblacional; i en una segona etapa es seleccionen, també de manera aleatòria, els 
individus que seran entrevistats a cada municipi. Aquests s’han seleccionat 
aleatòriament del registre telefònic amb control directe mitjançant l’establiment de 
quotes basades en les variables de territori, sexe i edat. 

• Marge d’error: ± 3,5%.

• Tipus d’enquesta: telefònica amb qüestionari precodificat.

• Data de realització del treball de camp: del 7 al  25 de març de 2007
(onada 1: 2-12 desembre 2005  i onada 2: 1-16 juny 2006).



100,0100,0100,0Total
44,946,444,7No fumadors/ores
29,727,429,0Exfumadors/ores
25,426,226,3Fumadors/ores

29,222,123,0De 60 a 80 anys
27,025,126,1De 45 a 59 anys
25,530,828,7De 30 a 44 anys
18,322,122,2De 18 a 29 anys

50,250,650,5Dones
49,849,449,5Homes

Onada 3
Març 2007

Onada 2
Juny 2006

Onada 1
Des. 2005

Distribució de les persones entrevistades segons sexe,                  
edat i relació amb el tabac. 

Evolució desembre 2005 – juny 2006 – març 20’07



• La  Llei rep una qualificació molt elevada (8,08 en una 
escala  de l’1 al 10), superior a la que rebia en les 
onades anteriors.

• Les restriccions a la venda  a menors (9,5), a la 
publicitat (8,3) i al consum en els  llocs públics (8,9) i 
de treball (8,3) obtenen les valoracions més elevades 
superiors a les de les dues primeres onades.

• La valoració general  de la Llei i la de les mesures que 
la integren varien poc en funció de característiques de 
la població com ara el sexe, l’edat, el nivell d’estudis o 
la categoria socioeconòmica.

Valoracions sobre la Llei 28/2005
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7,75Valoració mitjana* de la Llei sobre 10

74,3%Estan molt d’acord amb la Llei 
(valors 7 a 10 en una escala de 10)

90,1%Estan d’acord amb la Llei (valors de 5 
a 10 en una escala de 10)

93,7%Població catalana que ha sentit 
parlar de la Llei contra el tabac

Desembre Desembre 
20052005

Evolució de la valoració de la Llei 28/2005               
Desembre de 2005 – Març de 2007

* En una escala de l’1 al 10.



• 63 de cada 100 persones entrevistades prefereixen anar a un 
bar o cafeteria on no es permet fumar (58 al juny de 2006).

• 21 de cada 100 persones prefereixen un lloc on es pot fumar i 
16 de cada 100 no tenen preferències (23 i 18 al juny de 2006 
respectivament).

• Una gran majoria dels fumadors (90 de cada 100) no té
dificultats per trobar un bar o cafeteria adequats a les seves 
preferències (88 al juny de 2006).

• En canvi, un 38% dels que no fumen (exfumadors i no 
fumadors) tenen dificultats per trobar locals de les seves 
preferències (ídem al juny de 2006).

Preferències amb relació als espais
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• La percepció que la Llei s’està complint és elevada en centres 
sanitaris, galeries comercials, centres culturals i esportius i llocs de 
treball en general. Es percep un compliment menor en els espais de 
lleure i, especialment,  d’oci nocturn.

• En tots els casos la percepció actual de compliment és clarament 
superior a les expectatives que es tenien abans de la promulgació de 
la Llei al desembre de 2005. 

• Només 25 de cada 100 fumadors diuen que tenen alguna o molta 
dificultat per complir la Llei a la feina o en  els transports de llarg 
recorregut. En tot cas, la percepció de dificultat és molt menor a les 
expectatives (negatives) que els fumadors tenien abans de la 
promulgació de la Llei.

• Un petit percentatge dels entrevistats declara sentir molèsties per fum 
del tabac en algun lloc públic; 12 de cada cent se n’ha queixat, però 
menys d’1 de cada cent ho ha denunciat formalment. 

Percepcions sobre el compliment de la Llei



Evolució (juny de 2006 – març de 2007)  de la
valoració sobre el compliment de la Llei 28/2005  a 

diversos llocs públics

7,33
7,26

6,48
6,31

7,24
7,21

4,89
4,59

7,62
7,75

7,27
7,77

9,01
9,15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Als llocs de treball

Als bars i cafeteries

Als restaurants

A llocs d'oci nocturn

A centres comercials, culturals,
esportius

A centres escolars i universitaris

A centres sanitaris

Juny de 2006 Març de 2007



Opinió dels treballadors sobre la implantació de la Llei      
al seu centre de treball
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• Més de dues terceres parts dels entrevistats, 69 de 
cada 100, opina que la Llei afavoreix la possibilitat 
que els fumadors deixin de fumar.

• 28 de cada 100 fumadors entrevistats declara haver 
reduït el seu consum diari de tabac arran de la Llei.

• 69 de cada 100 treballadors consideren que ara l’aire 
és mes saludable que abans; 73 de cada 100 pensa 
que a la seva empresa hi ha un cert grau de tolerància 
amb les pauses per fumar.

Incidència en l’hàbit dels fumadors i altres opinions



Evolució de l’opinió sobre si la Llei influeix favorablement 
en el fet que els fumadors deixin de fumar
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• 9 de cada 10 persones són partidàries de la 
prohibició de fumar en tots els llocs públics. 

• 6 de cada 10 persones son partidàries de la 
prohibició d’entrada de menors de 18 anys en 
espais on està permès fumar.

• 6 de cada 10 persones són partidàries de 
restringir també el consum de tabac a zones 
en els locals petits (menys de 100 m2).

• 7 de cada 10 persones són partidàries de la 
prohibició total de fumar en el restaurants.

Adopció de determinades mesures en llocs públics



Opinió favorable a l'adopció de determinades 
mesures sobre el consum de tabac en llocs públics 
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CONCLUSIONS
• La Llei 28/2005 continua sent altament coneguda i 

valorada per la població.
• Les dades de la tercera onada realitzada al març de 

2007 confirmen una posició favorable majoritària de la 
població de Catalunya i s’incrementa la percepció
majoritària que la Llei s’està complint raonablement 
bé, especialment en l’entorn laboral i en espais 
públics rellevants com centres sanitaris, educatius, 
culturals, esportius i galeries comercials. 

• Es manté, en general, la bona acceptació de la Llei 
en l’entorn laboral on hi ha poca conflictivitat i bona 
observança per part de tots.



CONCLUSIONS
• Persisteixen les dificultats en el compliment i de 

satisfacció en la situació que presenten els locals de 
restauració i oci, especialment a l’àmbit nocturn.

• Una gran majoria de la població és partidària de la 
prohibició de fumar en tots els llocs públics tancats.

• Hi ha un suport majoritari per avançar en la protecció
dels menors respecte al fum de tabac, creant zones 
en els establiments de menys de 100 m2 o prohibint 
fumar als restaurants.  



Inspeccions



INSPECCIONS

• 12.863 inspeccions fetes des de l’1 de gener 
de 2006 fins al 31 de març 2007.

• D’aquestes, 2.057 mostren incorreccions en el 
compliment de la Llei.

• 117 expedients incoats, dels quals 35 s’han 
resolt amb sanció i 2 sense sanció.


