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Fum ambiental de tabac
• El fum ambiental de tabac conté més de 4000 compostos, 

entre els quals es troben tòxics, irritants i més de 50  
carcinogens.

• Principals efectes sobre la salut:
– Càncer
– Enfermetats cardíaques
– Enfermetats respiratòries
– Síndrome de la mort sobtada
– Baix pes al néixer



Què podem fer???

Sistemes de ventilació?

Zones separades per a 
fumadors i no fumadors?

Zones lliures de fum?



Sistemes de ventilació

• OMS (2000): “Com que no existeix evidència de 
cap nivell d’exposició que es pugui considerar 
segur, la legislació limitada al disseny de 
ventilació i standards no pot substituir als espais 
lliures de fum”.

• OSHA (1994): “La carcinogenicitat del fum 
ambiental de tabac descarta l’ús de ventilació
com a control d’aquest contaminant”.



Per què????



Sistemes de ventilació

Fum 
ambiental 
de tabac

Fum ambiental 
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Sistemes de ventilació
• Els sistemes de ventilació filtren principalment les partícules, 

però no eliminen la fase gasosa.

• La majoria dels carcinogens i compostos tòxics presents al fum 
ambiental de tabac són gasos inodors e incolors que no poden 
ser eliminats pels sistemes de ventilació.

• Els sistemes de ventilació poden eliminar en part l’olor o 
molèsties de irritació, però no els components tòxics i el risc.

• Com que només les partícules són visibles, els sistemes de 
ventilació poden donar una falsa impressió de seguretat.



Sistemes de ventilació
Segons diversos estudis publicats per la Universitat de 
Califòrnia :

• Entre el fum ambiental de tabac “filtrat” i el no filtrat:
– hi havia diferències de més del 90% del total de partícules.
– en el cas de molts del compostos carcinogens no hi havia 

diferències significatives 

• Entre els exposats al fum “filtrat” i al no filtrat:
– “tenen unes incidències i multiplicitats de tumor de pulmó

pràcticament idèntiques i significativament superiors als no 
exposats”



“La teoria del tornado”

Per aconseguir el 
“minimis risk”* 
caldria un flux d’aire 
de més de 100 000 
metres cúbics per 
minut i persona, flux 
equivalent a un 
tornado!!

* Minimis risk: 1x10-6

Repace. Can Ventilation Control SHS in the Hospitality Industry?. SHS Consultants. 2000



Els sistemes de 
ventilació existents 
aconsegueixen reduïr 
el risc de HD a
20 000 vegades el 
“minimis level”

Sistemes de ventilació i risc



L’eix vertical es refereix a les RSP  mesurdets en restaurants, bars i altres establiments de Washington, l’eix horitzontal es refereix a 
la densitat de fumadors. Les línies discontinues es refereixen a les taxes d’intercanvi d’aire (des de 0,5 canvis d’aire per h. en un 
bingo ventilat naturalment fins a 7 canvis per h. en un local amb la màxima ventilació).1/2 – 7 canvis per h. és el rang  de ventilació
en la majoria d’edificis. La figura ilustra que sota totes les condicions de tabaquisme típiques i de ventilació, el nivell anual mig de 
la US National Ambient Air Quality Standard (NAAQS) per a partícules fines (PM2,5), que defineix un aire net, no es compleix.

Sistemes de ventilació i partícules



Altres sistemes: “Cortines d’aire”

a



ETS monitoring in Toronto restaurants and Bars. Report Prepared for Fair Air Association of Canada. Ref.163123157.2004.



La indústria tabaquera i els 
sistemes de ventilació





Àrees de fumadors i no fumadors
La divisió entre àrees de fumadors i àrees de no fumadors no elimina el fum 

ambiental de tabac ni el risc que aquest suposa.



Codi de pràctiques per a controlar l’exposició
al fum ambiental de tabac segons la COHO:

• Separar físicament les àrees de fumadors
• Senyalitzar les àrees de fumadors 
• Pressuritzar els establiments per a que l’aire es mogui 

de les àrees de no fumadors a les de fumadors
• L’aire de les àrees de fumadors ha de sortir 

directament a l’exterior.
• Les taxes de ventilació s’han d’adaptar al nombre de 

fumadors , al local, a la mida i al tipus d’establiment.
• Un treballador no pot passar més del 20%  de la seva 

jornada laboral en la sala de fumadors.

Coalition of Hospitality Organization. ETS, ventilation and Hospitality Sector: Best Practices Forum.2000.



Conclusions
• Ni la separació entre àrees de fumadors i no fumadors, ni 

els sistemes de ventilació poden eliminar el risc de 
l’exposició al fum ambiental de tabac.

• Els espais lliures de fum són:

– més fàcils d’aconseguir, 
– més econòmics i...
– l’única opció que elimina el risc que suposa l’exposició al 

fum ambiental de tabac !!!



Gràcies!!
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