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PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS DE QUEIXA CONTRA FUMADORS 
(aprovat pel Consell de Direcció de dia 9 de desembre de 2009 i Comitè de Seguretat i 

Salut dia 5 de febrer de 2010) 
 
Normativa d’aplicació 
 
- Llei 4/2005, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears, 
- Llei 28/2005, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, 
el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac. 
 
Antecedents 
 
Quan va entrar en vigor la normativa sobre consum de tabac, la UIB, mitjançant el 
Servei de Prevenció, va realitzar diverses actuacions per aconseguir que el personal i 
l’alumnat no fumàs dins els edificis: 
 
- El Consell de Direcció va aprovar el document «Declaració de tots els edificis de la 
Universitat de les Illes Balears com a lliures de fum de tabac», i li va donar difusió entre 
la comunitat universitària. 
- Es varen penjar cartells d’«Espai sense fum» als passadissos i espais comuns de tots 
els edificis. Es varen retirar els cendrers interiors i es varen instal·lar cendrers nous a les 
entrades dels edificis. 
- Es varen organitzar teràpies de deshabituació al tabac a la UIB, per al personal que 
volgués deixar de fumar. 
- Finalment, una vegada iniciat el curs 2005-2006, es va fer un seguiment del consum 
de tabac dins els edificis. 
 
Aquestes actuacions varen donar uns resultats molt satisfactoris a tots els edificis de la 
UIB. L’alumnat no fuma dins els edificis, llevat d’excepcions molt puntuals, i la gran 
majoria del personal, tant PDI com PAS, tampoc no fuma als llocs de treball. 
 
Malgrat això, s’han produït queixes puntuals sobre personal que continua fumant al seu 
lloc de treball. Per tramitar i solucionar aquests conflictes, s’estableix el protocol 
següent: 
 
Protocol 
 
1r. Qualsevol membre de la comunitat universitària pot formalitzar una queixa sobre 
consum de tabac, adreçant-se al Servei de Prevenció. Es garanteix l’anonimat de la 
queixa. 
 
2r. El Servei de Prevenció comprovarà que la persona acusada efectivament fuma dins 
l’edifici. En tal cas, el Gerent (en cas d’infracció de PAS), el vicerector de Professorat 
(en cas d’infracció de PDI) o el vicerector d’Estudiants (en cas d’infracció de l’alumnat) 
enviarà una primera carta a l’infractor, amb registre, en què li recordarà la normativa i li 
pregarà que no fumi dins l’edifici. En cas d’infracció per part de personal extern, el 
Gerent ho notificarà a l’empresa externa perquè actuï en conseqüència. 
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3r. Els tècnics del Servei de Prevenció comprovaran posteriorment si l’infractor 
continua fumant dins l’edifici. Si és així, faran una entrevista personal amb aquesta 
persona per demanar-li que no segueixi fumant dins l’edifici. 
 
4t. Si continua fumant dins l’edifici després de l’entrevista, el Gerent (en cas d’infracció 
de PAS), el vicerector de Professorat (en cas d’infracció de PDI) o el vicerector 
d’Estudiants (en cas d’infracció de l’alumnat) enviarà a l’infractor una notificació amb 
registre en què l’avisarà que, si continua fumant dins l’edifici, s’iniciarà un expedient 
sancionador. La primera infracció constituirà una falta lleu, i l’acumulació de tres faltes 
lleus constituirà una falta greu, segons la normativa vigent. 
 
 


