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DECLARACIÓ DE TOTS  EL S  ED I F IC I S   

DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS  
COM A LL IURES  DE  FUM  DE  TABAC  

 

 (modificada per adaptar-la a la Llei 42/2010) 

 

 

1. Objectius 

  

Aquesta declaració implica: 

— No fumar a l’interior dels edificis. 

— Preservar la salut pública. 

  

Per aquest motiu el Comitè de Seguretat i Salut ha decidit declarar tots els edificis de la UIB com a lliures de fum de 

tabac a partir del curs 2004-2005, decisió que ha estat ratificada pel Consell de Direcció de la UIB dia 5 d’octubre de 

2004.  

 

2. Motius 

  

L’exposició continuada al fum del tabac, sigui voluntària o involuntària, constitueix una conducta de risc per a la 

salut. 

  

La normativa vigent declara el tabac substància nociva per a la salut de la persona, i fa prevaler el dret a la salut dels 

no fumadors sobre el dret dels fumadors a consumir tabac als espais d’ús comú. 

  

La Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals, obliga les empreses a protegir la salut dels treballadors mitjançant 

l’adopció de mesures efectives. 

  

La UIB es fa partícip de la promoció de la salut de tots els seus membres i se sent obligada a complir les lleis vigents i 

les recomanacions de les autoritats sanitàries nacionals i internacionals respecte de l’hàbit tabàquic. 

 

3. Qui afecta? 

  

La declaració afecta PDI, PAS, alumnat, personal de les empreses contractades i qualsevol persona que pugui visitar 

els edificis de la UIB. 

 

4. Què es pot fer? 

  

— Entendre i fomentar com a situació normal la de no fumar. 

— Respectar les normes. 

— Defensar el dret a la salut. 

— Potenciar els espais sense fum. 

— Recordar que en cas de conflicte preval el dret de les persones no fumadores. 
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5. Beneficis dels espais sense fum 

 

— Es protegeix i millora la salut de tothom. 

— Es protegeix la salut de la població treballadora i es contribueix a la prevenció dels riscs laborals. 

— Es creen ambients més agradables i basats en el respecte mutu; es possibilita la creació d’espais per fumar. 

— Millora la convivència, s’eviten situacions que violenten les relacions personals i es potencia la vertadera 

tolerància. 

— Millora la imatge de les empreses i els organismes. 

— Es contribueix a la promoció d’una societat sense fum del tabac. 

 

6. Excepcions 

 

Espais per a fumadors: espais exteriors. En cap cas es pot fumar a l’interior dels edificis. 

 

7. Fonaments legals 

 

— Article 43 de la Constitució espanyola. 

— Llei general de sanitat. 
— Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front al tabaquisme i reguladora de la venta, el 

subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac. 

— Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 28/2005. 

— Llei 4/2005 de 29 d’abril, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes Balears. 
— Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals, i Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997). 

 

8. Contactes 

 

Per a més informació us podeu posar en contacte amb les persones següents: 

— Begoña Morey, Gerent i presidenta del Comitè de Seguretat i Salut Laboral. Tel.: 971 17 30 91. 

— Servei de Prevenció. Tel.: 971 17 33 28 / 12 27 69. 

— Servei Mèdic. Tel.: 971 17 34 61. 

 

9. Data d’entrada en vigor 

  

El dia 1 de setembre de 2004. 


