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ACTUACIONS REALITZADES SOBRE EL CONSUM DE TABAC ALS 
EDIFICIS DE LA UIB 
 
1. Quan va entrar en vigor la Llei 4/2005, de 29 d’abril, sobre drogodependències i 
altres addiccions a les Illes Balears, la UIB va decidir aplicar-la a tots els edificis de la 
UIB, per a la qual cosa es varen realitzar les següents accions abans de començar el curs 
2005-2006: 
 

a) 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 (podeu consultar el document a l’adreça 
<www.uib.es/servei/prevencio/index.html>). L’objectiu principal era informar 
sobre la normativa i que tothom sabés a partir de quin dia ja no es podria fumar 
dins els edificis. Aquest document es va exposar a les portes principals d’accés 
als edificis. 

 
b) A tots els edificis es varen posar cartells que deien «Espai sense fum» (donats 

per la Conselleria de Sanitat) als passadissos i espais comuns. Es varen retirar els 
cendrers interiors i es varen posar cendrers a les entrades dels edificis. També es 
va parlar amb els administradors de centre, els conserges i les empreses 
concessionàries dels bars perquè col·laborassin en l’aplicació de la normativa. 
Finalment es varen organitzar teràpies de deshabituació al tabac a la UIB, per al 
personal que volgués deixar de fumar. 

 
2. Una vegada iniciat el curs 2005-2006, es va fer un seguiment del consum de tabac 
dins els edificis. El seguiment consistia a calcular el percentatge de persones que 
fumava als passadissos i bars, i comptar les llosques que hi havia enterra, distints dies 
de la setmana i a distintes hores del dia. També aprofitàvem l’ocasió per recordar a 
aquells que fumaven que havien de sortir de l’edifici per fumar. L’evolució del consum 
els primers mesos va ser la següent: 
 
DADES GLOBALS. OCTUBRE DE 2005     

Edifici Persones fumant Total de 
persones % Llosques al terra 

Guillem Cifre de C.     13 854 1,5 % 80 
Mateu Orfila i Rotger 0 363 0,0 % 0 
Ramon Llull 4 218 1,8 % 36 
G. M. de Jovellanos 40 836 4,8 % 156 
Guillem Colom C. 1 210 0,5 % 1 
Aulari 0 45 0,0 % 0 
Anselm Turmeda 0 201 0,0 % 11 
Beatriu de Pinós 0 71 0,0 % 3 
TOTAL: 58 2798 2,1 % 287 
 
Com es pot veure, el consum era molt baix a la majoria d’edificis, excepte als edificis 
G. M. de Jovellanos, Ramon Llull i Guillem Cifre de Colonya (no disposam de dades de 
consum abans d’aplicar la normativa). 
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3. Posteriorment va entrar en vigor la Llei d’àmbit nacional 28/2005, de 26 de 
desembre, de mesures sanitàries per combatre el tabaquisme i reguladora de la venda, el 
subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac. Es va enviar un 
missatge electrònic a tota la comunitat universitària que informava sobre aquesta nova 
normativa i recalcava les diferències respecte a la normativa autonòmica. L’evolució del 
consum després de l’aplicació de la normativa nacional va ser la següent: 
 
DADES GLOBALS. GENER DE 2006     

Edifici Persones fumant Total de 
persones % Llosques al terra 

Guillem Cifre de C.      0 710 0,0 % 7 
Mateu Orfila i Rotger 0 133 0,0 % 0 
Ramon Llull 6 477 1,3 % 13 
G. M. de Jovellanos 3 801 0,4 % 15 
Guillem Colom C. 0 109 0,0 % 0 
Aulari 0 46 0,0 % 0 
Anselm Turmeda 1 401 0,2 % 3 
Beatriu de Pinós 0 19 0,0 % 0 
Sa Riera 0 7 0,0 % 6 
TOTAL: 10 2703 0,4 % 44 
 
Com es pot veure, el consum va disminuir considerablement respecte al període 
anterior. Malgrat que no tenim dades estadístiques, hem comprovat que el consum ha 
anat disminuint gradualment, i a data d’avui ja no es fuma als espais comuns 
(passadissos, aules, bars, locals de reunió, despatxos compartits, etc.) de tots els edificis 
de la UIB, excepte en casos molt esporàdics. Malgrat això, ens consta que encara hi ha 
alguns professors que fumen dins el seu despatx, però la UIB no té intenció de perseguir 
ningú i només actua quan aquesta situació suposa un perjudici per a altres persones. 
 
A data d’avui només hem tingut dos conflictes ocasionats pel consum de tabac des de 
l’entrada en vigor de la normativa. En cas de conflicte, el vicerector de Planificació 
Economicoadministrativa i president del Comitè de Seguretat i Salut envia un escrit a 
les persones que fumen dins l’edifici, i els telefona personalment per recordar-los que la 
normativa no els permet fumar dins l’edifici. 
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