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C. Font i Boet, 7 Caldes de Montbui 

Dimarts i dijous de 10 a 1 del migdia i dimecres de 5 a 7 de la tarda 
omic@caldesdemontbui.cat

Es prohibeix l’ús, promoció i venda de cigarretes 
electròniques als centres de la xarxa sanitària 
pública de Catalunya.

Agència Catalana del Consum

Des del passat 1 de gener, ha entrat en vigor la instrucció 

del Servei Català de la Salut que prohibeix l’ús, la 

promoció i la venda de cigarretes electròniques en els 

centres, serveis i establiments sanitaris del sistema sanitari 

integral d’utilització pública de Catalunya. 

Què són les cigarretes electròniques?

Aquest tipus de cigarreta és un aparell electrònic, 

normalment en forma de cigarreta o similar que vaporitza 

una barreja de substàncies, entre elles nicotina, i el 

consumidor inhala el vapor produït, simulant així l’hàbit 

del tabac convencional.

Què en sabem?

Dels estudis científics disponibles sobre aquest producte 

s’extreu que conté diverses substàncies idèntiques a les 

del tabac, com és la nicotina, a més d’altres substàncies 

tòxiques. 

Ara per ara, no hi ha cap estudi que demostri la seguretat 

de les cigarretes electròniques ni per a les persones 

consumidores ni per a les persones del seu entorn. I a 

més, tampoc hi ha cap evidència provada científicament 

que aquest tipus de cigarreta ajudi la persona a deixar 

de fumar. És més, el consumidor inhala nicotina que va 

directament als pulmons, fet que pot ser perillós, com 

s’ha estudiat en pacients que han consumit aquest tipus 

de producte (tot i que cal estudiar-ho més a fons). Per 

tant, aquestes cigarretes també poden ser cancerígenes.

A banda, els líquids utilitzats en aquest producte no estan 

regulats, i en conseqüència, existeix molta variabilitat en 

el seu contingut entre les diferents marques i, fins i tot, 

dins la mateixa marca. 

Diverses organitzacions opinen:

•	 L’Organització Mundial de la Salut ha recomanat que 

“fins que no hi hagi dades que demostrin que són 

productes segurs, eficaços i de qualitat acceptable i 

que això estigui certificat per un organisme regulador 

nacional competent, els consumidors no haurien 

d’utilitzar-les”.

•	 El Comitè Nacional per a la Prevenció del Tabaquisme 

ha elaborat un informe desaconsellant-ne el consum.

•	 L’Agència de Salut Pública de Catalunya proposa 

que s’han d’adoptar les mateixes restriccions que 

s’apliquen al tabac convencional a aquestes cigarretes 

(prohibició d’accés per a menors d’edat, aplicar 

les normatives que regulen la publicitat d’aquests 

productes i els seus patrocinis, i la limitació del seu 

consum en espais públics tancats). 

Per a saber-ne més:

•	 www.consum.cat

•	 www.gencat.cat

•	 Canal Salut de la Generalitat de Catalunya


