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1998 2002 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Homes 47,3 42,3 39,3 38,0 34,5 34,1 35,8 34,2 32,2 31,8 31,0 29,0 29,7 30,9 29,2

Total 33,7 30,6 30,9 32,1 29,4 29,5 29,5 28,5 26,5 25,9 25,7 24,7 24,0 25,6 23,9

Dones 22,4 20,7 23,0 26,6 24,3 24,8 23,4 22,9 20,9 20,3 20,6 20,6 18,5 20,5 18,8

Al 2019 es va observar una recuperació de la tendència 

decreixent del consum de tabac en homes i dones
Evolució de la prevalença de fumadors diaris i ocasionals en població de 15 anys i més Catalunya 

1990-2019
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Programa per a la prevenció i el control del tabaquisme. 

Enquesta de salut de Catalunya  2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.

Un 23,9% de la 
població adulta 
fuma (enfront
un 25,6% del 
2018) 



9.030 morts anuals atribuïbles al consum de tabac

(1 de cada 6 morts a Catalunya)
Evolució del nombre anual de morts de 35 anys i més 

Catalunya, 1998-2017

1998 2002 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Homes 7.136 7.282 6.984 7.076 7.237 7.555 7.433 6.921 7.256 7.189 6868

Dones 1.468 1.791 1.689 2.145 2.057 2.295 2.155 2.204 2.229 2.313 2162

Total 8.604 9.073 8.673 9.221 9.294 9.851 9.588 9.125 9.485 9.502 9030
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Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Programa per a la prevenció i el control del tabaquisme. 



Campanya

“Aguanta sense fumar” 

Departament de Salut amb la 
col·laboració de la Fundació Ricky 
Rubio. 

 Adreçada a joves i adolescents 

 Difusió d’espots i falques publicitaris a TV, 
radio, premsa escrita, tanques publicitàries, 
xarxes socials i altres mitjans

 Octubre-Novembre 2019 

• Visites al Web aguanta.cat: 14.472 
usuaris a l'octubre i 16.570 al 
novembre. 

• Facebook: 541.087 impressions 
entre 181.472 usuaris

• Instagram: 
• 1.318.216 impressions de 

continguts gratuïts entre 
428.150 usuaris 

• 309.312 impressions de 
continguts patrocinats entre 
149.504 usuaris 

• Twiter: 656.119 impressions



Llei 28/2005 i modificacions 

posteriors

Llei 28/2005

• Regulació consum 
espais públics 
tancats, en 
especial llocs de 
feina I parcial 
d’establiments de 
restauració

• Limitacions de 
venda

• Regulació de la 
publicitat, 
promoció I 
patrocini.

Real decreto 
619/2010

Regulació 
contingut 
cigarretes

Etiquetatge i 
denominacions

Llei 42/2010
• Reducció  exposició al 

FAT  en espais tancats 
d’ús públic

• Inclou: 

• Prohibicions venda

• Prohibicions de 
consum espais públics 
tancats (excepció 
hotels -30% hab-, 
centres  de mitja i 
llarga estada salut 
mental –zona pacients-
, centres residencials 
de persones grans de 
mitja i llarga estada -
zones)

• Retolació

Llei 3/2014

• Llocs on no es 
pot fumar 
cigarretes
electròniques ni 
altres dispositius
susceptibles 
d’alliberar
nicotina:

• Administracions 
públiques, 
centres sanitaris i 
docents, mitjans 
de transport, 
recintes  de parcs 
infantils

Real Decreto 
579/2017

Regula determinats 
aspectes relatius  a 

la fabricació, 
presentació i 

comercialització 
dels productes del 
tabac i productes 

relacionats 



• Introducció del Finançament de fàrmacs per 
ajudar a deixar de fumar a la cartera del Sistema 
Nacional de Salut

• Anunci de l’ estudi de la introducció de noves 
mesures  (cigarretes electròniques, pujada de 
preus, empaquetat neutre,...)

• A Catalunya: preparació de nova llei d'Addiccions , 
estudi de compliment de la legislació en 
terrasses...)

L’any començava bé....



Inclusió en el finançament de cartera de serveis del SNS 
de 2 dels fàrmacs per deixar de fumar (aprovats per la 
Comissió Interministerial de Preus de Medicaments). 

A Catalunya tots els metges de les xarxes d’AP i Hospitals sense fum, i 

dels CAS els poden prescriure. 

Condicions de prescripció acordades a nivell estatal: dependència alta, 

més de 10 cigarretes/dia, un únic tractament/any, una prescripció per 

visita (4 setmanes) , ús de recepta electrònica



Elaboració de la memòria preliminar per l’elaboració d’una nova 

llei d’addiccions per incorporar importants avenços en la 

prevenció i el control del tabaquisme a Catalunya.



Campanya d’inspecció intensiva en 

terrasses i altres espais en que s’ha 

trobat un compliment menor de la llei 
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https://covid19.who.int/

https://covid19.who.int/




https://dadescovid.cat/







https://www.frontiersin.org/files/Articles/576777/fpubh-08-
00508-HTML/image_m/fpubh-08-00508-g001.jpg



La Vanguardia – 22 abril 2020.

El Economista – 2 abril 2020.

El Diario – 20 abril 
2020.

JBSoriano, 2020



Tobacco Control Webinars

Tabaco y COVID-19: ¿amistades peligrosas?

Hipótesis biológicas sobre el papel de la nicotina en la COVID-19
Joan B Soriano. IIS “La Princesa”. Universitat de les Illes Balears

Riesgo de infección por SARS-Cov_2 y COVID-19 en fumadores
Esteve Fernández. Institut Català d’Oncologia. Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

Atención a la persona fumadora en tiempos de COVID-19
Carmen Cabezas. Agencia de Salut Pública de Catalunya, Barcelona
Joan Lozano. Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària

Moderan:
Cristina Martínez. Institut Català d’Oncologia. Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
Antoni Baena. Universitat Oberta de Catalunya, Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge

Jueves, 30 de abril 2020

#tobaCOVID



Tobacco Control Unit
WHO Collaborating Center for Tobacco Control

Tabaco e infección por SARS-Cov-2

Conclusiones
• Los fumadores y ex-fumadores tienen más riesgo de 

infecciones bacterianas y víricas, incluyendo MERS-CoV y 
SARS-CoV.

• Los estudios clínico-epidemiológicos sobre el “riesgo” de 
infección por SARS-CoV-2 hasta la fecha presentan 
importantes limitaciones metodológicas.

• La evidencia epidemiológica sobre la asociación del tabaco 
como factor de protección o de riesgo con la infección por 
SARS-CoV-2 (30/04/2020) es inadecuada.

E Fernandez, 2020



Tobacco Control Unit
WHO Collaborating Center for Tobacco Control

Tabaco y gravedad de la COVID-19

Conclusiones

• Los estudios clínico-epidemiológicos sobre progresión de la 
COVID-19 hasta la fecha presentan algunas limitaciones 
metodológicas.

• La asociación del tabaco como factor de progresión de la 
COVID-19 es consistente y fuerte aunque la evidencia de 
causalidad es limitada. Sin embargo, otras explicaciones son 
poco probables) (30/04/2020).

E Fernandez, 2020
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Consum de risc d’alcohol (AUDIT-C)

Consum de tabac

Consum de cànnabis (darrers 30 dies)

Consum d’hipnosedants prescrits (darrers 
30 dies) 

Consum d’hipnosedants no prescrits 
(darrers 30 dies)

Comparació entre els resultats de l’enquesta i resultats 
anteriors per consum de substàncies

ABANS del confinament DURANT el CONFINAMENTa

Hipnosedants: tranquil·litzants, sedants i/o somnífers
a Ponderat per sexe, edat i nivell d’educació 
b Mesurat amb GAD-7, es compara aquí amb dades d’ansietat crònica per Catalunya de l’ENSE (2017). 
c ESCA 2018
d EDADES 2017, només dades de Catalunya. Pels hipnosedants i cànnabis, l’estimació de la prevalença està basada en el percentatge de 

població que refereix consum en els darrers 30 dies. Les dades d’hipnosedants prescrits abans del confinament també inclouen els no prescrits.

Es triplica el consum 

d’hipnosedants prescrits, 

i el de no prescrits 

augmenta 10 vegades.

Es redueix de forma 

significativa el percentatge 

de població que consumeix 

cànnabis, mentre que el de 

consum de tabac i alcohol 

es manté gairebé igual. 



16,40%

6,90%

1%

Els que fumaven, ha augmentat el consum de
tabac

Els que en prenien han augmentat el consum
de tranquil·litzants, sedants i/o somnífers

Els que en prenien han augmentat el consum
de cànnabis, marihuana o haixix

%

%



 Enquesta no 

representativa

 A professionals d’ Atenció 

Primària de Salut de 

Catalunya

 Per correu electrònic 

 Abril 2020

183 respostes 

COVID-19 i abordatge  del tabaquisme 
a l’ atenció primària a  Catalunya 



Durant les setmanes de confinament heu realitzat 

intervenció en tabaquisme al teu EAP ? 



Quin tipus d’ intervenció? 



Quin sistema de comunicació heu

utilitzat ? 

presencial



Quan fas  seguiment de COVID-19, 

parles de tabac? 



COVID-19 i abordatge del tabaquisme

Comentaris

 Amb l’article de que la nicotina és bona pel Covid , serà excusa 
perfecte per seguir fumant

 No faig seguiment de pacients amb covid/19 (x 6)

 Ara no es moment de fer visites d'intervenció al tabaquisme, si que 
es pot fer consell i plantejar les visites x més endavant

 Ha coincidit amb molts tractaments en marxa,alguns pacients
han trucat per continuacio de medicacions i alguna consulta

 Els pacients son molt receptius i agraïts

 Ens hem centrat en la patologia pel volum de pacints CIVID

 Seria molt important informar del tema Tabac/Covid a la població

 A títol particular jo si que he matingut activitat, i també he fet 
seguiment de pacients, però em temo que la major part de 
professionals han deixat de banda les actuacions preventives

 Consell breu para deixar de fumar en pacients amb símptomes 
respiratoris



COVID-19 i abordatge del tabaquisme

Comentaris
 FELICITO als pacients de nou per la seva decisió en el cessament tabac.

 Bon moment per la cessació.

 Ara tenim altres prioritats, pacients de residències que es moren 
sense el suport familiar. companys de feina ingressats o amb IT a 
domicili. treballadors angoixats per la situació actual. ara intentem 
que els pacients acudeixin al mínim al centre per risc de contagi

 En el paciente que se visita presencialmente sí

 S'ha parlat amb pacient que esta en en seguiment per deshabituació o 
altres pacients que trucaven per altres temes clínics.

 Doncs que la intervenció amb tabac no és prioritari per moltes
direccions. S´hauria de tornar a impulsar per que el abordatge de 
tabaquisme fos prioritari.

 Al nostre ABS hem anul·lat totes les primeres visites de tabaquisme per no 
poder-les fer presencials però si que fem  les dels seguiments per telèfon i 
teletreball







Tractament farmacològic finançat

 Entre gener i setembre de 2020, van ser prescrits per 

recepta electrónica 65.838 paquets de medicaments

(98,3% vareniclina; 2,7% bupropion) 

 A 30 de setembre s'havien dispensat 54.153 paquets

(el 82,3% de les receptes) a 29.645 persones pel 

sistema públic de salut de Catalunya.



Resultats (cont)

Hombre Mujer Ambos sexos

Casos tratados N (%) 15. 828 (53,4) 13.817 (46,6%) 29.645 (100)

Edad Media (desviación típica) 51,1 (11,5) 51,0 (11,0) 51,0 (11,3)

Región Sanitaria de  residencia

ALT PIRINEU i ARAN ,8 1,0 ,9

BARCELONA 64,5 64,4 64,4

CAMP DE TARRAGONA 9,1 10,1 9,6

CATALUNYA CENTRAL 7,0 6,6 6,8

GIRONA 12,2 11,9 12,1

LLEIDA 4,2 4,0 4,1

TERRES DE L'EBRE 2,2 2,0 2,1

Envases dispensados

<3 72,7 71,2 72,0

3 ó más 27,3 28,8 28,0

Centro prescriptor
Atención primaria 93,6 93,9 93,7

Otros dispositivos 6,4 6,1 6,3

Grupo de copago farmacéutico

Exentos de copago 4,5 7,3 5,8

Pensionistas <100.000€/año (10% 
copago)

27,3 24,8 26,2

<18000€/año (40% copago) 33,9 44,2 38,7

<100.000€/año (50% copago) 33,5 23,1 28,6

Activos y pensionistas 100.000€/año 
(60% copago)

,7 ,4 ,6
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Setmana de la 1ª dispensació



 Les persones que tenen almenys 3 dispensacions tenen un 

aedat més alta (53,6 anys vs. 50,0, p<0,001) i una proporció

una mica més alta de dones (47,9% vs. 46,1%, p<0,01). 

 La proporció de persones  que han completat almenys 3 

dispensacions també va ser significativament més gran entre 

les persones amb percentatges més baixos de copagament

farmacèutic

 No es van observar diferències significatives per substància

activa (bupropion vs. vareniclina) o segons tipologia sanitària

(atenció primària o altres) en relació amb el % dels que van 

completar 3 dispensacions.



T'ajudem a deixar de fumar 
en temps de COVID-19

Jlozano, 
2020





– Guía interactiva para dejar de fumar

– Guía de ayuda para dejar de fumar en 4 
pasos

– Sacabo, una APP de SEDET

– Contacte per correu electrónico, 15 
professionals sanitaris (Metges/sses, 
Infermeres i Psicòlegs

Components del programa

Jlozano, 2020



Difusió

• Xarxes socials (26-3-20) 

• Nota de premsa emesa pel Departament de 
Salut (1-4-20) 

• Entrevista radiofònica

• Aparició a la premsa escrita

Jlozano, 
2020



Perfill dels  usuari*s
• 44 consultes: 30 Dones i 13 Homes

• 18 seguiment: 12 Dones i 6 homes

• Edat mitjana 45 anys 13cig/dia de mitjana

• 8 havia fet intents anteriors

• 9 han marcat el dia D 
– 7 estan fumant

– 2 dia D en  maig

• 8 afirmen haver reduït el consum Jlozano, 
2020



Contenidos de los e-mails

• Felicitamos / Motivamos

• Adjuntamos documentos

• Ponemos tareas

• E-mails proactivos los días 6 y 20 de abril

Jlozano, 
2020



• Es van inscriure en l’edició corresponent al curs 2019-2020 
un total de 3.119 escolars integrants de 119 grups classe i 
39 centres educatius.

• Les activitats escolars presencials es van interrompre 
abans del final del 2n trimestre. Normalment, durant el 3r 
trimestre es completen les activitats creatives (vídeos o 
cartells elaborats pels grups participants). 

• Com a conseqüència d’aquesta situació, només 11 grups 
classe van poder completar i enviar les seves activitats 
(28% en comptes del percentatge habitual 70-80%).

• L’organització del programa va acordar lliurar un diploma 
de participació a tots els grups inscrits i un premi ex aequo 
a tots aquells que van enviar alguna activitat.

• No va ser possible portar a terme l’acte de lliurament de 
premis ni els atorgar els premis habituals consistents en 
activitats esportives i de lleure.

• Es va mantenir el suport mitjançant correu electrònic a tot 
el professorat dels centres participants

Programa de prevenció escolar Classe sense Fum



Consulta sobre la memòria preliminar 

de la llei d’addiccions 

 Aquesta consulta pública prèvia és la que més participació ha 

recollit des que es va iniciar aquest tràmit:  Han participat 72 

persones, s’han recollit 25 propostes a la normativa i s’han recollit 

115 suports.

 Pel que fa al tabac:

 Unes propostes van en la línia de concretar mesures de 

prohibició de la publicitat i el consum, així com l’equiparació de 

les normes que afecten les cigarretes electròniques. 

 Altres ( sector productiu) expressen dubtes en relació a la 

memòria i demanen participar en l’elaboració de la llei.





En resum
 La Pandèmia de la COVID-19 suposa un 

estrès continuat sense precedents tant per 

la societat com per al sistema sanitari, que 

ha hagut de reorganitzar-se i centrar-se en 

uns serveis essencials inajornables 

 Tot i la situació estressant i la sobrecàrrega 

de treball, un percentatge important de 

professionals ha estat capaç de seguir 

ajudant a deixar de fumar

 Sobretot a nivell telefònic i fent seguiment

 S’ha seguit avançant en la Llei d’Addiccions

 Els propers mesos/anys requeriran un 

esforç continuat per recuperar els nivells 

habituals de prevenció i ajuda  a deixar de 

fumar / adaptar-se a la nova realitat 



El  control del tabac. 

Com està influint la pandèmia

Carmen Cabezas, SGPS
Barcelona, 5 Novembre 2020


