DENÚNCIA d’infracció de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries
enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la
publicitat dels productes del tabac

Dades de la persona que denuncia
Nom i llinatges (*)

NIF/NIE (*)

Adreça a efectes de notificació (*)
Codi postal (*)

Població (*)

Adreça de correu electrònic

Dades del centre o establiment que es denuncia
Nom o denominació (*)
Nom de la persona titular
Domicili del centre o establiment (*)
Codi postal

Població (*)

Data dels fets que es denuncien

Els camps marcats amb un asterisc (*) s’han d’emplenar obligatòriament

Infraccions observades
Nota: Tota referència a “tabac” o “fumar” s’entén a qualsevol producte la venda del qual, subministrament, consum o publicitat es trobi regulat
en la Llei 28/2005, de 26 de desembre. Inclou, por tant, tots els productes del tabac i tots els dispositius susceptibles d’alliberament de nicotina
com són els cigarrets electrònics, els dispositius escalfadors de tabac i qualsevol dispositiu nou similar.

Establiments d’hostaleria, restauració, sales de festa,
establiments de joc…

Establiments psiquiàtrics, penitenciaris o residències de
gent gran o de persones amb discapacitat

Consum de tabac per part de client/a, treballador/a i/o
responsable.

Consum de tabac per part de pacient, visitant o
treballador/a.

Es permet fumar a llocs on està prohibit.
No hi ha cartell a l’entrada que informi de la prohibició
de fumar.
Es venen productes de tabac a menors de 18 anys.
La màquina expenedora de tabac no disposa de
mecanisme d’activació per al control de l’edat.
La màquina expenedora de tabac no es troba
correctament ubicada.
Es permet l’ús de la màquina expenedora de tabac a
menors de 18 anys.
La màquina expenedora de tabac no disposa
d’advertiment sanitari visible.

Es permet fumar a llocs on està prohibit.
No s’informa a l’entrada de l’establiment de la
prohibició de fumar, així com de l’existència de zones
habilitades per a fumadors d’ús exclusiu de residents.
No estan senyalitzades adequadament les zones
habilitades per fumar.
Les zones habilitades per fumar no compleixen els
requisits legals de ventilació, separació i superfície.
S’han instal·lat màquines expenedores de tabac a llocs
expressament prohibits.

Altres llocs, mitjans de transport, centres sanitaris,
educatius, centres de feina i de l’Administració

La màquina expenedora de tabac dispensa altres
productes diferents dels permesos.

Consum de tabac per part d’usuari/usuària, client/a,
treballador/a i/o responsable.

No es disposa a lloc visible del cartell que informa sobre
la prohibició de venda de tabac a menors de 18 anys i dels
perjudicis per a la salut de l’ús de tabac.

No hi ha cartell a l’entrada que informi de la prohibició
de fumar.

Altres infraccions
Publicitat, promoció o patrocini no permesos.

Es permet fumar a llocs on està prohibit.

S’han instal·lat màquines expenedores de tabac a llocs
expressament prohibits.

Informació sobre tabac i la seva normativa al Portal Salut de la Conselleria de Salut i Consum:
http://www.caib.es/sites/tabaquisme/ca/portada-86826/

Denúncia per incompliment de la normativa del tabac i de productes relacionats:
https://www.caib.es/sites/padib/ca/denuncies/

Descripció dels fets i circumstàncies de les infraccions que es denuncien

Documents i proves que s’hi adjunten (fotografies, informes…) (opcional)

Lloc i data (*)
Signatura de la persona que denuncia (*) (manuscrita o digital, si disposau de certificat)

Organisme destinatari

DIRECCIÓ GENERAL DE SALUT PÚBLICA I PARTICIPACIÓ
Carrer de Jesús, 38 A
07010 Palma

Informació sobre tabac i la seva normativa al Portal Salut de la Conselleria de Salut i Consum:
http://www.caib.es/sites/tabaquisme/ca/portada-86826/

Denúncia per incompliment de la normativa del tabac i de productes relacionats:
https://www.caib.es/sites/padib/ca/denuncies/

