
           
                                                                  

  
 
STSJ de Cantàbria de 5 de desembre de 2006, recurs 1009/2006 
 
Aplicació de la llei de mesures sanitàries contra el tabac: poders de l’empresari 
a l’hora de prohibir fumar (accés al text de la sentència) 
 
Aquesta sentència resol un conflicte sobre l’aplicació de la Ley 28/2005, de 26 de 
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el 
suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco. En concret el TSJ de 
Cantàbria valora els límits del poder empresarial per prohibir fumar en aquells 
llocs de l’empresa on, d’acord amb la llei, no hi ha una prohibició expressa per 
fer-ho. 
 
En el supòsit concret, l’empresa –que havia permès fumar tradicionalment en 
determinats llocs, inclosos els que es troben a l’aire lliure- prohibeix fumar a partir de l’1 
de gener de 2006 en totes les seves dependències, fins i tot les que es troben a l’aire 
lliure. 
 
La STSJ formula les següents consideracions: 
 
• El bé jurídic principal protegit per la Llei 28/2005 és la salut dels fumadors passius i, 

concretament, en els centres de treball. La llei prohibeix, amb caràcter general, 
fumar en determinats llocs, entre els quals es troben els centres de treball 
públics i privats, llevat dels espais a l’aire lliure. 

 
• No obstant, la llei també introdueix una clàusula general de prohibició segons 

la qual està prohibit, també, fumar en qualsevol altre lloc que per manament 
de la Llei o d’una altra norma o per decisió del seu titular es decideixi. 

 
Davant d’aquesta redacció legal, la STSJ entén que l’empresari pot, com a titular del 
centre de treball, prohibir que es fumi en l’interior de l’empresa, inclosos 
aquells espais que estan a l’aire lliure. Si bé la llei permet en aquest darrer supòsit 
que l’empresari habiliti zones per a fumadors, es tracta d’una facultat voluntària de 
l’empresari, al qual no se’l pot obligar, per bé que la negociació col·lectiva o un acord 
d’empresa podria igualment regular-ho. 
 
 

http://www.diba.cat/cemical/sentencies/fitxersSTSJ/STSJ_1009_2006.pdf

