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EDITORIAL
Josep Servera Sans
President del Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona

La incògnita de la
cigarreta electrònica
D

esprés que els mitjans de comunicació estiguin traient notícies dia sí dia també sobre
la cigarreta electrònica, que la veiem al
carrer en múltiples formats, i que fins i tot s’estiguin
obrint franquícies destinades a vendre-les en exclusiva, molts de vosaltres ens heu fet arribar la
vostra preocupació sobre aquest producte: el podem vendre? El marc legal no està clar.
El Comisionado, de moment, ha dit que no: «la venda de cigarretes electròniques no està autoritzada
als estancs» (a les farmàcies, que sí que venen un
producte semblant que no fa servir nicotina, tampoc). A hores d’ara no està clar que sigui un producte innocu, com pensen molts dels usuaris que
han deixat enrere el tabac «real» i s’han passat a
l’electrònic. Com que el «fum» que emet el dispositiu no és més que vapor d’aigua, aparentment
sembla un hàbit no tòxic, i fins i tot, lúdic. Però en
realitat, l’ús d’aquest aparell pot ser perjudicial per
a la salut.
D’entrada, la cigarreta electrònica, o més aviat les
càrregues que s’hi consumeixen, poden contenir
una quantitat, sovint indeterminada, de nicotina.
L’Organització Mundial de la Salut ja en desaconsella el seu ús només pel sol fet que no es conegui
aquesta xifra. Però encara n’hi ha més: també conté
formol, una substància que pot resultar cancerígena

en tres de cada deu casos, i el vapor que emet, si
s’inhala, podria tenir un efecte tòxic degut a l’etanol
i l’acroleïna que porta. Aquest darrer component es
fa servir com a plaguicida, cosa que ja ens permet
fer-nos una idea de què potser no es tracta d’una
substància innòcua.
Milers d’usuaris que desconeixen totes aquestes
dades —i que gràcies a una campanya que només
en canta els avantatges i culpabilitza, de nou, el
tabac de tots els mals— estan abandonant la cigarreta tradicional per aquests moderns aparells,
amb els consegüents beneficis econòmics per als
col·lectius autoritzats a vendre’ls i pèrdues per als
estanquers, castigats un cop més. I ja en van…
Si és un aparell per fumar, l’hauríem de poder
vendre i així repartir-nos entre tots el pastís, perquè si no sempre hi sortim perdent els mateixos i
guanyant uns altres. I si es considera perjudicial,
que no se’n permeti la venda.
En aquest número de la Revista hi trobareu un extens reportatge sobre el tema, perquè cadascú en
tregui les conclusions que li semblin més adequades. Mentrestant, les associacions estem fent molta
feina a Madrid fent pressió sobre aquesta qüestió,
per intentar que el Comisionado canviï d’opinió. Us
en mantindrem informats.
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OPINIÓ
Jaume Gou Puig
President del Gremi d'Estanquers de Girona

Si no fos per
les associacions…
E

n aquest país, ser empresari no és gens fàcil.
I ja no parlo de la crisi, de si cada vegada és
més difícil vendre i d’altres aspectes relacionats purament amb la manera de guanyar-nos la vida
amb el negoci que hem creat i pujat. Em refereixo als
continus canvis legislatius; a les normes, reglaments, ordenaments i lleis que quan ja ens els hem
après i interioritzat —amb molta feina, molts esforços i sovint pagant assessors— i ens hi hem adaptat
suant la cansalada, llavors els senyors polítics decideixen que han quedat obsolets, o que no recullen
tot el que volien, o que s’han de canviar pel motiu
que sigui. I de vegades ho fan amb traïdoria, a ple
estiu, sense fer-ne publicitat. Publiquen una modificació que potser és tan sols una paraula o una frase,
però és suficient perquè estiguem fora de norma.
Fàcilment no ens n’assabentem, i qualsevol dia ens
poden dir que estem incomplint tal llei i que hem
de pagar una multa. I nosaltres, que vivíem feliços
ignorant la realitat, no només hem de desembutxacar una quantitat que no teníem prevista, sinó que
hem de fer mans i mànigues per adaptar l’empresa a
la nova llei, cosa que en complica la gestió i fa que
de vegades ens plantegem si val la pena continuar
amb els nostres petits negocis.
Per això és tan important la feina de les associacions provincials, que estan al cas de tot. Tenen
gent que treballa exclusivament per fer el seguiment dels canvis legislatius, de les sessions del
Congrés i el Senat, de tot el que es publica al BOE,
que al capdavall és el que va a missa, i informen
a tots els associats dels canvis que els afecten.
Així, tots estem informats a temps d’allò que hem
de canviar i podem buscar un assessor (sovint subministrat per la mateixa associació) que ens ajudi
en els tràmits.
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«Hem d'estar ben
informats de tot el que
passa, dia a dia, setmana
a setmana, en els
laberíntics passadissos
de la legislació. I no cal
que ens convertim en
experts advocats amb el
BOE a la tauleta de nit,
només cal que ens afiliem a
l’associació provincial que
ens toca, i ens mantindran
al corrent de tot»
No hem d’oblidar que «el desconeixement de la
llei no eximeix del seu compliment», màxima
que l’Estat branda sempre que protestem dient «és
que jo no ho sabia». Per tant, és cabdal estar ben
informats de tot el que passa, dia a dia, setmana a
setmana, en els laberíntics passadissos de la legislació. I no cal que ens convertim en experts advocats
amb el BOE a la tauleta de nit, només cal que ens
afiliem a l’associació provincial que ens toca, i ens
mantindran al corrent de tot.

PROU ROBATORIS

NO ES POT ROBAR ALLÒ QUE NO ES POT VEURE
ATURI EL LLADRE, AIXÍ DE RÀPID:

En pocs segons, el Generador de Boira omple l’habitació amb una densa boira que fa impossible veure-hi.

Normalment un robatori es perpetra en solament 2-8 minuts. Sense PROTECT vostè depèn completament de la rapidesa dels cossos de seguretat. Amb PROTECT, en menys de 20 segons aturarà el lladre, evitant el robatori i qualsevol
dany a l’àrea protegida.

3 seg. El lladre ha entrat. L'alarma i el
generador de boira s'han activat.

8 seg. Al cap d'uns segons ja és impossible
moure's entre la boira.

SENSE PROTECT
Robatori

2-8 min

10 seg. Impossible veure-hi i
impossible robar.

AMB PROTECT
10-45 min

Robatori

10-45 min

20 SEG

L’OFERTA INCLOU:
1 Unitat Generador PROTECT 600
+ 1 Volumètric de control
+ 15 metres de cablejat
+ Mà d’obra d’instal·lació
Recomanat per la
Federación Española
de Seguridad

2.000 €
(iva no inclòs)

PER QUÈ PROTECCIÓ DE BOIRA PROTECT?
• Protecció eficaç de béns i contra actes vandàlics.
• És un generador de boira capaç d’omplir un local de 65 m2 en poc més de 15 segons.
• Totalment innocu per a persones i animals. No deteriora equips informàtics, no embruta ni deixa cap residu.
• Inversió mínima per a una gran seguretat.
• Muntatge ràpid i manteniment econòmic. Diverses descàrregues amb una única recàrrega.
• Proporciona tranquil·litat després de l’hora de tancament.

3 ALARMES ROBATORI - INCENDI
3 C.C. TELEVISIÓ
3 CAIXES FORTES
3 CONTROL D'ACCESSOS
Tel. 977 83 79 50 – 977 22 06 04 · segurmon@segurmon.com
Avda. de Reus, 28 (43300) Mont-roig del Camp TARRAGONA
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LLUMS I OMBRES
JOSÉ ANTONIO PET POSSE
Escriptor

De vacances
D

iuen que viatjar és passejar un somni. Quan
em disposo a escriure aquest seguit de pensaments encadenats, tot just acabat d’arribar d’un
viatge a Turquia, on qualsevol ressemblança amb la nostra
realitat és pura fantasia, em trobo passant uns dies de vacances —els jubilats, des del primer dia de la nostra jubilació, som uns modestos rendistes que vivim immersos en
unes vacances— en una vila de la costa gironina; un dels
paradigmes més eloqüents de l’anomenat fenomen turístic
al Mediterrani; unes platges que els mestres Camprodon i
Arrieta van immortalitzar amb l’òpera Marina: «Costes de
Llevant, platges les de Lloret…».
Des de l’inici del seu amistançament amb el turisme, aquesta
vila costanera paga un tribut penós per ser com una «donzella» ultratjada, estiu rere estiu, per les hordes provinents
de més enllà dels Pirineus. Els més beneficiats pel negoci
diran: «Dóna’m pa i digues-me ruc». Durant tots aquests
anys, des de la dècada dels cinquanta del segle passat, el
bullici, si no el guirigall, va alterar el son dels vilatans. A
les sortides de les discoteques, quan el sol ja llambreja a
l’horitzó, joves d’ulls blaus i rosses cabelleres, convertits en
brètols improvisats, vociferen pels carrers com condemnats
de l’infern, caminen com titelles, ells i elles, desproveïts de
control mental per l’excessiva ingesta d’un alcohol de misteriosa qualitat i procedència. De sobre, a altes hores de
la nit, els carrers es converteixen en patis d’un improvisat
manicomi en el qual ara les autoritats volen posar veda,
tot apel·lant a uns visitants amb més educació i diners,
majorment quan els mitjans de comunicació estrangers
s’escandalitzen pels bullicis nocturns registrats a la vila.
Però, què pot oferir Lloret a aquests hipotètics viatgers?
Res més que el que té: sol, platja, begudes alcohòliques
fàcils d’aconseguir, i bons preus… Molt em temo que la
solució consisteix a seguir remenant les cartes de què disposen ensenyant el pal i la pastanaga. No hi ha més cera
que la que crema…
Com tots els viatgers del món, els joves que arriben a
aquestes platges tenen dret a somiar, a passejar els seus
somnis. Possiblement, als seus països d’origen i en circumstàncies normals, un cop aplacats els brios juvenils
pel fred i la boira, aquests invasors de Lloret són nois
exemplars, l’orgull d’uns pares amantíssims i l’admiració
dels seus veïns. Allunyats dels predis familiars, sota un sol
mediterrani de justícia, són com petits poltres desbocats
amb un vigor que emana de tots els porus de la pell. Lluint
rotundes anatomies, ells i elles, s’exhibeixen, s’exciten,
acaronen els cossos, fins i tot amb la mirada, sobre la sorra,
esperant les hores noctàmbules de setge i derroc amorós.
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El futur d’Europa, de la nostra malmenada Europa, aquesta
Unió que no s’acaba d’unir, es passeja aquests dies en tapall
per les platges d’una «marina» convertida en òpera orgiàstica. I en els xiringuitos, on acudeixen en massa traçant sobre
la sorra una senda com d’elefants, demandes d’unes copes
descomunals en què hi serveixen misterioses begudes amb
colors que abracen tota la gamma de l’arc de sant Martí.
Joventut, tresor diví! No se sap, no sabem si aquests turistes apol·linis que recalen a Lloret, de generació en generació, són conscients de la situació economicofinancera
i social que està travessant l’Europa dels nostres somnis,
el que els nostres desorientats polítics estan cuinant. Tanmateix, tenen dret a viure les seves vides, a passejar els
seus somnis més recòndits. Només es viu una vegada. Per
dir-ho d’alguna manera, han de fer front a l’època que ens
ha tocat viure.
Déu colla, però no afoga, diuen els més optimistes. L’arribada,
en els darrers anys, dels russos, posa un punt d’inflexió a
l’angoixa dels comerciants de la vila. Si t’hi fixes, si escoltes
amb una certa impertinència, l’accent de la llengua eslava,
aquest brunzit tan característic al final d’algunes paraules,
es multiplica en els comerços, carrers i platges. Diuen que
porten «pasta», que els agrada el millor del que és bo. Qui
ens havia de dir que els descendents dels tsars, i encara
més, els milers d’éssers adoctrinats per Stalin i Lenin en les
excel·lències del comunisme bolxevic, arribarien algun dia
a posar la mà a la seva voluminosa cartera per deixar-nos
bocabadats a les concorregudes platges de Lloret?
Els estanquers de la costa, perfectament proveïts,
que d’any en any aguaiten el manà del turisme, tenaços i
excel·lents professionals, mostren a les lleixes dels seus estanc tota una àmplia gamma de productes tabaquers que
només els estrangers sol·liciten en aquestes latituds. Hem
passat d’un mercat clàssic de demanda a un altre de
selecció. Les més sibil·lines marques de cigarretes, picadures i cigars exhibeixen els seus dissenys i colorit a les
prestatgeries. Els cigars —per què no dir-ho?— registren una
franca decadència a causa dels seus preus elevats, sobretot
els havans, i perquè els fumadors no disposen d’aquest producte ni del temps necessari per prestar-los l’adequada atenció, ni dels espais suficients i autoritzats per consumir-los.
El contraban, aquesta plaga que si no es combat pot fer
anar en orris el negoci tabaquer legal, gairebé no té vida
en aquestes poblacions.
La vida a la vora del mar transcorre amb una placidesa
evanescent. El paradís i els somnis de vegades es troben a
la realitat quotidiana; es tracta de parar-hi atenció.

Treure
vapor en
lloc de
fum:
moda
passatgera
o el tabac
del futur?

Foto: George.M. (Fotolia.com)

REPORTATGE

L’e-cigarreta entra amb força al mercat espanyol i
amenaça el futur dels estancs, que han quedat, de
moment, exclosos d’aquesta lucrativa indústria. Com
es repartirà el pastís de les cigarretes electròniques?
Podem considerar vapejar —exhalar vapor en lloc de fum amb una cigarreta
electrònica— una nova forma —alternativa, si voleu— de fumar? O hem de
considerar aquest procés sense combustió una alternativa a fumar? A l’Estat
espanyol, la cigarreta electrònica és un producte, amb o sense nicotina, a
l’abast dels menors i sense cap regulació específica. Producte sanitari o article
de fumador? La controvèrsia està servida.
Revista trimestral de la Federació Catalana d’Estanquers
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CIGARRETA ELECTRÒNICA

N

o són innòcues. Els seus promotors argumenten que la cigarreta electrònica és segura,
més barata i més sana, i que pot ajudar a deixar de fumar. Els seus detractors, per contra, lamenten que l’e-cig
suposi fer un pas enrere en el procés
de «desnormalitzar» l’hàbit del tabac,
ja que es pot fumar a llocs on l’actual
Llei del tabac ho prohibeix. I a més a
més, es desconeixen els seus efectes
sobre el cos humà.

Les prediccions dels experts són clares:
l’augment de fumadors de cigarretes
electròniques farà reduir el nombre de
fumadors de cigarretes «tradicionals»

Els experts sanitaris batallen
sobre els beneficis i perills

En plena guerra mundial contra el
tabac, recordem, no sense certa
condescendència, que durant dècades fumar va ser, a més de glamurós, recomanat per metges, actors i
tot tipus de personalitats. S’enaltien
les qualitats de les cigarretes i se’n
publicitaven els beneficis a les millors revistes i pel·lícules de l’època.
L’avenç de la ciència i l’accés massiu
a la informació ens van fer saber
que «no és or tot el que lluu» i que
en aquesta vida tot s’ha de fer amb
mesura. I com que dels errors se
n’aprèn, resa la veu popular, amb la
cigarreta electrònica s’imposa la
prudència.
A l’Estat espanyol, amb les fortes
prohibicions dels darrers anys i les
contínues pujades de preu del tabac, l’e-cig està experimentant un
creixement espectacular i arreu del
territori hi apareixen com bolets botigues que en venen; direm, a títol
il·lustratiu, que solament a Mallorca
n’hi ha una cinquantena.
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Foto: Patrisyu (Fotolia.com)

No tots els especialistes equiparen
vapejar a l’acció de fumar pròpiament dita. En consumir una cigarreta
electrònica, es manté la possibilitat
que el vapor calent del líquid format
bàsicament per aigua, propilenglicol,
glicerol, una aroma o sabor i nicotina,
produeixi emissions tòxiques, però
s’eliminen les substàncies tòxiques
que es produeixen durant la combustió, com el monòxid de carboni. Els
experts adverteixen, tanmateix, de la
presència de nicotina en quantitats
variables, a gust del fabricant, i de la
manca d’estudis sobre l’ús vapejat de
l’alcohol propilenglicol.

Creixen en popularitat,
però els possibles riscos del seu
ús continuen subjacents
La invenció de la cigarreta electrònica
tal com la coneixem ara s’atribueix al
farmacèutic xinès Hon Lik i ara es comercialitza a diversos països com a
nova forma de fumar o com a solució
per posar fi a l’addicció.
A Europa, aquesta moda va arrancar amb força a Itàlia fa pocs anys,
d’aquí que moltes de les franquícies que actualment s’estan obrint a
l’Estat espanyol provinguin d’aquest
país. La situació varia de país en
país. A Àustria només es ven als
estancs. A França, on els estancs
poden vendre aquest producte —a
diferència de les expenedories espanyoles, que ho tenen prohibit—,
també és un producte molt apreciat
que es va popularitzar el 2006, i es

calcula que prop d’un milió de francesos s’ha bolcat en les e-cigarretes.
El Regne Unit, per la seva banda, ha
passat d’un 3% de consumidors regulars el 2010 a un 7% el 2012, i
als Estats Units, que n’ha doblat el
nombre en sis mesos, ja suposa el
10% dels fumadors.
Actualment el mercat espanyol no
disposa de cap regulació específica des del punt de vista sanitari, ni
tampoc es considera article de fumador; es regeix, doncs, per la legislació aplicable als béns de consum i la
seva situació actual és un tant opaca. Endemés, es dóna la paradoxa
que tot i ser un producte que conté nicotina i es fuma, i tot i que
pretén ser un substitut del tabac, la
seva venda està permesa als menors
i a pràcticament tot tipus de comerços, però prohibida precisament
als estancs.

REPORTATGE
CARTOMITZADOR / CLAROMITZADOR (3)

INHALADOR
CARTUTX (2)
Conté el líquid

LED POLSADOR
ATOMITZADOR (4)
Una resistència escalfa el
líquid i el converteix en vapor

Com funciona una
cigarreta electrònica?

de forma cilíndrica , sinó que poden
adoptar qualsevol forma de moda. Ja
han aparegut bateries planeres que
ocupen menys lloc o que imiten —per
exemple— un iphone.

La cigarreta electrònica, o e-cigarreta, vaporitzador personal, vapejador
electrònic, e-cig o ENDS (dispositiu
electrònic de subministrament de
nicotina, de l’anglès electronic nicotine delivery system), és un dispositiu
electrònic d’inhalació que produeix
vapor i emula l’acte de fumar tabac
a partir d’una bateria o altre element
productor de calor que vaporitza una
solució líquida que pot contenir —o
no— nicotina (vegeu el requadre
«Wikinari de l’e-cig»).

L’e-líquid és la solució incolora que
«fumarem» i que adquireix un color
groguenc si té nicotina. Emula tot
tipus de tabacs i sabors: ros, negre, mentolat, amb aroma de vainilla,
cafè, xocolata, etc. L’aparell vaporitza
l’e-líquid, que pot contenir nicotina
en quantitats variables. Els formats

BATERIA (1)

més comuns a les franquícies, pel que
fa al contingut de nicotina, són quatre:

Alt (18 mg/ml)
Equival aproximadament
a un paquet llarg diari
Mig (9-11 mg/ml)
Per a fumadors d’entre
10 i 15 cigarretes diàries

Baix (6 mg/ml)
Nul (0 mg, sense nicotina)

El sistema és senzill. Es tracta d’un
aparell electrònic que es compon bàsicament de tres parts: una bateria
(1), un cartutx (2) amb el líquid escollit i un claromitzador (3) amb un
atomitzador (4) que escalfa el líquid
del cartutx o càpsula i el converteix
en vapor en inhalar o en accionar un
polsador. És habitual disposar d’un
claromitzador (aprox. 5 €) específic
per a cada sabor que es fuma i les
tendències de moda més rabioses
també s’imposen en els components
d’aquestes e-cigarretes: es comercialitzen claromitzadors de tots colors,
amb els seus penjolls de conjunt, i
bateries que ja no pretenen assemblar-se a les cigarretes tradicionals,

Foto: Sébastien (Fotolia.com)

Originàriament, la seva raó de ser
és deshabituar-se o substituir l’hàbit
del tabac, per la qual cosa molts
d’aquests dispositius es dissenyen
amb una aparença de forma cilíndrica
que emula les formes de fumar tradicionals de cigarretes i cigars.
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Wikinari de l’e-cig:
Claromitzadors, cartutxos, bateries, cartomitzadors, inhaladors…
Totes aquestes paraules formen part de l’argot bàsic de qualsevol persona
que vapeja e-cigarretes, que es componen, segons el tipus de cigarreta
escollida, de les següents parts:
amb bateries recarregables que subministren energia
a l’atomitzador (responsable d’escalfar el líquid).
Les bateries poden funcionar en mode:
Manual: només cal prémer un botó per fer que
l’atomitzador funcioni. Solen donar més bon
resultat.
Automàtic: l’atomitzador s’activa automàticament
quan es comença a inhalar, sense polsador.
La bateria s’ha d’escollir en funció de la quantitat de
cigars que es preveuen vapejar al dia (com més cigars,
més miliampers haurà de tenir, i més durarà). Els tres
formats més comuns són:
> bateria de 1.100 mAh; pot durar fins a dos dies
sense carregar. Aquesta modalitat de bateries més
grans sol incorporar també un port USB.
> bateries de 900 i 650 mAh.
El voltatge estàndard sol ser de 3,3 V, però se’n troben
també en altres potències.

Cartutx: és el dipòsit on s’emmagatzema el líquid
que es «fumarà» o vapejarà.
La seva capacitat varia des d’1 ml fins a grans cartutxos amb doble capacitat. Els del sistema tank són
dipòsits més còmodes perquè s’omplen directament
amb el líquid.

L’atomitzador i el cartomitzador: són el motor
de la cigarreta. En el seu interior hi ha una resistència
que s’escalfa i evapora el líquid que conté el cartutx
i que el converteix en vapor. Com menys ohms Ω,
menor resistència i més potència (necessitarà bateries
de més voltatge), que faran molt de vapor. Per contra,
com més resistència s’emetrà menys vapor, però
podrà funcionar amb bateries de menys voltatge.
Com funcionen?
El cartutx o dipòsit s’omple de líquid i s’insereix a
l’atomitzador. El filament metàl·lic de l’atomitzador
entra dins del cartutx, que es posa en contacte amb el
líquid, i quan es prem el botó de la bateria i s’inhala,
el líquid s’escalfa i es transforma en vapor. Els atomitzadors poden ser de diferents tipus (segons el cartutx)
i s’han de substituir aproximadament cada vint dies,
moment en què es comença a notar un sabor
desagradable o amargant i el vapor disminueix.
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El cartomitzador, per altra banda, és un sistema
alternatiu que fa la mateixa funció que l’atomitzador i
el cartutx junts, ja que el líquid es carrega directament
al seu interior. L’e-cig queda així formada per només
dues peces. N’hi ha de diversos tipus: ceràmics, de
fibra, transparents que permeten veure el líquid
restant (anomenats claromitzadors)…
Els cartomitzadors, com que porten l’atomitzador
incorporat, necessiten bateries de més voltatge.
Solen fer més vapor i el sabor és així més intens
i més aromàtic segons l’e-líquid escollit.

L’e-líquid: és la solució líquida que s’introdueix al
cartutx i es vaporitza. Conté com a elements bàsics:
glicol de propilè —un alcohol usat en nebulitzadors i
del qual es desconeixen els efectes que pot tenir usat
en aplicacions diàries inhalades—; glicerina vegetal
(molt utilitzada en la indústria cosmètica i per a fer
caramels i xiclets); aigua destil·lada; aromes i sabors
o essències, i nicotina en quantitats variables: de 0
mg/ml (sense nicotina) fins a 18 mg/ml, tot i que se’n
troben de fins a 24 mg/ml. No conté quitrà ni emet
monòxid de carboni.

L’inhalador o boquilla: és el punt d’aspiració.
En el cas dels cartomitzadors
i claromitzadors, la solen
portar incorporada.

El LED: una llumeta
que indica quan està en
funcionament i parpelleja
si cal recarregar la bateria.

Foto: Aleksandar Jocic (Fotolia.com)

Bateria: els vapejadors electrònics funcionen

REPORTATGE
Però en tractar-se d’un producte no
regulat específicament, la quantitat és
lliure i n’hi ha de fins i tot 24 mg/ml.
Un dispositiu costa entre 30 € i 60 €, i
el manteniment mensual oscil·la entre
els 20 i 30 €. Aquestes són, però, dades merament indicatives, donat que la
quantitat d’inhalacions diàries —que seria com dir la quantitat de cigarretes fumades— és la variable més important. A
tall d’exemple, el preu mig d’un recàrrec
(cartutx) de 10 ml volta els 5-6 € (alguns
experts ho equiparen a comprar dos
cartrons de tabac), i el de 20 ml, entre
els 11-12 €. Comprar-los a internet pot
resultar més econòmic, però els experts
ho desaconsellen totalment perquè no
hi ha garantia de cap control de qualitat
ni de l’aparell electrònic (sovint fabricat
a la Xina) ni de l’e-líquid.

Deixem de fumar
o fumem diferent?
Que les e-cig puguin ser una forma de
deixar de fumar i eradicar la nicotina
del cos, és possible, però la seva eficàcia encara està molt lluny de ser
demostrada, puntualitzen alguns experts, que també adverteixen del risc

L’e-cig ja es contempla com
una cigarreta en transició cap
a la cigarreta del futur
d’adquirir el nou hàbit de fumar
e-cigarretes sense haver estat fumador de tabac tradicional prèviament.
Algunes de les botigues de vaporitzadors electrònics s’anomenen a si mateixes estanc electrònic i la majoria
dissenya plans personalitzats per
deixar de fumar, i fins i tot recomanen
vapejar determinades dosis diàries de
nicotina segons la quantitat de cigarretes «de fum» que es consumeixen,
com si metges fossin.
Els plans personalitzats poden arribar a
ser molt detallats: «per a fumadors de
més d’un paquet diari, és recomanable
que al principi s’inhali una concentració de 18 mg de nicotina per 1.000 ml
de líquid; el segon mes es pot reduir la
dosi a 11 mg/ml, i el tercer, a 6. Posteriorment, es deixa la nicotina i se segueix amb els sabors». Lògicament, la
recomanació s’iniciarà sempre amb dosis altes que es disminueixen progres-

sivament i que estaran en consonància
amb els formats que comercialitzi la
franquícia o el comerç en concret. Tanmateix, els usuaris no han d’oblidar
que les recomanacions no provenen de
professionals sanitaris, sinó de comerciants; uns comerciants que fins i tot
s’ofereixen a calcular minuciosament
l’estalvi que s’aconseguiria deixant la
marca de tabac que es fuma habitualment i seguint el pla personalitzat.

Innòcua o no, l’e-cig
arriba carregada d’incògnites
Si és un producte innocu, encara és
desconeix, com també es desconeix si
són realment eficaces per deixar de fumar, els seus efectes a llarg termini o si
suposaran un greuge social que crearà
un nou hàbit o que perpetuarà el vell
—donat que ara per ara és permès de
fumar-les pràcticament arreu, la qual
cosa fa retornar a l’hàbit d’aspirar una
cigarreta a l’entorn públic.

L’absència de regulació perjudica
el sector estanquer per partida doble

L

’e-cigarreta va aterrar a la seu de
la Unió Provincial
d’Estanquers de Barcelona fa uns cinc anys de la
mà d’una empresa suïssa que va proposar la
seva comercialització a
la xarxa d’expenedories.
En el seu moment, la
UAEE va fer la corresponent sol·licitud al Comisionado, llavors presidit
per Felip Sivit, que va
enviar una circular l’any
2009 en què advertia
que s’havien detectat
estancs comercialitzant
el producte i prohibia
de forma expressa la

seva venda a les expenedories de l’Estat,
sota amenaça de sanció.
L’assumpte va quedar latent sense gaire enrenou
fins a l’eclosió, el darrer
any, del mercat d’e-cigarretes a l’Estat espanyol.
El mes de juny passat,
en una segona votació
organitzada en el transcurs d’una MAP, associacions d’estanquers de
tot l’Estat van optar per
sol·licitar
formalment
l’autorització de comercialització de cigarretes
electròniques al CMT a
través de la UAEE.

Si no pots amb l’enemic…
Paral·lelament i de forma
complementària, la Unió
barcelonina, en nom dels
estancs de la Federació
Catalana, s’ha dirigit a la
Conselleria de Sanitat
i Salut Pública demanant la seva regulació
imminent i que la seva
venda quedi restringida a establiments especialitzats en productes
amb nicotina, sotmesos
a restriccions enmatèria
de publicitat, promoció,
venda i comprovació d’edat dels usuaris. És a dir,
els estancs.

El Comisionado està reconeixent aquesta realitat, però de moment es
nega el diàleg i impera
un silenci total que
manté a l’expectativa milers de professionals del
sector, que veuen com
la inactivitat política i
institucional porta cap
a la creació d’una xarxa
d’expenedories pa-ral·lela
formada per uns estancs
electrònics que actuen
lliurement fora del control
del Comisionado, però en
competència directa amb
la seva pròpia xarxa.

Revista trimestral de la Federació Catalana d’Estanquers

15

CIGARRETA ELECTRÒNICA
Els seus defensors proclamen que
és 100% saludable, sense mal alè ni
males olors, sense substàncies cancerígenes, i amb els pulmons i les
artèries que es mantenen lliures de
fum. Sostenen que la combustió generada per una cigarreta electrònica
és només vapor i que no és nociva
per a la salut, o que en tot cas, mai
seria tan dolent com fumar.
La realitat és una altra. Moltes
d’aquestes afirmacions són certes,
però els especialistes expressen les
seves reserves i reclamen prudència.
Els seus detractors adverteixen, també, de la presència de substàncies
potencialment cancerígenes, com
el propilenglicol i el formol, amén de
la coneguda nicotina, i hi veuen una
via que perllongaria l’addicció a la nicotina o que perpetuaria la dependència gestual. També alerten que podria
convertir-se en una via d’iniciar-se
al tabaquisme en els joves, la porta
d’entrada.

Calen estudis a llarg termini
i amb poblacions més extenses

lunya i la Xarxa d’Hospitals i Centres
d’Assistència Primària Sense Fum van
fer públic al setembre que mentre no
estigui regulat aquest producte, no es
podrà consumir als centres sanitaris
de la xarxa.
Ara per ara, fan falta temps i estudis
per conèixer els seus riscos, i l’absència
de regulació afavoreix aquest desco-

neixement. A l’Estat espanyol es dóna
la paradoxa que, com que no és considerat —de moment— un producte de
tabac, les autoritats sanitàries estatals
no tenen cap base legal per poder iniciar algun procediment que n’avaluï la
qualitat, la seguretat o l’eficàcia. És el
peix que es mossega la cua. Per poder
regular, cal saber-ne més; però per poder saber més, cal que estigui regulat.

Foto: Milkncoffee (Fotolia.com)

Des del mes de setembre, a Catalunya
és prohibit fumar e-cigarretes als
hospitals. L’Agència Catalana de Salut Pública de la Generalitat de Cata-

Des del mes de setembre,
a Catalunya és prohibit fumar
cigarretes electròniques als hospitals
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Moltes institucions competents han
començat a manifestar les seves reserves i reclamen prudència fins que
no es coneguin més bé els riscos a
mig i llarg termini. Així, l’Organització
Mundial de la Salut no descarta que
pugui ser un producte sanitari per
deixar de fumar, però de moment en
desaconsella l’ús fins que no quedin
establertes la seva eficàcia i qualitat.
Així mateix s’han pronunciat altres
organismes tant de l’Estat espanyol
com de la comunitat internacional,
que dubten entre considerar-lo un
producte de fumar o un medicament.

Cada vegada obren més botigues d'e-cigarretes a pobles i ciutats.

Alguns lobbies antitabac, per la seva
banda, es decanten més taxativament cap a l’eradicació de l’hàbit i
insten els legisladors que les cigarretes electròniques rebin la mateixa
consideració que les cigarretes convencionals i quedin regulades, també, per la llei antitabac.

Cap a on va Europa
amb l’e-cigarreta?

Foto: Sébastien (Fotolia.com)

L’eclosió de l’e-cigarreta i la seva falta
de regulació aixequen polseguera a
Brussel·les, que estudia un marc legal per omplir aquest buit i determinar
on i com es poden vendre i consumir
mentre, alhora, s’estudia què conté
i quins efectes produeix en el consumidor aquest dispositiu que mou
500 milions d’euros l’any a Europa.
De moment, la Unió Europea continuarà permetent el seu ús en espais
públics, malgrat que en un principi
s’havia plantejat la seva prohibició.
L’e-cig ha esdevingut tema monogràfic a les reunions de la Confederació Europea de Detallistes de
Tabac (CEDT), que fa mesos que treballa intensament en la proposta de
directiva del tabac i en el tractament
que donarà a aquest producte. El maig
passat, la CEDT va portar a terme una
comparativa sobre les legislacions de
cada país participant en referència a
aquesta matèria i la conclusió inicial
és que sembla que tots els països són
partidaris d’aplicar a aquest producte
un impost sobre el tabac. Els països
de la CEDT ho contemplen en general com una gran amenaça perquè és
una cigarreta en transició cap a la cigarreta del futur, i de fet, les grans
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tabaqueres ja han tret les seves pròpies cigarretes electròniques.
De moment, tant la UE com l’OMS
proposen que les e-cig se sotmetin a
una reglamentació que les consideri
fàrmacs si tenen més de 4 mg/ml
de nicotina. I vist el creixement desbordat que ha experimentat aquest
producte i la bona acollida que ha
tingut entre els fumadors, una mesura així bé podria suposar la fi dels
estancs espanyols si el Comisionado
no actua i n’autoritza la venda.

La situació comença a ser alarmant.
Austràlia anunciava al setembre
que estudia prohibir el tabac si les
e-cigarretes es demostren efectives
com a substitut de fumar
posposada a l’octubre, obrint així una
nova via de diàleg entre la indústria i
els governs.
El Regne Unit ha estat el primer país
d’Europa a pronunciar-se i ha anunciat
que a partir del 2016 reglamentarà la

cigarreta electrònica com a producte
farmacèutic. La legislació britànica
és menys intrusista i la comercialització del tabac i els medicaments no
està sotmesa a l’estricta regulació de
l’Estat espanyol, per la qual cosa ningú es veu especialment perjudicat.

Foto: Milkncoffee (Fotolia.com)

La pressió sobre aquest producte és
tanta que arreu ressonen els tambors
de la guerra que s’ha desfermat a la
indústria tabaquera per les e-cigs, que
pressiona Europa perquè reflexioni
davant l’aprovació d’una Directiva
Europea de Productes de Tabac
«amb efectes secundaris». Precisament, la regulació d’aquests productes
és un dels assumptes que s’inclouen a
l’esborrany de la directiva, que proposaria que a partir de certa quantitat de
nicotina es considerin medicaments.
De moment, però, la votació prevista per al mes de setembre va quedar

Foto: Andrey Andreev (Fotolia.com)
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Podria ser que la decisió esdevingués
el model de referència per a una futura reglamentació europea? El país exigirà als fabricants que aportin dades
sobre la qualitat dels seus productes
i sobre la forma en què es transmet la
nicotina a l’organisme.

Si no pots amb l’enemic…
Les principals tabaqueres tantegen el terreny
i llancen les primeres e-cigarretes
Les companyies tabaqueres abracen la cigarreta electrònica per compensar la

L'e-cig: una moda
o el tabac del futur?
Fora d’Europa, Austràlia ha fet tremolar la indústria sencera en anunciar, el setembre passat, la possible
prohibició total del tabac al país
si un estudi demostra que les cigarretes electròniques poden substituir
i són més segures que les cigarretes
tradicionals. La resposta no la sabrem fins al 2015, però mentrestant,
als Estats Units, un país amb milers
de consumidors, l'FDA, l’agència reguladora d’aliments i medicaments,
encara no aprova les cigarretes electròniques, i la situació legal també
és confosa. Fins a hores d'ara, els
tribunals han donat la raó als fabricants, ja que com que no és un medicament, ni tabac, l'agència no hi té
jurisdicció, però sí que ha manifestat
que preveu proposar una legislació
que estengui la seva autoritat sobre
el dispositiu.

pèrdua de fumadors de cigarretes tradicionals i han decidit llançar, o anunciar el
llançament, de la seva pròpia línia en aquest mercat, fins ara encapçalada pel model EGO-T, el pioner que va revolucionar el món de les e-cig.

MarkTen EUA. Presentat al juny per la filial d’Altria Nu Mark (fabricant de
Marlboro). Conté nicotina derivada del tabac. Se n’ha llançat una versió clàssica
i una de mentolada.

Vuse EUA. Llançat al juny de forma experimental a Colorado per R.J. Reynolds
Vapor Company, subsidiària de Reynolds American, segona companyia tabaquera d’EUA i comercialitzadora de marques com Camel i Pall Mall. Dissenyat
amb Smart Technology, presenta els models VUSE Solo i VUSE System.

Vype REGNE UNIT. De l’empresa de biotecnologia de Manchester CN Creative, adquirida per British American Tobacco el desembre de 2012, s’ha convertit en la
primera tabaquera (comercialitza Lucky Strike) que llança una e-cigarreta al Regne
Unit. Comercialitza Vype Red (fort), Vype Blue (mild) i Vype Green (mentolat).

Blu

EUA. Presentat per Lorillard Inc., filial de Lorillard Tobacco Company,

tercera tabaquera més gran dels EUA responsable de marques com Kent i Maverick. El 2012 va adquirir Blu Cigs, responsable d’un terç de les vendes d’aquest
producte al país. Es pot adquirir a milers de botigues estatunidenques i la gamma de models és molt àmplia.

Imperial Tobacco

Propietària d’Altadis, a l’agost va anunciar que té

previst estrenar-se en aquesta línia de mercat el proper 2014. L’e-cig es comercialitzaria a través de la seva divisió Fontem Ventures.
Les seves e-cigarretes entren en competència directa amb les cigarretes electròniques que es comercialitzen actualment a molts «estancs electrònics» i a internet,
dispositius procedents en molts casos —tot i que no sempre— de fàbriques de la
Xina.
MATEIX PRODUCTE, DIFERENT ESTRATÈGIA. Les tabaqueres han optat majoritàriament per una estratègia de mercat més similar a la de les cigarretes convencionals.
Incideixen en la qualitat i estricte control dels productes electrònics que componen
els seus models d’e-cigarretes i alerten profusament de la manca d’estudis
Foto: Pixarno (Fotolia.com)

respecte al seu ús com a producte substitutiu del tabac. Als webs consultats
hem trobat advertències sanitàries com en les cigarretes convencionals i la seva

El futur de les cigarretes electròniques és incert, i aquesta incertesa
s'estén amb especial neguit a la xarxa d'expenedories de l'Estat espanyol, que podria acabar essent un
dels col·lectius més perjudicats fins
al punt d'estroncar totalment la seva
viabilitat econòmica. El seu futur
depèn de l'encert i el magisteri de
les accions que emprenguin els representants en qui han dipositat els
seus vots.

venda queda restringida, ara per ara, a només persones adultes.
ARRIBARAN EN COMPTAGOTES. Quan arribaran a la majoria de comerços detallistes
és una incògnita. Algunes tabaqueres han optat per una primera immersió al mercat
a través d’internet, única via per adquirir el producte. Posteriorment s’han escollit zones geogràfiques estratègiques per iniciar la comercialització detallista i acabar estenent a mig i llarg termini la seva distribució a la totalitat del seu mercat objectiu.

YOLANDA CERVIÀ
Periodista

Revista trimestral de la Federació Catalana d’Estanquers

19

ENTREVISTA

Elsa Artadi
Directora general de Tributs i Joc a la Generalitat de Catalunya
La Direcció General de Tributs i Joc, mitjançant L’Entitat Autònoma de Jocs
i Apostes (EAJA), comercialitza, entre altres, la Loto Ràpid, la Lotto 6/49,
el Trio, la Super 10 i la Loto Express. En els seus vint-i-sis anys d’història,
l’EAJA ha repartit més de 1.880 milions d’euros en premis i ha destinat tots
els beneficis a accions i programes de caràcter social de Catalunya.

A

questa tardor Loteria de Catalunya s’ha convertit en
protagonista arran del llançament de la primera loteria nadalenca íntegrament catalana, la Grossa de
Cap d’Any, que podrà repartir més de 10,4 milions d’euros
en premis. Aquesta loteria se suma als premis inclosos en
el conveni subscrit entre aquesta entitat i la Federació Catalana d’Estanquers, que estableix fins a un 4% més de retribució en les vendes als estancs adherits.

A la Revista hem volgut aprofitar l’avinentesa per parlar
amb Elsa Artadi, que des del mes de febrer és directora
general de Tributs i Joc a la Generalitat de Catalunya.
Nascuda el 1976 a Barcelona, Artadi és doctorada en Economia per la Universitat de Harvard i la seva trajectòria
professional l’ha portada fins al camp de la docència universitària i la investigació, que ha exercit a prestigiosos
centres de ciutats com Londres, Milà i Namur. La seva vessant professional també ha versat en la consultoria, que ha
desenvolupat a institucions com el Banc Mundial i el Comitè Científic de Glasgow. Ha estat assessora del conseller
d’Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
durant la IX legislatura fins a ocupar el càrrec actual.
Quins han estat els premis més celebrats pels estanquers?
El premi més gran que dóna Loteria de Catalunya és el pot
de la Lotto 6/49. Des que es va signar el conveni amb
la Federació, ara fa tres anys, el pot s’ha repartit tres vegades als estancs: el novembre de 2010 l’estanc núm. 3
d’Amposta va donar més de 2,2 milions d’euros. Un any
més tard, l’estanc Agustín Beltrán, de Les Roquetes, va repartir més d’1,2 milions d’euros; i el maig de 2012, en el
primer sorteig de la Lotto 6/49 PLUS, l’estanc núm. 1 de
Rubí registrava el bitllet amb la combinació guanyadora
amb un pot de més d’1,5 milions d’euros.
Quina valoració en feu d’aquests tres anys de conveni?
Creiem que aquest conveni ha estat molt positiu per a
ambdues parts. En primer lloc, per als estancs adherits,
que han pogut comprovar que l’EAJA aposta fermament
per aquests establiments com a canal de distribució dels
seus productes; i en segon lloc, per a la mateixa Administració, gràcies a la feina feta per la Federació Catalana
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d’Estanquers i els seus socis i agremiats. Des de la Generalitat volem agrair la seva col·laboració i dedicació durant tot aquest temps i esperem que pugui continuar en
el futur.
Quins són els principals avantatges per als estancs
adherits?
D’una banda, Loteria de Catalunya incentiva econòmicament els punts de venda que han subscrit el conveni.
De l’altra, gràcies a aquest acord, les relacions entre l’EAJA
i la Federació són més fluïdes i enriquidores. Això beneficia les dues parts ja que les propostes dels gremis i associacions són escoltades amb molta atenció i ens serveixen
per millorar la Loteria de Catalunya.

La Grossa de Cap d’Any ha estat
acollida amb força a tot Catalunya,
dins i fora del món dels estancs

ENTREVISTA

Hi veu alguna vinculació al sentiment nacionalista
català?
Vam començar a treballar en aquest producte el juliol de
l’any passat, per tant, la feina ve de molt lluny, tot i que
som conscients que el context és el que és i que pot influir
en els ciutadans a l’hora de comprar aquesta loteria. Però
ens haurem d’esperar a tenir les dades definitives.
Parlem de quinze milions d’euros en joc, que es quedaran a Catalunya.
Sí, en total, es comercialitzaran 15 milions d’euros: es posaran a la venda un total de 100.000 llibrets, integrats per
trenta bitllets de 5 euros cadascun i es repartiran més de
10,4 milions d’euros en premis: el primer de 20.000 euros
per euro jugat, el segon, 6.500 euros per euro i el tercer,
3.000 euros. El sorteig se celebrarà per primer cop el proper 31 de desembre. Tot ens fa pensar que tindrà una molt
bona acollida.
Compteu amb el suport d’una àmplia xarxa de distribució.
Sí. Els primers bitllets de la Grossa de Cap d’Any ja s’han
començat a distribuir arreu de la geografia catalana a qualsevol dels 2.200 punts de venda que formen part de la
xarxa convencional de Loteria de Catalunya, però també
en més de 25.000 punts de venda que formen part de les
associacions i fundacions del sector del comerç.
Parlem del futur. A més de la Grossa, quines altres
accions hi ha previstes per consolidar les vendes i
augmentar els beneficis dels venedors?
Loto Ràpid es renova constantment amb el llançament de
noves sèries. Aquest 2013 i a data d’avui, destacaria la
commemorativa del Mundial de Natació BCN 2013, i les
dedicades als castells i als bolets. A final d’any també traurem una sèrie molt especial per Nadal inspirada en un calendari d’advent, amb 24 requadres amb imatges nadalenques —una per cada dia del mes—. Seran 150.000 bitllets
a un preu de venda de 5 euros.

Per vendre els productes de Loteria
de Catalunya, els estancs han
d’instal·lar una antena emissora i
receptora per poder dur a terme tota
l’operativa. Això topa sovint amb
la negativa dels veïns. Molts
establiments no poden, doncs,
vendre loteria, malgrat la seva
voluntat. Ens consta que esteu
treballant en un canvi dels sistema
cap a la tecnologia 3G per facilitar
la gestió a les expenedories
i ampliar la cobertura
En què consisteix aquest canvi al sistema 3G?
La implantació de la tecnologia 3G suposa una modernització de les actuals tecnologies de comunicació entre Loteria de Catalunya i els terminals dels nostres distribuïdors.
Aquest canvi significarà, per una banda, l’eliminació de
l’antena. Això comportarà una simplificació dels processos
d’instal·lació i una millora mediambiental evident, alhora
que permetrà que molts establiments que no disposaven
d’antena puguin vendre els nostres productes. I, de l’altra,
comportarà un important increment de l’ample de banda, la
qual cosa millorarà la velocitat de transmissió i obrirà la possibilitat de millorar la comunicació a través del terminal.
Quan estarà consolidat i serà operatiu?
Com qualsevol canvi tecnològic important, es tracta d’un
procés lent. Tot i així, la previsió és que durant la tardor tots
els punts de venda de Loteria de Catalunya es connectin amb
els serveis centrals a través d’aquesta nova tecnologia.
Ens acomiadem d’Elsa Artagi amb molt bons auguris per a
la loteria catalana i els estancs, que esperem que es facin
realitat ben aviat.
YOLANDA CERVIÀ
Periodista
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La Llei d’emprenedoria fa
desaparèixer l’entitat local
menor de la Llei del tabac
Mitjançant una maniobra ja utilitzada altres vegades, una llei aliena a les labors del
tabac ha servit per modificar de retruc alguns aspectes de la Llei 13/98, d’ordenació
del mercat de tabacs.
El passat 6 d’agost, en ple inici de les
vacances i aprofitant la poca activitat
dels mitjans de comunicació en aquesta època, el Congrés dels Diputats va
modificar el criteri de territorialitat de
la Llei del tabac en la disposició final
de la Llei d’emprenedoria. El canvi va
quedar aprovat per la sessió del Ple
del Senat de l’11 de setembre, després que es rebutgessin les esmenes
presentades, i es va retornar al Congrés, que el va recollir finalment en la
Llei el 19 de setembre.
La Unión de Asociaciones de Estanqueros de España (UAEE) i la Federació Catalana d’Estanquers (FCE)
havien demanat repetidament que

Entitat
local menor

es mantingués la territorialitat en la
darrera modificació de la Llei 13/98.
Aquesta obliga el segon canal d’un
municipi a adquirir els productes en
un dels tres estancs més propers del
terme municipal o de l’entitat local
menor (ELM), figura que a Catalunya es coneix com a entitat municipal
descentralitzada, petits nuclis sense
ajuntament que depenen d’un municipi superior.
Gràcies a les esmenes que es van
presentar el mes de gener, el PP va
acceptar de mantenir el criteri, però
en la darrera modificació aprovada
s’ha fet desaparèixer la figura de
l’ELM.

Com pot afectar aquest canvi?
Fins ara, un punt de venda amb recàrrec (PVR) havia de comprar a un dels
tres estancs més propers o de l’entitat
local menor, si era el cas. És a dir, fins
ara, un segon canal o PVR ubicat a una
entitat local menor quedava obligat a
comprar les labors de tabac a l’estanc
situat a la mateixa ELM, si n’hi havia,
i sinó a un dels tres estancs més propers del terme municipal.
Amb aquesta modificació aquests segons canals poden adquirir el tabac a
qualsevol dels tres estancs més propers i no forçosament a l’estanc de la
pròpia ELM. Així, molts d’aquests establiments, generalment de poc volum i
amb menys oferta en ser de nuclis molt
petits, poden perdre una important via
d’ingressos per a la seva supervivència
que a la llarga pot comportar la desaparició dels estancs de les entitats locals menors i denegar als ciutadans un dret bàsic com és disposar
de serveis de timbre i expenedoria.
A Catalunya, el març de 2013 hi havia seixanta-tres entitats municipals
descentralitzades. La majoria es concentren en zones de baixa població,
normalment de muntanya, com els dos
Pallars, l’Alt Urgell, la Vall d’Aran i la Noguera. Per tant, previsiblement la nova
modificació de la Llei no hi tindrà una
afectació gaire important, malgrat que
els estancs que es trobin en aquesta
situació la patiran de ple. En canvi, en
altres zones de l’Estat, com ara Galícia,
hi ha un nombre molt elevat d’entitats
locals menors i les conseqüències possiblement seran més greus.
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La UAEE va alertar el Comisionado
del greuge d’aquesta situació i va
aconseguir que diversos partits polítics presentessin presentar una esmena a aquesta modificació, que el
Senat no va admetre.

La venda per internet es permet,
però queda doblement gravada
En la mateixa Llei d’emprenedoria es
va aprovar la modificació de la Llei
del tabac per adaptar-la al tractat de
lliure circulació de mercaderies
de la Unió Europea, tal com instava
la sentència del tribunal europeu. El
govern de l’Estat ha buscat una fórmula que serveixi únicament i exclusiva per complir amb la normativa
europea i fer lloc al tractat, però que
difícilment pugui prosperar a la vida
real; així doncs, és poc probable que
els estanquers trobin una aplicació
pràctica a una forma de compravenda que doblarà la càrrega impositiva
del producte.
Es permet la compravenda de labors
de tabac per internet amb la resta
de països europeus —no al mercat
interior, tal com explicita la Llei—,
però no es tracta com una importació, que gaudiria d’una compensació
d’impostos, sinó com una «introducció de mercaderies», que està gravada
doblement amb l’impost del país on es
compren i del país on es venen. Per
tant, l’estanc comprador pagaria
una doble imposició, i això fa inviable econòmicament la compra per
internet.
El govern espanyol aconsegueix així
els dos objectius que s’havia proposat: complir amb la normativa que li
imposa Brussel·les i impedir a la pràctica aquest comerç.

Més eines per
inspeccionar els estancs
Un darrer canvi que la disposició final de la Llei d’emprenedoria ha inclòs en la del tabac és la potestat de
l’Administració d’endur-se l’arxiu informàtic de vendes de l’estanc en el
transcurs d’una inspecció. Si fins ara el
Comisionado requeria que es remetés
la informació en els deu dies següents a

Calendari d’actuacions de
la Comissió de Seguiment en
la modificació de la Llei
del tabac i el seu reglament
Abril
		

Reunió amb Vicente Martínez Pujalte, portaveu d’Economia
i Competitivitat del Grup Popular del Congrés.

		
		
		
		
		
		

Es consensua una carta en nom de la UAEE dirigida al
president del Comisionado per sol·licitar l’esborrany de
l’avantprojecte dde la Llei d'emprenedoria, que modifica
la Llei 13/98. Es considera una eina imprescindible per
preparar les accions que convinguin. El CMT remet el
document sol·licitat.

		
		
		

Reunió amb Juan Luis Nieto i Alfonso Pastor, president i
vicepresident respectivament del CMT, per tractar aquest
esborrany.

		
		

Reunió del Comitè Consultiu. La UAEE formula les
al·legacions a l’avantprojecte.

Maig
		

Reunió amb el secretari d’Estat de Comerç, Jaime García
Legaz, sobre la modificació de la llei.

26 juliol
		
		

El PP presenta una proposta, a instàncies de la UAEE, per
reintroduir el criteri de territorialitat a la Llei del tabac,
però fa desaparèixer la figura de l’entitat local menor.

Estiu
		
		

La UAEE, a instàncies de la Comissió, elabora esmenes
al projecte de la Llei d’emprenedoria, que fa arribar a tots
els partits polítics.

6 agost
		

S’aprova al Congrés el projecte de la Llei d'emprenedoria,
que modifica en la seva disposició final la Llei del tabac.

		
		
		

La Comissió fa arribar les esmenes al Senat a través
d’Izquierda Unida, Convergència i Unió i Entesa pel
Progrés de Catalunya.

11 setembre
		
		
		
		
		

El Senat rebutja les esmenes i aprova el projecte de Llei
amb la modificació del criteri de territorialitat i la
desaparició de la figura de l’entitat local menor, i amb la
potestat de requerir l’arxiu informàtic de vendes durant
una inspecció. Queda aprovada també la venda de tabac
per internet a països de la UE.

19 setembre
		

El Congrés aprova la Llei d’emprenedoria, que modifica
la Llei del tabac, sense les esmenes.

la inspecció, ara es podrà endur al moment l’arxiu informàtic que la contingui, sempre que l’establiment disposi
d’aquests mitjans. Si l’estanc no aporta
la documentació, podrà ser sancionat.

Aquesta potestat va ser discutida per
la UAEE i la Comissió, motiu pel qual
van proposar una esmena, que finalment només Convergència i Unió va
presentar i que no va ser admesa. 
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Tot a punt per a la
Grossa de Cap d’Any,
la nova loteria catalana
En plena efervescència del nacionalisme català, avivat per la Via Catalana de l’onze
de setembre, la Generalitat ha anunciat una grossa catalana per a aquest fi d’any.
Mentre que alguns venedors han acollit la notícia amb cert escepticisme, a les
xarxes socials, la població catalana celebrava el seu llançament.

C

atalunya, que ja va ser la primera regió en crear una
loteria competència de les Loteries i Apostes de l’Estat,
ara torpedina el sorteig més important del país. I és
que Catalunya serà la primera regió en crear una grossa nadalenca pròpia que competirà directament amb els tradicionals
sorteigs de Nadal i de Reis. Se sortejarà per Cap d’Any i tindrà
una estructura molt semblant a la de les loteries de l'Estat.
En general, la població catalana va rebre calorosament i amb
il·lusió la notícia del llançament d’aquesta nova loteria, que
per les circumstàncies i conjuntura actuals ha quedat intrínsecament vinculada al sentiment nacionalista català. I
és que els beneficis d’aquesta Grossa —que com amb tots
els sortejos de la Generalitat, un 70% de la recaptació es destinarà als premis i el 30% restant, a projectes socials— es
quedaran íntegrament al país.

«Els beneficis es
queden a Catalunya»
Les participacions es podran adquirir als punts de venda habituals de loteries a Catalunya, a través d’una xarxa de més
de 2.000 establiments autoritzats entre els quals hi hauria
un canal complementari que agruparia, entre d’altres, estancs, segons canals, federacions de comerços i grans distribuïdores. Per a la Federació Catalana d’Estanquers, que
es va reunir amb Loto Catalunya el passat 27 de juliol, això
és una bona notícia, ja que La Central podria distribuir-la
a aquells estancs que no tenen loteria catalana ni estatal.

L’una per l’altra, o l’una i l’altra?
En contraposició, algunes administracions de loteria i canals
de venda de Catalunya, però, han mostrat cert escepticisme davant l’èxit de la Grossa, i veuen com a forts competidors els sorteigs del Gordo i el Niño de tota la vida, tot i
que l’estructura i el sistema de repartiment són anàlegs. Les
condicions, però, seran molt favorables per a qui vengui un
premi, en qui revertirà un 1% de la quantitat guanyada.
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«Euro jugat,
euro guanyat»
La ràtio de premis de la Grossa és la mateixa que la de la
loteria estatal, però els dècims són menors, de 5 euros, la
qual cosa és per a alguns un avantatge i per a d’altres, un
inconvenient. En tot cas, els premiats rebran 100.000 euros
per butlleta, és a dir, un premi de 20.000 euros per cada euro
jugat, el mateix que l'Estat paga pel primer premi als guanyadors de la seva grossa de Nadal, i per tenir el dècim complet
només cal comprar més participacions (trenta números per
dècim). Euro jugat, euro guanyat.
Una de les queixes que s’han sentit entre el col·lectiu estanquer és que les butlletes no podrien ser retornades. La
Federació Catalana ha insistit en què es retorni, si més no,
una petita quantitat, però de moment Loteria de Catalunya
recomana als estanquers que si no preveuen vendre-ho tot
que adquireixin les butlletes en petites quantitats.
En qualsevol cas, la Federació vol contribuir a fer que aquesta Grossa sigui un èxit i té clar que els gremis i unions provincials poden ser una ajuda important. Així, cada demarcació ha portat a terme les gestions necessàries per saber
el nombre d’estancs susceptibles de convertir-se en canal
complementari a la província i fer una estimació de quantes
butlletes es quedarien.
Per als estancs que tenen loteria de l’administració de l’Estat,
s’està buscant una fórmula perquè es quedin un parell de
llibrets per fer-ne partícips amics i familiars o per efectuar els
intercanvis clàssics de Nadal.
Si els catalans responen bé a aquesta iniciativa, es podria
ampliar celebrant sorteigs en altres dates assenyalades, com
ara Sant Jordi i la Diada. De moment, a data 3 d’octubre, dia
en què Loteria de Catalunya ha presentat la campanya publicitària de la Grossa, ja se n’ha venut per valor de 6,23 milions
d'euros. Els estanquers de ben segur que hi col·laborarem. 

NOTÍCIES

Formar-se a ritme cubà
 GIRONA – 1 D'OCTUBRE DE 2013

L’interès dels professionals del tabac per saber més sobre el món dels havans
és indubtable. Novament, els cigars han estat els protagonistes d’un taller
d’aprofundiment per ampliar el vitolari amb propietat.

A

quest ha estat només el primer d’un seguit
de tres mòduls destinats a donar als cigars, i
en concret, als havans, el protagonisme que
es mereixen. José Andrés Colmena, national brand
ambassador de la secció Premium Cigars Division
d’Imperial Tobacco, va tractar el tema amb la profunditat i el rigor que el cigars purs i els seus consumi-

dors es mereixen. Les places es van limitar a trenta assistents, per garantir una formació de màxima
qualitat que es va allargar de les cinc a les vuit de la
tarda i va culminar amb un sopar conjunt. El Gremi
de Girona, organitzador d’aquesta cinquena jornada
formativa anual, ja ha anunciat que en breu s’obriran
les inscripcions al segon mòdul.

Associa’t!
> Formació
> Assessorament legal
> Informació actualitzada
> Conveni de finançament bancari, de telefonia, corredories
d’assegurances…
> Conveni amb Loteria de Catalunya per incrementar la vostra comissió
> I molt més…
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El noble art d’elaborar
i fumar en pipa
Maçanet de Cabrenys acull la seva primera edició de fumada de pipa.
 MAÇANET DE CABRENYS – GIRONA – 7 DE SETEMBRE DE 2013

Fumar la pipa és un acte lent i meditatiu. Tot i ser un art minoritari, són
milers les persones d’arreu que escullen degustar el tabac amb aquest
instrument artesà amb el qual el fum
no s’empassa (és a dir, no arriba als
pulmons), sinó que s’assaboreix a la
boca, amb la llengua i el paladar. Els
seus admiradors ens fan notar que
fumar en pipa poca cosa té a veure
amb altres formes de consumir tabac,
llevat, potser, dels cigars, i encara
menys amb la cigarreta.

© Jordi Meli

A

aquest poble altempordanès
la tradició de la pipa li ve de
lluny. No en va durant més
de cent anys va acollir una de les fàbriques de pipes de més renom de
l’Estat espanyol, La Salvatella, que
hi ha deixat un important llegat. Segimon Baulenas, antic treballador
de la fàbrica i un dels impulsors de
la trobada, continua restaurant-ne i
fent-ne d’artesanes. Amb aquesta primera edició de la Fumada de Pipa, en
la qual van participar trenta-quatre
fumadors, s’ha posat fil a l’agulla cap
a la creació d’un futur museu dedicat
a aquest noble art.

col·lectius vinculats al món del tabac, com els expenedors, que van
quedar gratament sorpresos i molt
satisfets per l’explicació-col·loqui
d’Antoni Pascual. Així, el president
de la Federació Espanyola de Pipa
Clubs va orientar la xerrada, molt
ben documentada, al col·lectiu estanquer, i es va centrar en l'art de
fumar en pipa i la seva elaboració:
les seves parts, com distingir una
bona pipa d’una altra de més mediocre, l’apreciació olfactiva dels

Moltes persones s’apropen al món
de la pipa amb interès, però amb
molts dubtes de respostes molt
disperses. La competició també va
ser, doncs, l’excusa per apropar el
món de la pipa a profans i altres
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Entre els admiradors incondicionals
d’aquest art hi ha el maçanetenc
Josep Samitier, un dels impulsors
de la trobada juntament amb Joan
Xifreu, de l’estanc núm. 1 de la
Jonquera, i Baulenas, de Pipes Sigmund, artesà piper amb més de trenta
anys d’experiència que encara fabrica
i restaura prop de mig miler de pipes
l’any de forma artesanal, a partir de
rabasses de bruc.

diferents tipus de tabac que formen
les mixtures de pipa, els diferents
tipus de tall d’aquest tabac i per a
quin tipus de pipa i fumador són
més adequats. Scandinavian Tobacco Group va facilitar un catàleg
amb les seves marques i va lliurar
mostres per fer més il·lustrativa
l’explicació. La ponència va culminar amb una ensenyança magistral
de com cal vendre una pipa i dels
tipus de tabac imprescindibles que
ha de tenir un estanquer.
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A l’oficina de turisme hi va lluir durant tot el dia una magnífica exposició dedicada a la pipa amb articles
de fabricants-restauradors i comercialitzadors de tot tipus d’articles
relacionats amb aquesta artesania:
una mostra de pipes de diversos
col·leccionistes, que incloïa algunes
rareses i tot tipus de pipes d’aquí i
de fora, una exhibició del procés de
construcció, amb rabasses de bruc,
escalaborns, mesuradors…, i expositors de fabricants artesans, com
Baulenas i Jean Pierre Soler.

La presència de la prestigiosa fumadora de pipa Federica Witzigmann
no va passar desapercebuda, i tot i
que no estava a l’agenda. Witzigmann, considerada una eminència en
el sector, va improvisar una xerrada
que va versar sobre la fumada, una
petita recopilació de coneixements
dirigida a pipafumadors una mica
més avesats.

Un municipi amb una llarga
tradició en l’artesania de la pipa

© Jordi Meli

Abans d’iniciar-se la competició pròpiament dita, estanquers, fumadors,
organitzadors, promotors, fabricants
de pipes i resta de participants i
convidats —cinquanta-quatre en total— van donar-se trobada a l’oficina
de turisme del municipi, on van ser
acollits per l’alcalde mateix, Lluís
Carbó, que abans de convidar-los a
un aperitiu al local social els va
fer una visita guiada pel poble per

mostrar-los els seus racons i donarlos una visió històrica, en què la pipa
i la seva artesania hi juguen un paper
important.
I és que la fabricació de pipes té més
de tres-cents anys de tradició a Maçanet de Cabrenys, indicà Baulenas, que
avui és l'últim representant d'aquest
gremi al municipi. Fins a l'any 2000,
Baulenas va treballar a la factoria de
pipes Salvatella, que es remunta al
segle XIX, quan Baptiste Moulines va
iniciar l’activitat el 1887. Va passar
de generació en generació fins a Enric Moulines, qui va fer construir la
fàbrica que es pot veure a dia d’avui
i de la qual fou el darrer propietari
fins que tancà portes el 2001. En els
seus moments més gloriosos, Salvatella arribà a produir fins a 150.000
pipes l’any. Les pipes són encara avui
un dels símbols identificadors de
la població i llueixen als aparadors
d’alguns establiments.

Trenta-quatre participants
a la fumada
Després d’un dinar de germanor,
va començar la fumada a l’hostal
La Quadra, sota una intensa pluja.
La fumada és un acte competitiu i
se n’organitzen diverses arreu de
l’Estat i d’internacionals. El repte
consisteix a anar fumant sense que
s’apagui la pipa i sense possibilitat de poder-la tornar a encendre.
Cada participant va rebre religiosament un tapete, cerilles, una pipa i
una bosseta de tabac (tres grams),
i un representant de la federació
de pipa va anar explicant com calia fer-ho als més novells, majoritàriament estanquers amb desig
de conèixer més bé i millor un dels
seus productes. Un bon fumador de
pipa pot arribar a fer-la durar, sense
apagar, fins a tres hores. En aquesta ocasió es va proclamar guanyador Xavier Fernández, que va fumar
02:09:44 h, i deixava una àmplia
diferència amb el seu seguidor més
immediat, que va apagar la pipa en
01:32:53 h.
La jornada va ser un èxit i va estar
àmpliament secundada per prestigioses personalitats i organitzacions com el Pipa Club Girona, les
federacions catalana i espanyola de
Pipa Clubs, l’Smoking Showroom, el
mateix Ajuntament de Maçanet i el
col·lectiu d’estanquers, representat
pel president i dos vicepresidents
del Gremi d’Estanquers de Girona. També es va comptar amb la
presència i suport de les cases comercials Scandinavian Tobacco
Group i JTI. 
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NOTÍCIES

Primer curset de reciclatge a
Tarragona sobre la situació legal
en què es veu immers el sector
Per combatre la situació d’indefensió que envolta les expenedories davant
una legislació notablement complicada que canvia incessantment, l’advocada
de la UAEE Pilar Barba va informar els estanquers tarragonins sobre les
infraccions més comuns i el funcionament de la llei.
 TARRAGONA – 21 DE SETEMBRE DE 2013

Pensar que s’està complint rigorosament la llei, i rebre una amonestació
o multa penalitzant aquesta bona fe,
desperta un sentiment estrany en la
víctima que fa dubtar de les intencions d’un organisme que teòricament vetlla pels interessos del nostre
sector. Efectivament, parlem del Comisionado.

«“El desconeixement de la llei
no eximeix del seu compliment”,
una màxima que pren
especial rellevància quan
parlem d’estancs»

La situació us resulta familiar? Probablement. Desenes d’expenedors
han patit les conseqüències directes
de desconèixer, no saber o, diguemho clar, no poder interpretar una llei
confusa i poc transparent, perquè al
cap i a la fi venem tabac i timbres,
no som pas lletrats. Com a colofó,
algunes d’aquestes temudes penalitzacions pecuniàries arriben a causa
de defectes legislatius; és a dir, per situacions totalment fora del control de
l’estanquer. Un bon exemple és quan
al segon canal li caduca una autorització o permís, i ningú ho comunica a
l’estanquer afectat, que, a més, resulta
que és qui acaba fortament multat.

«Els associats feia temps
que ho demanaven»

Per tot això, i a petició del president
del gremi tarragoní, Josep Servera,
Pilar Barba, advocada especialitzada
de la UAEE, una de les persones més
qualificades del món del tabac, es
va desplaçar a Tarragona en aquesta
iniciativa pionera per contrarestar la
ignorància respecte al funcionament
dels estancs i les seves conseqüències.

fet a l’Estat espanyol a nivell associatiu sobre drets i deures de les expenedories, similar amb els cursos que
està organitzant el Comisionado per
tot el territori i que, val a dir, també
s’estrena en aquesta activitat, anunciada el mes de maig en el transcurs
de l’assemblea general de la unió
barcelonina.

El curs, exclusiu per els agremiats
tarrgaonins, ha estat el primer
d’aquestes característiques que s’ha

Aprofitant que Servera és el president
de la Comissió de Seguiment de la modificació de la Llei 13/98 i el seu regla-
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ment, es va fer una pinzellada sobre
l’estat actual d’aquest procediment i
de les principals tasques desenvolupades al respecte per la Comissió.
Finalment, a l’Hotel Ciutat de Tarragona prop de 125 expenedors es van
trobar en una intensa jornada formativa que va començar a les 17 h i es va
allargar fins 20.15 h, un bon resultat
d’assistència que demostra l’interès
dels companys pel funcionament dels
seus negocis. 

NOTÍCIES

Posar-se al dia en el compliment de
la Llei de protecció de dades
Seguint l’estela del conveni signat recentment per la unió barcelonina, i amb
la intenció d’estendre’n els avantatges a la resta de províncies, la UPELL i
Lant Advocats va formalitzar el mateix acord per facilitar la gestió de la protecció de dades als estanquers lleidatans.
 LLEIDA – 3 DE SETEMBRE DE 2013

P

el simple fet de disposar d’una
llista amb els noms, cognoms, documents d’identitat
i adreces dels clients que ens han
demanat factura, els estanquers
quedem obligats a tractar aquests
fitxers de dades segons els requeriments que marca la Llei orgànica de
protecció de dades (LOPD), que és
de compliment obligatori. Es tracta d’una feina sovint desconeguda
o que considerem innecessària si
hi ha pocs clients en llista, però el
seu incompliment podria ser motiu
d’una sanció administrativa.
Per això la UPELL ha signat un acord
amb el gabinet barceloní Lant Abogados, que ha dissenyat un protocol específic per als estanquers
i que ofereix la gestió integral per
via telemàtica a tots els associats.
Això inclou, per exemple, el tractament i maneig dels fitxers de dades
personals dels clients que demanin
una factura i dur a terme totes les
accions que descriu la llei, com ara
la inscripció de fitxers a l’Agència
de Protecció de Dades.
L’acord s’ha formalitzat amb unes
condicions econòmiques molt favorables per als estanquers, que
només han d’omplir un formulari
per donar-se d’alta o bé posar-se
en contacte amb la UPELL per tenir
més informació. Aquesta facilitat
en els tràmits i el seu preu ajustat
és el que ha fet decantar la unió
lleidetana per aquesta empresa
d’entre les diferents ofertes que
havien rebut.
Cal destacar que la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España ha

aprofitat la bona negociació portada a terme per Catalunya amb Lant
per acabar fent extensiu en un futur
aquest acord a tots els estanquers
de l’Estat. 

L’acord s’ha formalitzat
amb unes condicions
econòmiques molt favorables
per als estanquers

NOTÍCIES

El sector no abaixa la guàrdia
davant del contraban
Sent una província fronterera i muntanyosa de difícil vigilància, Lleida
concentra la major part de delictes de contraban de Catalunya.
 LLEIDA – 25 DE SETEMBRE DE 2013

L

a problemàtica del contraban
continua movent el sector, com
demostra la darrera jornada organitzada per Imperial-Altadis a la
capital del Segrià. La unió lleidatana
va estar convidada a participar en la
taula rodona, acte central de la jornada que duia per títol «La proliferació
de noves marques en el repunt del
contraban», que va comptar amb una
nombrosa assistència.

En el mateix cantó d’afectats hi ha
els fabricants i distribuïdors de tabac, representats per Rocío Ingelmo,
directora d’Assumptes Corporatius i
Legals d’Altadis, i Ignacio Millán, director jurídic de la mateixa empresa.
Per part dels estanquers, que són al
final de la cadena que rep les fueta-

des del contraban, hi havia el president de la Unió lleidetana, Eugeni Rodríguez Cucurull.
Tots plegats van debatre la situació
actual i van analitzar possibles solucions, escoltats atentament pels assistents a l'acte. 

En l’acte van participar tots els estaments afectats d’una forma o altra per
la introducció de mercaderia de contraban a l’Estat, tant des de l’aspecte
de la vigilància policial, com el
comandant cap d’Operacions de la
Comandància de la Guàrdia Civil de
Lleida, Vicente Luengo, com des de la
perspectiva del control de duanes
i d’impostos, com Carlos Gavilanes,
de la Dependència Regional de Duanes de l’Administració de l’Agència
Tributària a Catalunya, o Andrés González, administrador de l’Agència Tributària a la Farga de Moles.

>>> Voleu col·laborar amb la revista?
Envieu els vostres escrits, fotografies, propostes o
suggeriments a l’adreça electrònica del vostre gremi
Els textos han d’anar signats i incloure l’adreça electrònica del remitent així com la població
des de la qual s’escriu. L’extensió màxima de les cartes per publicar és de 4.500 caràcters
amb espais inclosos (una mica menys d’una pàgina en lletra Arial de cos 12 i espaiat
simple). La meitat (2.250) si inclou alguna fotografia, logo o gràfic addicional. Els textos
es publiquen en català. Si el voleu publicar en castellà, indiqueu-nos-ho. Els editors no es
fan responsables de les opinions expressades en aquesta secció.
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NOTÍCIES

Girona i Barcelona reprenen
les reunions amb Logista
Tornant de l’aturada estival, les associacions de Girona i Barcelona van
recuperar les reunions periòdiques amb Logista per parlar de diferents
qüestions que els afecten.
 GIRONA I BARCELONA – SETEMBRE DE 2013

E

l principal tema que va copsar
l’atenció a la reunió de Girona,
que va tenir lloc el 6 de setembre, van ser els problemes amb
l’atenció telefònica per poder fer les
comandes de saques extres, que fa
anar de corcoll els estanquers. El representant provincial va aprofitar la reunió
per demanar que aquestes comandes
es tramitin principalment per correu
electrònic per poder donar més agilitat
al servei i evitar errors en la preparació
de les comandes. Miguel Ángel Rosado, delegat de Logista a Girona, per la
seva banda, es va comprometre a fer
una xerrada al Gremi d’Estanquers de
Girona per parlar-ne i també va restar
obert a parlar del funcionament de la
loteria Logista ONCE. També es va

Alguns dels assistents a la reunió de Girona.

reclamar des del Gremi la millora de
la comunicació d’aquesta loteria a
fi que els clients tinguin coneixement
de tot el que poden fer als estancs per
tal que tingui més sortida i sigui, per
tant, més rendible per als estanquers.
Finalment l’atenció es va centrar en
l’auge de la cigarreta electrònica i es va
parlar àmpliament d’aquesta tendència,
que queda per veure si és una moda
passatgera o si serà la cigarreta del futur.

Reunió de la unió barcelonina a la seu de Logista.

A Barcelona, l’endemà de la Diada,
membres de la junta de la Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona van assistir a una reunió a les instal·lacions
de Logista. A l’ordre del dia hi figuraven la millora dels sistemes de
distribució de l’empresa amb els estanquers i el funcionament de la botiga de Logista a Barcelona. També
hi va haver lloc per expressar algunes
queixes i demandes dels expenedors
associats i mirar de buscar-hi la millor
solució per a totes les parts. 
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NOTÍCIES

La Federació demana al Comisionado
la regulació del mot «estanc»
en els establiments d’e-cigarretes
Davant la proliferació de nous establiments que es comercialitzen amb la denominació
d’estanc electrònic, la Federació Catalana d’Estanquers ha sol·licitat al Comisionado
que aclareixi la procedència d’utilitzar el mot estanc en establiments de venda de
cigarretes electròniques, un producte no considerat, per ara, article de fumador.
 BARCELONA – SETEMBRE DE 2013

L

a polèmica que acompanya aquest nou producte d’èxit notable no es limita únicament a la
seva consideració d’article de fumador
o al seu possible ús terapèutic i sanitari, i la manca de regulació en què
es troba actualment a l’Estat espanyol
s’estén a altres facetes com ara l’ús del
mot estanc en la retolació comercial
dels establiments que el comercialitzen. La Federació ha sol·licitat al CMT que aclareixi si l’ús
d’aquesta denominació és correcta i legal, i en cas que no
ho sigui, que s’actuï, per una banda, per frenar com més
aviat millor aquesta política tan agressiva d’imitació, i per
l’altra, en la regulació d’aquest producte.
Paradoxalment, el mot estanc no queda reflectit a la llei reguladora del mercat de tabacs, que defineix com a «expenedories» els establiments que subministren tabac i els obliga a incloure la paraula tabac en el rètol. Estanc és un mot
que arranca de la tradició per referir-se a un lloc on trobem

«gènere estancat», i actualment el seu
ús és el de sinònim d’expenedoria.
Utilitzar-lo en rètols de productes no
regulats per la Llei del tabac, opinen
els representants de la FCE, pot induir
el consumidor a confusió sobre el tipus d’article que adquireix.
La Federació ha aprofitat aquest
exemple il·lustratiu per insistir novament al CMT que reguli la venda de les cigarretes electròniques i les inclogui expressament al ventall d’articles de
venda autoritzada a les expenedories. Les raons són òbvies: el seu nom mateix, cigarreta, i el fet que continguin
nicotina ja ens indiquen la naturalesa del producte, i la
seva venda als estancs estaria, per tant, totalment justificada. Una part del sector considera fins i tot que no caldria
l’autorització del Comisionado, d’acord amb l’article 31 del
RD 1199/1999 de 9 de juliol, que estableix que «no serà
necessària l’autorització prèvia per comercialitzar articles
de fumador, llibreria i papereria». 

Arriben correus electrònics que ofereixen
directament tabac de contraban o robat als estanquers
 FEDERACIÓ – SETEMBRE DE 2013

La Federació ha denunciat en el darrer mes l’arribada de correus electrònics fraudulents
que ofereixen als estanquers partides de tabac a preus molt per sota del preu de mercat.
«Partida de tabac Marlboro amb segell espanyol, tot
legal, factura, etc.: 2,85 € el paquet, compra mínima
200.000 paquets». «Partida de tabac Winston totalment
legal, amb els seus papers d’importació: 2,90 € el paquet». Ofertes com aquesta ens mostren la cara més
dura, i valgui la metàfora, del contraban.
L’increment de la càrrega impositiva del tabac i la conjuntura econòmica continuen afavorint el comerç il·lícit
de tabac fins al punt que els traficants ja ofereixen directament els productes a qui més perjudiquen: els estanquers. Les ofertes s’han rebut recentment a diferents
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associacions i estancs de Catalunya i el fet ha estat ràpidament comunicat tant a Guàrdia Civil com al Comisionado para el Mercado de Tabacos i els Mossos d’Esquadra.
La Federació adverteix que aquests productes només poden ser robats o falsificats, i de cap manera legals, i que
la seva venda pot implicar, a més, un presumpte delicte
contra la propietat intel·lectual, delicte de recaptació i
delicte de contraban. Recorda, també, la conveniència de
denunciar aquests fets al gremi o associació provincial
corresponent amb la màxima celeritat possible per evitar
que el frau s’estengui. 

segurestanc
Assessoria tècnica
i instal.lacions
de seguretat al comerç
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L’Esquirol
Santa Maria
de Corcó
La doble vida
d’un poble

Per una carretera amb filats elèctrics que
eviten que les nombroses vaques que hi
pasturen la travessin, s’arriba a l'osonenc
poble dels dos noms, de doble identitat des
del segle XVIII: l’Esquirol o Santa Maria de
Corcó, trieu el que més us agradi.

E

l nom originari, el que fa referència a l’animal, té un origen
tan prosaic com humil: el mas
fundacional del poble, l’Esquirol, es
deia així pel cognom dels seus amos,
i es diu que hi vivia un esquirol com
a mascota. Corria el segle XV, i aquell
animaló va donar el nom al poblet que
va començar a créixer. Més endavant,
el mas va passar a mans d’un altre
propietari, a qui anomenaven Parai

(de paraire, persona que treballa la
llana). L’hostal en què es va convertir
va passar a ser conegut com el Parai.
El Parai encara és dempeus al camí de
Vic a Olot, i malgrat que el té llogat una
família que hi passa les vacances, si es
té la sort de trobar-los-hi, segur que us
hi conviden a entrar. Conserva molts
elements originals i és el principal testimoni de la fundació del municipi.

A l'entrada del poble ja hi trobem els dos topònims.
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L’aparició del segon nom
A mesura que el poble creixia, es va
anar imposant la necessitat de disposar de diversos serveis, i un d’ells era
el religiós. Així, la parròquia de Santa
Maria de Corcó es va traslladar dins
del municipi el 1743, i la gran rellevància de l’Església en aquella època
va fer que s’acabés imposant el nom
de la parròquia per damunt del de
l’animaló saltabranques.
Des de llavors, tots dos topònims
han tingut partidaris i detractors,
cosa que s’evidencia en els rètols
d’entrada al poble, alternativament
ratllats i ruixats amb esprai per les
faccions enemigues d’un i altre nom.
L’Ajuntament, per no sembrar discòrdia, empra un asèptic «L’EsquirolSanta Maria de Corcó» per referir-s’hi;
entre la població jove està més estès
l’ús de l’Esquirol, i entre la població
més gran és més general parlar de
Santa Maria de Corcó. El topònim oficial ha oscil·lat entre els dos noms
en diferents èpoques, i hi ha rumors

ESTANCS EN RUTA » BARCELONA
que l’any vinent faran un referèndum
per desfer aquesta dualitat i decidir
un únic nom definitivament, però tot
i que sigui una decisió oficial, mai no
acontentarà tothom.

Origen del mot esquirol
Gràcies a la riera de les Gorgues,
l’Esquirol té una bona aportació
d’aigua, i això va facilitar que s’hi
desenvolupés la indústria tèxtil, amb
una forta representació de paraires i
teixidors ja des del segle XVII. Però la
modernització dels sistemes de producció va anar transformant el sector
en grans fàbriques, de les quals hi
ha encara un testimoni dempeus a la
sortida del poble.
Els paraires es van anar quedant sense feina, i és aquí on la llegenda o la
història, segons la font que es consulti, diu que sorgeix el mot esquirol per
designar una persona que treballa en
el lloc d’un vaguista: arran d’una vaga
a les fàbriques tèxtils de la rodalia,
els paraires sense feina es van oferir
a treballar substituint els treballadors

El carrer Major, guarnit per la festa major.

que protestaven. Potser no és veritat,
però si més no és curiós que arreu
del món, en qualsevol llengua, el terme que descriu aquesta persona sigui
una paraula tan catalana com esquirol.

Fragments d’història
Aquesta anècdota històrica i el doble topònim aporten un valor afegit
a aquest petit municipi actualment

agrari, però l’Esquirol-Santa Maria de
Corcó també té trets d’una història comuna amb la resta de Catalunya, com
ara la destrucció de l’església i els seus
retaules —excepte el campanar— durant la Guerra Civil, que tantes altres
poblacions van patir. L’església actual
és obra de Josep M. Pericas, deixeble vigatà d’Antoni Gaudí, i se’n va iniciar la construcció el 1940.
El poble, format en realitat per quatre
nuclis (l’Esquirol, Cantonigròs, Sant Julià de Cabrera i Sant Martí Sescorts), exhibeix encara diversos ponts medievals que travessen els cursos d’aigua
que hi passen, i una mica més enllà
de la població s’erigeix el dolmen de
Puig Ses Pedres, considerat un dels
sepulcres més antics del període megalític, datat vora el 2100-1500 a. C.
El poble té una intensa vida cultural,
amb grups de teatre, música i associacions que promouen activitats sovint i que basteixen una festa major
d’una setmana de durada per la Mare
de Déu d’Agost. Fins i tot va donar
nom a un grup de nova cançó l’any
1969, arran d’unes colònies infantils
d’estiu. Alguns dels monitors van fundar el grup Esquirols, que va gravar
diversos discos abans de dissoldre’s
el 1986. Per tot això i per l’entorn
natural que l’envolta, que ofereix
multitud d’itineraris per passejar i
anar d’excursió, val la pena fer una
escapada al poble dels dos noms i les
diverses curiositats. 

La casa fundacional del poble, el Parai.

VIOLETA ROCA
Les llindes de les portes ens recorden l'època de l'expansió del poble.

Periodista
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«En un poble petit,
moltes promocions no
arriben perquè a les
cases comercials no els
interessa venir fins aquí»
Arribem en plena festa major a l’Esquirol —o Santa Maria de Corcó, com preferiu—, municipi osonenc format per tres nuclis, amb dos estancs en total.
Ens hi esperen en Francesc Hernández —que prefereix que li diguin Kiko—,
exfumador, i la Fina Grau, titular de l’Estanc Set de 7, que no ha fumat mai.
En Kiko i la Fina ens reben a l’estanc, que llueix entre
banderetes de colors penjades sobre el carrer Major
en honor de la Mare de Déu d’Agost. Es van llançar a
l’aventura de portar un estanc fa tot just un any. Parlem
amb en Kiko.
Casualitat o moment oportú?
A l’empresa on treballava van fer un ERO i em van despatxar. Els anteriors propietaris de l’estanc es jubilaven i vam
pensar que podia ser una bona sortida. Vaig capitalitzar
l’atur i el vam agafar.

Els tràmits van ser complicats?
Una mica farragosos, degut a tota la documentació que
demanen, però un cop ho vam tenir tot, amb un parell de
mesos va estar enllestit. El canvi el vam fer amb un cap
de setmana pel mig, i així el negoci no va quedar aturat.
Les tasques de condicionament les vam anar fent sobre la
marxa, limitant l’espai amb una mampara.
Has invertit en un bon negoci, amb futur?
Costa, costa, perquè l’Esquirol és un poble petit i poc turístic.
I depèn de com vagi la directiva europea, sabrem si anem
bé o no. Si són condicions molt estrictes, caldrà repensar-s’ho. Si el criteri de
distàncies es perd i ve algú amb molts
diners i munta un estanc, tururut!
En un poble petit com aquest, els
clients deuen ser sempre els mateixos…
Sí, coneixem a tothom i ja sabem què
fumen. Però aquí perds un client, i ho
notes. Ara, per exemple, un noi que
teníem de client ha deixat de fumar. Li
veníem tres o quatre paquets a la setmana, i ara s’ha acabat. I una senyora
que fumava dos o tres paquets diaris
d’un producte que portàvem només
per a ella, s’ha posat malalta, i hem
passat de vendre’n dos o tres cartrons
setmanals a no vendre’n cap.

En Kiko i la Fina a la porta de l'estanc Set de 7.
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De tota manera, quan hem arribat,
l’estanc estava ple.
És que és un negoci que no es pot perdre, l’estanc hi ha de ser, és un servei.
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Als pobles petits, el servei que donen els proveïdors és igual que a les grans ciutats?
Doncs no. Moltes promocions de les cases comercials no
ens arriben perquè al comercial no li interessa venir fins
aquí pel volum de vendes que hi té. No et donen res. Per
exemple, hi ha una distribuïdora a qui no hem vist en
tot l’any que fa que hi som. No hi he pogut ni parlar per
telèfon!
Però teniu el mateix producte que qualsevol gran
estanc?
No. Per exemple, de puros no en tenim, perquè només
ens els han demanat tres persones en un any. Sí que hem
augmentat moltes referències de tabac d’embolicar. Abans
en teníem tres, i ara deu o dotze, perquè se’n ven molt,
sobretot pel preu. La gent demana el que és més barat, no
una marca concreta.
Producte a demanda.
Aquí en centrem en allò que sabem que es vendrà. Hi ha
persones que ens demanen que tinguem algun producte
determinat, perquè si és així, el vindran a buscar aquí. Així
doncs, tot i que no tenim tant de ventall d’oferta com un
estanc gran, també disposem de productes que no teníem
al principi.
I pel que fa a la loteria?
Només tenim la nacional, perquè de les catalanes no ha
vingut ningú a oferir-ne, i a més, ja les venen en un bar
del poble.
Teniu el taulell ple de targetes i fulletons, com és?
Fem una mica de punt d’informació. La gent va començar a
deixar-nos les seves targetes, el fulletó de les festes, etc. i
ara ja forma part de la botiga i hi tenim exposat un plànol
del municipi.

Parlem de seguretat: heu tingut cap ensurt?
Antigament, abans que fos nostre, van entrar tres vegades
a robar, però les alarmes que hi ha van fer que marxessin
ràpid. El propietari anterior va reforçar molt la seguretat. A
nosaltres no ens han entrat mai, toquem fusta.
Formeu part d’alguna associació o gremi?
Rebem la Revista de la Federació, però aquest primer any
la prioritat és econòmica. Ara hem aconseguit el compte
Estanqueros del BBVA per poder aconseguir una mica de
finançament, i això ens ha donat més tranquil·litat. Amb
el temps, esperem establir algun contacte amb les associacions, perquè no tenim ni idea de com agremiar-nos, rebre
assessorament, etc.
Durant la conversa amb el Kiko i la Fina, entra l’Albert, l’antic
propietari de l’estanc, que els porta una escarola acabada de
collir de l’hort. «Aquí encara van així, les coses!» —diu el Kiko,
rient, mentre agafa l’escarola que segurament es menjaran
per dinar. 

Aprofitem per fer-vos saber que,
si com el Kiko, fa poc que esteu
al negoci i encara no heu iniciat
contacte amb el vostre gremi o
associació, a la Revista hi trobareu
tota la informació de contacte i
una butlleta d’adhesió.
VIOLETA ROCA
Periodista
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Transport de tabac,
una activitat de risc
El tabac, des de la fabricació fins que arriba al consumidor final, transita per
diferents llocs fins arribar als prestatges dels nostres estancs. L’estanquer s’ha
convertit en la part més vulnerable de la cadena d’aquest trànsit. En aquest
article intentarem analitzar les raons fonamentals del perquè de l’increment
substancial de robatoris en vehicles i com intentar prevenir-los.
He tingut l’ocasió de recórrer les
instal·lacions de Logista al seu magatzem regional de la Zona Franca
de Barcelona. Quan un veu Logista
des de dins, entén que no estem davant d’una societat mercantil qualsevol, sinó davant una de les empreses
de distribució més grans d’Europa,
i no només en el mercat del tabac.
Abastir els 1.800 estancs de tot Catalunya de manera puntual i periòdica, amb la multitud de referències
i productes existents, obliga a un
nivell d’exigència i compromís molt
alt per part de la distribuïdora. Sense
entrar a valorar els aspectes comercials, s’ha de reconèixer que la multinacional Logista és un referent pel
que fa a organització logística, amb
una operativa eficaç i optimitzada.
N’és un exemple que les labors de
tabac és transporten fins a les seves instal·lacions, es descarreguen
i s’emmagatzemen sense els impostos corresponents que genera el tabac. És a dir, a un cost molt inferior
al del seu valor de mercat. Custodiar
i distribuir durant el màxim temps
possible les labors del tabac sense
impostos comporta un estalvi importantíssim per a la distribuïdora, no
només pel que fa al risc financer o de
capital (inversió, immobilitzat, etc.),
sinó també en altres aspectes de
gran importància, com ara el risc de
robatori, d’incendi, etc. Seguint amb

aquesta doctrina pròpia de la multinacional, i segons les seves necessitats comercials, previsions de venda,
etc., en el moment en què el tabac
emmagatzemat és a punt de passar
a les mans del negoci detallista —sigui repartint-lo a través de la seva
pròpia xarxa de vehicles, sigui per
venda directa als seus centres cash
& carry—, és quan es paguen els
nombrosos i quantiosos impostos
que carreguen el tabac. Per tant, el
tabac pot transitar de dues maneres diferents cap als nostres
estancs: una, amb els vehicles de
la distribuïdora, i l’altra, en vehicles
de la nostra propietat des dels seus
centres de venda directa.

Diferències en el transport
El primer que hauríem de saber és
que els vehicles de transport de tabac de Logista, els que ens transpor-

ten la saca fins als nostres estancs,
no són vehicles convencionals. Disposen de sistemes de seguretat, com
si es tractés de vehicles de transport
de diners. Darrere d’aquesta aparença «camuflada» de normalitat, de
vehicles de transport de mercaderies
generals o paqueteria, s’amaguen
equips que van des de localitzadors
GPS o pedals de pànic fins a cabines
de seguretat i serveis d’escolta per al
personal de seguretat que de manera
aleatòria custodiï el transport de la
preuada i llaminera mercaderia fins al
seu lliurament. Si fem un càlcul ràpid
i aproximat del valor del tabac que
pot transportar un vehicle de Logista,
ens adonarem de seguida que aquestes mesures són encertades i absolutament necessàries. Per tant, si és la
distribuïdora la que lliura la mercaderia al nostre establiment, el risc, en
qualsevol cas assumit i controlat, és
de Logista.

Els vehicles de transport de tabac
de Logista, els que ens transporten
la saca fins als nostres estancs,
disposen de sistemes de seguretat,
com si es tractés de vehicles de
transport de diners.
Revista trimestral de la Federació Catalana d’Estanquers
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Ens trobem amb un segon supòsit,
cada vegada més freqüent: l’estanquer
es dirigeix a comprar a les botigues
cash & carry amb la finalitat d’abastir
ell mateix l’estanc. Aquest tipus de
compra té grans avantatges: reposar
algun producte de forma immediata,
que l’emmagatzematge als nostres
establiments sigui menor i la inversió, per tant, sigui més reduïda, una
millor gestió dels estocs, etc. Comprem la mercaderia que ens interessa, la paguem, la carreguem al nostre
vehicle i ens dirigim al nostre estanc.
Fent un paral·lelisme amb la distribució de Logista, ens adonarem de seguida que mentre que aquesta fa servir mitjans de seguretat semblants al
vehicles de transport d’efectiu, nosaltres carreguem la valuosa mercaderia al nostre vehicle sense cap
protecció més enllà de la que ens
ofereix el vehicle de sèrie. En aquest
supòsit també hi podríem incloure
els estanquers que reposen màquines expenedores de tabac en bars
o benzineres, situació que s’agreuja
per la recaptació d’efectiu que es fa
en aquestes màquines.
En definitiva, ens trobem amb un vehicle carregat de tabac, en alguns casos
amb importants sumes d’efectiu, amb
una protecció específica contra robatoris minsa o nul·la. Malgrat que és
cert que ja n’hi ha alguns que disposen dels mitjans adequats, la majoria
encara no en té. No és estrany llavors
que durant aquest any 2013 s’hagin
multiplicat exponencialment els robatoris de tabac dins de vehicles. Si

Consells per transportar tabac
amb seguretat
Al vehicle:
Disposar d’un vehicle específic de transport tipus furgoneta
o similar.
Separar amb una malla o reixa metàl·lica la zona de càrrega
de la zona de seients.
Cobrir amb xapa metàl·lica opaca totes les finestres posteriors
del vehicle.
Incorporar tanques o forrellats de seguretat a totes les portes
de la zona de càrrega.
Instal·lar una segona porta metàl·lica tipus reixa o persiana
a la zona de càrrega.
Contractar una assegurança de mercaderies.

En trànsit:
Si hem anat a comprar als magatzems de Logista, hem de
dirigir-nos directament al nostre estanc, sense parades.
Si hem de fer alguna parada, hauríem d’anar-hi almenys dues
persones, i una s’hauria de quedar en tot moment al costat del
vehicle.
Tenir una actitud desperta i vigilant, pendent de si algun vehicle ens segueix o de qualsevol moviment sospitós.
En la càrrega i descàrrega del tabac, no hem de deixar mai
el vehicle sol.
No hem de deixar el vehicle estacionat en aparcaments públics
o privats amb la mercaderia a dins.
el tabac continua pujant de preu per
al consumidor final, aquest risc serà
cada dia més gran. La distribuïdora
pren les precaucions necessàries per
evitar ensurts i els establiments incrementen poc a poc les proteccions
contra robatoris (protocol de seguretat), però els delinqüents no deixaran

d’intentar-ho. Buscaran sempre el moment de la cadena en què som més
fràgils. El transport de tabac, i la
càrrega i la descàrrega, són actualment situacions de màxima
vulnerabilitat, fins al punt de convertir una tasca tan quotidiana en una
activitat de risc. 

TRANSPORT SEGUR
Logista

PERILL TRANSPORT DE RISC
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TRIBUNA LEGAL
Xavier Tamareu
Advocat 19118

Autoritzacions impossibles,
estancs «zombis» i
màquines de vending

L

a reforma de la legislació del monopoli del tabac, la
Llei 13/98 i el seu reglament, canvia de nou les regles del joc, un joc en què equivocar-se costa dotze
mil euros pel cap baix. La reforma, però, era inevitable. El
govern espanyol hi quedà obligat després que el Tribunal
Suprem declarés nuls alguns articles de la Llei actual (sentència 8/11/2012).
D’altra banda, calia modificar el sistema d’adjudicació per
substituir el concurs per la famosa subhasta. I amb això
sembla que corre pressa. Però ja que hi eren posats, els
senyors del Comisionado han aprofitat per retocar algunes coses i deixar-ne d’altres ben igual. I en aquest sentit,
la reforma serà, si s’aprova com la proposen, una oportunitat perduda de solucionar els problemes i les incongruències de la llei, que han portat a fer que molts estancs
siguin sancionats injustament amb multes desproporcionades. Coneixent, però, què significa el terme negociació
per al PP, probablement no rectificaran ni una coma.
Un dels temes que es demanava que fos revisat, el dels
productes autoritzats, queda ben bé igual. Restricció
injustificada i falta de seguretat jurídica. L’autorització
de productes per part del Comisionado a expenedories
generals queda, doncs, com estava. Haurem de seguir
demanant permisos a un Comisionado que els denega
sistemàticament. Són les autoritzacions impossibles. Tu
demana, nosaltres deneguem. I com a exemple, la seva
visionària actuació en el tema de la cigarreta electrònica, que ha portat finalment a la creació dels anomenats
estancs electrònics, tema del qual parlem a bastament
en aquest número, que actuen fora de la seva supervisió,
però en competència amb la seva xarxa.
Tampoc se soluciona el tema dels estancs «zombis». Demano perdó per endavant per l’expressió, però quan dic
«estanc zombi» em refereixo a aquells que han perdut
la seva viabilitat econòmica, estancs sense finançament ni capacitat financera que han d’anar a botiga cada
dia i a penes poden omplir la prestatgeria de tabac, i
que no es poden transmetre perquè no han passat els
cinc anys de permanència obligada ni poden tancar els
anys que queden perquè el Comisionado els revocaria
la credencial. Són estancs abocats per la ceguesa legal
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al sotsarrendament, que sovint generen problemes ja
que han de sobreviure en aquesta situació impossible.
Doncs bé, el Comisionado manté la permanència de cinc
anys i reforça la revocació de la credencial en cas de
tancament de més de dos anys. L’única excepció són les
causes mèdiques, mai les econòmiques. De fet, no pots
demanar un tancament provisional si no tens diners
per omplir les estanteries. Es veu que has d’obrir de tota
manera i pregar perquè no et sancionin per no tenir «las
labores más comunes».
També es manté intacte el sistema sancionador que tots
sabem —i ells també— que ha comportat moltes injustícies. Moltes sancions per autoritzacions caducades a estanquers de bona fe que seguien venent (o fent factures)
mentre esperaven que el bar es decidís.
Al meu parer, però, el que canviarà més les coses és el
control directe de les vendes (ja no de les compres)
mitjançant l’accés directe als ordinadors dels estancs, i
les autoritzacions de venda amb recàrrec amb delegació
a l’estanc.
Aquest darrer punt no és mala idea, però està mal resolt.
El clàssic redactat fet per qui no coneix el funcionament
del mercat i només n’ha sentit campanes.
D’una banda, la bona notícia permet a l’estanquer gestionar la màquina i ser l’únic que en té la clau. Però de
l’altra, es queda a mitges i pretén mantenir la ficció que el
punt de venda ja ha comprat el tabac de dins la màquina
i és seu. Això és, de fet, una contradicció legal important, perquè no s’entén que el PVR propietari del tabac
no hi tingui accés. I saber de qui és el tabac, al preu que
va i amb els impostos que porta, no és cap bestiesa. El
tabac hauria d’estar cobert per un albarà de lliurament de
la mercaderia. La mercaderia de dins la màquina hauria
d’estar en dipòsit i facturar-se al PVR un cop venuda al
públic quan l’estanquer que la gestiona obri la màquina
i en buidi la caixa. D’altra banda, tot i que la figura de la
gestió delegada permetria acabar amb el vending, es manté «excepcionalment» la possibilitat de l’apoderament.
Aquest és el típic «excepcionalmente» que es carrega el
sistema. 
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EL SECTOR EN XIFRES
Any 2013

ACUMULAT FINS 31/8/2013
CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

1.620.966

1.558.574

4.826.854 (kg)

344.766 (kg)

-13,18%

5,42%

15,83%

-55,22%

6.932.360

339.352

737.089

22.299

-7,54%

7,85%

35,99%

-33,59%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

306.068

246.218

959.352 (kg)

75.619 (kg)

VARIACIÓ 2012/2013

-11,65%

4,85%

12,10%

-34,14%

1.314.051

61.604

146.370

4.284

-6,03%

5,22%

32,04%

-16,11%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

178.030

156.161

551.100 (kg)

29.488 (kg)

VARIACIÓ 2012 /2013

-11,17%

5,82%

18,67%

-46,55%

MILERS D'EUROS

765.101

38.985

84.407

1.878

-5,61%

5,68%

39,02%

-26,03%

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2012/2013
MILERS D'EUROS

» Espanya

VARIACIÓ 2012/2013

MILERS D'EUROS

» Catalunya

» Barcelona
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VARIACIÓ 2012/2013

VARIACIÓ 2012/2013

VENDES DE CIGARRETES EN EUROS

VENDES DE PICADURA D'EMBOLICAR EN EUROS

VENDES DE CIGARS I PURETS EN EUROS

VENDES DE PICADURA DE PIPA EN EUROS

EL SECTOR EN XIFRES
Any 2013

ACUMULAT FINS 31/8/2013

» Girona

» Lleida

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

74.968

43.787

224.537 (kg)

33.668 (kg)

VARIACIÓ 2012/2013

-10,66%

1,13%

1,11%

-7,15%

MILERS D'EUROS

321.964

12.202

33.990

1.628

-4,88%

2,17%

20,52%

9,36%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

20.944

18.367

69.604 (kg)

6.299 (kg)

VARIACIÓ 2012/2013

-15,62%

7,99%

7,58%

-31,55%

MILERS D'EUROS

89.004

4.259

10.525

363

VARIACIÓ 2012/2013

-9,97%

8,38%

27,47%

-15,64%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

32.124

27.901

114.111 (kg)

6.164 (kg)

VARIACIÓ 2012/2013

-13,84%

3,50%

9,07%

-56,57%

MILERS D'EUROS

137.980

6.156

17.447

414

-8,33%

6,46%

27,57%

-36,04%

VARIACIÓ 2012/2013

» Tarragona VARIACIÓ 2012/2013
VENDES DE CIGARRETES EN UNITATS

VENDES DE PICADURA D'EMBOLICAR EN KG

VENDES DE CIGARS I PURETS EN UNITATS
VENDES DE PICADURA DE PIPA EN KG
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Gremi d’Estanquers de Girona

c/ Venus, 11, 25003 Lleida
Tel.: 973 28 81 98 – Fax: 973 31 02 72

Ctra. de Barcelona, 31, entresòl 4a, 17002 Girona
Tel.: 972 206 438

info@estanquersdelleida.com
www.estanquersdelleida.com

gremi@estanquersdegirona.com
www.estanquersdegirona.com

President: Eugeni Rodríguez Cucurull
Vicepresident: Jesús Ibáñez Artigas

President: Jaume Gou Puig
Vicepresident: David Juanhuix

Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona

Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona

c/ Pau Claris, bloc H-1, local 4 baixos,
43005 Tarragona
Tel. 977 249 014 – Fax. 977 251 928

c/ Casp, 37, pral. 5a, 08010 Barcelona
Tel.: 933 027 861 – Fax: 934 120 534

info@estanquersdetarragona.com
www.estanquersdetarragona.com

unio@estanquersdebarcelona.com
info@estanquersdebarcelona.com
www.estanquersdebarcelona.com

President: Josep Servera Sans
Vicepresident: Josep Pallarès Olivé

President: Juan Ignacio Blázquez Navarro
Vicepresident: Julián Vinué Gimeno

Sol·licitud d’Adhesió

Data: ________ / _________________ / 2013

Nom:_____________________

Cognoms:_ ___________________

__________________________

NIF:______________________

Estanc núm.:__________________

Tel.:______________________

Adreça:__________________

_____________________________

__________________________

Sol·licita l’adhesió a:

 Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona
 Unió Provincial d’Estanquers de Lleida

 Gremi d’Estanquers de Girona
 Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona

En compliment d’allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que mitjançant aquest formulari les seves
dades personals quedaran incorporades i seran tractades en el fitxer «Socis», propietat de la Federació Catalana d’Estanquers, amb l’objectiu de poder oferir-li els nostres serveis. Així
mateix l’informem que pot exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal enviant un escrit a unió@estanquersdebarcelona.com.
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Las autoridades sanitarias advierten que fumar perjudica gravemente
su salud y la de los que están a su alrededor.

