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Las autoridades sanitarias advierten que fumar perjudica
gravemente su salud y la de los que están a su alrededor.

EUGENI RODRÍGUEZ CUCURULL

EDITORIAL

President de la Federació Catalana d’Estanquers
i president de la Unió Provincial d’Estanquers de Lleida

El nostre paper en la
cigarreta electrònica
E

n l’editorial del darrer número
publicat de la nostra Revista,
el company Josep Servera exposava la preocupació que hi havia
al nostre sector per la manera com
s’estaven estenent la venda i el consum de la cigarreta electrònica, mentre
que nosaltres, els estanquers, en quedàvem al marge, ja que el Comisionado no en donava l’autorització. Doncs
bé, el passat vint-i-cinc d’octubre el
Comisionado va autoritzar finalment
la comercialització d’aquesta cigarreta, la qual ja és considerada un article
de fumador.

Foto: Andrey Andeev (Fotolia.com)

És en gran part gràcies a la pressió feta des de les associacions que es va aconseguir que el Comisionado canviés
d’opinió. Des d’aleshores hem pogut observar que realment la cigarreta electrònica s’està implantat amb força
i són molts els clients que ens comenten que ja en són
consumidors.
Per recuperar el terreny que hàgim pogut perdre, haurem
de demostrar una vegada més la nostra professionalitat,
donant un servei acurat amb el màxim d’informació i intentant tenir un producte de qualitat.
Ara bé, tan bon punt ens n’ha estat autoritzada la venda,
ja s’han format a l’horitzó núvols de tempesta. Que és
necessària una regulació no cal dubtar-ho, com en qualsevol sector. I precisament a Catalunya, la Generalitat
va comerçar a plantejar una proposta —secundada poc
després per l'Estat espanyol—, d'una llei restrictiva del
seu ús que equipararia la cigarreta electrònica al
tabac.

De totes maneres, voldria que ens quedéssim amb la idea
que per a nosaltres, els estanquers, la cigarreta electrònica
no ha de ser cap substitutiu ni ajuda per deixar de fumar,
sinó que ha de ser un complement del nostre producte
principal: el tabac.
També voldria tractar un tema que tenim al davant i que
possiblement quan llegireu aquesta Revista o bé ja el tindrem al damunt de la taula o bé estarà a punt de veure la
llum: no és ni més ni menys que la reforma del nostre Reglament, el que desenvoluparà la modificació de la
Llei 13/1998 i del qual ja n’heu pogut veure l'esborrany. Fins
ara és això: un esborrany, i per tant no es pot assegurar que tot
es desenvolupi com hi està plantejat, però estem alerta perquè
hi pot haver canvis importants al nostre sector. Com sempre,
les associacions que formem part de la Federació Catalana
d'Estanquers —la Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona, la
Unió Provincial d’Estanquers de Lleida, el Gremi d’Estanquers
de la Província de Tarragona i el Gremi d’Estanquers de Girona—, us en mantindrem degudament informats.
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OPINIÓ
JUAN IGNACIO BLÁZQUEZ NAVARRO
President de la Unió Provincial d'Estanquers de Barcelona

Un any de
canvis importants
B

envolguts estanquers, novament em toca dirigir-vos unes
paraules, que voldria que fossin d’esperança i d’optimisme per a
tots vosaltres.

S’ha acabat l’any 2013, afortunadament, i n’ha començat un de nou que
espero que serveixi per aclarir diferents temes que en aquest moment
s’estan debatent a Madrid, pendents
de l’aprovació del Comisionado para
el Mercado de Tabacos. Després de molta lluita hem aconseguit poder vendre la cigarreta electrònica que, encara
que no sigui un article per fer-nos rics, almenys les franquícies que la venen no continuaran creixent i fent-nos
mal, i una cosa més que podrem vendre.
Vull felicitar-vos per la resposta que heu donat envers Loteria de Catalunya amb la venda de La Grossa; ha estat un
èxit i hem estat el col·lectiu que millors resultats ELS ha
donat, fet molt important per al futur.
Un dels temes més importants per aquest any que comença serà la modificació del Reglament (ja veurem al
final com queda), amb canvis tan importants com po-

den ser les vendes al segon
canal. Al principi se’ns havia
dit que les màquines únicament les portarien o bé el
titular de l’establiment (bars,
quioscs, restaurants, botigues de conveniència, etc.),
o bé l’estanquer. Ara sembla
que no està tan clar, suposo
que les pressions que deuen
estar arribant al Comisionado
deuen ser molt fortes i de tota
mena i per això se n’està endarrerint l’aprovació. Aquest
tema és molt important, ja que podria suposar el principi de la fi dels maquineros i pirates, que tant de mal
estan fent al nostre col·lectiu (la xacra més greu que
tenim juntament amb el contraban). També tindrà lloc
la primera subhasta d’estancs, que canviarà totalment el
sistema d’adjudicació de noves expenedories i que ens
afectarà a tots en un futur.
Ara només faltarà començar a sortir de la crisi aquest
2014, i sembla que els indicadors van en aquesta direcció.
Amb tots aquests ingredients i amb el desig que tingueu
molt bona salut, vull desitjar-vos que aquest 2014, any de
canvis, sigui per a vosaltres un millor any.

>>> 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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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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CARTES ALS ESTANQUERS

Nous ajuts per als autònoms
Els ajuts són tant per a nous professionals com per a
jubilats i persones que també cotitzen al règim general
En els darrers mesos s’han publicat al BOE diverses novetats legislatives que afecten el col·lectiu dels autònoms.
D’una banda, s’estableixen bonificacions per als que s’han
de donar d’alta en aquest règim especial de la Seguretat Social per tal d’incentivar les persones que tinguin projectes
d’emprenedoria o autoocupació. D’altra banda, s’habiliten
mesures per compatibilitzar la jubilació i el treball autònom, així com facilitar la situació de pluriactivitat (estar en
el règim general i en el RETA —règim especial de treballadors
autònoms— alhora).
Tot seguit exposem, molt resumides, les principals característiques d’aquestes novetats:

1. Bonificacions per a noves altes d’autònoms
La Llei 11/2013, de mesures de suport a l’emprenedor i
estímul al creixement, i la Llei 14/2013, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, han redefinit les
disposicions addicionals 35 i 35 bis a la Llei General de la
Seguretat Social establint bonificacions a les noves altes
en el RETA:
Homes menors de 30 anys o dones menors de 35
anys: 30% de reducció/bonificació sobre la base mínima de cotització, durant 30 mesos.
Homes o dones menors de 30 anys que siguin alta
inicial i que no hagin estat autònoms en els darrers
5 anys i que no contractin treballadors: reducció/bonificació sobre la base de cotització mínima d’acord
amb l’escala següent:
a) 80% durant 6 mesos
b) 50% durant els següents 6 mesos
c) 30% durant els següents 3 mesos
d) 30% durant els següents 15 mesos
Homes o dones majors de 30 anys que siguin alta
inicial i que no hagin estat autònoms en els darrers
5 anys i que no contractin treballadors: reducció/bonificació sobre la base de cotització mínima d’acord
amb l’escala següent:
a) 80% durant 6 mesos
b) 50% durant els següents 6 mesos
c) 30% durant els següents 6 mesos
Tal com van les coses en aquest país, però, cal ser prudents i tenir en compte que aquest marc de bonificacions
pot desaparèixer o veure’s modificat en qualsevol moment
en funció de les decisions polítiques o les disponibilitats
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pressupostàries. No queda gaire lluny el Reial decret llei
20/2012, de 13 de juliol, en el qual es va incloure, com
aquell qui res, una disposició transitòria sisena que va suprimir en poques línies la majoria de bonificacions que
moltes empreses s’estaven aplicant en virtut de disposicions legals anteriors, de manera que es vulneren els principis més elementals de seguretat jurídica.

2. Compatibilitat entre la pensió de jubilació
i el treball com a autònom
El Reial decret llei 5/2013, de 16 de juliol de 2013, estableix
que la pensió de jubilació, un cop ja ha estat aprovada,
pot ser compatible amb la feina com a autònom (i també
amb la feina com a assalariat) del pensionista. El beneficiari
tindrà la consideració de pensionista a tots els efectes.
Requisits:
a) Haver-se jubilat un cop assolida l’edat legalment establerta. És a dir, no s’admeten les jubilacions anticipades.
b) Haver-se jubilat amb el 100% de la pensió.
c) El treball es podrà fer a temps complet o a temps
parcial.
Quantia de la pensió:
Un cop iniciada la feina com a autònom, la pensió es
veurà reduïda en un 50% de la quantitat inicialment
aprovada. No es permet el cobrament dels anomenats
«complements a mínims».

CARTES ALS ESTANQUERS
Cotització:
Durant la realització del treball autònom compatible
amb la pensió, s’ha de cotitzar per incapacitat temporal
i contingències professionals (aproximadament un 3,3%
sobre la base de cotització que s’esculli), més una cotització addicional anomenada «de solidaritat» i que és
del 8% sobre l’esmentada base de cotització. Aquesta
possibilitat de compatibilitzar la pensió (al 50%) amb la
feina pot convenir a aquells autònoms que, havent-se
jubilat, volen seguir treballant al negoci.

3. Pluriactivitat
Possibilitat de fer-se autònom (per primer cop) quan ja
s’està treballant alhora com a assalariat en una empresa,
sense haver de pagar la quota d’autònoms sencera.
La Llei 14/2013, de 28 de setembre de 2013, estableix
que els treballadors que es donin d’alta per primer cop

com a autònoms i que ja estan treballant com a assalariats en una empresa (règim general) tinguin la possibilitat
de no pagar la quota d’autònoms sencera, atès que podran
optar a una base de cotització del 50% de la base mínima
durant els 18 primers mesos, i del 75% els següents 18
mesos. Òbviament també podran escollir, si ho volen, les
bases de cotització del 100% fins a la màxima legalment
establerta.
Si la feina com a assalariat en una empresa és a temps parcial amb una jornada del 50% o superior, els percentatges
que podran escollir de la base de cotització d’autònoms
seran el 75% els 18 primers mesos i el 85% els següents
18 mesos.
JORDI VIVANCOS
Assessor laboral
Grup Lògic-Gestoria d’estancs

El fitxer del Comisionado:
la nova normativa afecta tots
els estancs
El CMT té dret a recollir informació desglossada de les vendes, tant a
particulars com al segon canal, ara també en format digital.
L’any 2013 ha estat un any de canvis
normatius que han afectat tots els sectors econòmics. A principi d’any entrava en vigor la nova normativa de facturació que canviava, entre altres coses,
els tiquets per factures simplificades i,
posteriorment, les noves restriccions
en cobrar una operació en efectiu, que
ja no pot superar els 2.500 euros.
A aquesta onejada normativa s’hi
ha sumat recentment una nova llei
d’especial rellevància per als estancs:
la nova Llei de suport a l’emprenedoria
i la seva internacionalització, publicada al BOE el 28 de setembre. El Comisionado hi va incloure algunes modificacions significatives que afecten
els expenedors de tabac d’Espanya.
A grans trets, la normativa recorda
als expenedors que el Comisionado
té l’obligació de regular el mercat de
tabacs per evitar pràctiques il·lícites i
la seva obligació de realitzar controls
i inspeccions per garantir que les expenedories s’ajusten a la normativa
que regeix el sector.

Per tal de complir amb aquestes obligacions, el Comisionado té atribuïdes un seguit de facultats entre els
quals hi ha el dret a recollir informació desglossada de les vendes tant de
particulars com de segon canal, que
amb la nova normativa pot obtenir de
dues maneres diferents:
Per un banda, el Comisionado pot
sol·licitar la informació de les vendes
per la via tradicional, és a dir, requerint al titular de l'estanc que en
el termini de deu dies lliuri la informació.
Per altra banda, i només en el transcurs d’una inspecció a l’expenedoria,
el Comisionado pot sol·licitar aquesta mateixa informació de les vendes, però en un fitxer informàtic.
Aquest fitxer l’ha de generar el mateix programa de gestió que tingui
l’expenedoria.
Si bé en una primera lectura pot semblar que la normativa afecta especialment els estancs informatitzats, no

pot deixar indiferents els estancs
sense informatitzar. Tots els estancs, tinguin o no ordinadors com a
eines de gestió, han de guardar totes
les vendes desglossades, tant de taulell com de segon canal, a fi de poder
justificar les operacions davant del
Comisionado, bé ho facin en un fitxer
informàtic, bé amb tiquets i factures
fetes a mà.
Tant en un cas com a l’altre, la informació s’ha de facilitar en els terminis
que estableix la llei. En cas que la informació es falsegi, es presenti amb
demora o no es presenti sense causa
justificada, es pot incórrer en una falta greu amb fortes sancions de fins a
120.202,42 euros.
La gravetat de les sancions evidencia
la necessitat de dur un bon control
de les vendes i les factures. Els ordinadors realitzen aquest control de
manera automàtica, reduint el treball
i evitant errades. Però: és possible
controlar totes les vendes de taulell i
segon canal sense ordinador?
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CARTES ALS ESTANQUERS
Un estanc petit realitza, de mitjana,
més de tres-centes vendes diàries de
taulell. Si no tingués ordinador i volgués complir amb la normativa, hauria de registrar cadascuna d’aquestes
vendes, indicant els articles venuts
i la seva quantitat, així com la data,
l’hora i el minut de cada venda. El Comisionado té la potestat de requerir
les vendes dels tres últims anys:
això representaria gairebé onze-mil
vendes que haurien de registrar-se a
mà en el moment de cada operació i
després ser emmagatzemades.
Si bé un petit comerç podria intentar
portar aquesta comptabilitat del negoci, per a un estanc és impossible.
Els estancs treballen a un ritme
molt alt: els clients entren, compren i
paguen en menys de trenta o quaranta segons i la venda ha de realitzar-se
ràpidament: no es pot dedicar temps
a anotar els detalls de cada una de
les vendes.
Els programes informàtics de gestió
de l’estanc necessiten actualitzarse per adequar-se a la nova normativa del Comisionado i a totes les
normatives que afecten l’estanc. Empreses com Lk Bitronic ja han realitzat
aquesta actualització i l’han instal·lat
en els programes dels seus clients.
Els canvis en les lleis són cada cop
més habituals, i per això la Unió Europea està impulsant fortament la
penetració de les eines informàtiques de gestió en els negocis per
tal de facilitar i homogeneïtzar les
tasques administratives de control
dels estats. A Espanya no existeix
una normativa que obligui explícitament a disposar d’un ordinador al
negoci, però la necessitat de registrar els detalls de cada venda fa que
disposar d’un ordinador a l'estanc
sigui imprescindible. No només per
portar un control de l'expenedoria
i extreure’n més profit, sinó també
perquè avui és impossible, amb la
velocitat a la qual es ven, registrar
manualment cada operació. I no portar cap control no es una opció, perquè les sancions són molt elevades i
no val la pena arriscar-se.
ÀLEX OLLÉ
Federació Catalana d’Estanquers
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LLUMS I OMBRES
JOSÉ ANTONIO PET POSSE
Escriptor

Això va de mal borràs

N

i els més vells recorden ja avui res semblant…
Bé, els més vells, entre el quals em trobo jo, sí
que recordem fets semblants, i fins i tot pitjors,
però pensàvem que mai més es repetirien, si més no
d’una forma tan cruel. Aquesta crisi que ens assola no
és tan sols la conseqüència d’una mala administració
dels béns terrenals —que també— i la desídia dels ciutadans a l’hora d’escollir els seus representants per al
govern de les nacions, és fonamentalment el triomf del
sistema capitalista en la seva accepció més despietada.
Som víctimes d’una ideologia neoliberal que, des de la
caiguda del mur de Berlín, s’ha proposat, i ho està aconseguint, apoderar-se del domini de l’economia mundial,
mostrant una clara insensibilitat davant les necessitats
més peremptòries dels contribuents. Mai com ara els
ciutadans s’havien sentit tan impotents davant les constants mentides dels polítics —alguns es posen vermells
quan diuen una veritat— i les successives retallades en
les prestacions socials. Mai, en pocs anys, havíem vist
com els drets aconseguits amb tants d’anys de sacrificis
ens estan essent arrabassats mitjançant un diabòlic programa inexorablement aplicat.
L’estat del benestar s’enfonsa. Els treballadors estan de
genolls —aquest és un dels objectius dels que tenen la
paella pel mànec—, implorant que qualsevol empresari
es digni oferir-los un lloc de treball amb unes condicions
que saben que seran lleonines. Les socialdemocràcies
se senten dèbils i desconcertades i les organitzacions
sindicals ni hi són ni se les espera. El panorama no pot
ser més descoratjador. Aprofitant-se d’aquesta situació
tan deplorable, els polítics que ara gaudeixen del poder, en el cas espanyol amb una majoria devastadora
al Parlament, estan introduint reformes en el sistema,
com els dóna la gana, legislant a favor seu, mesures
laborals i economicofinanceres farcides d’un liberalisme ideològic amb el suport dels nord-americans i de la
inefable Alemanya. O ho prens o ho deixes. O caixa o
faixa.
Possiblement tots en siguem culpables. Diuen els de
dalt que vivíem per sobre de les nostres possibilitats.
I jo dic, els milers i milers de mileuristes d’aquest país
vivien per sobre de les seves possibilitats? Alguns
potser sí. Potser guanyaven mil euros i en gastaven mil
cinc-cents. Però, per què s’excedien? Perquè el mercat,
aquest tòtem al qual el capitalisme rendeix culte de
latria, els temptava, una i mil vegades, com Satanàs a
Jesucrist en el desert: facilitats màximes per comprar
qualsevol cosa a qualsevol preu. És cert que cada un
de nosaltres és responsable dels seus actes. Cada un

té el dret a decidir —el dret a decidir és una qüestió
individual—; és a dir, actuar amb absoluta llibertat. La
gent, tot i les dificultats inherents a qualsevol situació,
no tenia grans motius per desconfiar del sistema. Qui
ens ho havia de dir…! Qui havia de dir als dotze milions
d’espanyols que avui es troben al llindar de la pobresa i
als tres milions de compatriotes que viuen de la caritat
pública (Creu Roja, Càrites, etc.), que la seva supervivència dependria d’un plat de menjar diari servit per
les mans de persones altruistes?
Teníem un mal concepte dels nostres polítics, però mai
havíem sospitat que la seva poca vergonya arribaria a
uns nivells tan carregats d’infàmia. No tan sols estan
retallant els nostres drets com a ciutadans i els ingressos per la nostra feina o per les pensions que meritem,
sinó que a més a més expliquen per l’estranger allò que
es neguen a exposar a Espanya. Ja els hem votat, ja
tenen aquesta majoria amb la qual mai es van atrevir a
somiar per portar a terme els seus objectius. I ara: botifarra de pagès! Em remeto a les proves: ens consideren,
als espanyols, uns pigmeus incapaços de comprendre
com d’excelses són les seves sàvies decisions. Per això
s’expliquen davant la premsa estrangera. O potser, incapaços i avergonyits per la seva mala consciència (si
és que la tenen), no gosen donar la cara davant dels
espanyols? Immersos en la corrupció, mentiders —vegeu què van declarar fa uns mesos abans d’obtenir el
poder i què manifesten avui sobre aquests mateixos
assumptes—, fariseus, sepulcres encorbatats, insaciables, ens sotmeten sense parpellejar a la sevícia de les
seves decisions, retallades i més retallades, mentre que
ells no es rebaixen ni un sol cèntim dels seus ingressos
i prebendes. Quan compareixerà davant la premsa o
al Parlament el president del Govern per explicar-nos
la veritat, tota la veritat i res més que la veritat sobre
què està succeint? Tot i que aquest trist personatge ens
tingui als espanyols per uns rústecs, crec que, per molt
penosa que sigui la situació, si ens parla amb sinceritat,
com a persones que han arribat a la majoria d’edat, intentaríem comprendre. Això sí, sempre que, en conseqüència, els sacrificis fossin repartits de manera justa i
progressiva respecte als ingressos de cadascú; sempre
que les grans empreses i les grans fortunes, és a dir,
els rics, tributin al Tresor Públic com Déu mana.
Les coses que es podrien fer a Espanya amb els 80.000
milions d’euros que els rics defrauden! Però, com farem que paguin si són ells mateixos els que continuen
maneflejant el país? Només ens queda l’esperança dels
jutges justiciers. Maleït sigui! Això va de mal borràs!
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Temps de canvis:
aquest 2014, el RD 1199/1999
podria arribar amb
modificacions d’alta volada
Els canvis més importants se centrarien
en els punts de venda amb recàrrec
Liberalització dels horaris, gestió delegada dels PVR, noves sancions, vendes a distància…
Les modificacions legislatives que inclou l’esborrany del nou decret 1199/1999
comportaran, si s’aproven, importants canvis per als titulars d’expenedories.

A

l llarg de l’any 2013 s’han esdevingut diverses modificacions legislatives mitjançant
una maniobra política ja utilitzada
altres vegades: lleis alienes serveixen per modificar de retruc importants aspectes de la Llei 13/1998,
d’ordenació del mercat del tabac i
normativa tributària.
Ara tots aquests canvis quedaran recollits en un procés que culminarà
aquest inici de 2014 amb l’aprovació,
si escau, de totes aquestes modificacions, que quedarien així incloses
al RD 1199/1999, que desenvolupa l’esmentada Llei 13/1998 i regula l’estatut concessional de la xarxa
d’expenedories. I aquí s’hi afegirien
també, si s’aproven, les noves modificacions anunciades a l’esborrany
del decret, que es féu públic el mes
d’octubre passat.

Adjudicació
i concessions
Dos-cents estancs a subhasta: el
preu determinarà les concessions
El nou sistema de subhasta per adjudicar les concessions dels estancs
deixa clar que la valoració de les
ofertes respondrà al millor preu
que s’ofereixi a partir d’un mínim establert.
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La ubicació dels nous estancs respondrà a raons comercials, de rendibilitat, de servei públic, de distància
entre estancs i de població.
Les bases fixaran els criteris de solvència tècnica i econòmica, que
tindran en compte tres factors per
fixar els criteris d’exclusió:
» La distància amb les expenedories
més properes.
» La superfície útil del local.
» La distància a centres docents.
Però finalment serà el preu, i només el
preu, allò que determinarà la concessió. Aquest any surten a subhasta 200
estancs. Serà la primera assignació
des de 2003.

Concessions de 25 anys
i possibilitat de vendre’s l’estanc
El nou procés d’adjudicació atorga
una concessió de fins a 25 anys.
Els temps en què només es podia
accedir a la llicència d’un estanc per
herència ja fa anys que es van acabar.
L’any 2006 es va introduir la possibilitat de traspassar o vendre
l’estanc a tercers mentre durés la
concessió, i així és com continuarà
essent ara, però el període de temps
en què l’expenedor no podrà postular en una nova subhasta després de
l’alienació serà de 3 anys i no de
5, com fins ara.

REPORTATGE
Llei 17/2012, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2013
Canvi del sistema d’adjudicació d’estancs de concurs a subhasta.
Allargament de les concessions, fins ara de 25 anys de durada,
a 30 anys.

Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració
i renovació urbanes
Continuació dels estancs especials
Duty free

Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport a l’emprenedoria
i la seva internacionalització (recull els canvis exigits per la
sentència del Tribunal Suprem de 2012, arran de la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de la UE)
Es permet als estanquers la importació de tabac.
Possibilitat d’establir relacions comercials amb altres operadors.
Possibilitat de venda per internet a ciutadans de la UE.
Se suprimeixen les referències a l’entitat de població menor respecte dels PVR.
Modifica la qualificació d’algunes conductes de greus a molt greus
i viceversa.
Autoritza el CMT a fer còpia de l’arxiu informàtic de vendes de tabac en una inspecció.
Es prohibeix transmetre la concessió en cas de sanció molt greu.

Reial decret que modifica el RD 1199/1999, que desenvolupa la Llei
del tabac (canvis introduïts directament pel CMT)
S’autoritza la venda de cigars purs i purets a tots els PVR.
Es liberalitza l’horari d’obertura establint un mínim de 8 hores
diàries.
La insolvència en procés recaptatori podrà extingir la concessió.
No es podran vendre articles que dificultin la gestió de la pròpia
expenedoria.
Separació del tabac als estancs complementaris.
Conversió d’estancs generals en complementaris i viceversa.
Extensions transitòries de fins a quatre mesos (un mes més).
Canvi de local: la superfície del nou local no caldrà que sigui
superior a la de l’anterior.
Introducció de models normalitzats de vendí.
Modificació dels procediments en cas de tancament temporal.
Noves sancions.
Gestió dels PVR:
» Múltiples PVR en un mateix local
» Gestió delegada
» Les claus de la màquina en gestió delegada hauran
d’estar a l’expenedoria
» Podran recollir el tabac mandataris apoderats
» Emmagatzematge de labors només a dins
la màquina expenedora
» Ampliació dels casos en què es pot precintar la màquina

Les
principals
modificacions
recollides a
l’esborrany, d’un
cop d’ull

Allargament de les
concessions existents a 30 anys
A les concessions que a data 1 de
gener de 2013 tinguessin una vigència inferior a 25 anys se’ls allarga
la concessió 5 anys més, fins a un
total de 30 anys des de la primera
transmissió. Per als estancs que no
tenen la vigència limitada, aquesta
serà de 30 anys des que es produeixi
la primera transmissió.

No es podran transmetre
les expenedories incurses en
procediments sancionadors
Si s’ha estat sancionat amb una falta molt greu en els darrers 5 anys, o
una falta greu en els darrers 3 anys,
no es podrà sol·licitar la transmissió
ni participar en subhastes. I tampoc
ho podran fer els titulars que es trobin
incursos en un procediment sancionador en matèria de tabac fins que no
s’hagi resolt i arxivat l’expedient.

La declaració d’insolvència podrà
ser motiu d’extinció de la concessió
Declarar-se insolvent en el transcurs
d’un procediment de recaptació en
fase executiva podrà ser motiu de revocació de la concessió. Fins ara,
aquest supòsit no estava inclòs en els
casos que comporten extinció de la
concessió.

Es donarà audiència prèvia
en determinades revocacions
En el cas de tancaments temporals, si
havien passat 2 anys i l’estanc no havia reobert, la concessió quedava automàticament caducada. Ara el CMT
donarà audiència prèvia al titular en el
procés de revocació de la concessió.
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Vendes, importació i
exportació de tabac
Es permet la importació
i distribució de tabac a la UE
S’obre la possibilitat que els expenedors
pugin importar i exportar tabac si es
tracta de mercaderies comunitàries,
i també podran tenir vinculació laboral
o professional amb altres operadors
majoristes només a l’efecte de realitzar
la introducció de labors de tabac.
Aquestes mesures recollides a la nova
norma serveixen per acatar les sentències del Tribunal Suprem espanyol
i el TSJ europeu que obliguen Espanya a legalitzar la importació de tabac
d’altres països de la UE.

Es pot vendre tabac per internet
Es regula per primera vegada la venda
a distància, per internet, de mercaderies comunitàries a ciutadans d’altres
estats membres, també per donar
compliment a aquestes sentències.
Sens perjudici de complir amb la normativa fiscal aplicable i amb submissió a la normativa d’impostos especials per la venda a distància, amb
prèvia comunicació al CMT, que habilitarà un registre on practicarà la inscripció d’aquells que vulguin efectuar
vendes per internet.

Fiscalitat

En aquest cas, l’expenedor passarà a
ser responsable directe del PVR davant del CMT, que el fa així responsable de les claus i de vetllar perquè a
la màquina hi hagi les marques més
demandades, amb els preus adequats.
En aquest darrer cas, la desproporció
de les labors més sol·licitades i uns
preus no adequats dóna lloc a una
sanció per infracció greu.

Com a expenedors, podem emetre
una factura o un vendí, que certifiqui la venda i acrediti la procedència
i preu. Fins a dia d’avui, el vendí no
havia de seguir cap model en particular; ara el CMT n’establirà un model
oficial.
Queda per veure la utilitat d’aquest
vendí, atès que quan surt el tabac de
l’estanc, ja està pagat i ha de tenir,
per tant, la seva factura.

La gestió delegada no pot ser mai remunerada.

Gestió dels segons
canals o punts de
venda amb recàrrec

» Caldrà consignació prèvia. Si s’opta per la gestió delegada, aquesta modalitat s’haurà de consignar expressament en el model corresponent de
declaració-liquidació de la taxa per a
l’autorització de venda amb recàrrec.
» Aprovisionament sense intermediaris, però amb apoderat. La

Les modificacions més importants
que comporta el decret recauen en
els segons canals o punts de venda
amb recàrrec.

gestió haurà de ser directa, sense
cap tipus d’intermediari, si bé podrà comptar amb l’ajut de familiars
vinculats al negocis i persones que en
depenen, sempre amb autorització.

S’implanta la gestió delegada
dels PVR

De forma excepcional, però, l’expenedor
podrà comptar amb l’ajuda de mandataris apoderats expressament per al
transport de les labors.

L’explotació i gestió de l’autorització
del PVR és responsabilitat de
l’autoritzat (PVR). Ara, però, el
sol·licitant de l’autorització també
podrà delegar aquesta gestió en el
titular de l’expenedoria subministradora, que s’encarregaria de la gestió
del PVR assignat, amb l’objecte aparent de suplir les deficiències de la
gestió diària.

El mandat haurà d’acreditar la impossibilitat de fer el transport i estar corroborat pel titular del PVR. Inclourà, a
banda de la identitat dels mandataris
i l’objecte del mandat, una declaració
expressa que exposi la impossibilitat
que els familiars vinculats al negocis
o persones que en depenen efectuïn
ells l’aprovisionament.

tabazk.blogspot.com.es

En tot cas, l’expenedor respondrà
personalment de les accions dels
mandataris.
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Aquest apoderat excepcional ha causat una certa revolta entre el sector,
que no entén per què es manté. No
era ara el moment d’eliminar-lo i fer
desaparèixer per sempre la figura del
«maquinero»?

» Les claus. Si hi ha una inspecció, la llei resa que «en cas de gestió delegada, les claus es trobaran a
l’expenedoria assignada i s’hauran de
facilitar de forma immediata».

REPORTATGE

Misteris per resoldre o ambigüitats volgudes?
La gestió delegada deixa moltes qüestions a l’aire pendents
de resoldre o desenvolupar més detalladament:
Qui compra la màquina? Si ho fa l’estanquer, es podria considerar
un incentiu de venda prohibit?
Qui és responsable del tabac que es perd en cas de robatori?
Com s’estableix què és una «bona distribució de canals»?
Qui estableix quines són les marques que hi ha d’haver a la
màquina perquè no hi hagi desproporció de valors?
Pot l’expenedor ser responsable de la venda si no és present
en la venda?

Múltiples PVR en un mateix local
Es podran sol·licitar diversos punts
de venda amb recàrrec (màquines) en
un mateix establiment amb un sol imprès de sol·licitud, abonant l’import
corresponent a tots els punts demanats.

S’autoritza la venda
de cigars purs i purets als PVR
Es podran vendre de forma manual
cigars-purs i purets de capa natural
a tots els establiments autoritzats, i
no només a bars i restaurants, com
fins ara.

El decret resa que els mandataris només poden transportar el
tabac. I quan són davant la màquina, què n’han de fer si no la
poden gestionar? O sí?

Control en línia
si els números no quadren

Més claredat en
les sol·licituds de PVR

Amb independència de la modalitat
de gestió, si el CMT detecta indicis que hi ha una desproporció entre les vendes documentades i la
facturació real, podrà exigir que
s’instal·li un sistema de de control telemàtic en línia. El que no
s’aclareix és qui l’ha d’instal·lar, si
el PVR o l’expenedor.

La confosa redacció anterior en referència amb el procediment per sol·licitar
l’autorització d’un PVR és més clara
amb el nou redactat, que puntualitza
aspectes incomplets que comportaven
malentesos i en ocasions, sancions.
Així, queda establert, per exemple,
que l’expenedor és qui ha de segellar
la sol·licitud i enviar-la al CMT.

El vint-i-tres d’octubre, els membres de les quatre demarcacions de la
Federació es van reunir amb el president de la comissió de treball de
la modificació del Reial decret 1199/1999, Josep Servera, també president del gremi tarragoní, per fer les seves aportacions a l’esborrany
tot just fet públic.

El decret continua deixant sense resoldre alguns criteris subjectius a
l’hora de determinar si un estanquer
és un dels tres punts més propers
amb instal·lacions adequades, diversitat de vitoles i subministrament
immediat. Perquè, què entenem per
«diversitat»? 10 cigars? 20? 50? I
per instal·lacions adequades? Vol
dir tenir una cava de cigars? O una
porta àmplia? Tot això pot comportar sancions injustes i indefensió a
l’expenedor.

Els PVR només podran
emmagatzemar tabac a
les màquines expenedores
Excepte en els supòsits de venda
manual de cigars purs i purets, els
punts de venda amb recàrrec no podran emmagatzemar labors de tabac
si no és a les mateixes màquines expenedores.
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Perill d’extinció: els PVR no estan
obligats a adquirir les labors a
l’Entitat Local Menor del municipi
Fins ara, un punt de venda amb recàrrec (PVR) havia de comprar necessàriament a un dels tres estancs més
propers o a l’entitat local menor,
si n’hi havia. És a dir, un segon canal 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 si no a un dels
tres estancs més propers del terme
municipal.
Aquesta limitació als PVR s’ha eliminat i els segons canals ara poden
adquirir el tabac a qualsevol dels
tres estancs més propers i no forçosament a l’estanc de la mateixa ELM.
Això permetrà als estancs del nucli
principal del municipi subministrar a
petits nuclis, que a efectes reals pot
suposar la desaparició dels estancs de les ELM, que en general no
podran subministrar als PVR del nucli principal de població del municipi
perquè difícilment seran un dels tres
més propers.
Aquest fet podria comportar la denegació als ciutadans del dret bàsic de
disposar de serveis de timbre i expenedoria.

Els segons canals ara poden adquirir
el tabac a qualsevol dels tres
estancs més propers i no forçosament
a l'estanc de la mateixa ELM
Canvis en les sancions dels PVR
» Sanció molt greu per subministrar
a molts PVR no assignats. S’estableix
una nova sanció que considera infracció molt greu que l’expenedor subministri a 10 o més punts de venda
amb recàrrec no assignats o no autoritzats.

» Es rebaixa la pena per vendre a
un preu superior. Comercialitzar productes a preus distints dels que hi ha
establerts per a la seva venda amb recàrrec es rebaixa d’infracció molt greu
a greu. Tanmateix, ara el CMT podrà
precintar o clausurar la màquina
per aquest motiu, una mesura cautelar que fins ara només es podia aplicar
en el cas de detectar-se vendes en establiments no autoritzats.

» No disposar de la clau de la
màquina també pot ser causa de
precinte. La mesura cautelar de precintar o clausurar la màquina, i immobilitzar el producte, estén els seus
efectes a altres supòsits. Així, es podrà

aplicar també si durant una inspecció
no s’aporten els mitjans d’obertura de
la màquina, com per exemple, la clau,
amb independència de la modalitat de
gestió escollida per a la màquina.

» Infraccions greus en la gestió
delegada. Si en el PVR hi ha desproporció de les labors més demandades (és a dir, els productes que podem
adquirir-hi no responen a les demandes reals del mercat) o els preus no
són els adequats (els que estableix el
CMT), es podrà imposar una sanció
per infracció greu. També es considera infracció greu la gestió delegada
de la màquina sense la consignació
prèvia d’aquesta modalitat, ja que es
consideraria que es desenvolupa una
activitat «que excedeix l’àmbit propi
de la concessió».

Altres canvis
Obtenció de dades de
l’arxiu informàtic
El CMT podrà copiar en un dispositiu
electrònic com un llapis de memòria
la informació desglossada de les vendes diàries de tabac a PVR i particulars
traient còpia de l’arxiu informàtic en el
curs d’una inspecció.
Aquestes dades s’han de facilitar de
forma immediata només en el cas
d’expenedors que tinguin mitjans informàtics; en cas contrari, es donarà
un termini de deu dies. Aquests expenedors, a més, hauran d’adequar
aquests mitjans informàtics als requisits que s’estableixen reglamentàriament en un màxim de 3 mesos des de
l’u de gener de 2014.
La qüestió més immediata que sorgeix és sobre la legalitat d’obtenir
dades d’aquesta forma tan immediata i si això vulneraria la protecció de
dades de caràcter personal. Perquè, a
banda de discriminar favorablement
vers aquells que no han invertit en
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Queda a l’aire si el CMT serà prou
flexible per adaptar els horaris als
diferents tipus de zones comercials,
especialment a poblacions petites. La resposta tradicional ha estat
sempre un «no» i el problema es focalitza principalment en les 8 hores
en els nuclis petits.

S’amplien a quatre mesos
les extensions temporals
El CMT allargarà en 1 mes la possibilitat de vendre tabac temporalment a llocs de concurrència massiva sense punt de venda permanent
(extensió transitòria). Fins ara eren
3 mesos per any natural, que passen a ser 4.
modernitzar (entenem-ne «informatitzar») l’estanc, no queda clara la
legalitat del fet que la Guàrdia Civil
també pugui fer-se a mans d’aquestes
dades (personals) en les inspeccions.

fins i tot d’estancs amb molt baixa
rendibilitat.

Es permet canviar a locals
amb menor superfície

Separació del tabac
als estancs complementaris

Canvis en les sancions

S’estableix l’obligació de vendre de
forma independent els productes
complementaris i el tabac en el mateix local. Fins ara no hi havia aquesta
concreció.

La superfície del nou local on
s’ubiqui l’expenedoria podrà ser
inferior a la del local anterior, una
mesura que fins ara es considerava
un requisit necessari per justificar
que el canvi a un nou local implicava una millora de les condicions. El
nou emplaçament haurà de respectar les distàncies reglamentàries.

» Eliminació de la sanció per limitació de venda. S’elimina la sanció
per sobrepassar els límits establerts
per vendre tabac a particulars i a PVR.

» Llistat de preus. Fins ara es sancionava no exhibir en lloc visible el llistat
de preus. Ara es requereix únicament
disposar (no exhibir al públic) de les
tarifes oficials.

Diversificació: no es podran
vendre articles que dificultin la
gestió de la mateixa expenedoria
S’afegeix un nou requisit a la llista de
criteris que han de complir els productes que es poden comercialitzar
als estancs (prèvia autorització). Així,
a banda de quedar exclosos els productes que perjudiquin la imatge del
monopoli minorista o afectin la conservació i comercialització del tabac i
timbre o la seguretat dels usuaris, s’hi
sumen els que dificultin la gestió de la
mateixa expenedoria.
En general, els professionals conclouen que aquesta modificació no aporta absolutament res a l’actual redactat.
En els darrers anys el CMT ha denegat
sistemàticament qualsevol sol·licitud,

Conversió d’estancs generals
en complementaris i viceversa
S’obre la possibilitat de convertir un
estanc general en un de complementari si es justifiquen les circumstàncies econòmiques o comercials de
l’explotació o les circumstàncies demogràfiques de la població.
Fins ara només era viable el camí de
complementari a general, i només en
determinades circumstàncies. L’expenedor que opti per aquest canvi, o li
imposi el CMT, disposarà de 3 mesos
per retirar els productes complementaris del seu estanc.

Es liberalitza l’horari d’obertura
Queda fora l’obligació d’obrir un mínim de 8 hores diàries en horari un fix
(de 9.00 a 13.30 h i de 17.00 a 20.00
h) i d’acord amb l’horari comercial més
usual a la zona. Ara cal obrir un mínim de 8 hores, excepte dissabtes
tarda i festius, però cada expenedor
podrà fixar lliurement el seu horari.

Flexibilització dels tancaments
temporals i les vacances
Es flexibilitza i es permetrà que en el
cas de tancaments inferiors a 5 dies
—que no requereixen autorització
del CMT— per causa de malaltia,
la comunicació al CMT es pugui fer
a posteriori en els 2 dies següents
al tancament, i no amb una antelació de dos dies, com en la resta de
casos.
En el cas de les vacances, el CMT
autoritzarà els tancaments per vacances que no superin els 30 dies
seguits, o els 15 dies naturals en
dos períodes discontinuats.
La normativa no aclareix, tanmateix,
si cal comunicar aquest tancament
a la resta d’estancs i PVR assignats
perquè puguin planificar aprovisionar-se en un altre expenedor.
YOLANDA CERVIÀ
Periodista
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La Directiva de productes del
tabac, cada vegada més a prop
La modificació de la Directiva està essent molt controvertida fins al punt que a finals
de desembre, els negociadors de la Comissió, el Consell i el Parlament europeus
encara no havien arribat a un acord final.
 BRUSSEL·LES

L

a prohibició dels termes light,
natural o suau dels paquets de
cigarretes, l’ampliació de les
advertències de seguretat fins a ocupar el 65% del paquet i l’eliminació de
les cigarretes amb gustos afegits són
alguns dels aspectes inclosos al text
de la Directiva que va ser sotmès a
votació el passat 8 d’octubre al Parlament Europeu.
Malgrat que hi van votar a favor la
majoria dels eurodiputats (560), falta
encara l’acord de les tres comissions
que n’han de fer el redactat definitiu
—tot fa preveure que serà la primavera de 2014— perquè sigui finalment
acceptat i integrat en la legislació.
Abans, però, caldrà arribar a un acord
definitiu que de moment no s’assoleix
a causa d’un punt discrepant i persistent: la taxa de nicotina permesa en
les cigarretes electròniques.
La modificació de la Directiva ha estat
des del seu començament molt controvertida fins al punt que ha arribat
a provocar víctimes polítiques (recordem la dimissió de John Dalli, el comissari europeu de Salut, per un afer
de corrupció relacionat amb una tabaquera) i que ha patit nombrosos estirai-arronsa tant en negociacions com en
el contingut que havia d’incorporar.

Pretensions rebaixades
Aquest contingut era inicialment més
restrictiu que no pas el que ha quedat inclòs en el text actual. Un dels
aspectes més criticats va ser la intenció de l’Executiu europeu de cobrir el
75% del paquet amb advertències sanitàries. Finalment, els eurodiputats
ho van rebaixar fins al 65% (actualment n’ocupen el 40%). Tampoc ha
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El Parlament Europeu.

prosperat la proposta de prohibir determinats colors que els legisladors
consideraven que podien atraure els
joves en els paquets de tabac.
Tot i això, el text continua comportant canvis substancials per al sector, com ara la desaparició de les
cigarretes mentolades, de gran
tradició en països com ara Polònia,
o la prohibició dels conceptes light,
natural o suau per evitar, segons la
Comissió Europea, que el consumidor s’enganyi i el confongui amb un
producte innocu. Alhora, els paquets
no podran contenir menys de vint cigarretes, mesura que a Espanya ja fa
anys que es troba en vigor.

«Cerrado por Europa»
El sector, però, no s’acoquina, i les
seves protestes contra l’aprovació
d’un document que podria fer perdre
10.000 llocs de treball i 1.700 milions d’euros de recaptació tributària
al país, s’han fet sentir arreu del territori europeu. Cada pas de la trami-

tació ha comportat accions de protesta dels estanquers a Brussel·les
i a les expenedories de molts dels
països membres: unes accions que
s’han promogut des de les associacions, que s’han mobilitzat intensament per salvaguardar el seu modus
vivendi.
La darrera protesta va tenir lloc durant els mesos de setembre i octubre,
en vistes a la votació de la Directiva de l’octubre. La Mesa del Tabaco
va impulsar la campanya «Cerrado
por Europa», que pretenia expressar l’oposició del sector tabaquer al
document. Per mitjà de les associacions es van repartir a tot Espanya
pòsters per fer visible a les expenedories l’oposició a la nova Directiva i
fer còmplices de la protesta als consumidors. I és que el sector tabaquer
considera que la nova Directiva pot
fer créixer el comerç il·lícit de tabac
fins al 23%, gairebé una quarta part
de tot el consum a l’Estat. A Catalunya, la protesta la van secundar nombrosos estancs.

NOTÍCIES

L’e-cigarreta també
entra en la Directiva
De les cent-cinc esmenes aprovades
en la votació, una de les poques que
va rebre el beneplàcit tant de la indústria com dels eurodiputats és la
que deixa la cigarreta electrònica, de
moment, fora de cap legislació espe-

cífica, tret de la del tabac. Per tant,
aquest producte no podrà contenir
més de 30 mg/l de nicotina, no es podrà vendre a menors de d’edat i haurà
d’incloure advertències sanitàries.
Un cop sigui aprovada definitivament, els països membres tindran un
any i mig per integrar la Directi-

va a les seves legislacions, que se
sumarà als tres anys per eliminar les
aromes de les cigarretes i als cinc per
eliminar les cigarretes mentolades.
Queden per concretar aspectes tècnics, com ara on se situarà el precinte
fiscal, ja que ara és a la part superior
del paquet, que quedarà ocupada per
les advertències sanitàries. 

Els estancs, autoritzats a
vendre sistemes electrònics
d’administració de nicotina (SEAN),
que inclouen l’e-cigarreta
Logistadis comença a comercialitzar les e-cigarretes Njoy, Nhoss i Silver Cig
L’autorització del CMT dóna resposta a la sol·licitud de la UAEE, que expressava
la veu insistent dels estanquers espanyols perquè se’ls permetés comercialitzar
aquest producte d’innegable similitud amb el tabac tradicional.
Lluny queda aquella circular emesa pel llavors president
del CMT, Felip Sivit, l’any 2009, que denegava la venda
de cigarretes electròniques a les expenedories sota amenaça de sanció. I és que des del passat mes d’octubre, les
cigarretes electròniques han passat a ser considerades
pel CMT com un article de fumador i poden, per tant,
vendre’s als estancs. Fins ara, la seva venda a l’Estat espanyol quedava limitada a centres comercials i a botigues
especialitzades.
Tot i que ja té alguns anys, quan parlem de l’e-cig parlem d’un producte nou de recent explosió i envoltat d’un
buit legal. El mateix CMT reconeix que es tracta d’un producte de creixent implantació social que s’accepta i usa
com a alternativa entre els fumadors, però s’ha emparat
en la normativa internacional —l’informe elaborat per
l’OMS sobre sistemes electrònics d’administració de nicotina (SEAN), i en dues directives de la UE (2001/37/CE
i 2002/95/CE)— per reconsiderar la concepció de l’e-cig
com a producte de fumador.

Un debat pendent a Europa
Precisament la Directiva 2001/37/CE es troba actualment
en procés de modificació i revisió i els defineix com a
«producte previst per als fumadors», tot i que no hi ha
una posició comuna.

Si bé no és la UE qui ha de decidir on es pot o no fumar o vapejar —això correspon a cada país—, sí que els toca decidir
en l’àmbit europeu com i on s’han de vendre i publicitar.
Els debats del mes d’octubre a Estrasburg van concloure,
potser per la intensa pressió del sector, amb una proposta
de la Comissió Europea (CE) que modificava la directiva, i
que va ser aprovada pel Parlament Europeu (PE), que no
contempla la regulació de les e-cigs com a medicaments
si no es demostra que tenen propietats curatives. Fora
d’això, no caldria cap regulació específica. Va imposar,
però, restriccions equiparables al tabac, com ara la prohibició als menors, i va deixar en mans de cada estat regular
en quins espais es permetria fumar.
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El mes de desembre, però, el Parlament va llançar una proposta de regular-les com a producte de tabac de forma
que no puguin fer cap tipus de publicitat i calgui autorització prèvia per comercialitzar-les. El debat continua i ara
és el torn del Consell de Ministres de Sanitat i l’Eurocambra
europeus de posar-se d’acord i trencar amb els debats sobre aquest producte, que estan bloquejant l’aprovació definitiva de la modificació de la directiva del tabac.

Catalunya regularà l’ús de les cigarretes
electròniques de forma similar al tabac
Catalunya ha estat una de les primeres comunitats
d’anunciar que regularà aquest producte, i té previst ferho de manera similar als productes que regula la Llei del
tabac. Així ho va anunciar el director general de l’Agència
de Salut Pública, que va avançar que previsiblement no es
podria fumar a llocs públics, escoles i hospitals.

Altres comunitats, com València, també han començat a
pronunciar-s’hi i el conseller de Sanitat de la Generalitat
Valenciana va anunciar poc després que es fes pública la
intenció catalana que estan considerant regular en breu
l’ús d’aquestes cigarretes a escoles i centres sanitaris.
A La Rioja, el Partido Riojano vol proposar al Parlament
de la regió que se’n reguli l’ús de forma similar a Catalunya, i que s’elabori una normativa per a l’ús i la
venda.
Pel que fa a Europa, un tribunal de França va sentenciar el mes de desembre que les cigarretes electròniques
quedarien regulades per la Llei del tabac, per la qual
cosa la seva venda hauria de ser als estancs. A Holanda,
el secretari d’Estat de Sanitat va anunciar que emprendrien accions immediates per frenar aquest substitut del
tabac, sense esperar la legislació europea.

Logistadis presenta amb èxit
als estancs catalans les noves e-cigs
L’expectativa davant d’aquest nou
producte fou enorme entre els expenedors de Catalunya i les xerrades
informatives convocades pels gremis i associacions catalans conjuntament amb Logistadis a les quatre
demarcacions van copsar l’atenció
de molts estanquers.

Les xerrades van versar sobre el funcionament de la cigarreta electrònica
en general, i en especial, es van presentar les e-cigs que va començar a
comercialitzar Logistadis als estancs
pocs dies després del comunicat del
CMT: cigarretes d’un sol ús, recarregables, i per reomplir, amb tota la

gamma i varietat de recàrregues i
sabors, i que tothom va poder provar in vivo i aclarir dubtes i que van
despertar molta curiositat.
L’interès del tema era evident i a
les presentacions també es va voler
fer incís en el fet que cal no oblidar

Presentació de les cigarretes electròniques de Logistadis
a Barcelona.

Presentació a Lleida.
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CIGARRETES ELECTRÒNIQUES LOGISTADIS
NJOY King
D’un sol ús
Nova generació de cigarretes electròniques amb
la mida, pes i aparença de la cigarreta tradicional
Varietats:
Bold Tradicional (Njoy vermell):
sabor complet, 4,5% nicotina, 12 unitats
Gold Tradicional (Njoy or):
sabor light, 3,0% nicotina, 9 unitats
Gold Mentolado (Njoy menta):
sabor menta, 3,0% nicotina, 6 unitats
1 e-cig = 200-240 inhalacions

NHOSS
Recarregable

NHOSS Silver Cig

Components:

Per reomplir

Bateria i recàrregues, carregador USB

Components:

Es presenta en blanc i en negre

Bateria, claromitzador, líquids, carregador USB

Recàrregues:

Recàrregues:

Sabors diversos

Sabors diversos

Nivells de nicotina de 0 a 9 mg:
Sense nicotina: 0 mg
Baix: 4 mg
Mig: 6 mg
Alt: 9 mg

Nivells de nicotina de 0 a 16 mg/ml:
Sense nicotina: 0 mg/ml
Baix: 4-6 mg/ml
Mig: 6-12 mg/ml
Alt: 12-16 mg/ml

Durada de la bateria:
de 60 a 110 inhalacions

Durada de la bateria:
2-3 reompliments en ús normal

que aquestes cigarretes suposen
per sobre de tot un complement,
no un canvi, del producte principal,
el tabac.
En total van ser set sessions a Barcelona en les dues primeres setmanes de novembre, a càrrec de Manuel Laorden, Josep Marquès i altres
representants de Logista, amb prop
de 170 assistents; dues sessions a
Girona de la mà de J. A. Garrido, director comercial de Logistadis, amb
73 estancs representats; una sessió
a Lleida el 7 de novembre, presentada per Visitación Carvallo, delegada

Presentació de Logistadis a Girona.

de Logista a Lleida, a la qual varen
assistir quaranta estancs de Lleida
capital i de poblacions tan llunyanes

de la capital com Oliana i la Pobla de
Segur, i també es féu una sessió a
Tarragona. 
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Girona, primera demarcació
catalana que assisteix al curs
per a titulars d’expenedories
organitzat pel Comisionado
Un grup d’estanquers gironins va assistir a Madrid al curs per posar-se
al dia sobre els drets i les obligacions dels expenedors.
 MADRID – 27 DE NOVEMBRE DE 2013

«Curs de formació a titulars d’expenedories de tabac i timbres». Amb aquesta
denominació el CMT designa els cursos
de formació de mig dia que organitza a
Madrid per formar estanquers de nova
fornada i actualitzar o refrescar els coneixements dels estanquers que ja fa
més anys que exerceixen l’ofici.
El president del CMT, J. L. Nieto, ja va
anunciar aquesta activitat en el transcurs de l’assemblea anual de la unió
d’estanquers barcelonina el passat
mes de maig, i Girona ha estat la
primera demarcació catalana a realitzar-lo.

Els tres expenedors gironins que hi van
assistir —el CMT no es fa càrrec ni del
desplaçament ni de l’estada— valoren
bé el curs, que han considerat útil i un
bon repàs de tot el món de l’estanc.
Els gironins van compartir aula amb
estanquers de Còrdova, Madrid, A Corunya i Cuenca, i també amb tres membres de la Guàrdia Civil de poblacions
de les comarques gironines: la Jonquera, Palamós i Girona.
El Gremi valora positivament el curs però
considera que hi ha diversos punts que
s’haurien de millorar, com per exemple,

Expenedors de les comarques gironines al
curs del CMT a Madrid.

el nombre d’estancs que hi poden assistir, que és massa limitat; que es faci desplaçar els estanquers a Madrid per a un
curs tan curt, amb la despesa que això
suposa, o que s’imparteixin els cursos
just abans d’una important reforma legislativa del sector del tabac a l’Estat. 

Presentació-degustació de
cigars premium Arturo Fuente
 GIRONA – 13 DE NOVEMBRE DE 2013

Un exclusiu grup d’expenedors va ser convidat a degustar les darreres
incorporacions de la tabaquera.

U

En un entorn fantàstic al municipi de Sant Gregori, al
restaurant Marangels, el delegat de vendes de Tabacos de Centroamérica a Catalunya, Israel Montes, va
presentar els cigars Arturo Fuente Hemingway Best
Seller i Magnum R Vitola 52, que posteriorment es
van degustar.

Israel Montes

na petita representació d’expenedors de les
comarques gironines va assistir a la presentació-degustació dels cigars premium dominicans Arturo Fuente, una de les cases de cigars més
antigues i reconegudes a escala mundial.

El robust Magnum R Vitola és una de les darreres incorporacions a la línia de cigars Arturo Fuente, amb fulles
de capes inferiors envellides durant més de vuit anys,
un refinament que és una recepta per a l’èxit. 
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Assegurances de salut
per als estanquers gironins
 GIRONA – OCTUBRE/NOVEMBRE DE 2013

El gremi gironí ha subscrit sengles acords amb Vital Seguro i Asisa per oferir
als estanquers assegurances de salut en condicions avantatjoses.

A

mb Vital Seguro s’ha arribat a un acord per
oferir assistència sanitària als expenedors gironins, en unes condicions avantatjoses que són ampliables als familiars i treballadors
dels estancs agremiats. L’acord preveu un 10% de
descompte sobre la tarifa als agremiats i el regal de
pòlissa dental.
Fundada l´any 1942, Vital Seguro se centra en el sector de les assegurances personals, entre elles les dels
rams de l’assistència sanitària i dental, amb una atenció molt personalitzada. A Girona la seu és al carrer
Joan Maragall. També s’està formalitzant un acord
amb Asisa, una de les grans empreses d’assistència
sanitària privada de l’Estat espanyol amb oficines a
tot el país.

Jaume Gou i Elena Jiménez, cap del departament comercial
de Vital Seguro.

Per altra banda, els agremiats gironins també es poden
beneficiar a través del Gremi del nou conveni de sanitat
privada amb l’empresa Adeslas negociat per la UAEE. 

Posada al dia urgent sobre
les modificacions legislatives
Girona organitza dues xerrades per informar i posar al dia els
agremiats sobre el canvis que arriben amb l’aprovació del nou RD
1199/1999 modificat, que tindrà efectes immediats.
 GIRONA

L

es xerrades sintetitzen el gran nombre de canvis
esdevinguts arran de les principals aprovacions
legislatives del 2013, arribades bàsicament per la
modificació de les lleis 17/2013, de pressupostos generals de l’Estat; 8/2013, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes (que recull els canvis exigits per la sentència del Tribunal Suprem); i 14/2013, d’emprenedoria,
i finalment per la modificació del reglament amb el RD
1199/1999.
El 2014 arriba carregat de modificacions legislatives per
als expenedors. Modificacions que comporten canvis en la
gestió diària dels estancs i que requereixen d’una posada
al dia urgent sobre els nous drets i deures que recauen en
els titulars d’expenedories.
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Amb la previsió que el Reial decret modificat hagi d’entrar
en vigor al dia següent de la seva publicació al BOE, el
gremi gironí va optar per convocar aquest Nadal sens falta dues xerrades a la seu del gremi, en sessions de migdia i vespre per tal que hi pogués assistir tothom i ser
com més àgils millor per arribar a tots els estanquers.
Els temes versarien sobre les mesures amb efectes més
immediats en les obligacions dels expenedors, com
ara la nova potestat del CMT per prendre informació
de les vendes traient una còpia de l’arxiu informàtic en
el curs d’una inspecció, i també sobre altres mesures
més genèriques com el canvi de concurs a subhasta i la
gestió dels punts de venta amb recàrrec per part dels
estanquers. 
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Retorna el contraban
de cigars havans
 EL PRAT DE LLOBREGAT – 8 DE NOVEMBRE DE 2013

La introducció il·legal de cigars de l’Havana, un dels tràfics de tabac menys
habituals, ha reaparegut a l’aeroport de Barcelona.

C

omprar havans autèntics sense pagar els elevats impostos de l’Estat espanyol és cada vegada més fàcil,
es lamenten els representants del sector estanquer. I és
que l’ombra del contraban s’ha estès fins a tal punt que la
introducció il·legal de cigars cubans autèntics, una pràctica que es considerava gairebé eradicada per la dificultat
logística que comporta, ha tornat a repuntar.
A principis de novembre la Guàrdia Civil va decomissar
a quatre passatgers que van aterrar al Prat d’un vol provinent de la capital cubana—tres ciutadans espanyols i
un de cubà— 2.614 cigars. Els agents van descobrir mercaderia durant una inspecció de l’equipatge i un d’ells
portava més de mil cigars junts. Els havans decomissats
a Barcelona no eren de marca coneguda, però sí els vuitcents anells que un dels passatgers transportava. Es desconeix el valor que podrien tenir els cigars un cop introduïts dins del mercat negre.

El cigars havans es venen molt a Europa, i especialment a
l’Estat espanyol i la creuada per lluitar contra les falsificacions d’havans fa anys que dura, però la crisi està portant
cada vegada més persones a intentar comerciar amb productes poc habituals introduïts per canals il·legals.
Això ha comportat un augment del contraban del tabac
de marca, molt d’ell procedent d’Andorra, enfront del tabac falsificat. A la ciutat comtal ja se serveixen caixes de
cigars a domicili, una vegada a la setmana: són caixes
d’imports a partir dels 200 euros que porten d’Andorra,
informen portaveus del sector.
Als quatre passatgers se’ls va obrir una acta per la presumpta comissió d’una infracció administrativa de contraban, i tant els cigars com els anells van quedar a disposició de la Guàrdia Civil, que els va dipositar al magatzem
de Logista a l’espera de la decisió judicial. 

El 25% dels estancs de Mataró,

víctimes d’actes delictius durant el 2013
Aquesta elevadíssima xifra es va fer pública durant una xerrada informativa
que va impartir l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de la ciutat.
 MATARÓ – 19 DE NOVEMBRE DE 2013

E

ls assistents van seguir amb molt
d’interès les diferents intervencions dels responsables policials i
de l’assessor de seguretat de la Federació,
Llorenç Navamuel, que van revelar que un
de cada quatre estancs (cinc dels vint existents) ha patit robatoris al llarg del 2013.
Durant la sessió, que va tenir lloc a la comissaria de Mossos
d’Esquadra de la població i estava dirigida als estanquers
mataronins, es va fer una anàlisi del modus operandi de les
bandes de delinqüents i es van posar en comú consells i estratègies a seguir per evitar noves accions delictives.
A tall il·lustratiu dels riscos als quals s’enfronten els estanquers, val la pena esmentar un espectacular robatori efec-
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tuat en una població gironina: un
estanc va ser buidat en la seva
totalitat —llevat de la caixa registradora i els productes que tenia a
l’expositor— mitjançant una cadena d’intervencions per poder arribar al seu magatzem. Els lladres
van forçar prèviament la tanca
metàl·lica d’un supermercat i la persiana metàl·lica d’una
empresa, i a partir d’aquí van fer tres butrons successius en
una segona empresa i un consultori fins arribar al magatzem mateix de l’estanc.
Per actes com aquest les associacions insisteixen en la importància d’instal·lar mesures de seguretat als estancs, ja
que n’hi ha que ni tan sols disposen de les més bàsiques. 

NOTÍCIES

Detinguda una banda que havia
introduït gairebé 800.000 paquets
de tabac d’Andorra en un any
La Guàrdia Civil i l’Agència Tributària han detingut 31 persones.
 LLEIDA – 12 DE DESEMBRE DE 2013

E

n una operació conjunta anomenada «Operación Enjambre», el cos policial i l’administració tributària
han decomissat més de 82.000 paquets de tabac de
contraban que procedien d’Andorra.

Guàrdia Civil

de

Barcelona

La investigació va anar estirant el fil a partir d’una persona
que comprava paquets de tabac a Andorra i els venia a Astúries i Andorra mateix. Aquest presumpte contrabandista
estava en contacte amb una organització que comercialitzava tabac de contraban, situada a Andorra i Barcelona. A
partir de la identificació dels seus membres es van conèixer
dues organitzacions més que operaven des de Lleida.

Comandància

La Guàrdia Civil va efectuar fins a catorze intervencions,
en què van detenir onze persones i en van denunciar dotze
més per infracció administrativa de contraban. La investigació no es va acabar aquí, però, sinó que es van detenir
vint persones més per delictes de contraban, pertinença a
organització criminal i tràfic de drogues. La investigació
va permetre establir que en total havien introduït més de

de la

Compraven grans quantitats de tabac en establiments
d’Andorra i les introduïen a l’Estat espanyol fent servir
«farders» per rutes de muntanya, empreses de paqueteria
i diversos vehicles.

772.000 paquets de tabac des del 2012, cosa que representa més de tres milions d’euros.
La Unió lleidatana va fer arribar una carta de felicitació a la
Guàrdia Civil de Lleida com a mostra d’agraïment. 

Conveni per facilitar
la prevenció de riscos laborals
 LLEIDA – DESEMBRE DE 2013

L

a UPELL ha signat recentment un acord amb
l’empresa Laborsalus per facilitar als estancs
amb personal contractat el compliment de la llei de
prevenció de riscos laborals.

La Unió i l’empresa esmentada han pactat uns preus
molt avantatjosos per als agremiats perquè el compliment de la llei no els representi una forta despesa
econòmica.

Laborsalus, que ja treballa amb altres associacions de
la Federació Catalana d’Estanquers com Girona, ofereix
el servei de seguretat, d’higiene i ergonomia, i
de vigilància de la salut, amb reconeixements mèdics inclosos.

La UPELL ha animat tots els seus socis que tenen treballadors a estudiar l’oferta, ja que l’Administració està
duent a terme inspeccions de riscos laborals en el sector que, si no es compleixen tots els aspectes de la
llei, podrien acabar amb sanció. 

NOTÍCIES

El concurs de Loterías
del Estado Mixtos: perquè et
toqui una loteria hi has de jugar
Com ja sabeu, el passat 29 d’octubre de 2013 la Sociedad Estatal de Loterías
y Apuestas del Estado (SELAE) va publicar al seu web corporatiu una oferta
per a la implantació d’establiments mixtos receptors de Loterías y Apuestas
del Estado a diverses localitats en totes les províncies d’Espanya.

A

quest nou concurs es va centrar en punts de
venda en pobles petits on fins ara no n’hi havia.
També es van convocar en polígons (zones delimitades dins una població), però de manera més puntual,
per cobrir zones desproveïdes, bé perquè eren de nova
creació, bé perquè n’havia tancat una de preexistent.

Tenir la informació de
manera ràpida i entenedora
és un element clau en un
concurs d’aquesta mena

Gràcies a l’especialització dels professionals que treballen per a les associacions d’estanquers catalanes, els
estanquers beneficiaris del concurs (aquells que tenen
un estanc en el poble o polígon delimitat) van tenir la
informació de manera ràpida, i els qui s’hi van interessar,
precisa i exhaustiva.
Tenir la informació de manera ràpida i entenedora és un
element clau en un concurs d’aquesta mena. Molts dels
qui hi podrien concursar no ho fan simplement perquè
quan en tenen noticia, ja no els queda prou temps, o fins
i tot no se n’arriben a assabentar. Per això, l’endemà del
concurs ja s’estava trucant a molts dels estanquers afectats i als representants de les associacions. Una feina llarga i carregosa, però essencial perquè més de la meitat
de guanyar un concurs és presentar-s’hi. És així com hem
aconseguit un elevat índex de participació en el concurs,
cosa que ha donat l’oportunitat al col·lectiu d’obtenir un
complement idoni per al seu negoci, que mai està de més
en els temps que corren.
El nostre objectiu era fer pública la gran oportunitat que
tenien els estancs de tenir un punt de venda de Loterías,
ja que des de feia deu anys no es convocava cap
concurs.
De fet, a part de l’augment de població en determinades
localitats i el tancament d’alguns punts de venda, una de
les raons per les quals ha estat convocat aquest concurs
és, de ben segur, l’entrada de sol·licituds a SELAE proposant llocs per a la creació de nous punts de venda, que
després de molt insistir, finalment ha generat els seus
fruits. Molts dels punts convocats havien estat prèviament sol·licitats per estanquers.
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Precisament la dificultat d’obtenir un punt de venda de
Loterías és el que fa que aquest negoci complementari
sigui rendible, ja que el nombre d’establiments està
limitat per l’Estat, de la mateixa manera que ho estan
els seus estancs.
De tot plegat hem de concloure que cal esgotar totes les
vies d’accés a aquest tipus de negocis (legalment) complementaris. D’una banda, cal seguir insistint en la idoneïtat
dels nostres punts i emplaçaments per vendre loteria davant de SELAE per tal que es convoquin en els nostres
municipis. De l’altra, sempre ens quedarà la possibilitat
d’adquirir-ne una. De loteries de l’Estat, com d’estancs, hi
ha les que hi ha —i esperem que mai n’hi hagi massa de
cap de les dues. Com passa en els estancs, o te’n concedeixen una de nova o en compres una de les que hi ha.
I per cert, ja ens podem preparar per
la subhasta d’estancs, que és a la cantonada. 
Rosa Nieto Sastre
Advocada

NOTÍCIES

Logista presenta oficialment
les seves e-cigs a la Federació
La Federació Catalana d’Estanquers també va visitar les noves instal·lacions
de la comercialitzadora.
 BARCELONA – 4 DE NOVEMBRE DE 2013

E

ls representants de les quatre
províncies catalanes van ser
convidats a la presentació oficial de les noves cigarretes electròniques que la distribuïdora Logista ha
portat al mercat a través de la seva
filial Logistadis.

Membres de la FCE a Logista, Barcelona.

Membres de les juntes de les quatre
demarcacions van tenir ocasió de
seguir les explicacions i degustar in
situ les noves cigarretes d’un sol ús
Njoy i els models recarregables i per
omplir Nhoss i Silver Cig. Això els ha
permès conèixer amb més detall el
funcionament d’aquest innovador
producte i els permet assessorar
més bé els associats i agremiats.
En el transcurs de la jornada es va
aprofitar l’avinentesa per visitar la
seu i les noves instal·lacions que des
de fa poc més d’un any Logista té a
Barcelona. A la reunió hi van assistir,

Conèixer amb més
detall el funcionament
de les e-cigs permet
assessorar més bé els
associats i agremiats
a banda dels membres de la FCE, Josep Marquès Argemí, director regional de vendes (CREC).
Logistadis és una empresa filial de
Logista que s’encarrega de tots els
productes que no són labors del
tabac. 

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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La serra de l’Albera
Un autèntic mar i muntanya

Lloc de pas i punt fronterer que connecta
les planes de l’Empordà i el Rosselló,
la Jonquera oblida tots els estereotips que
li atribueixen quan es gira per observar, al seu
darrere, el tresor de la serra de l’Albera.
Només cal apartar-se una mica del centre per enfilar una carretera que aviat
perd de vista tota civilització. A banda i banda, alzines sureres avui amb
l’escorça ennegrida pel sutge d’aquell
incendi terrible. El foc de l’estiu del
2012 és encara molt present a l’Albera.

En aquest dia clar i assolellat de desembre, els troncs negres com el carbó
destaquen en el paisatge hivernal entapissat de fulles seques. Però no és
una imatge de mort: dels arbres recremats en pengen fulles verdes, senyal
inequívoc que la vida continua.

Gran invent de la natura per protegir les alzines del foc en aquestes
contrades mediterrànies, el suro ha
fet d’escut i a sota la fusta és sana
i viva. No han tingut la mateixa sort
els pins, que s’erigeixen igualment
negres, però sense res que indiqui
que han sobreviscut al desastre. Probablement aviat seran objectiu de les
serres mecàniques, que ja han començat a arranjar la zona. Escampats
per tot el sotabosc hi ha branques i
troncs tallats recentment, a l’espera
que els recullin. Alguns rètols situats
en llocs de pas expliquen que s’estan
duent a terme tasques de neteja de
les zones cremades en l’incendi de
l’Empordà. Tal vegada serviran perquè mai més no torni a passar.

Presència de megàlits

El suro va protegir els arbres, que continuen vius.
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Trigarà anys a recuperar-se, però
l’Albera té la força i els recursos per
fer-ho. Els que continuen impertèrrits, mers observadors del foc que
els va passar pel davant però no els
va afectar, són els megàlits. Aquestes
construccions pètries mil·lenàries,
sovint de significat desconegut —de
vegades, monuments mortuoris; altres vegades, honorífics—, apareixen
entre les acumulacions de pedra natural —cal distingir els megàlits de
simples muntanyes de pedres— i en
indrets moltes vegades apartats.

Foto: Artico2 /

commons.wikimedia.org
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Per la serra de l'Albera podem trobar una gran varietat de monuments megalítics.

El Salt del Fitó.

L’Albera és el lloc de Catalunya on
hi ha més construccions d’aquesta
mena, que són comunes a tota la
franja de l’Europa atlàntica. Algunes estan identificades i retolades,
com els dòlmens de Mas Baleta i de
l’Estany, entre Cantallops i Capmany,
a la vora dels estanyols coberts de
vegetació aquàtica; d’altres apareixeran sobtadament després d’una bona
caminada per la muntanya i sorprendran agradablement l’excursionista.
L’Obèlix s’hauria delit de veure alguns menhirs que continuen drets
tants segles després que algú fos
capaç de dreçar-los.
A més d’aquestes construccions
humanes, l’Albera exhibeix el seu
potencial hídric amb alguns salts
d’aigua com el salt del Fitó, ja a
França, i nombroses fonts que segur
que van alleujar els centenars de catalans que van haver de travessar les
muntanyes fugint de la guerra.

Declarada Paratge Natural
d’Interès Nacional
La ubicació de la serra, a cavall entre Catalunya i França, i entre el mar
i el pas del Pertús, la converteix en
un indret de paisatge canviant. En
alguns punts, la tramuntana no hi
deixa créixer res que s’alci més d’un
pam. Només els matolls i algunes
herbes són capaces de viure a tocar

Les oliveres, protegides pels marges de pedra seca.

del mar. En canvi, serra endins, hi ha
rouredes, fagedes, suredes… Entremig, barraques de pastors que avui
donen aixopluc als excursionistes.
Aquesta varietat de vegetació implica
també un ampli ventall de fauna que
hi habita. La tortuga mediterrània és
típica d’aquest indret i gaudeix de protecció especial, ja que està en perill
d’extinció. Hi ha també alguns exemplars de vaca de l’Albera, una espècie
molt adaptada al terreny, així com cabirols, daines, gats fers o muflons.

vinya o les oliveres. Els marges de
pedra seca encara resisteixen i delimiten aquests conreus plantats per
l’home, que ha viscut a la serra i de
la serra des de temps immemorials,
com evidencien el castell de Requesens, del segle XI; l’abadia de Sant
Quirze de Colera, del segle X, o nombroses ermites i esglesioles.

Enmig dels boscos apareix de tant en
tant un espai obert i s’hi imposen la

VIOLETA ROCA

Inabastable d’un sol cop, l’Albera bé
es mereix ser visitada per parts i per
èpoques. 

Periodista
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«El club de fumadors és una
satisfacció per a mi i per al
meu pare, que és un addicte al
puro, i per al client, que hi té
el seu lloc d’esbarjo»
L’estanc d’en Joan Xifreu no té una aparença tradicional. Tot just entrar entrar
ens criden l’atenció les ingents quantitats de tabac en cartons que ocupen les
parets. Un tràfec de gent estrangera i del país que s’endinsa estanc avall fins
arribar a la magnífica cava de cigars. I si encara no en tenim prou, en Joan ens
guiarà escales amunt fins al club de fumadors. De camí, si hi ha sort, en Quico,
un lloro molt garlaire, ens donarà la benvinguda.
I és que en Joan ha viscut el món del tabac des que va
néixer. La seva mare fou la titular de l’estanc número
1 de la Jonquera, una població de set estancs i tres mil
habitants, dels quals el 20% són fumadors. Aquest suposat desequilibri entre l’oferta i la demanda es corregeix
gràcies a la situació fronterera de la població. I això també explica per què a l’estanc d’en Joan el tabac hi és en
cartrons.
D’on provenen els vostres clients?
El 99,99% són francesos. Abans hi havia la clientela d’entre
setmana, que era el camioner europeu —de l’Europa dels
Dotze, s’entén. Aquest camioner comprava tabac i alcohol,
dinava als restaurants d’aquí, s’hi deixava diners. Ara s’ha
perdut.
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I no l’ha substituït cap altre client tipus?
No, perquè ara el camioner no és nacional d’Europa i la
matèria primera se l’emporten del seu país.
El teu estanc no està a primera línia, cal saber trobar-lo. Com captes els clients?
Mimant-los molt, amb el boca a orella, i intentant que el
meu personal estigui molt ben preparat i tracti el client
igual que jo. El món del tabac l’hem cuidat molt perquè és
el nostre aliment.
I això es nota. Tens moltíssims productes…
Intento tenir el màxim de referències, des de la més tradicional fins a la més rara, com ara amb els gramatges de la
picadura, que n’hi ha des de 15 g fins a 800 g.

ESTANCS EN RUTA » ENTREVISTA

Com han evolucionat les vendes
amb la crisi?
En els darrers quatre anys calculo que
he baixat a la meitat, i estic espantat
perquè aquest any no baixi encara
més. El client francès venia aquí perquè la compra en general era molt
atractiva pel preu i l’oferta, i ara queden només dos o tres productes pels
quals val la pena el viatge.
Tens una cava de cigars força important.
Sí, intento ser el màxim de professional en la nostra feina d’estanquers i
la cava n’és un referent (encara que
no hi hagi tanta venda). Intento que
el personal cuidi al màxim el puro, i
per això fem un control de qualitat de
cada caixa que venem.

Des de la distància ja podem veure l'estanc d'en Joan.

I també has creat un club de fumadors.
Et surt rendible?
Doncs no, però és una satisfacció per a mi i per al meu
pare, que és un addicte al puro, i també per al client, que
hi té el seu lloc d’esbarjo. A la vegada també el faig servir per fer-hi presentacions o cursos, per exemple, quan
vénen torcedores a fer demostracions. També va bé quan
un client que vol discutir sobre un puro. Ens asseiem tots
dos, l’encenem i en parlem. Tots els usuaris els fem socis,
perquè hi estem obligats per llei.

La botiga es veu moderna i edites catàlegs de productes. Inverteixes en el negoci.
Gaudeixo gastant-me tots els cèntims a casa. Els meus pares ja m’ho deixaven fer, tot ho reinverteixo en l’estanc.
Formes part de la junta del Gremi de Girona: què
opines de l’associacionisme dels estanquers?
Que és bona, i és molt important que tots estiguem associats. I hem d’estar orgullosos del Gremi de Girona, que tenim la sort de disposar d’una persona (un advocat) només
per als associats. Està obert a qualsevol consulta o dubte
i va molt bé.

L'acollidor ambient del club de fumadors.

A la botiga són evidents les mesures de seguretat
que tens: càmeres, miralls, porta de seguretat al
magatzem…
Tenim càmeres suficients perquè no quedi cap racó sense
cobrir per al delinqüent. Els incidents que hi ha aquí són
bàsicament petits robatoris, sigui per vici o per finançarse. Ens porta molt de maldecaps, però molts! Perquè si els
enxampes, entre que denuncies, que no denuncies…, ja
has perdut tot un matí.

A en Quico li agrada trinxar les cigarretes.

Sortim de la botiga per la porta corresponent —l’entrada
i la sortida estan diferenciades en aquest estanc— per on
els compradors es passegen, miren i comparen preus talment com si estiguessin en un supermercat. 
VIOLETA ROCA
Periodista
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Consells de seguretat
Llorenç Navamuel
Assessor de seguretat de la Federació Catalana d’Estanquers

El transport de tabac, una
activitat de risc (II part)
Quan parlem d’incorporar sistemes de protecció als vehicles que fem servir per
transportar el tabac des dels centres de distribució fins als nostres estancs,
sorgeixen moltes preguntes sobre com millorar en seguretat el nostre vehicle.
En aquest article mirarem de mostrar algunes de les modificacions fetes per
estanquers als seus vehicles. Una imatge val més que mil paraules.

Tanca de seguretat externa.

Persiana enrotllable de seguretat.

Cal passar la ITV!
Segons el Reial decret 736/1988, de 8 de juliol, per a qualsevol modificació
del vehicle que fem pot caldre’n l’homologació a través de la Inspecció
Tècnica de Vehicles (ITV).
El titular d’un vehicle al qual se li hagi fet una reforma important està
obligat a:
Presentar el vehicle en un centre ITV en el termini màxim d’una setmana
després de la reforma.
Aportar el certificat del taller que ha fet la reforma.
Doble porta posterior.
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TRIBUNA LEGAL
Xavier Tamareu
Advocat 19118

Estancs: el règim general
d’iva, la història d’un error
Des del mes d’abril, si les vendes al segon canal superen
el 19% de la facturació, s’ha de tributar al règim general.
La Direcció General de Tributs va determinar finalment el passat 12 d’abril
que quan les vendes del segon canal
superessin el 19% del total de vendes
del negoci, els estancs havien de passar al règim general d’IVA. Aquesta resolució vinculant es basa en una aplicació errònia de la llei general, però això
no la fa menys obligatòria.
Els estancs, com la majoria de les botigues (comerços minoristes), estan
subjectes, pel que fa a l’IVA, al recàrrec
d’equivalència. Això vol dir que els
seus proveïdors (Logista, per exemple) afegeixen a l’IVA en règim general
que toca (el 21%) un recàrrec (l’1,75%
en el cas del tabac). Aquest recàrrec
l’ingressa directament el proveïdor a
Hisenda i ells ja no han de fer res. És
per això que els estanquers no ens preocupem per res de l’IVA que apareix a
les factures del tabac. Totes les nostres
factures, però, hauran de portar el recàrrec d’equivalència. Això és còmode
i senzill. No cal portar gaire comptes
de l’IVA, els altres ens en fan l’ingrés
i Hisenda el té assegurat. És un règim
simplificat per al comerç minorista, per
als botiguers.
Ara bé, en els darrers anys les coses
es van anar complicant. Alguns estanquers han patit, aquesta és la paraula, inspeccions d’Hisenda en què se’ls

obligava a canviar el seu règim d’IVA
del recàrrec d’equivalència al del règim general. Altres, amb gestors més
especialitzats, se’n van sortir. El tema,
però, havia arrencat i ja no es va aturar. Primer ens va trucar un estanquer
de la UPE de Lleida, després un de Barcelona i després un altre del gremi de
Tarragona. Finalment, el dia 12 d’abril
de 2013, la Dirección General de Tributos, organisme del Ministeri d’Hisenda
encarregat d’interpretar les lleis tributàries, va resoldre la qüestió definitivament (de moment) tot responent a una
consulta de caràcter vinculant (deficientment) formulada per un gestor
massa agosarat. El resultat va ser una
resposta molt poc raonada, però fàcil
i evident: als estancs se’ls ha d’aplicar
allò que fixa la legislació general per a
tots els comer-ços minoristes, i s’haurà
de passar al règim general quan les seves vendes a empreses que revenguin
el producte superin el 19%. Evidentment ningú no els va recordar que la
venda al segon canal es fa al mateix

En base a aquesta resolució, molts estanquers
han hagut de canviar de sistema de càlcul
d’IVA; Logista, de facturació, i s’ha
incrementat exponencialment la feina
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preu que al públic, que els preus estan
fixats pel BOE i són inamovibles i que,
per tant, és impossible aplicar un recàrrec d’equivalència als establiments
del segon canal. La conseqüència de
tot això és un error interpretatiu de
caràcter vinculant que ja patirem durant un temps fins que algú l’esmeni.
En base a aquesta resolució, molts
estanquers han hagut de canviar de
sistema de càlcul d’IVA; Logista, de
facturació, i s’ha incrementat exponencialment la feina de gestió, atès
que cal portar un llibre d’IVA com Déu
mana. Les obligacions comptables i
el rigor en la comptabilització augmenten i caldrà tenir un bon assessor
per assegurar-se que les quantitats
(ara importants) de l’IVA es liquiden
correctament. Una complicació més.
Altres estanquers repensen la seva
declaració del 347 a veure si poden
evitar arribar al famós 20%. La Federació Catalana d’Estanquers, que sempre ha vist aquesta posició d’Hisenda
com un error, ha demanat noves explicacions a Hisenda i hi seguirà treballant. Tot per massa no res, perquè
si ho comptes, el resultat és força
equivalent al recàrrec d’equivalència.
I no és un embarbussament. 

TRIBUNA LEGAL

EL SECTOR EN XIFRES
Any 2013

ACUMULAT FINS 30/11/2013
CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

2.194.650

2.143.933

6.452.785 (kg)

487.779 (kg)

-11,58%

4,76%

7,48%

-43,08%

9.429.985

471.065

1.008.985

33.354

-5,90%

7,40%

26,85%

-13,30%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

408.225

339.273

1.275.403 (kg)

96.427 (kg)

VARIACIÓ 2012/2013

-10,91%

4,51%

5,46%

-28,70%

1.760.421

85.537

199.218

5.815

-5,31%

5,15%

24,84%

-6,46%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

241.488

215.402

742.791 (kg)

40.914 (kg)

VARIACIÓ 2012 /2013

-10,16%

4,84%

10,88%

-36,49%

1.042.958

54.377

116.609

2.729

-4,61%

5,01%

30,63%

-11,04%

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

» Espanya

VARIACIÓ 2012/2013

MILERS D'EUROS

» Catalunya

VARIACIÓ 2012/2013

MILERS D'EUROS

» Barcelona
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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 30/11/2013

» Girona

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

95.951

59.931

290.091 (kg)

39.329 (kg)

VARIACIÓ 2012/2013

-10,73%

2,27%

-3,10%

-11,10%

MILERS D'EUROS

413.339

16.729

44.822

2.022

-4,98%

3,76%

15,90%

7,94%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

28.034

25.424

90.503 (kg)

7.990 (kg)

VARIACIÓ 2012/2013

-15,73%

6,82%

-1,71%

-26,39%

MILERS D'EUROS

119.747

5.921

13.991

491

VARIACIÓ 2012/2013

-10,13%

7,22%

16,97%

-7,36%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

42.750

38.514

152.018 (kg)

8.193 (kg)

VARIACIÓ 2012/2013

-12,18%

4,78%

2,72%

-47,87%

MILERS D'EUROS

184.374

8.508

23.794

572

-6,63%

7,40%

20,92%

-23,17%

VARIACIÓ 2012/2013

MILERS D'UNITATS/KG

» Lleida

» Tarragona VARIACIÓ 2012/2013
VENDES DE CIGARRETES EN UNITATS

VENDES DE CIGARS I PURETS EN UNITATS

VENDES DE PICADURA D'EMBOLICAR EN KG

VENDES DE PICADURA DE PIPA EN KG
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c/ Casp, 37, pral. 5a, 08010 Barcelona – President: Eugeni Rodríguez Cucurull

Unió Provincial d’Estanquers de Lleida

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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TENIR SORT JA NO ÉS
QÜESTIÓ DE SORT

Rasca. 1 de cada 4 bitllets té premi.

