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«Les reformes
que estem impulsant
facilitaran l'activitat
dels estancs»

Entrevista exclusiva amb...

Juan Luis Nieto
President del Comisionado para el Mercado de Tabacos

Vistiplau a la Directiva europea:
l'e-cigarreta serà tractada com un producte de tabac

NOU DISSENY.
MATEIX PRODUCTE,
SEMPRE FRESC.

Winston segueix millorant el seu ja excel·lent
relació qualitat-preu amb 3 novetats:
Major frescor del producte gràcies al nou “ﬁlm fresh”, una nova cel·lofana multicapa
Major percepció de qualitat amb textura 3d del paquet
Major visibilitat de marca, amb un logo més gran i modern.

ET BENEFICIA A TU I ALS TEUS CLIENTS
MATEIXOS CODIS LOGISTA

Les autoritats sanitàries adverteixen: Fumar perjudica greument la seva salut
i la dels que estan al seu voltant . Winston Classic: Nicotina: 0,08 mg;
Quitrà: 10 mg; Monòxid de Carboni: 10 mg.
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PENDENT PUBLICITAT
SCANDINAVIAN STG

EDITORIAL
JAUME GOU PUIG
President del Gremi d'Estanquers de la Província de Girona

Fem unes
associacions fortes
Ja fa temps que les associacions insistim en la importància
que té agremiar-se per al bon funcionament dels nostres
negocis, i els esdeveniments ens continuen donant la raó.

E

l món del tabac està sotmès a canvis continus
de legislació. Primer va ser la Llei 13/1998,
d’ordenació del mercat de tabac, que és el nostre
marc principal, i ara és el torn del Reial decret 1199/1999,
que la desenvolupa; els règims de l’IVA, l’autorització per
vendre la cigarreta electrònica, la recent modificació de
la normativa comunitària… Les nostres condicions
d’actuació varien contínuament, i les associacions
i gremis existim per mastegar tot aquest devessall
de normes, lleis i recomanacions, i fer-vos-les més
digeribles. En definitiva, per fer-vos la feina fàcil; perquè
no hagueu de trencar-vos les banyes mirant d’entendre un
llenguatge de vegades incomprensible a ulls profans.
La nostra feina és, alhora, bidireccional: hi som per portar
la vostra veu als estaments polítics, que són els qui fan
i desfan, de vegades sense tenir en compte l’opinió dels
professionals. Per això és tan cabdal que les associacions
siguem fortes, perquè tindrem més possibilitats d’exercir
la nostra influència en les decisions polítiques que ens
afecten.
I si us pregunteu què és una associació forta, us diré que
és aquella que té el suport de molts associats; uns associats que participen en les reunions, que s’informen, que
ens fan arribar els seus suggeriments, dubtes i neguits.
Amb tot això bastim un corpus de treball que ens serveix
per debatre la nostra situació quan ens asseiem a parlar
amb institucions i persones que poden influir en el nostre
sector.

«Si participeu en les vostres
unions i gremis provincials,
l'associació és forta»
I això només en el vessant públic-polític. En l’àmbit privat,
el vostre suport també és la nostra força: quants més siguem, més convenis de col·laboració podrem aconseguir
per millorar les condicions en què exercim la nostra activitat diària.
En aquest número podreu veure que hem fet nombroses
reunions: amb polítics de gran rellevància al Congrés dels
Diputats; amb el Govern català; amb la Comisión Nacional
de Mercados y Competencia, amb Loteria de Catalunya,
amb forces i cossos de seguretat…

«El vostre suport
és la nostra força»
No em cansaré, per tant, de demanar-vos que participeu
en les vostres unions i gremis provincials. Si l’associació
és forta, tindrà més capacitat d’influència; i si tenim més
capacitat d’influència, les nostres gestions ens seran més
favorables, i ho notareu als vostres negocis.
Tots hi guanyem.
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OPINIÓ
Josep Servera Sans
President del Gremi d'Estanquers de la Província de Tarragona

Temps
de canvis
A

lguns ja ho dèiem, i no és que ens vulguem posar
mèrits: que la cigarreta electrònica passaria
de ser un boom a ser un bluf. Tal com va pujar,
ara està baixant. El factor curiositat s’ha acabat i les vendes han patit una davallada general.
Està per veure com s’ho han de fer per sobreviure uns comerços que van sortir com bolets per dedicar-se exclusivament a vendre aquest controvertit producte. Ara que
nosaltres, els professionals del tabac, el podem vendre en
tots els seus formats, s’ha convertit en un article autoritzat
més de la nostra oferta i anirà fent la viu-viu discretament.
No és la xocolata del lloro, però ens permet ampliar la
varietat del nostre catàleg, cosa que sempre és interessant
de cares a cobrir totes les opcions, i ens permet mantenir
els clients que volen complementar el tabac tradicional
—que, no ho oblidem, és el nostre producte principal—
amb l’e-cigarreta.

Com sempre dic, hem d’estar disposats a vetllar pels nostres interessos i defensar-los fins al final, i sincerament,
crec que aquest reglament hi està força en consonància.
Aviat en veurem el resultat.

El nou reglament del tabac
donarà un gir a la gestió
dels estancs i farà que
finalment puguem veure
l’ampolla mig plena pel que
fa als nostres negocis

Foto: Milkncoffee (Fotolia.com)

Ara convé que els estanquers ens mantinguem al dia sobre aquest producte i en puguem informar amb tot detall.
Per això alguns gremis i associacions estem organitzant
jornades de formació i hem editat fullets informatius
destinats als expenedors.

D’altra banda, el nou reglament del tabac, regulat al
RD 1199/1999 ja està a punt i per primera vegada sembla
que vol fer bé les coses: donarà un gir a la gestió dels
estancs i farà que finalment puguem veure l’ampolla mig
plena pel que fa als nostres negocis. S’ha fet —si més no
així ho creiem els qui hem ajudat a preparar-lo— amb la
intenció d’afavorir els estanquers. És evident que mai plou
a gust de tothom, i hi haurà a qui no li agradi, però en
general penso que serà molt positiu.
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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

Nova «tarifa plana»
als contractes indefinits
En què consisteix
i quins són els beneficis?
Consisteix en una tarifa plana per a la
cotització empresarial per contingències comunes, per a noves contractacions fetes a partir del 25/02/14 i
fins al 31/12/14. La quota «normal»
de cotització empresarial per contingències comunes és el 23,60% de la
base de cotització del treballador. La
nova tarifa plana per la quota empresarial per contingències comunes és:
Per a contractes indefinits a
temps complet:
100 euros mensuals.
Per a contractes indefinits a
temps parcial de com a mínim
el 75% de la jornada completa:
75 euros mensuals.
Per a contractes indefinits a
temps parcial de com a mínim
el 50% de la jornada completa:
50 euros mensuals.

El Reial decret llei 3/2014, de mesures
urgents per al foment de l’ocupació
i la contractació indefinida, ha establert
una tarifa plana reduïda per a una part
de les cotitzacions socials per a noves
contractacions indefinides, tant a temps
complet com a temps parcial,
amb una jornada mínima del 50%.

Exemple pràctic
La tarifa plana no significa que l’únic que paga l’empresa per al treballador sigui aquesta quantitat. La resta de cotitzacions (atur, FOGASA, formació, AT/EP)
segueixen igual que fins ara.
Posem el següent exemple: què pagarà una empresa per un treballador d’un
comerç a temps complet amb una retribució bruta de 1.000 euros (pagues
extres prorratejades)?
100 euros per contingències comunes (fins ara serien 236 euros).
79,50 euros per la resta de cotitzacions (igual que fins ara).
A més, ingressarà la quota del treballador (retinguda en nòmina),
que és de 63,50 euros (igual que fins ara).
És a dir, que l’estalvi per a l’empresa en aquest exemple és de 136 euros mensuals.

La durada de la tarifa plana és de 24 mesos a partir de la contractació. Un cop acabat aquest període, per a les empreses
de menys de deu treballadors hi ha una bonificació addicional durant 12 mesos més, consistent en una reducció del
50% en la cotització empresarial per contingències comunes.

Qui se’n pot beneficiar i quins són els requisits per a
les empreses?

És a dir, seguint amb el mateix exemple del requadre,
aquesta bonificació addicional serien 118 euros mensuals.
Acabats aquests dos períodes de 24 + 12 mesos, la cotització torna a ser la «normal».

• Estar al corrent dels pagaments amb Hisenda i la Seguretat
Social. Si durant el període d’aplicació existeix una
falta d’ingrés d’aquestes obligacions en el termini
reglamentari, es perd automàticament la reducció a
partir del mes en què s’incompleix.

Se’n poden beneficiar totes les empreses que compleixin
aquests requisits:

• N o haver fet acomiadaments per causes objectives
o per causes disciplinàries que hagin estat declarats judicialment improcedents durant els
6 mesos anteriors a la nova contractació (no es
tenen en compte els acomiadaments anteriors al
25/02/14).
• La nova contractació ha de suposar un increment de plantilla , tant de contractes indefinits com de contractes
en total (aquest increment es calcula en relació amb
la mitjana diària de treballadors dels 30 dies anteriors).
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CARTES ALS ESTANQUERS
• És

obligat mantenir aquest nivell d ’ ocupació durant els

següents 36 mesos , tant pel que fa al nivell d’ocupació
indefinida com al nivell d’ocupació total. Cada 12
mesos l’autoritat competent examinarà que es compleix aquesta obligació. Per fer-ho, utilitzarà la mitjana de treballadors indefinits i totals del mes en
què es produeixi aquest examen. No es tindran en
compte els acomiadaments per causes objectives o
disciplinàries que no hagin estat declarats improcedents.

• No haver comès infraccions greus o molt greus que l’hagin
fet quedar exclosa de l’accés als beneficis.

Quins casos queden exclosos d’aquests beneficis?

• Treballadors que hagin estat contractats de manera indefinida a la mateixa empresa en els últims
6 mesos (no es tenen en compte els contractes indefinits extingits anteriorment al 25/02/14).

Què passa si l’empresa incompleix aquest requisits i
condicions?
• En general, si incompleix els requisits esmentats,
l’empresa ha de retornar totes les quantitats deixades d’ingressar, és a dir, la diferència entre el que hauria pagat ‘normalment’ i la tarifa plana, més els recàrrecs i interessos de mora corresponents.
• Específicament, si s’incompleix el requisit més difícil,
el de manteniment de l’ocupació durant els 36 mesos:

• Les relacions laborals de caràcter especial: alts càrrecs, empleats de la llar, representants de comerç, esportistes, etc.
• Els familiars de l’empresari (o dels que tinguin
càrrecs de direcció o administradors de societats) fins
al segon grau de consanguinitat, excepte els fills
de l’empresari menors de 30 anys (o majors de 30 discapacitats), encara que convisquin amb ell (però sense
dret a l’atur).
• Treballadors amb activitats en règims especials dintre del règim general.
• Treballadors d’empreses de titularitat pública.
• Empleats que hagin estat contractats per empreses
del mateix grup d’empreses i que hagin estat objecte
d’acomiadament declarats judicialment com a improcedents en els últims 6 mesos (no es tenen en compte els
acomiadaments anteriors al 25/02/14).

a) Si l’incompliment es produeix als 12 mesos: s’ha
de retornar el 100% de les quantitats bonificades
(sense recàrrec ni interès de mora).
b) Si l’incompliment es produeix als 24 mesos: s’ha
de retornar el 50% de les quantitats bonificades
(sense recàrrec ni interès de mora).
c) Si l’incompliment es produeix als 36 mesos: s’ha
de retornar el 33% de les quantitats bonificades
(sense recàrrec ni interès de mora).
I, per acabar, no podem deixar de recordar que en aquest
país hi ha precedents molt recents (disposició transitòria
sisena del Reial decret-llei 20/2012, de 13 de juliol) en què,
per raons polítiques o pressupostàries, s’han suprimit
d’un dia per l’altre un seguit de bonificacions de les
quals gaudien milers d’empreses, vulnerant els més bàsics
principis de seguretat jurídica. Vist aquest precedent, res
s’oposa a pensar que podria tornar a passar en aquest cas.
JORDI VIVANCOS
Assessor laboral
Grup Lògic-Gestoria d’estancs

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

CARTES ALS ESTANQUERS

Onada d’inspeccions d’hisenda
als estancs
Aquest any 2014, l'Agència Tributària ha decidit fixar-se en els estancs.
Des de les quatre associacions gremials de Catalunya
ens han arribat notícies d’una onada d’inspeccions a càrrec de les diferents inspeccions regionals de l’Agència
Tributària. Es tracta d’inspeccions completes de quatre
exercicis: tots els moviments bancaris de totes les entitats financeres amb què s’opera, tots els ingressos i les
despeses degudament comptabilitzades, els llibres d’IVA,
els quadres d’amortitzacions i els inventaris inicials i finals
d’existències.

Molts estancs podrien
beneficiar-se d’una
diferència d’existències
negativa
Les inspeccions podrien ser aleatòries, però els assessors
de les diferents províncies hem detectat que tots els estancs subjectes a inspecció tenen, de moment, punts en
comú. La majoria no porten una comptabilitat ordenada;
com a molt fan llistes de despeses sense tenir massa en
compte si són o no fiscalment deduïbles. Entre els errors
més freqüents hi trobem la deducció de l’import total
dels préstecs en comptes de l’interès financer, o la manca
d’amortitzacions.

Aquí l’advocat mai no arribarà a saber si l’estanquer baixava les caixes per pagar menys, o no les sabia fer o, en el
pitjor dels casos, fa anys que algú fica la mà a la caixa i ell
no ho sap. La qüestió és que les caixes són moltes vegades
significativament més baixes del que els inspectors
d’Hisenda poden admetre. De vegades fins i tot els ingressos bancaris ja demostren que ho són, i com que això és
ocultació, la sanció pot ser molt greu.

Tot els estancs subjectes a
inspecció tenen, de moment,
punts en comú
Partim d’un error inicial. Gestionar un estanc no és cosa
fàcil. O com a mínim no és tan fàcil com pot semblar. A
tota la complexitat que comporta la gestió administrativa
ordinària de qualsevol negoci (fiscalitat, seguretat social,
etc.) cal afegir-hi les moltes particularitats extraordinàries
que tenen el món del tabac i de l’estanc, degut a les normatives específiques que regulen aquest àmbit econòmic i que
converteixen aquesta activitat en diferent de qualsevol altre
activitat comercial. I tots els errors es multipliquen exponencialment perquè es mouen centenars de milers d’euros.

El punt més significatiu de les
inspeccions són els ingressos

La majoria tampoc no porta cap control d’existències i, per
tant, no té ni idea del seu inventari a finals d’any. Això
és una veritable llàstima perquè molts han estat reduint inventari i, per tant, podrien beneficiar-se d’una diferència
d’existències negativa.
El punt més significatiu de les inspeccions, però, són els
ingressos. Tots els inspeccionats han declarat, com a mínim en un exercici, uns ingressos que no tenen res a veure
amb les seves compres. Hisenda parteix del criteri que els
ingressos són, en el cas del tabac i timbre, la suma de les
compres més les comissions i premis. Aquest criteri podria
eventualment qüestionar-se per fluctuacions casuals o especulatives, però és una veritat indiscutible quan parlem
d’un termini de quatre anys.

És per aquestes raons que els estanquers han d’estar molt
conscienciats que una bona gestió de la seva comptabilitat i
fiscalitat és cabdal per complir escrupolosament amb la normativa vigent i no tenir ensurts innecessaris. Saber quines
són les despeses legalment atribuïbles a l’activitat i quines
no; tenir consciència que portar un registre de les caixes
és fonamental (i que, a més, no és difícil amb la tecnologia
actual); comprendre que la correlació entre compres de
tabac i ingressos ha de ser la correcta, atès que el marge de venda està taxat de forma predeterminada, etc.
En conseqüència, és fonamental que l’estanquer posi la
màxima atenció en la gestió dels seus números, cercant
si és necessari l’assessorament adequat, per tal de complir correctament amb les seves obligacions tributàries. Fer
deixadesa d’aquestes obligacions no porta res més que problemes que poden arribar a ser molt greus.
Xavier Tamareu
Assessor
Grup Lògic-Gestoria d’estancs
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Adaptar-se o morir
Els estancs ens haurem
d’esforçar per assimilar els darrers
canvis legislatius
Vistiplau final a la Directiva europea del tabac,
que arriba amb força matisos

L

’actual Directiva comunitària
2001/37/CE, sobre productes de tabac, es remunta a
l’any 2001. D’ençà s’han produït al
sector regulacions importants com
l’aprovació, el juny de 2004, del
Conveni per al control del tabac, a
l’aixopluc de l’OMS, un conveni que
estableix un marc per als països perquè promulguin lleis integrals de control del tabaquisme. La revisió de la
Directiva obeeix, en part, als canvis
que s’hi proposen.
El desembre de 2012, el llavors nou
comissari europeu de Salut, Toni
Borg, va presentar el primer esborrany del que hauria de ser la més
important modificació de la Directiva fins al moment. Una revisió amb
controvertides propostes que van
provocar la reacció immediata de tots
els estrats de la cadena industrial del

tabac —cultivadors, transformadors,
fabricants, importadors, fabricants de
màquines expenedores, distribuïdors
majoristes, i per descomptat, els estanquers, col·lectius que van quedar
aglutinats sota la Mesa del Tabaco a
propòsit de la Directiva.
Entre les propostes inicials que la
Comissió pretenia imposar s’hi recollien la prohibició de vendre tabac en
màquines expenedores, l’obligació de
comercialitzar les distintes marques
en paquets genèrics (plain packaging) i amb fotografies d’advertència
en un 75% de la superfície i la prohibició d’exhibir el producte en el lloc
de venda; és a dir, en el cas de l’Estat
espanyol, a l’estanc.
Algunes d’aquestes mesures suposaven una vertadera porta d’entrada
al contraban i posaven en perill la la

raó de ser dels estancs espanyols, basats en un sistema de comercialització del tabac amb llicència, model que
l’OMS veu de bon ull per formar part
del Protocol sobre comerç il·lícit de tabac, que ha de contribuir a eradicar-ne
el comerç il·lícit i evitar els productes
adulterats i de mala qualitat.

El primer text de la Directiva
s’aprova amb molts matisos
El camí de la Directiva no ha estat
fàcil. La majoria d’aquestes primeres
propostes, considerades «desproporcionades» o imprudents per la indústria, es van perdre pel camí i, o
bé han desaparegut, o bé han arribat
transformades.
Al llarg de la primera meitat de 2013
va augmentar la pressió sobre
Europa de totes les parts amb arguments per diluir o enfortir la norma. La proposta, finalment, es va
anar «descafeïnant» amb mesures
més suaus.
El juliol de 2013, la comissió formada pels ministres de sanitat de la UE
(coneguda com la Comissió de Salut
Pública o de Sanitat) va pactar que les
advertències sanitàries ocupessin el
75% del paquet (com aquell qui diu,
un empaquetat genèric), la prohibició
del mentol i les cigarretes slim o fines,
i les cigarretes de sabors. Per primera vegada també es va proposar
una regulació de les cigarretes
electròniques.
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La reacció del sector no es va fer esperar, amb campanyes com la promoguda
a l’Estat espanyol per la UAEE, «Cerrado
por Europa», que demanava als eurodiputats espanyols que s’oposessin a
les mesures de la Directiva.
Les esmenes dels països van anar
arribant una rere l’altra (el PP europeu
en va presentar diverses) fins que
l’octubre de l’any passat l’Eurocambra
va fer la seva votació sobre la proposta de Borg: el text definitiu havia
rebaixat les seves pretensions i es va
proposar, a més, una regulació flexible de les e-cigars.

Enrocats per la cigarreta
electrònica
L’Eurocambra va rebutjar la recomanació de la Comissió de Salut Pública de
regular les e-cigars en tots els casos
com a productes medicinals. Només

seria així en el cas de cigarretes electròniques amb propietats curatives
o preventives, que caldria autoritzar
com a medicaments. La resta no podrien excedir els 30 mg/l de nicotina
i haurien d’incloure advertències sanitàries i estar prohibides als menors.
Però aquest text no va agradar a
tothom i alguns eurodiputats van
introduir esmenes perquè consideraven que la cigarreta electrònica és
un producte menys nociu que el
tabac normal. Alguns aspectes més
tècnics, com els nivells de nicotina
permesos, també van ser causa de
discussió entre les institucions europees i els estat membres.
Vist el debat obert al si de la UE,
països com Espanya restaven a
l’expectativa de la decisió europea
abans d’iniciar les pròpies legislacions de l’e-cigarreta, ja de caràcter

urgent. Països com Catalunya es van
avançar amb legislacions parcials
mentre s’estava a l’espera d’una pronúncia europea.
Finalment, el desembre de 2013,
després de dues reunions decisives
entre l’executiu comunitari, els vinti-vuit i el Parlament Europeu, aquest
es va pronunciar en el sentit de regular aquests dispositius com a
tabac.
El Consell de la Unió Europea va donar el seu vistiplau el 14 de març a les
noves normes de la Directiva europea
de productes del tabac aprovades per
l’Eurocambra —el Parlament Europeu— unes setmanes abans. Un text
amb molt poques modificacions respecte a la primera versió del passat
octubre, però amb grans diferències
respecte al primer esborrany presentat per Borg ara fa un any i mig.

Síntesi de les principals mesures de la Directiva
Com seran els paquets del futur?

>

Mostraran obligatòriament advertències sanitàries
en el 65% dels paquets de cigarretes i de tabac
d’embolicar (productes RYO –Roll Your Own), en ambdues
cares; ara ocupen el 40% de la superfície. Això és un 10%
menys del que proposava inicialment l’executiu comunitari, un 75%, i molt menys que el temut paquet genèric (plain
packaging). En qualsevol cas, els estats membres podran introduir altres mesures relacionades amb l’estandardització
i imposar, si convé, el paquet genèric.

>

Els missatges ocuparan la part superior: tindran
una alçada i amplada mínimes de 44 mm i 52 mm
respectivament, i la marca se situarà forçosament a la
part inferior de l’envàs.

El 65%
de la part
frontal i
posterior es
dedicarà a
advertències
sanitàries

Nom i adreça
del fabricant
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>

Els laterals dels paquets de cigarretes també
hauran d’incloure advertències. N’ocuparan un
50% de la superfície, amb una alçada i amplada mínimes
de 43 mm i 20 mm respectivament. Aquests laterals inclouran missatges del tipus «Fumar mata, deixa-ho ja»;
«Fumar mata», o «El fum del tabac conté més de setanta
substàncies que sabem que causen càncer» en lloc de
les actuals llegendes que informen sobre els nivells
de quitrà, nicotina i monòxid de carboni (TNCO).

?

I què passa amb els productes
de tabac menys comuns?

>
El 50% dels
laterals
portaran
missatges
amb alertes
sanitàries

Els estats membres tindran un marge de
discreció en les normes d’etiquetatge
de productes diferents de les cigarretes i el tabac d’embolicar, com ara els cigars, els purets,
el tabac de pipa i els productes sense combustió. Quedarà a discreció de cada país eximir
aquest productes d’un etiquetatge rigorós amb
advertències sanitàries combinades amb imatges i text, però en tot cas hauran de dur una
advertència general i una de text addicional.

>

Els productes sense combustió sí que
hauran de tenir advertències sanitàries,
a les dues superfícies més grans de l’envàs, amb
normés específiques de mida i ubicació.

REPORTATGE

Empaquetatge

>

Per garantir la visibilitat de les advertències, els
paquets de cigarretes hauran de tenir forma de
paral·lelepípede rectangular i contenir com a mínim
20 cigarretes.

>

Els productes de RYO tindran com a mínim 30 g
de tabac, en lloc dels 40 g que plantejava la
proposta original, i poden tenir forma de paral·lelepípede
rectangular o cilíndrica, o presentar-se en bosses.

Informació enganyosa

>

No es permetran elements promocionals o que
indueixin a confusió en els paquets. Això inclou,
per exemple, referència a estils de vida, sabors i aromes,
o la seva absència (com ara «sense additius»). Tampoc
es podran fer ofertes especials o suggerir que un producte en particular és menys nociu que un altre.

Imitacions

Fora aromes i només
es toleraran alguns
additius essencials

>

>

Es prohibeixen certs productes d’imitació, com
per exemple, els paquets de cigarretes que simulen pintallavis o maquillatge, que resulten molt atractius i van dirigits a un públic femení jove.

Traçabilitat

>

La Directiva introdueix a la UE un sistema de
traçabilitat a tota la cadena de producció que
inclou sistemes (com hologrames) visibles i invisibles
que ajudin les autoritats i els consumidors a detectar els
productes il·legals.
Els primers productes que s’incorporaran a la traçabilitat
seran les cigarretes i els productes RYO.

Vendes transfrontereres

>

No es prohibeixen en l’àmbit de la UE, però els
estats membres podran impedir aquestes vendes. Si ho fan, els comerços detallistes (a l’Estat espanyol, els estancs) no podran subministrar a consumidors
d’aquests països membres en qüestió.
Si, per contra, no ho prohibeixen, els detallistes hauran
de notificar la seva activitat abans de la primera venda
a l’estat membre en què estiguin situats, i en aquells
estats membres a qui venguin els productes. També
hauran d’establir un sistema per verificar l’edat i no
vendre a menors i adolescents.

En les cigarretes i els productes d’embolicar, no
podran usar-se aromatitzants en quantitats
que donin al producte una aroma diferencial, distinta,
de la del tabac.

>

La Directiva prohibeix les cigarretes i els productes d’embolicar que tinguin una aroma característica. Els estats membres i la Comissió podran consultar un panel consultiu europeu independent abans de
prendre decisions en aquest sentit.

>

El mentol es considera una aroma i quedarà
prohibit després d’un període de desaparició
gradual de quatre anys. Aquest període també s’aplica a
tots els productes que tinguin més d’un 3% de quota de
mercat a la UE.

>
>

Les aromes es podran mantenir, de moment, als
altres productes de tabac.

Els additius necessaris per produir el tabac, com
el sucre, continuaran estant permesos. També
altres substàncies que figuraran explícitament en una
llista d’additius addicionals autoritzats en les cigarretes i el tabac d’embolicar que la Comissió establirà, amb
concentracions específiques.

>
>

La Directiva no discrimina entre les diferents varietats de tabac.

Els fabricants hauran de notificar la llista
d’ingredients i les seves quantitats, detallat segons les marques i tipus de producte, i les seves emissions
i continguts alliberats.
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Cigarretes electròniques

>

Els fabricants hauran d’indicar si és un producte
medicinal i demostrar que posseeixen propietats
per tractar o prevenir malalties. En aquest cas hauran de
complir amb la Directiva de productes farmacèutics
i no podran contenir més de 30 mg/ml de nicotina.

>

Si no es venen com a producte medicinal, tindran
les mateixes restriccions publicitàries que el tabac normal. Per
tant, no es podran publicitar a
mitjans audiovisuals i escrits.

>

Tanmateix, la Directiva també preveu un període de
transició per a totes les categories de productes, a fi
que els fabricants i
minoristes tinguin
temps d’esgotar les
seves existències.

Als estancs ens caldrà mantenir
la ment oberta i gestionar de
la millor manera la nova situació

En aquest cas, les advertències ocuparan el 30%
de la superfície a la part frontal i del darrere de

l’envàs.

La nova Directiva preveu un període de dos anys perquè
els estats membres la transposin i adaptin la legislació
nacional d’acord amb la Directiva revisada. Això vol dir
que la majoria de les noves normes seran efectives la
primera meitat de 2016.

Finalment, s’ha establert un termini de
quatre anys perquè
desapareguin progressivament tots els productes amb
més d’un 3% de quota de mercat de consumidors a la UE,
com ara els mentolats.

Ja es considera cigarreta electrònica
qualsevol dispositiu que pugui alliberar nicotina
Les primeres i tímides regulacions de l’e-cigarreta
han obert un camp de batalla entre detractors i elogiadors europeus
Vapejar i la cigarreta electrònica s’han
convertit en omnipresents en el nostre imaginari social. Després que la
Llei del tabac en restringís fortament
el consum en espais públics i privats,
l’ús d’aquests dispositius ha proliferat. Les alertes sobre les possibles
problemàtiques associades al seu ús
—i les seves suposades propietats

terapèutiques— no van trigar a arribar i la seva regulació va esdevenir,
d’avui per demà, un afer d’extrema
d’urgència.
Per apagar el foc, i davant la inactivitat legislativa de les institucions
europees i l’Estat espanyol, que continuaven indecises sobre el seu trac-

tament com a producte sanitari o
producte de tabac, algunes comunitats autònomes, com Catalunya,
van aprovar les primeres mesures per
restringir-ne el consum.

Els dubtes sobre el
tractament del producte
n’han demorat la regulació
El mes de març, la cigarreta electrònica va quedar regulada a la Llei
28/2005, de mesures sanitàries davant del tabaquisme. Aquesta vegada la reforma ha arribat de la mà de
la Llei del consum mitjançant una
pràctica ja habitual en aquesta legislatura —no sabem si per marejar la
perdiu o per manca de previsió—,
que consisteix a introduir esmenes
a lleis que no tenen res a veure amb
l’objecte que es regula.
La nova norma introdueix la primera regulació de la cigarreta electrònica en l’àmbit estatal. La norma
recull, entre altres mesures, l’acord
adoptat entre el Ministeri de Sanitat i
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les comunitats autònomes el mes de
desembre passat en referència a l’ús
d’aquests dispositius a determinats
espais públics.
La regulació arriba amb retard. Amb
força retard. Tot i la pressió que exercien les comunitats i els col·lectius
sanitaris i antitabac perquè es regulés
de forma imminent l’ús i venda dels
dispositius de vapeig —amb i sense
nicotina—, l’executiu espanyol no es
pronunciava sobre el tema a l’espera
d’una postura oficial de les institucions comunitàries, tot i que ja
s’albirava cap a on bufaria el vent: el
Comisionado para el Mercado de Tabacos acabava d’autoritzar-ne la venda als estancs perquè els considerava
un article de fumador.
Però la postura europea també va ferse esperar. No va ser fins al desembre
de 2013 que els membres del Consell
de la UE i del Parlament Europeu van
arribar a un pacte sobre la seva regulació. Un acord sobre un assumpte que mantenia en joli i sabotejava
l’aprovació definitiva de la directiva
comunitària sobre tabac.

Prohibit vapejar,
amb nicotina o sense
Les noves normes
comencen
per
acotar la definició
de forma decisiva,
amb un redactat
que no deixa marge de dubte sobre
els productes que
queden regulats a
la Llei. Així, el tradicional mot SEAN
«sistema electrònic
d’administració de nicotina» (ENDS, en
anglès) passa a ser a la Llei un «dispositiu susceptible d’alliberament de
nicotina», independentment de si el
cartutx o recàrrega que s’adquireixen
contenen nicotina o no.

text
s’aprova ignorant
les recomanacions
del sector
El

El text aprovat al Senat al març no té cap
modificació respecte al text remès al Congrés; és a dir,
el Partit Popular no ha tingut en compte cap de les
249 esmenes presentades per la resta de partits.
L’esmena presentada per CiU reflectia les
recomanacions del sector d’expenedories respecte
a la venda de cigarretes electròniques només
a estancs i botigues exclusives, i amb
prohibició de venda a menors i
per menors.

el dispositiu sense cartutx, que pugui
utilitzar-se per al consum de vapor
que contingui nicotina mitjançant un
broquet (boquilla)». Aquestes cigarretes electròniques podran ser, a més,
«d’un sol ús, recarregables mitjançant
un contenidor de càrrega, o recarregables amb un cartutx d’un sol ús».

en els espais a l’aire lliure de centres
universitaris i d’adults. Aquest darrer punt fa trontollar en certa manera els motius de la mesura, sabentse com és sabut que la majoria de
fumadors s’inicia en l’hàbit de fumar
de molt jove, just en la franja d’edat
estudiantil.

Nieto: «Entenem que l’e-cigarreta és
equiparable a un article de fumador perquè
s’utilitza com un complement o substitutiu
de la cigarreta convencional i perquè vapejar
presenta una innegable similitud i
comparteix elements comuns amb fumar»

Quins són, doncs, aquests dispositius?
Tot i que la nostra ment probablement
ens porti la imatge d’un aparell que
imita quasi a la perfecció una cigarreta
tradicional, una e-cigarreta és «qualsevol producte o qualsevol dels seus
components, inclosos els cartutxos i

El seu consum i venda
s’equiparen al tabac
El consum de cigarretes electròniques queda sotmès a les mateixes
previsions que s’estableixen per al
consum de tabac, però amb matisos.
De moment, ha quedat prohibit consumir-les a centres i dependències
de les administracions públiques i
entitats de dret públic; establiments
sanitaris, fins i tot en els espais a
l’aire lliure o coberts d’aquests recintes; i a centres educatius, excepte

Tampoc no es
podrà fumar als
parcs i zones de
joc infantils, ni
en els mitjans de
transport públic,
però no se n’ha
prohibit el consum a bars i restaurants.

Tots aquests centres i dependències hauran de col·locar
en un lloc visible cartells que anunciïn
la prohibició de vapejar, tot indicant,
si hi són, les zones on poder fer-ho.

La regulació
publicitària va
encarada a
protegir el menor
Tot i que tota la publicitat d’aquests
dispositius ha d’indicar de forma
clarament visible que conté nicotina, i explicitar que crea molta
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addicció, la seva emissió se centra
bàsicament a protegir els menors
d’edat. Per això:
No se’n pot fer publicitat en programets dirigits a menors ni quinze minuts abans ni després de la
seva transmissió, ni en la franja
horària de 16.00 a 20.00 hores.
Se’n prohibeixen la distribució gratuïta i la publicitat de cap mena en
llocs freqüentats per menors.
Tampoc no se’ls podrà atribuir propietats terapèutiques que no hagin estat
reconegudes per un organisme públic
competent, i a més, els mitjans de comunicació i publicistes tindran sis mesos
per adoptar un codi d’autoregulació
sobre les modalitats i contingut dels
missatges publicitaris de les e-cigs.

» Què no va prosperar?
Algunes de les mesures més polèmiques proposades per Borg el desembre de 2012 no van
prosperat gràcies a les esmenes presentades
pels eurodiputats dels diferents països, la veu
del sector:
» L’ocultació del tabac en els punts de venda.
L’obligació de mantenir ocults a la vista del
consumidor els paquets de tabac en el punt
de venda —en el cas d’Espanya, els estancs.
La inversions econòmiques que hagués calgut
fer per ocultar els paquets podrien haver estat
importants.
» La prohibició de vendre tabac en màquines
expenedores (vending).
Les empreses fabricants de màquines expenedores n’haguessin estat les afectades més
directes, ja que n’obtenen el 40% de la seva facturació anual del tabac.
» Els paquets genèrics o estàndards (plain
packaging). Comercialitzar les cigarretes en
paquets genèrics, sense logotips ni imatges
de marca, amb grans llegendes, pictogrames
i advertiments i amb fotografies dissuasives
tant a la part posterior com a la part frontal.
Per reduir l’efecte publicitari es proposava un
paquet senzill: només dos colors i el nom de
la marca (amb una mida preestablerta), però
sense logotips ni altres trets distintius.
» Les «cigarretes genèriques» o la prohibició de
l’American blend. L’eliminació de determinats
ingredients i aromes hagués unificat el sabor de
les cigarretes amb productes molts semblants
o iguals entre una i altra marca. L’estratègia de
diferenciació de marca basada en el producte
s’hagués vist durament atacada i hauria quedat
bàsicament com a punt de competència el preu.
El sector ho considerava un atemptat sense
precedents als drets de propietat intel·lectual,
comunicació de marca i llibertat d’empresa i de
competència.
» Cigarretes fines o slim. Es va rebutjar la proposta de la Comissió de Salut Pública de prohibir la comercialització de cigarretes fines o
slims de menys de 7,4 mm de diàmetre.
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La Federació es mou
Reunions amb CiU i el PP català per mirar
d’incidir en la regulació de les e-cigs

CiU acorda amb la Federació
presentar una esmena per tal que
només es puguin vendre e-cigs
a estancs i botigues exclusives
 6 DE FEBRER DE 2014 – SEU DE CIU A BARCELONA

E

ls representants de la Federació Catalana d’Estanquers
van sortir satisfets de la reunió mantinguda amb les diputades de CiU Maria Concepció Tarruella i Lourdes Ciuró a la seu
del partit a Barcelona, a propòsit de
la cigarreta electrònica.

Les diputades van manifestar la voluntat de CiU de presentar una esmena a
la Llei del consumidor, que s’estava tramitant en aquell moment, per demanar, per sobre de tot, la protecció del menor davant les e-cigs: «prohibició
de venda a menors i per menors».
Després d’escoltar la veu del sector, la FCE, que va fer incís en la dispersió
en la venda i la impossibilitat que això provoca per controlar el producte i
a qui es ven, el grup parlamentari va estar d’acord a afegir una esmena que
concreti que la venda d’e-cigs sigui només a estancs i botigues exclusives
d’aquest producte.

El PP rebutja presentar l’esmena
 3 DE MARÇ DE 2014 – SEU DEL PP A BARCELONA

T

ot i la bona voluntat mostrada per la diputada catalana del PP Dolors Montserrat, el partit dels populars finalment no va presentar
l’esmena proposada per la Federació Catalana a la reunió del mes de
març entre ambdues organitzacions.
Es va explicar a Montserrat l’esmena redactada referent a la prohibició de
venda a menors i per menors (com en els estancs) i la venda exclusiva en
botigues especialitzades i estancs.
A la reunió també es
va parlar de l’informe
de la CNMT i el seu
estat actual, i sobre
l’IVA i problemàtica
de la facturació amb
el segon canal.
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La revisió del RD 1199/1999 continua latent
El nou RD 1199/1999 modificat, que
desenvolupa la Llei 13/1998, del tabac, continua donant sorpreses en el
seu camí d’incomptables reunions,
informes preceptius, comissions, audiències, esmenes i esborranys.

Novetats que inclou el darrer esborrany:

El darrer retoc es va fer públic el mes
de març, en la seva darrera fase de
tramitació, amb un text normatiu que
inclou importants novetats que se sumen a les mesures anunciades a inicis d’any. El text continua mantenint
la gestió delegada a l’expenedor dels
punts de venda amb recàrrec i la resta de mesures.

3Comercialització de nous productes. Només caldria omplir una declara-

3 Lloc de residència i ubicació. Ja no caldria residir a la mateixa localitat
que l’expenedoria, o en una localitat propera, i s’eliminen les causes actuals
que motiven els canvis d’emplaçament. També es rebaixarien de cinc a tres els
anys perquè un nou titular pugui sol·licitar canvi d’ubicació.

ció responsable (sense sol·licitar autorització) per vendre nous productes i serveis. El CMT hauria de respondre en trenta dies si ho accepta o no. No presentar
aquesta declaració es consideraria una infracció greu.

3Extensions transitòries. Les podria sol·licitar qualsevol expenedoria del
municipi o dels municipis limítrofs.

3Procés de subhasta. S’eliminarien els criteris de solvència tècnica i econòmica del plec, i s’exigiria acreditar que es té capacitat legal per exercir el comerç.
En el plec també hi hauria de constar que el nou concessionari es compromet a
posar els «mitjans suficients per desenvolupar el servei», un compromís que es
podria considerar una obligació essencial del contracte.

3Expenedories complementàries.

No caldria disposar de local previ a la

concessió.

3Emmagatzematge.

El CMT tindria en compte l’augment de vendes
de l’expenedor i la disponibilitat de locals a la zona per donar autorització
d’emmagatzematge a altres locals.

3Transmissions. No s’exigiria el període de cinc anys de titularitat per poder transmetre-la inter vivos.
YOLANDA CERVIÀ
Periodista
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Fotografia

Juan Luis Nieto
President del Comisionado para el Mercado de Tabacos

Serà recordat, sens dubte, com el president
amb qui s’han viscut algunes de les
modificacions legislatives més importants
a la indústria del tabac.
Amb una àmplia formació universitària en dret, economia i finançament
d’administracions públiques, Nieto ocupa des de febrer de 2012 la
presidència del Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT), organisme
que regula el mercat de tabac de tot el territori estatal. Nascut a Madrid el
1957, l’actual president compta amb una llarga trajectòria professional en
l’àmbit públic, on hi ha desenvolupat diversos càrrecs de rellevància.
Casat i amb tres fills, es confesa fumador moderat.
Des que exerceix la representació legal
de la direcció del CMT, Nieto se les ha
vist cara a cara amb algunes de les reformes legals més transcendents
en les labors del tabac, tant a Europa
com a l’Estat espanyol: la magnànima
modificació de la directiva comunitària

del tabac (DPT), que ha aixecat passions a tot Europa; les primeres i tímides regulacions de l’e-cigarreta, tant a
l’Estat espanyol com a la Unió Europea,
que ha obert un camp de batalla entre
detractors i elogiadors; ha comprovat
de primera mà les primeres conse-

qüències de la darrera gran modificació de la Llei 13/1998, d’ordenació
del mercat del tabac; i per descomptat, ha estat al capdavant de la
més important modificació del RD
1199/1999, que regula el mercat del
tabac i les expenedories estatals.
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I és precisament en els canvis d’aquesta
Llei i d’aquest decret, d’imminent entrada en vigor, en què ens centrarem
en aquesta entrevista amb el president, un dels artífex de la reforma. No
hem volgut desaprofitar l’ocasió, tanmateix, per saber la seva opinió sobre
temes tan cabdals com el contraban,
la caiguda de vendes o la regulació de
la cigarreta electrònica.
De tota aquesta gran reforma, en
destaca notablement el canvi de sistema de concurs a subhasta per a la
concessió d’expenedories.
Què ha impulsat a aquest canvi
tan notable?
Sí, d’entrada pot semblar un canvi
notable. La majoria dels canvis normatius solen respondre a l’intent
d’adaptar la norma a la realitat, que
per bé o per mal del ciutadà, sempre
va més de pressa.

Ens ho pot aclarir?
Si mirem aquest «canvi» amb un xic
de perspectiva, trobem que l’any
2005, amb l’aprovació de la Llei
24/2005, de reformes per impulsar
la productivitat, s’aprovaren dues
mesures de, en opinió meva, gran
transcendència estructural a la xarxa
d’expenedories: una, permetre transmetre expenedories a persones no
familiars del titular; i dues, reduir a
vint-i-cinc anys el termini de les concessions des d’ençà.

És a dir, que «comprar» expenedories ja ve de lluny.
D’ençà hi ha hagut cap a tres mil
transmissions intervivos: operacions
de compravenda d’un estanc per a les
quals es va pagar un preu. És a dir,
ja fa vuit anys que existeix la possibilitat d’adquirir un estanc mitjançant
un pagament. Ara, amb el canvi de
concurs a subhasta, i respectant els
mateixos criteris de solvència per ser
estanquer, s’introdueix aquesta possibilitat també per als nous estancs.

«El sentit comú ens diu
que les noves expenedories
s'han d'ubicar en les zones
actualment desateses»
El 2013 vostè va anunciar a l’assemblea
general de la unió d’estanquers de
Barcelona que l’objecte de la subhasta era donar resposta a les zones més
desateses.

Mercado

de

Tabacos

Les zones desateses són l’únic
criteri per determinar la ubicació
de noves expenedories?
És, sens dubte, un criteri fonamental.
El sentit comú ens diu que han de ser
on ara no n’hi ha. Ara bé: en quin ordre?, quantes?, en quant de temps?
Això ja és més difícil de contestar. Tanmateix, es tindran en compte els polígons més desproveïts i també altres
zones, com les de recent urbanització
o els llocs on hi ha hagut extincions o
revocacions. I això no ho diu el Comisionado, sinó la Llei. La convocatòria
se centrarà en llocs definits amb criteris comercials, de rendiment, de distàncies d’expenedories i de població.

Fotografia

cedida pel

Comisionado

para el

Preu lliure o preu mínim de sortida?
Efectivament, hi haurà un preu mínim
de sortida. Voldria subratllar que cal
tenir en compte l’escenari de baixada
de vendes de labors, i per tant, aquesta nova convocatòria ha de servir per
ajudar, o si més no, no perjudicar els
estanquers actuals, i afavorir que
les vendes il·legals i el contraban disminueixin o fins i tot, desapareguin.
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Per això considerem important completar el mapa d’expenedories amb criteris
de sostenibilitat: el preu sempre ha de
guardar una certa proporcionalitat amb
els ingressos i despeses futurs dels nous
estancs, però també dels existents.
A Catalunya, quantes expenedories, generals i complementàries, hi ha previst convocar?
Seria imprudent per part nostra
avançar números, donat que estem
en fase d’estudi dels polígons, les
necessitats… És complex i cal temps.
Però aquest procés assentarà la base
en dos punts: garantir el subministrament a tots els punts geogràfics,
i que sigui rendible, sostenible. Per
tant, estudiarem expenedories de totes dues tipologies.
La cigarreta electrònica ha aixecat
polseguera des del seu recent boom a
tot Europa. A l’Estat espanyol, el Comisionado en va autoritzar la venda als
estancs l’any passat.
Per què la seva decisió d’autoritzar
la venda d’e-cigars als estancs?
Entenem que és equiparable a un article de fumador. Per què? Perquè
s’utilitza com un complement o substitutiu de la cigarreta convencional;
perquè vapejar presenta una innegable similitud i comparteix elements comuns amb fumar; i finalment, perquè
no perjudica la imatge del monopoli.
La resolució del Comisionado de 25 de
octubre de 2013 va equiparar la cigarreta electrònica a la categoria d’article
de fumador, permetent així implícitament als estanquers vendre-la sense
necessitat cap autorització expressa.
Aquesta resolució fou la resposta expressa a la sol·licitud de la UAEE, un
col·lectiu que es platejava aquesta
necessitat davant d’una realitat que
s’estava vivint en aquell moment, amb
establiments que venien un producte
que llavors, i encara avui dia en part,
mancava de regulació específica sobre
les seves condicions de consum i venda.
Com és que es va trigar tant a
prendre la decisió?
Trigat tant? Miri, d’això, hi ha opinions per a tots els gustos. Em quedo
amb les positives, les que sostenen
que «és millor tard que mai». Al CMT
hi ha gent amb més de trenta anys

al «negoci», i jo li dic que la realitat
continua sorprenent a tothom.
De bones a primeres, un aparell
anomenat tècnicament SEAN «Sistema Electrònic d’Administració de
Nicotina», és —i suposo que vostè
coincidirà amb mi— per parar-s’hi a
pensar. A Europa encara hi ha molts
països que s’ho estan pensant.
Cal observar i ser prudent a proposar
solucions. Espero que no ens haguem
equivocat i veurem com evoluciona
tot. Estarem atents.
Considera, com apunta la Comissió Europea, que les e-cigars
s’han de tractar com productes
de tabac?
La Directiva ha ampliat el seu àmbit
d’aplicació a les cigarretes electròniques, assimilant-les a la resta de
productes de tabac, però exigint un
seguit de garanties, com la concentració màxima de nicotina en 20 mg/
ml i la mida dels cartutxos d’un sol ús
de màxim 2 ml. Tanmateix, dos anys
després d’entrar en vigor, la Comissió haurà d’informar del seu risc potencial per a la salut pública. Pensem
que li cal un marc normatiu.
En l’àmbit estatal?
A altres països com França o Itàlia
s’han proposat mesures parcials, però
sembla que les postures a Europa encara no estan tancades. Com saben,
al projecte de llei que modifica la Llei
del consumidor i que s’està tramitant
actualment s’hi ha inclòs la modificació parcial de determinades disposicions de la Llei 28/2005, de mesures
sanitàries davant del tabaquisme.
Aquí es defineix què és «un disposi-

tiu susceptible d’alliberar nicotina», i
se’n regules alguns aspectes. Pretenem reforçar la protecció al menor
evitant-n’hi l’accés, molt semblant al
que fan vostès, els estanquers.
Centrem-nos ara en les vendes
de labors de tabac, que ja acumulen quatre anys consecutius de
baixades continuades…
Quan parlem de números, abans
de fer-ne un judici hem de tenir en
compte que la percepció és subjectiva. Quan entro a un estanc i pregunto
a l’estanquer com li va… En fi, avui
dia, encara que la premsa doni dades
positives, cap comerç les veu traslladades a la seva venda diària. I els
expenedors no són aliens a aquesta
situació.
Però és evident que hi ha un factor
econòmic de crisi que afecta les vendes de les labors de tabac, tot i que
no és l’únic: l’evolució dels preus,
molt marcada per la fiscalitat; la regulació sanitària del seu consum, la
gran xacra del contraban… Tot això
està interrelacionat i actua sobre les
vendes amb diferent intensitat.
Fa dos anys van caure per primera vegada les comissions dels estanquers.
Des de 2004, any en què per primera vegada baixa la venda unitària de
cigarretes, la caiguda acumulada fins
a 2012 se situa una mica per sobre
del 50%. Tanmateix, en termes de comissions per als estanquers, aquesta
caiguda es va produir per primera vegada el 2010 i en anys sencers fins a
2012. S’ha situat una mica per sobre
del 10% en dos anys.
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sistemes d’informació i control
d’ingressos. En el marc del procés
de renovació tecnològica que vivim,
volem garantir l’accés electrònic integral als serveis del Comisionado. Hi
estem treballant.
Si li sembla, entrem ara en matèria
del nou Reial decret 1199/1199
modificat, que introdueix canvis
importants en l’ordenació del mercat del tabac. I molts d’aquests
canvis recauen en els punts de venda en recàrrec (PVR) i en la nova
modalitat de gestió delegada de
l’estanquer.

S’ha produït, per tant, un redimensionament del mercat al qual no són aliens
altres països del nostre entorn, però
que en el nostre pot tenir factors diferencials. Entre ells, la majoria del sector
apunta al contraban, sens dubte.
Quina part d’aquest descens de
vendes atribueix al contraban?
És difícil fer-ne estimacions. Des del
Comisionado, que ens encarreguem
de la gestió del dipòsit dels decomisos que fan el servei de vigilància
duanera i la Guàrdia Civil, podem
aportar dades sobre les captures de
tabac, que no paren d’augmentar:
l’any passat un 30% més que l’any
anterior. És un fenomen complex que
té diferents causes i es manifesta així
amb més dramatisme a uns llocs que
a uns altres: a Cadis, per exemple, la
caiguda anual de vendes ha estat cinc
vegades superior que a Barcelona.
Quines mesures de lluita s’han
emprès?
El compromís de tots els poders públics, i en especial de l’Agència Tributària i de la Guàrdia Civil, és innegable.
També són importants les campanyes. Recentment, la mateixa Mesa
del Tabaco, aglutinant tot el sector,
ha llançat la campanya de lema «A mi
m’importa» (stopcontrabandotabaco.
org), que intenta conscienciar el ciutadà sobre les negatives conseqüències
del contraban, fumadors o no.
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Hi ha previstes mesures per reforçar i evitar la desaparició del
comerç minorista de tabac?
Les xifres apunten a un mercat més
petit, probablement també diferent,
en el qual, a més de les limitacions
reguladores, hi tindran un paper altres factors que poden afectar els
estanquers. Les mesures que pot emprendre un organisme com el Comisionado són vigilar que es compleixin
les regles del joc, que les vendes es
corresponguin amb la demanda dels
consumidors (neutralitat), i que cada
estanc vengui —directament o indirecta— en l’àmbit d’actuació delimitat
per la seva localització.
En aquest sentit, creiem que les reformes de la llei i el reglament que estem
impulsant facilitaran el desenvolupament de la seva activitat i limitaran la
dels que no la respecten, reportant,
esperem, beneficis a tots.
La diversificació pot ajudar-nos?
Sí, sens dubte que pot ser una via,
però sempre respectant els marges
normatius. Crec que des del Comisionado estem fent passes en aquest
sentit, sempre en contacte amb les
associacions d’estanquers.
Canviant de tema. Els estanquers,
podrem algun dia pagar el cànon
de forma fraccionada?
Ho estem estudiant. Probablement
caldrà introduir canvis als nostres

Creu realment que amb la gestió
delegada s’eliminarà la figura del
«maquinero»?
El Comisionado és el primer interessat
a eliminar aquesta pràctica que denomina amb la paraula «maquineros» els
agents que compren a estancs quantitats no justificades i les posen a disposició del consumidor pel segon canal
mitjançant màquines, algunes no autoritzades o que no es corresponen amb
els límits d’autorització. Però estem
empatats a punts amb els estanquers.
Amb això estem segurs del suport de
les associacions. Vosaltres sou qui més
pot aportar per eradicar-la, i qui més
pot guanyar en aquesta lluita.
El nostre objectiu a mig termini és
reduir aquest fenomen a una cosa residual.
Si amb aquesta mesura desapareix el «maquinero», desapareixerà també el límit per recollir
productes a Logista?
Són dos temes diferents. Les limitacions legals per recollir les saques,
principalment les extraordinàries, pretenen limitar l’accés al producte. Parlem
d’explotar un negoci en què el titular té
una relació de subjecció especial amb
l’Administració, és una concessió, i per
tant, les persones no afectes al negoci no poden recollir o portar el tabac.
Avui per avui, aquestes limitacions són
una garantia per a tots.
La responsabilitat de la gestió
delegada recau exclusivament en
l’estanquer. Per què?
És una proposta d’opció per al titular del PVR, que podrà cedir la gestió
de la seva autorització a l’estanquer,
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que coneix més bé que ell les normes i el funcionament d’aquesta explotació.
Ara bé, les responsabilitats de
l’expe-nedor deriven del fet que
l’única persona que tindria accés a
la màquina i el seu contingut seria
el mateix estanquer. La incidència
d’aquesta mesura la marcarà, en
darrera instància, el mercat, i en
concret, l’interès del titular del PVR,
que serà qui necessàriament haurà
d’exercir aquesta opció.
La Llei 13/1998, del tabac, estableix
que han de regir els criteris de neutralitat i territorialitat dels estancs.
Si l’estanquer és el gestor de la
màquina, no es desmunta així un
dels pilars bàsics de la Llei?
Això no hauria d’afectar negativament al criteri de territorialitat. La
neutralitat del mercat pel que fa als
PVR (excloent les vendes fora de la
zona, que continuen essent una infracció) es basa a evitar que els operadors ocupin més canals dels que
la seva quota de mercat els permetria en condicions normals.
Sembla obvi pensar que el fet que
sigui el mateix estanquer qui en
faci la gestió dificultarà les ingerències en la neutralitat, en ser el mateix concessionari qui «controli» la
màquina.

La norma diu que el titular d’un PVR
pot proveir-se «de una de las expendedurías más próximas al lugar
cuyo servicio pretende atender».
Així doncs, el que introduïm és una
mica de flexibilitat a aquesta opció.
Per a la majoria d’aquests estancs,
situats en zones rurals o poc poblades, la venda de tabac és una activitat complementària a l’activitat
comercial principal. Creiem sincerament que aquesta mesura no perjudica ningú. En tot cas, millorarà la
condició del servei.
També permetran que determinats estancs generals optin a
ser complementaris.
De nou, es tracta de donar certa
flexibilitat, més marge d’actuació
comercial als estanquers. Es pretén
activar el mercat mateix i permetre
que les expenedories s’adaptin a
la realitat econòmica i demogràfica
d’on estan ubicades.
La contingenciació en estancs
amb vendes molt per sobre de
la mitjana de la zona, no és
una mesura que suposa una
sanció prèvia a la resolució de
l’expedient?
Adoptar mesures com la paralització temporal de les saques es fa de
forma excepcional i pel temps imprescindible per portar a terme les

«Estem estudiant el pagament
fraccionat del cànon»
També amb la recent modificació de la
Llei 13/1998, del tabac, mitjançant la
Llei d’emprenedoria, perilla el futur de
les Entitats Locals Menors (ELM), que
podrien perdre els PVR que tenen assignats i que potser constitueixen una de
les seves principals fonts d’ingressos.
Això deixaria zones desateses.
Quin objectiu té aquesta mesura,
que sembla que contradiu el principi de territorialitat?
Entenem que l’impacte d’aquesta mesura és molt marginal. A Catalunya,
per exemple, només hi ha quatre estancs (un a Barcelona) que abasteixen
PVR situats en el terme d’una ELM.

accions inspectores, i únicament a
expenedories amb dades significatives de possibles alteracions injustificades en les comandes.
El nostre desig sincer és no haver de
prendre aquest tipus de decisions,
però tampoc podem mirar cap a una
altra banda mentre uns fan trampes
i els altres exerceixen la seva professió honestament dins la legalitat.
El CMT ha organitzat recentment
cursos de formació —ara aturats—
destinats als estanquers sobre els
seus drets i deures. En atenció a la
importància de les modificacions legislatives del sector.

Com preveu formar els nous
estanquers que entrin amb la
subhasta?
Per als expenedors que es vagin incorporant, tant per subhasta com
per transmissió, s’està elaborant el
Manual de acogida, un material informatiu específic perquè puguin
disposar des del primer moment
de referències clares sobre els seus
drets i deures. I hem d’incorporar
les possibilitats que ofereixen avui
dia les noves tecnologies.
I a Catalunya, hi ha previst fer
algun curs?
Els cursos també suposen un important esforç personal i econòmic
per al Comisionado, que es veuria
agreujat si com a regla general, el
personal docent hagués de desplaçar-se físicament a les diferents
províncies.
Aquesta modalitat formativa, fora
de la seu del Comisionado, es considera, tanmateix, amb caràcter excepcional si les circumstàncies ho
aconsellen.
I ja per acabar, voldríem comentar
la polèmica mesura de copiar dades de l’ordinador de l’estanquer
mitjançant un dispositiu USB, sense previ avís, en el transcurs d’una
inspecció. Aparentment es penalitza qui ha modernitzat l’estanc,
i es «premia» qui encara porta els
comptes en paper, que continuarà
disposant de deu dies per presentar
les dades.
Aquesta mesura, no suposaria
un greuge comparatiu? Es preveu que sigui el procediment
habitual?
En aquest aspecte, cal tenir en
compte que el Comisionado no
pot obligar les expenedories amb
nivells d’ingressos baixos a afrontar la càrrega d’adquirir i gestionar
equips i aplicacions informàtiques.
Aquesta modalitat d’obtenir dades de facturació, aprovada recentment en una resolució del Comisionado, té com a línies bàsiques
el principi de menor intervenció i
l’excepcionalitat d’ús. 
YOLANDA CERVIÀ ESPAÑA
Periodista
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ASSEMBLEA GENERAL » TARRAGONA

Augmenta l’assistència
d’estanquers a
l’assemblea tarragonina
L’èxit de la Grossa de Cap d'Any i la crida de Mossos d’Esquadra a mantenir la col·laboració dels estanquers van ser alguns dels temes més destacats d’una assemblea plàcida i amena.

A

mb els primers dies primaverals floreixen les assemblees
generals ordinàries de les
associacions catalanes. Enguany la
primera ha estat la de Tarragona, que
va tenir lloc el 9 de març a La Pineda
(Vila-seca). El dia assolellat i gairebé
calorós no va dissuadir els associats,
que van acudir en més nombre que
l’any anterior a la reunió anual del
seu gremi.

Una assemblea molt breu
Els ponents es van prendre al peu de
la lletra la petició formulada pel president de què fossin breus, i això es va
traduir en l’assemblea més curta dels
últims anys. Una hora i mitja en què
van tenir cabuda fins a deu intervencions que van tocar un gran ventall
de temes.
Després del tràmit habitual de llegir i
aprovar l’acta de l’assemblea anterior,
Josep Servera va presentar la convidada d’honor, Elena Viana, vicepresidenta de la Unión de Asociaciones
de Estanqueros de España.

Data:

diumenge 9 de març de 2014

Hora:

10.30 h

Lloc:

Hotel Gran Palas,
La Pineda (Vila-Seca)

Després de la seva salutació va començar el reguitzell d’intervencions.
El primer a parlar va ser el president
de la Federació i de la Unió de Lleida,
Eugeni Rodríguez, que va considerar que la signatura del conveni amb
Loteria de Catalunya ha estat un dels
encerts més importants últimament,
ja que ha comportat uns ingressos
extraordinaris per al col·lectiu.

Inspeccions «per terra,
mar i aire»
A continuació, Xavier Tamareu, assessor legal del Gremi i de la Federació, va
fer un resum ràpid dels canvis legals

Tamareu: «La reforma de la Llei 13/98
serà menys ambiciosa del que
es preveia inicialment»

Taula presidencial:

Josep Servera (president del Gremi
d’Estanquers de Tarragona), Eugeni
Rodríguez (president de la Unió Provincial d’Estanquers de Lleida i de la
Federació Catalana d’Estanquers), Juan
Ignacio Blázquez (president de la Unió
Provincial d’Estanquers de Barcelona), David Juanhuix (vicepresident del
Gremi d’Estanquers de Girona), Elena
Viana (vicepresidenta de la Unión de
Asociaciones de Estanqueros de España), Joseba Gutiérrez (vicepresident
del Gremi d’Estanquers de Tarragona)
i Xavier Tamareu (assessor legal). Servera va agrair la presència per primera
vegada dels presidents de Múrcia, Jorge López Fuentes, i València, Gabriel
Torrecilla.
ASSISTENts:

170 (90 estancs)

D'esquerra a dreta: Joseba Gutiérrez, Xavier Tamareu, Elena Viana, Josep Servera, Juan
Ignacio Blázquez, Eugeni Rodríguez i David Juanhuix.
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que hi ha hagut durant el 2013, i va
avançar que el principal canvi en el sector, el de la Llei 13/98, no serà de tanta
magnitud com es preveia: «bàsicament
es modificarà la llei perquè digui el que
volen que digui, però la venda per internet quedarà en no res».
Quant a la possibilitat que l’Administració pugui demanar els arxius informàtics en una inspecció, l’assessor
va manifestar que a ell mateix l’havia
agafat desprevingut: «A Catalunya en
això no ens discriminen, i tenim inspeccions per terra, mar i aire, igual que
la resta d’Espanya». Segons Tamareu,

El Gremi va recordar que els associats
tenen assessoria jurídica i assessoria
fiscal a la seva disposició
totes les inspeccions són força iguals
i es guien per un criteri d’ingressos;
per tant, és tan senzill com posar una
norma en el superordinador d’Hisenda
perquè detecti tot sol els estancs que
se surten d’una previsió d’ingressos i
que, per tant, cal inspeccionar.
Encara va tocar un altre tema que
l’Administració ha engegat darrera-

ment, el de la tarifa plana en les
contingències comunes per a la
contractació de treballadors. «Aquesta mesura no és falsa, però és temporal i afecta només les contingències
comunes; per tant, com més alta la
cotització, més alt l’abonament, i s’ha
de mantenir o augmentar la plantilla,
mai reduir-la».
Tamareu va recordar als associats
que la Revista de la Federació Catalana
d’Estanquers i les circulars que s’envien
periòdicament són elements primordials de comunicació, i tot i
així —va continuar— «hi ha gent que
s’excusa en el “jo no ho sabia”, i això
no és acceptable».

Assessoria fiscal
a disposició dels associats

Elena Viana va agraïr al Gremi que l'haguessin convidada a l'assemblea.

Servera va aprofitar la intervenció de
Tamareu per recordar que el somni
de la seva associació era «tenir assessoria jurídica i assessoria fiscal»,
i que ara les tenien totes dues per a
ús dels estanquers associats. Va presentar així l’assessora fiscal, Mercè
Giménez, que va destacar la importància d’assegurar-se que el gestor de
cada estanquer entengui que no és
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estanquers com a facturació, va prosseguir, i per aquest motiu, el Gremi
ha demanat una reunió amb Hisenda
per demanar que tracti els expenedors com a comissionistes.
D’altra banda, i en referència a la Llei
de protecció de dades, Giménez va
explicar que s’ha trobat una solució
més barata amb la possibilitat de renovar per un sol any en comptes de
dos, com es feia fins ara.

Augmentar la col·laboració
dels estanquers amb
els Mossos d’Esquadra
Mercè Giménez es va oferir a revisar les declaracions de renda.

un autònom normal i corrent: «Els
gestors us tracten com a un autònom
comú, i vosaltres no ho sou; un estanc petit pot facturar 800.000 € i us
afecten moltes peculiaritats». També
va alertar que algunes declaracions
d’impostos d’estanquers contenen
moltes errades, que poden derivar
en inspeccions i ensurts. Per aquest
motiu va insistir en la possibilitat que

qui ho desitgi li dugui la seva declaració de renda perquè ella la revisi
gratuïtament abans de donar-la per
bona: «Una inspecció d’Hisenda comprèn els últims quatre anys, per la
qual cosa, si ho tenim malament, són
quatre anys en fals», va advertir.
El que confon molts gestors és que
Hisenda considera la comissió dels

A l’assemblea d’enguany hi va haver lloc també per a un breu incís del
sotsintendent de Mossos d’Esquadra,
l’inspector Joel Boldú, que va fer una
crida a la cooperació dels estanquers
—com també l’han demanada a altres
establiments de risc com ara joieries i
benzineres— perquè informin de persones sospitoses. Gràcies a la informació rebuda durant els cinc anys de
desplegament pel territori s’han pogut
fer moltes detencions i actuacions, però
últimament ha baixat el nombre de comunicacions efectuades pels col·lectius
de risc. Boldú va reiterar la importància
de trucar la policia quan l’estanquer
sospiti d’alguna persona al seu establiment o als voltants, ja que sovint després d’un robatori l’afectat diu haver
vist algú rondant que no li feia el pes.
L’inspector va concretar també un tipus de risc que només poden avaluar
els estanquers: saber si el pis de sobre de l’establiment, si n’hi ha, està
habitat o no, ja que els lladres de
vegades hi accedeixen així.
En acabar la seva intervenció, Boldú
es va endur un aplaudiment entusiasta dels assistents, als quals va recordar que «mai no molesten i és vital
que ens passin informació».

Alarmes i portes blindades,
elements de seguretat essencials

Inspector Joel Boldú de Mossos d'Esquadra.
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Seguint el fil de la seguretat, Servera
va donar pas a Jordi Agramunt, de
l’empresa Prosegur, que ha fet un
pas més i després d’haver signat un
acord amb la UAEE ara s’acosta als
gremis provincials. Prosegur s’ofereix
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a visitar el local, avaluar-lo i valorar
la necessitat de mesures de seguretat
de manera personalitzada.
Aquesta presentació va quedar complementada per la de Llorenç Navamuel, assessor de seguretat de la
Federació, que va voler insistir només en una idea: «Poseu una porta al magatzem. L’alarma limitarà
el temps que el lladre estigui dins
l’establiment, però si té accés directe al magatzem, en pocs minuts s’ho
endurà tot». Les portes més adequades —aconsellà— han de ser blindades, de ballesta o de ferro, «mai
les metàl·liques ondulades, que els

lladres obren pel procediment de
l’obrellaunes en qüestió de segons».
Navamuel va exposar com a paradigmàtic el cas de Mataró, on de vint
estancs n’han entrat a robar a cinc
en l’últim any, i d’aquests només un
tenia porta al magatzem i no se’n van
poder endur res.
Per acabar, va recordar que no totes
les alarmes serveixen per al col·lectiu:
els sistemes sense fils no són
adequats ja que estan pensats per
a entorns domèstics, i els estancs necessiten sistemes volumètrics amb
cable, indicà.

Gràcies a la informació aportada pels
estanquers els Mossos d'Esquadra han
pogut dur a terme moltes operacions

Llorenç Navamuel, assessor de seguretat de la Federació Catalana d'Estanquers.

Repàs de la feina del Gremi
Amb aquesta intervenció es va donar
per conclòs l’apartat de seguretat, i tot
seguit el representant de Banc Sabadell, Joel Díaz, va exposar la satisfacció de l’entitat per l’acord signat amb
el Gremi. Va animar els estanquers a
visitar-los i va recordar que «per sortir
de la crisi hem de concedir crèdit, i
això és el que estem fent. Ens comprometem, com a entitat, a concedir
crèdit en set dies laborables».
Josep Servera va prendre després la
paraula per resumir la feina feta durant el 2013 pel Gremi i per ell com
a president de la Comissió de seguiment de la modificació de la Llei
13/98, que va sintetitzar així: «Ens
hem arremangat perquè la modificació de la llei sigui com menys perjudicial millor per als estanquers. No tot
agradarà a tots, però el que fem és per
vosaltres». El president tarragoní va
afirmar que el reglament comportarà
alguns canvis, però de menys entitat
del que s’esperava, tot i que va deixar
entreveure que hi podria haver una
modificació molt important en la venda d’altres articles als estancs.
Quant a la gran novetat de l’exercici
2013, la Grossa de Cap d’Any,
va explicar que el sector estanquer
n’ha estat el gran impulsor i que les
expenedories en seran el canal de
venda prioritari. Va destacar que enguany ja es podrà vendre a partir
del juny, i va augurar que si tot plegat funciona, els estanquers podran
deixar de vendre loteria de l’Estat
per vendre la Grossa «per facilitat,
afinitat i benefici».
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Servera no es va oblidar de la darrera iniciativa del seu gremi: l’edició
d’un díptic informatiu sobre la
cigarreta electrònica perquè els
estanquers el lliurin als clients que
en vulguin saber més detalls (els assistents ja n’havien trobat un exemplar a la bossa de cortesia). I properament, anuncià, sortiran anuncis
a la premsa local per recordar al
públic que poden trobar la cigarreta
electrònica al seu estanc habitual.
No es podia concloure l’assemblea
sense parlar de la situació econòmica del Gremi, que es troba, indicà
Servera, en una situació molt bona,
tant en termes econòmics com en
persones que treballen a l’associació.
Així mateix, va afirmar que l’esforç
econòmic anirà encaminat a formar
gent jove per incorporar-se a la junta. I en aquest moment va donar una
notícia que pocs s’esperaven: Ser-

Una mà innocent va treure els números afortunats.

vera, president durant catorze anys
del Gremi, va anunciar que s’està
plantejant no presentar-se l’any
que ve a les eleccions a la presidència i que actuarà en funció de
la confiança majoritària dels socis i

de si es presenten candidatures alternatives o no.
Quan el president va acabar, va
oferir la paraula als assistents en
un torn de precs i preguntes, però
sorprenentment ningú no va fer cap
intervenció. Això ratifica la feina que
es fa en el dia a dia de l’associació
i d’ell particularment, atenent tot tipus de consultes i dubtes.
Així, i davant la sorpresa de tothom, es va passar a un sorteig de
tres bons regals, novetat d’enguany
i que reflecteix el bon clima que regna al Gremi. Els estanquers presents
havien rebut en entrar una papereta
amb un número que no sabien per
a què era: van resultar ser els números que se sortejaven. L’estanc
d’Alfara es va endur un cap de setmana en un hotel amb spa; l’estanc
Tarragona 2 es va endur un viatge
a Roma de cinc dies, i l’estanc de
Campredó, un creuer de cinc dies
pel Mediterrani.
Enmig dels aplaudiments i l’alegria
que es va encomanar entre tots els
assistents es va donar l’assemblea
per acabada, i com que era més
aviat de l’hora prevista per al dinar de germanor, els estanquers
van sortir als jardins de l’hotel per
conversar animadament mentre fumaven i aprofitaven un dels primers
dies càlids de l’any. 
VIOLETA ROCA
Periodista
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A partir del mes de maig es
podran reservar números de
la Grossa Cap d’Any 2014
Aquest any la Grossa Cap d’Any tindrà més bitllets de cada número.
Els bitllets es podran comprar desprès de Sant Joan.
Enguany ja es posaran els bitllets a la venda després de Sant Joan. Així s’incentiva la venda durant l’estiu, època en què la mobilitat de les
vacances afavoreix la compra de números
en indrets diferents dels de residència.
A més, aquesta compra podrà ser «a demanda», és a dir, que es podrà reservar el
número que més ens agradi, cosa que no
es va poder fer en el sorteig anterior.
Això implica, però, preveure què cal fer
en el cas que alguns números aixequin
passions, de manera que ja s’ha pensat
en el sorteig com a eina per assignar
un número a qui en vulgui comprar
tots els bitllets. Els números que ara
mateix ja se sap que tindran molta
demanda són els relacionats amb
el procés que viu Catalunya: el
1714, el 2014 i el 91114, data
de la consulta.

La clau de l’èxit
Elsa Artadi, directora general de
Tributs i Jocs de la Generalitat, afirma
que l’èxit per sobre de les expectatives de
la loteria Grossa Cap d’Any té dos factors
clars: el preu —el bitllet val una quarta
part que l’espanyola— i el fet de ser catalana, de casa. I admet sense embuts que
la pretensió d’aquesta loteria és prendre
terreny a la loteria estatal. «Les vendes del
sorteig de Nadal de la Lotería Nacional a
Catalunya han caigut el doble que a la resta de l’Estat.
Que el sorteig hagi funcionat molt més bé
del que s’esperaven no significa que les coses ja estiguin dades i beneïdes; al contrari, és el moment de revisar què es pot fer
encara més bé i introduir millores de cara
al proper sorteig. Així, a més d’avançar la
venda i de poder reservar el número que ens
interessi, s’ha previst també ampliar l’emissió
de bitllets.
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S’emetran més bitllets
de cada número
L’any passat es va fer una primera tirada de trenta bitllets, i en veure que
es venien molt més ràpid del previst,
se’n va fer una segona. Ara que ja
tenen més experiència, en faran una
emissió més gran d’entrada —encara
s’està estudiant de quina quantitat—
que es posarà a la venda de cop. Això
permetrà satisfer grups com ara les
empreses, que donen o venen loteria
als seus treballadors, i poder fer participacions.
«L’any passat estàvem treballant amb
una xarxa que no era la nostre habitual, perquè nosaltres no tenim administracions de loteria, per això molta
gent no sabia ben bé encara on trobar
els números». Tal com Artadi admet,
això «és una qüestió de tradició; ens
falta consolidar els punts de venda
perquè tothom sàpiga on es pot comprar la loteria catalana».
Amb tota aquesta feina per davant,
Loteria de Catalunya posposa temporalment la idea de crear més sortejos
extraordinaris aprofitant dates assenyalades al nostre calendari. La intenció és consolidar la Grossa —i, de
pas, recuperar vendes dels altres sortejos catalans—, i ja hi haurà temps
per crear nous sorteigs. 
Revista trimestral de la Federació Catalana d’Estanquers
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L’aula virtual d’Lk Bitronic,
la nova proposta
per a la formació continuada
de l’estanquer
El desenvolupament dels seus productes i la formació dels
clients és un dels valors fonamentals d’Lk Bitronic

La formació continuada és el remei per no quedar-se enrere i estar
sempre a l’avantguarda del sector, i l’aula virtual és una solució
per democratitzar i facilitar l’accés als cursos de formació. Cursos
personalitzats a distància, però amb els avantatges del curs presencial.
La pensadora Hannah Arendt afirmava, probablement amb raó, que «el
món canvia tan de pressa, que correm el risc de no saber què és el que
ha canviat». Abans les coses anaven
més a poc a poc, totes, però avui dia
el món és diferent.
La informació flueix a molta velocitat
i la vida li segueix el ritme. Un món
que canvia ràpidament és també un
món que ens deixa enrere encara més
ràpid. La formació, la contínua formació, és l'eina per adaptar-se al constant canvi, per reprendre el fil sempre
esquiu d'una realitat que evoluciona a
passos engegantits.
La informàtica també està immersa
en aquesta velocitat i constant canvi
i presenta noves millores per adequarse al mercat, oferir més recursos als
seus usuaris, i complir amb noves normatives que afectin el nostre sector.
Tots aquests canvis, no obstant
això, no serveixen per a res si qui ha
d'usar-los no sap com fer-ho i refusa
la necessitat d'aprendre.

És necessària la formació
continuada?
En Joan, un company estanquer, em
comentava fa un temps que ni necessitava aprendre més informàti-

38

ca, ni tenia intenció de fer-ho. Avui
riem junts comentant com ha canviat
d'opinió en els últims mesos, des que
la seva filla va marxar a estudiar a
l'estranger.
En Joan té equipament informàtic
de Bitronic des de fa més de deu
anys i l’usa diàriament per treballar:
vendre, fer la comanda i actualitzar
preus, però no aprofitava altres opcions. Ell mai havia volgut aprendre
més que el mínim. Es negava amb
tossudesa supina a provar noves co-

ses i a gestionar millor el seu negoci.
La necessitat, però, mou muntanyes,
i n’hi ha poques de més intenses que
la necessitat d'uns pares de saber que
la seva filla, a milers de quilòmetres
de distància, està bé.
Malgrat els seus 56 anys i malgrat la
seva reticència, en Joan es va animar a
entrar a Facebook, la xarxa social on la
seva filla comparteix fotografies i experiències diàriament amb la seva família, i a usar Skype, el programa gratuït
per fer trucades a través de l'ordinador.
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Ell mai va pensar a entrar a Facebook o
a usar Skype, ni a treure més profit dels
ordinadors, però ha canviat d'opinió: ara
creu que la informàtica és senzilla i que
li fa la vida més còmoda. L'experiència
d'aprendre’n una miqueta més per poder parlar regularment amb la seva
filla li va fer adonar-se que també pot
aprendre una miqueta més per controlar
millor el seu estanc, i des de fa alguns
mesos s'ha convertit en un usuari habitual de l'oferta formativa de Bitronic.

La formació continuada, el
primer pas cap a l’èxit
A més de la tradicional connexió
remota, que permet a l’estanquer
veure al personal de Bitronic moure
l'ordinador a distància, aquesta nova
opció formativa també incorpora una
webcam o càmera integrada que els
permet veure el formador de Bitronic

Actualment, Lk Bitronic ofereix als seus clients les següents alternatives
per reciclar-se o aprofundir en l'ús del seu programa de gestió:

Formacions personalitzades en les seves oficines i delegacions.
Cursos personalitzats online, a través d'internet i telèfon.
Presentacions temàtiques per províncies.

A més, des del 31 de març, Lk Bitronic ha incorporat un nou sistema
de cursos online que consisteix en
la creació d'una aula virtual on es realitzen diàriament cursos de formació per a estanquers.
Aquests cursos tenen un temari definit que està estructurat en diversos
graus de coneixement i que pretén
respondre a les preguntes habituals
sobre el control de l'estanc. Tenen
una durada aproximada d'una hora,
de la qual 35-40 minuts es dediquen
a l'explicació del temari i 20-25 minuts, a resoldre els dubtes que vulguin plantejar els assistents.

en directe, com si el formador estigués a l'estanc.
La diferència principal d'aquesta
nova oferta formativa que ha implementat Lk Bitronic és que l’estanquer
pot accedir als cursos còmodament
i des de qualsevol lloc. Poden realitzar-se els cursos des de casa:
només són necessaris un ordinador,
telèfon i connexió a internet.
Bitronic és l'única empresa informàtica especialitzada en el mercat
de tabacs que aposta i desenvolupa la formació continuada. Des de
l'any 95 ha facilitat als seus clients,

amb el servei de manteniment, la
possibilitat de realitzar cursos
gratuïtament perquè coneguin
més el programa de gestió i les noves millores que incorpora regularment.
L'aposta per la formació és un dels
valors principals de Lk Bitronic des
dels seus orígens. I és que la formació continuada, com en el cas d’en
Joan, sempre és beneficiosa.
La filla d’en Joan segueix a l'estranger,
però sap tant d'ella com quan sopaven junts diàriament. Avui en Joan
també gestiona millor el seu negoci: porta el control de l'estoc, de les
caixes i de compres i vendes. Fins i
tot ha realitzat un estudi dels seus
últims anys de vendes per decidir-se
a posar a la venda cigarretes electròniques, com diu ell, «de debò».
En Joan ens va empènyer a escriure
aquest article per explicar el seu cas
i animar altres estanquers que, com
ell feia, i en les seves pròpies paraules, «desaprofiten l'oportunitat
d'aprendre coses noves i portar
millor l'estanc». De la seva part, us
animem a aprendre i contactar amb
Bitronic per apuntar-vos als cursos
de formació. 
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La Federació actua davant
l’informe de la CNMC,
que qüestiona la continuïtat
del monopoli del tabac
Les recomanacions que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia va
fer al Ministeri d’Hisenda sobre la continuïtat del monopoli del tabac i que va
plasmar en un polèmic informe van aixecar molta polseguera.

L’arrel de tot això l’hem de trobar
en el projecte de modificació del
RD 1199/1999, que regula l’estatut de
concessió de la xarxa d’expenedories
i que és la base de l’informe, i en concret, en les modificacions que s’hi han
produït arran de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Aquest va establir que l’exclusió dels
expenedors per actuar com a importadors és contrària a l’article 34 del
Tractat de Funcionament de la Unió
Europea (TFUE).
Per això és important ressaltar que
la CNMC ha fet la seva anàlisi i elaborat l’informe des del punt de vista de «la competència efectiva en
els mercats i la bona regulació
econòmica». És per tant normal que
d’entrada plantegin la qüestió del
monopoli, tota vegada que contravé
directament el principi bàsic de la
lliure competència.
Ara bé, segons les veus del sector, les
recomanacions que recull l’informe
denoten un gran desconeixement de
la indústria i ignoren aspectes molt
importants de la seva regulació. Com
ara que el sistema de comercialització
minorista controlat mitjançant llicència o concessió administrativa per a la
de venda de tabac és precisament el
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sistema que recomana l’Organització
Mundial de la Salut per evitar el contraban i el tabac adulterat.

L’informe, de caràcter preceptiu
per poder aprovar la reforma del
RD 1199/1999, no és vinculant.

Recomana al Govern que analitzi si cal mantenir
el monopoli de distribució minorista del tabac mitjançant els estancs.

Les recomanacions de l'informe a grans trets

L

’informe publicat per la CNMC
recomana al Govern que es
qüestioni la continuïtat del
monopoli del tabac i proposa, entre
altres coses, fer més lax l’accés a la
titularitat de les concessions.

Suggereix eliminar alguns requisits per ser titular,
als quals no troba una justificació raonable, i que es
revisi la durada de les concessions, que considera excessiva.
Aconsella donar més llibertat als concessionaris
pel que fa als productes que es poden comercialitzar
en un estanc, en l’emmagatzematge de productes, en
el canvi d’ubicació, en la transmissió d’expenedories
i en l’atorgament de despatxos temporals.
Sol·licita que s’elimini la limitació d’abastir en exclusiva les màquines expenedores entre els tres estancs més propers.
Que es revisin les regles generals per instal·lar expenedories perquè permeten a l’Administració Pública
actuar amb massa discrecionalitat.
Que s’elimini l’exigència d’haver de tenir prèviament un establiment per optar a una expenedoria
complementària.
Considera desproporcionat que s’exigeixi emmagatzemar el tabac en el punt de venda.
Reclama que es justifiqui millor l’obligació que el
titular hagi d’adquirir i transportar les labors del tabac personalment.

NOTÍCIES

Estratègia conjunta davant
les recomanacions de la CNMT
 BARCELONA – 17 DE GENER DE 2014

Mario Espejo i la FCE es reuneixen a Barcelona per analitzar i actuar davant el polèmic informe.
Tant Mario Espejo, president de la UAEE, que va acudir acompanyat del tresorer de la mateixa institució, Fernando Romero,
com els representants de la Federació Catalana es van mostrar
contraris a l’informe publicat per la CNMC que recomana al Govern que es qüestioni la continuïtat del monopoli del tabac.
Previ a la reunió ja s’havien mantingut converses amb el Comisionado para el Mercado de Tabacos (CMT), que tot i l’alarma que
despertada per la seva publicació, considera que no cal prestar-hi
excessiva atenció —periòdicament sorgeixen informes similars.

Tot i això, la Federació i els representants de la UAEE van decidir
posar fil a l’agulla i concertar reunions amb representants polítics,
la primera d’elles a la seu de la CNMT a Madrid pocs dies després.
La Federació també va concertar una reunió amb Dolors
Montserrat, vicepresidenta tercera del Congrés dels Diputats, per parlar d’aquest text i també de la modificació del RD
1199/1999, del reglament del tabac.

La modificació del RD 1199/1999
també va ser un punt fort del debat
El reglament modificat va ser l’altre punt calent d’aquesta reunió amb els representants dels estanquers de l’Estat, aprofitant la presència de Josep Servera i Mario Espejo, president
i secretari de la comissió de treball creada a propòsit
d’analitzar l’esborrany d’aquest text legal.

Reunió dels representants de la Federació Catalana
d’Estanquers amb Mario Espejo.

Per concloure la reunió, amb la presència dels quatre presidents dels gremis i associacions catalans i dels representants
de la Unión, es va presentar el balanç dels comptes anuals tot
destacant la bona salut financera de la Federació.

Directe al gra: reunió amb
els consellers de la CNMT a Madrid
 MADRID – 22 DE GENER DE 2014 – SEU DE LA COMISIÓN NACIONAL DE MERCADOS Y COMPETENCIA

Com pot haver-hi competència als estancs si el preu del producte el fixa l'Estat?
Arran de l'informe que va publicar la premsa i davant la preocupació que va generar
al sector l’aparició d’aquest polèmic informe que qüestiona la venda controlada de
tabac als estancs, la Federació Catalana va
decidir anar directament a la font.
L’objectiu principal era saber de primera
mà en què podria afectar els estanquers
l’informe elaborat per la CNMT i les possibilitats que es facin realitat les recomanacions que s’hi fan.
Així, es va concertar ràpidament una reunió a Madrid amb els consellers de la
Comisión Nacional de Mercados y Competencia Idoia Zenarruzabeitia Beldarrain
i Josep Maria Guinart i Solà, aprofitant la
bona entesa que la FCE té amb Guinart i
amb el vicepresident quart del Congrés
dels Diputats a Madrid en representació
de CIU, Jordi Jané.
Zenarruzabeitia va informar de seguida que va participar en la confecció de

l'informe i per tant era una de les persones
més indicades per facilitar la informació que
el sector necessitava.
En la reunió, que va ser en tot moment cordial, Zenarruzabeitia va adreçar un missatge
de tranquil·litat al sector tot indicant que es
tractava d’un informe merament informatiu
que va ser redactat a sol·licitud del Ministeri d’Hisenda, no es va poder esbrinar amb
quina finalitat.
A la reunió també es va constatar que el
col·lectiu estanquer era un gran desconegut per a la CNMC i va servir per donar-lo
a conèixer, explicar tot el que representa i
oferir facilitar qualsevol informació que es
necessiti en un futur.
La FCE va voler recalcar que els expenedors són més que venedors, recaptadors
d’impostos: el tabac està gravat fiscalment
en un 80% i se’n recapten gairebé deu mil
milions d’euros l’any, una xifra que equival
al pressupost de tres ministeris. El principal

Reunió a la seu del CNMT amb els consellers Zenarruzabeitia i Guinart.
afectat seria precisament l’òrgan que ha
demanat l’informe, el Ministeri d’Hisenda,
sobretot el seu pla de subhastes i per la
baixada de recaptació que es produiria
per l'increment de contraban.
Els estanquers, representats per Mario Espejo, president de la UAEE, i els presidents
de les associacions catalanes i membres
de la FCE Eugeni Rodríguez, Juan Ignacio
Blázquez i Josep Servera, van sortir amb
l'esperança que tot quedaria amb un informe que no prosperarà.
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Així doncs, pot portar a la modificació
d'alguns aspectes del projecte, però el
CMT no té l’obligació d’aplicar-ne les
recomanacions. Per això la Federació Catalana d’Estanquers ràpidament va concertar reunions amb
membres de la CNMT i representants
dels partits polítics i va establir els
contactes necessaris perquè els legisladors tinguessin en compte la informació que ha d’aportar el col·lectiu
afectat; és a dir, els expenedors.
El tabac, per motius sanitaris i econòmics, és molt important per als estats
donada la seva càrrega fiscal i la responsabilitat de controlar un producte
que cal vigilar sanitàriament. I de moment, malgrat que les recomanacions
són molt cridaneres, no s'ajusten ni
a la protecció sanitària ni a les recomanacions de l’OMS, i ni tan sols a
una bona gestió de la hisenda pública
en un moment en què s’està vivint un
greu repunt del contraban. 

La retolació dels estancs

D

arrerament és habitual veure estancs que han
col·locat a la façana uns rètols espectaculars, sigui
per la dimensió, sigui per la il·luminació, els colors
o el contingut.
No dubto que no siguin un bon reclam i que augmentin
l’atractiu del comerç, però no hem d’oblidar que com a expenedors de l’Estat que som, ens hem d’adequar a unes
normes clarament especificades sobre la imatge corporativa pel que fa a les mides, els colors i el contingut. Això a
banda de la normativa municipal en relació amb la retolació
a les façanes.

Els rètols no poden fer publicitat del tabac, però sí que han
de servir per identificar en la distància l’establiment, cosa
que ens és molt favorable. Això de vegades no passa amb
els rètols sui generis d’alguns estancs que han decidit no
col·locar la característica banderola amb el logotip de la
«T» dins d’una fulla de tabac. Això fa que, si sabem que en
aquell carrer hi ha un estanc, l’haguem de buscar mirant la
numeració de la via, mentre que si hi ha banderola, tan sols
alçant la mirada la descobrirem. És l’avantatge de tenir un
símbol d’identificació únic. La normativa del Comisionado
ens obliga a col·locar la banderola, i només si s’acredita que
la normativa municipal ho prohibeix, la podem descartar.
Respecte al rètol frontal de l’establiment, hi ha poc marge
de maniobra: hi ha de figurar la paraula ‘TABACS’ o ‘TABACOS’, així, en majúscules, i no ‘estanc’ o ‘estanco’. Tot plegat, ajustat a unes mides i uns colors determinats. Malgrat
que pugui semblar que és una normativa molt restrictiva,
en realitat ens fa un gran favor, ja que unificar la imatge de
tots els estancs ens dóna força com a col·lectiu, i fer-los ben
visibles de lluny ens facilita l’arribada de clients, sobretot
dels no habituals.
A les unions i gremis tenim tota la informació detallada respecte a aquesta normativa, i us recomanem que us poseu
en contacte amb nosaltres abans de fer uns rètols nous.
Àlex Ollé

Proporcions de la retolació de la banderola.
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Loteria de Catalunya revisa
amb el col·lectiu estanquer
el funcionament de la Grossa
Aprofitar la inèrcia de vendes de la Grossa amb la creació d’un nou sorteig
o d’un pot extraordinari de les loteries existents: aquesta va ser la principal
proposta dels estanquers per al proper sorteig de la jove loteria catalana.
 FEDERACIÓ – 31 DE GENER DE 2014

L

oteria de Catalunya es va mostrar molt receptiva a la proposta dels expenedors de crear
una campanya extraordinària poc
després de la Grossa de Cap d’Any
per aprofitar les vendes i recuperar
els premis. Aquesta campanya podria
ser en forma d’un nou sorteig o bé
d’un pot extraordinari de la 6/49 o
del Trio, amb l’efecte consegüent de
remuntar les vendes d’aquests jocs.

Tot i la bona acollida de la proposta,
de cares al 2014 hi ha previst mantenir un únic sorteig. Així ho van comunicar Elsa Artadi, directora general
de Tributs i Joc de la Generalitat de
Catalunya, Rosa Batalla, cap tècnic de
Loto Catalunya, i Pere Bayascas, director comercial, en una reunió el 31
de gener amb la Federació Catalana
d’Estanquers.
Un altre punt important de l’ordre del
dia va ser el poc ressò que es va fer
dels premis repartits a la Grossa. Els
representants dels estanquers van
demanar a Loto que es fes més publicitat dels premis repartits, tant
pels canals habituals com per mitjà
dels canals de distribució de la loteria, perquè hi hagi més repercussió
en els mitjans de comunicació.

Membres de la FCE i de Loteria de Catalunya amb Elsa Artadi, directora general de Tributs
i Joc a la Generalitat de Catalunya.

També de cares al proper cap d’any,
Loto es planteja introduir premis
menors en el sorteig de la Grossa,
semblant a la Pedrea de la Lotería
Nacional de Nadal, i incrementar el
nombre de butlletes per sèrie, dues
mesures encarades a atraure més públic i molt ben acollides pels estanquers. Les sèries de sortida podrien
ser més àmplies, cosa que permetria
fer més extensiva la participació a un

De cares al 2014 hi ha previst
mantenir un únic sorteig.
La Federació demana un pot
extraordinari

número sencer i satisfer així les demandes de grups grans, com entitats
i empreses, que aquest any no s’han
pogut atendre per la curta tirada de
les sèries.
Una altra millora prevista, més de caire logístic, és modificar el número
de llibret perquè coincideixi amb
el número venut, de manera que els
estanquers puguin saber immediatament quins números han venut i si
tenen premi.
Els representants de Loteria de Catalunya van agrair a la Federació
l’esforç de venda de les expenedories, que són el principal col·lectiu en
què es fixen a l’hora de posar nous
terminals. 
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El gremi gironí demana que
s’estableixi un ordre de prioritat en
les comandes de saques extres
Les saques extres, les caixes retornables i el retorn
de rebuts bancaris van centrar la reunió del gremi gironí
amb el delegat de Logista a la província
 Girona – 19 de febrer de 2014

E

stablir un sistema uniforme
que marqui un ordre de prioritat a l’hora de fer la comanda i la recollida de les saques extres
i evitar així esperes innecessàries.
Aquesta problemàtica, que fa anar
de corcoll els estanquers, va ser
el focus d’atenció de la reunió que
els representants gironins van tenir
amb el delegat de Logista a Girona,
Miguel Ángel Rosado. Una reunió en
la qual també es va dialogar sobre
temes com la interrupció del subministrament de saques pel retorn
de rebuts bancaris, les e-cigs i les
caixes retornables.
Els expenedors es lamenten d’haverse d’esperar molt per ser atesos
quan fan la comanda per via telefònica de les saques extres i d’haver
de fer cua per recollir-les a les dependències de Logista. Aquests
darrers recomanen fer-ho per correu electrònic, un mitjà davant
del qual els estanquers mostraven
inicialment certa reticència perquè
no hi havia establert cap sistema
de resposta que informés de si el
producte estava o no en estoc, tot
i que actualment ja es dóna aquesta informació. Així doncs, quan els
expenedors es dirigien a recollir el
producte, i després de fer la imperativa cua, l’espera podia haver estat
inútil. També hi ha qui opta per anar
directament a buscar la saca sense
haver fet prèviament comanda, i
això provoca noves esperes, també
per als que sí que l’han feta: com
que no hi ha un ordre de prioritats
l’espera és igual per a tothom.
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La situació va causar una gran confusió i el gremi gironí va intervenir
per investigar aquestes anomalies.
Finalment es va detectar que el
banc retornava rebuts de comptes corrents amb saldo abans que
s’acabés el termini de quinze dies
que marca el conveni.

Miguel Ángel Rosado (Logista), en una foto
d'arxiu.

El Gremi, a través de Logista, ha
iniciat diàlegs amb els bancs per recuperar la normalitat del servei. A
hores d’ara el problema s’ha aconseguit solucionar en bona part i no ha
arribat cap més queixa.

Logista va mostrar molt bona
predisposició a trobar solucions a
les demandes del Gremi
El Gremi vol trobar una solució a
aquesta problemàtica i ha demanat
a Logista que estableixi un ordre
de prioritats a l’hora de recollir les
saques. Logista va mostrar molt
bona predisposició a solucionar
aquesta logística i preveu fer una
xerrada per explicar el nou funcionament.

En aquesta línia, Logista també va
aprofitar per comunicar al Gremi el
crei-xement progressiu d’impagaments, que ha comportat prendre
mesures com la demanda d’avals o
pagaments al comptat als nous establiments.

Retorn de rebuts i tall en el
subministrament de saques

El Gremi va voler aclarir el sistema
de gestió de les caixes de cartró que
s’han de retornar i que està causant
certa confusió entre els estanquers.
En concret va sol·licitar que s’aclarís
detalladament quines són les tipologies de caixes retornables i el procediment per fer-ho.

L’alarma es va disparar a inicis de
febrer quan es van retornar nombrosos rebuts bancaris dels estancs, que van veure interromput
el subministrament de la seva saca.

Caixes retornables

NOTÍCIES

La cigarreta electrònica
Les
patents
registrades
per
l’empresari xinès Yi Hu Wang Ji, que
estan causant certa inquietud entre
els comerços que en venen, sembla
que de moment no desperten gaire
preocupació entre distribuïdors com
Logista. L’empresari ha registrat
centenars de dissenys industrials
de cigarretes electròniques i com-

plements d’aquest producte i ara
reclama un cànon mensual a aquells
que les comercialitzen, com els estancs. El representant de Logista va
informar els gironins que aquesta qüestió de moment sembla que
ha quedat força aturada perquè hi
ha impugnats molts d’aquests dissenys. De moment, el Gremi aconsella no alarmar-se si s’han rebut
cartes d’aquest empresari perquè la

responsabilitat de pagar, si hi fos,
seria del fabricant, no del venedor
final.
Els representants del Gremi a la reunió, Jaume Gou (president), David
Juanhuix (vicepresident) i Joaquim
Vidal (advocat), estan satisfets amb
la bona predisposició de Logista i
preveuen continuar-hi mantenint
entrevistes en els propers mesos. 

El cigar a l’estanc
 GIRONA – 28 de gener de 2014

Taller i tast-degustació comparatiu de cigars havans per a persones
directament vinculades a la seva comercialització.

L

’octubre passat el Gremi de
Girona encetava el primer
d’un seguit de tres mòduls
que promou l’Academia Habanos i organitza Tabacalera (Imperial Tobacco) destinats a promoure
el coneixement dels cigars havans:
una formació especialitzada destinada a persones directament vinculades a la seva comercialització.
Trenta estancs gironins van completar aquest segon mòdul sènior centrat en el cigar a l’estanc, una continuïtat del primer taller introductori
del passat octubre que va versar sobre el cigar pur i l’art de fumar.
Els estanquers van gaudir d’aquest
taller que va aprofundir en la di-

ferenciació de les marques i els sabors d’havans, les seves produccions
especials i el seu màrqueting: nous
productes, edicions limitades, regionals, i altres formes de vendre’ls. Un
tractament a l’alçada dels seus consumidors.
I per posar la cirereta, el taller va culminar amb una part pràctica de tast
comparatiu amb degustació de dos
cigars: el Vegafina Short Belicoso,
de procedència dominicana i fortalesa mitjana, i l’Hoyo del Monterrey
Epicure núm. 2, de procedència cubana i fortalesa suau.
Tots els assistents van rebre amb
satisfacció els corresponents diplomes d’acompliment dels dos mò-

duls, impartits amb gran didàctica pel gran entès en havans i
national brand ambassador de la
secció Premium Cigars Division
d’Imperial Tobacco, José Andrés
Colmena. Colmena i Hector Riaño Martínez, director de vendes
de la mateixa secció, que també
va ser present al taller, van obsequiar els estanquers amb el llibre
El mundo del habano, d’Habanos
S.A., i un esplèndid vitolari de
gran qualitat.
Com en la primera sessió, les
places estaven limitades a trenta per garantir una formació de
màxima qualitat i calia haver
acomplert el primer mòdul per
poder-s’hi inscriure. 
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En un any baixa un 31% el nombre
d’incidents a estancs gironins
La prevenció i la protecció han fet descendir el nombre de delictes i robatoris a les
comarques gironines de quaranta-dos l'any 2012 a tretze el darrer any. Per contra,
han augmentat notòriament els robatoris de màquines de tabac.
 Girona – 4 DE MARÇ DE 2014

D

el total de tretze robatoris del
darrer any, només un ha estat amb violència, i tres han
estat resolts. En el que portem d’any
hi ha hagut un robatori amb butró i
una temptativa de robatori, una xifra
prou encoratjadora. Els robatoris de
màquines de tabac, en canvi, s’han
incrementat de forma molt important, sobretot a gasolineres.
Així es va posar en relleu a la reunió
mantinguda entre els representants
del Gremi d’Estanquers de la Província de Girona i del cos dels Mossos
d’Esquadra. Les representants del
cos policial, les sergents Eva Subirà
i Marta Pla, atribueixen aquest nota-

A títol il·lustratiu, és destacable que el 2013 hi
va haver 442 contactes
amb estanquers enfront
dels 330 del 2012.

ble descens a la insistència en la prevenció i en la protecció d’aquests
darrers anys, i van felicitar el Gremi
pel treball conjunt amb els Mossos
d’Esquadra.
El Gremi va expressar la seva satisfacció pels bons resultats obtinguts de
les reunions i la comunicació directa
entre els expenedors i els Mossos.

En vistes a reforçar
les mesures de protecció, els representants del Gremi
van voler fer incís en el sistema de
distribució de les saques de Logista
i en la importància de planificar les
rutes de patrulla en funció del nivell
de perill. I també en aquest sentit
es va insistir en la importància de
la coordinació, especialment amb
altres cossos policials com la Guàrdia Civil.

Menys fets delictius
als estancs lleidatans
 LLEIDA – 14 DE FEBRER DE 2014

La regió del Pirineu
és on més han disminuït

L

es notícies rebudes durant la darrera reunió periòdica entre la Unió Provincial d’Estanquers de Lleida
i els Mossos d’Esquadra van ser encoratjadores. Els
representants del cos policial van facilitar als estanquers
dades sobre els fets delictius als estancs de la demarcació, que han baixat significativament, en especial a la
zona del Pirineu.
La prevenció i l’atenció dels cossos de seguretat són tan
importants com la persecució del delicte, per això la reunió es va centrar a fer un repàs i analitzar com millorar
la seguretat de forma conjunta. En aquest sentit, el president de la UPELL va informar que el cos dels Mossos
està valorant de fer arribar periòdicament consells de
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seguretat a tots els associats, mitjançant aquesta Revista
o d’altra forma, una proposta ben acollida pel sector.
Finalment es va abordar la qüestió de les rutes de les
saques, una de les que més preocupa als expenedors, a
fi que se n’extremi la vigilància.
A la reunió hi varen assistir els representants de la UPELL
Eugeni Rodríguez, president, Edgar Gassol i Maria Eugènia Duque, i dels Mossos d’Esquadra de les regions policials Urpac-Lleida i Pirineu, Vicens Sus i Jordi Cortasa. 

NOTÍCIES

Nova aposta de formació en
línia per a estanquers
La unió barcelonina va assistir a la presentació de
«Impulsa tu estanco. Fórmate», un projecte formatiu
propulsat per la UAEE amb el suport i col·laboració
dels més destacats fabricants de tabac.
«Impulsa tu estanco. Fórmate» és una iniciativa de la Unión de Asociaciones de
Estanqueros de España per modernitzar-se i adquirir competències i coneixements
sobre els productes que són la base dels estancs. Han col·laborat en l’elaboració
dels seus continguts destacats fabricants i distribuïdores.
 MADRID – 7 DE MARÇ DE 2014

L

Fotografia cedida per la Unión
de Estanqueros de España

de

Asociaciones

a formació és la clau per destacar en temps difícils.
Per això aquest programa formatiu està encaminat
a adquirir competències que permetin atendre els
clients de forma més eficaç, fidelitzar-los, i mantenir els
negocis en els nivells desitjats.
El curs va ser presentat al BBVA Innovation Centre de
Madrid davant d’una massiva presència de les companyies tabaqueres i les distribuïdores i d’un gran
nombre de delegats d’associacions provincials, entre ells
la UPE Barcelona, representada pel seu president J.I. Blázquez, que també hi va ser representant la Federació Catalana d’Estanquers.

La Federació considera d’indubtable interès per als seus
associats aquest projecte formatiu, que és el primer programa de formació especialitzada per a estanquers
en l’àmbit estatal que es fa a distància, la qual cosa facilitarà gran manera l’accés al curs i la compatibilitat d’horaris.
Logista distribuirà un pack de formació complementari a
l’aula virtual, que s’enviarà a cada estanc inscrit, i el curs
és gratuït.
Els cursos s’ofereixen primerament a treballadors assalariats dels estancs, però tenint en compte el gran interès
que ha despertat, es permet que els autònoms hi inscriguin els seus treballadors, que rebran així una còpia de tot
el material formatiu.
«Fórmate» està dirigit als treballadors contractats als estancs i està integrat per nou mòduls temàtics que tracten productes o aspectes concrets: el tabac d’embolicar,
el tabac de pipa, els puros i purets, la gestió de l’estanc,
la presentació d’articles o la creació d’aparadors en són
alguns exemples.

Mòduls del curs «Fórmate»
La cigarreta
La picadura
El tabac de pipa i els cigars no havans
Els cigars havans
La shisha
La cigarreta mecanitzada
El paper de fumar
La fiscalitat del tabac
La gestió d’estocs i l’aparadorisme a l’estanc

Cada mòdul l’impartirà una de les empreses col·laboradores: Altadis, British American Tobacco (BAT), Compañía
Canariense de Tabacos (CCT), Japan Tobacco International
Iberia (JTI), Landewyck Tabacos España, Logista, Philip
Morris Spain, Scandinavian Tobacco Group, Tabacalera i
Tobaccoland Spain, que aportaran els seus coneixements
amb recursos didàctics genèrics i neutres. 
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NOTÍCIES

Barcelona dóna el seu vistiplau
al balanç semestral de la UAEE
 MADRID – 6 DE MARÇ DE 2014

El president de la Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona,
Juan Ignacio Blázquez, va assistir a la reunió d’avaluació i
aprovació dels comptes del segon semestre de 2013 de la
Unión de Asociaciones de Estanqueros de España en qualitat de membre de la Comissió de Censors de Comptes.
Es van revisar els exhaustivament els comptes i llibres de
comptabilitat Diari i Major i es van comprovar diverses
anotacions i justificants de despeses. Blázquez i els altres
dos membres de la comissió van donar la seva conformitat
als balanços i comptes de l’exercici 2013. 

Nou díptic sobre l’e-cig
als estancs tarragonins
 TARRAGONA – MARÇ DE 2014

Per aclarir els dubtes dels clients i facilitar la venda d’aquests nous dispositius
d’inhalació, el Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona ha elaborat
uns fullets informatius sobre la cigarreta electrònica per ajudar els estancs
en la seva comercialització.

D

avant del desconeixement
que mostraven alguns clients en relació a la cigarreta electrònica, que des de fa pocs
mesos els estancs poden vendre, el
gremi tarragoní va decidir confegir
una breu guia pràctica amb informació extreta del reportatge publicat al núm. 11 de la Revista de la Federació Catalana d’Estanquers. En aquest
díptic s’expliquen les parts d’aquest
dispositiu electrònic i les seves diferents variants, que són, potser, el
que més confusió provoca entre els
clients que s’hi interessen.
Els primers exemplars d’aquest
díptic es van repartir en primícia
als expenedors que van assistir a
l’assemblea general del Gremi del
passat 9 de març. Segons el seu
president, Josep Servera, l’objectiu
és ajudar els agremiats en les ven-
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des d’e-cigarretes, un producte que
també és nou per a molts d’ells. Malgrat que els estanquers dediquen
el temps que calgui als clients que
s’interessen pel producte, el fullet

està pensat perquè se l’enduguin
a casa i el llegeixin sense presses,
sobretot les persones més grans,
que no acostumen a buscar informació a Internet. 
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Balaguer,

dues ciutats en una
El Segre i la història s’han encarregat
de dividir aquesta ciutat històrica en dues
meitats. L’antiga, al marge dret del riu,
ha vist passar reis i guerres; la moderna,
a la riba esquerra, ha crescut projectada
i pensada per fer la vida fàcil.

P

assejar per la Balaguer vella
acaba sent un bon exercici
cardiovascular si es pretén
pujar pels costeruts carrers i admirar la panoràmica de la vila. La plaça
del Mercadal —la plaça medieval porticada més gran de Catalunya— fa
de punt de trobada de diverses vies
que s’allargassen en els quatre sentits —amunt, cap a Santa Maria; avall,
cap al riu; a dreta i esquerra, cap a
l’entramat de carrerons i la jueria.
Els porxos del Mercadal, cadascun
amb la seva pròpia personalitat —conseqüència d’haver-se construït abans
que existissin normatives— atorguen
a l’estiu una bona ombra per refugiarse i passejar a la fresca, mentre que a
l’hivern hom evita transitar-hi perquè
al vent li agrada acanalar-s’hi i aliar-se
amb el fred. Els dissabtes, les porxades s’omplen de color amb les parades
del mercat setmanal, un mercat viu i
atrafegat típic de cap de comarca.
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Església, presó i caserna
L’església de Santa Maria, símbol de la
població, es mira impassible aquest
tràfec des de l’alçada que li confereix
el tossal on és construïda. Santa Maria té la seva pròpia història convulsa. Començà a edificar-se l’any 1351,
amb l’ajut econòmic del rei Pere el

Cerimoniós, comte d’Urgell i fill de
Balaguer. Però la crisi que va posar fi
al comtat d’Urgell en va endarrerir les
obres, i no va ser fins al 1558 que fou
consagrada.
Tot i ser un lloc de religió i pau, les
seves parets van servir de presó i
de caserna en diferents èpoques, la
més recent durant la Guerra Civil,
que va assolar tants indrets de casa
nostra. De resultes del conflicte van
desaparèixer totes les obres d’art que
conservava, entre elles, uns retaules
de pedra d’artistes lleidatans.
Però no és aquesta l’única guerra
que ha passat per Balaguer. La ciutat
té experiència en les batusses armades des de l’època feudal, primer ali-

La plaça del Mercadal, confluència dels principals carrers del nucli antic.
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El riu Segre divideix la ciutat en la part vella i la part nova.

neant-se contra Jaume el Conqueridor
i el seu fill, Pere II; després, amb la
revolta del comte d’Urgell; més tard,
amb l’ocupació dels francesos durant
la Guerra dels Segadors, el 1642, i encara van passar per la ciutat la Guerra
de Successió, la invasió napoleònica
i la primera guerra carlina. En cada
encontre la ciutat hi va perdre alguna cosa: parts de la muralla o torres
de defensa, el Castell Formós, esglésies…

Simbologia bicèfala
Tot i ser una vila petita, Balaguer té
dos monuments que destaquen en la
seva silueta: l’església de Santa Maria, al capdamunt de l’entramat de
carrerons del barri vell, i el santuari
del Sant Crist, situat al pla d’Almatà,
a tocar del nucli urbà.
El santuari es va edificar sobre una
antiga mesquita i està format per diversos edificis d’ús religiós: l’església,

el convent de monges clarisses, la
rectoria i la casa del santuari. És un
conjunt imponent que per l’alçada de
l’indret on és construït i perquè no té
res més al voltant destaca sobre la
ciutat. S’hi venera la imatge del Sant
Crist de Balaguer, que la llegenda diu
que fou la primera imatge religiosa
esculpida al món. Per desgràcia, la
figura original es va cremar durant la
Guerra Civil, i la que es pot veure avui
dia és una còpia de l’antiga, amb un
peu salvat de l’original.
I a prop del santuari hi trobem el Castell Formós, que si bé avui dia no és
més que unes ruïnes, va tenir la seva
transcendència històrica. Aquest castell va ser el primer punt habitat de
Balaguer, segurament per la situació
estratègica privilegiada que li atorga
l’alçada sobre la ciutat. Les restes del
Castell Formós es poden visitar quan
no s’hi fan excavacions —que és el
cas actual. Els fruits d’aquests treballs es poden admirar al Museu de

la Noguera, fundat als anys vuitanta
justament per gestionar el riquíssim
tresor andalusí i feudal que conserva
la vila, un dels més importants de Catalunya.

La racional ciutat moderna
Dèiem que Balaguer són dues ciutats en
una. L’antiga, ja ho hem vist, conserva
porxos, muralles i edificacions des del
segle X, però també ha patit un procés
de degradació que ara l’ajuntament i
diverses institucions miren de corregir
amb un programa de recuperació del
centre històric. Els seus carrers no van
ser pensats per al trànsit motoritzat, i
avui els carrerons centenaris se les han
d’haver amb furgonetes de repartiment
i vehicles privats.
La Balaguer moderna és a l’altra banda
del riu. Tot passant pel pont ja es pot
veure l’arranjament que s’ha fet de la
riba, del qual gaudeixen passejadors,
ciclistes i gossos. Quan arribem a
l’altra vorera es veu la diferència. Una
ciutat pensada a la segona meitat del
segle XX, amb blocs de pisos, carrers
amples, espai organitzat per al trànsit
de vehicles i per als vianants… Aquí
hi ha comerços i serveis que no tenen
cabuda a la Balaguer antiga, tot i que
mai no podrà tenir l’encant d’aquella.
Una ciutat que respira història a cada
cantonada, amb aires de medina àrab
i carrerons impossibles, i una altra
ciutat calculadora, pràctica, amb no
tant d’encant, però còmoda. Totes
dues diferenciades, l’una davant de
l’altra, juntes però separades, i totes
dues, una de sola. 
VIOLETA ROCA

El santuari del Sant Crist i l'església de Santa Maria, els dos símbols de la ciutat.

Periodista
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«Comunicar la imatge
corporativa de l’estanc
com a element integrador
a l’empresa»
L’Estanc Espona de Balaguer és un establiment modern, ampli i amb una forta
identitat pròpia. I és que en Miquel Espona, el seu regent, mima la bona imatge
corporativa del seu negoci amb el mateix interès amb què planifica les vendes.
Una imatge que fonamenta en l’actuar quotidià de l’organització i que s’albira
a tots els racons de l’estanc: la «E» d’Espona llueix a les targes de visita, als
rètols i a la roba de les seves treballadores, de presència integradora i un
gran saber-fer.
I és que en Miquel sap que una empresa amb bona imatge
és allà on els clients volen comprar els seus productes i on
el millors professionals volen treballar: La Montse i la Lourdes, dependentes a l’estanc, coneixen perfectament la botiga i els clients habituals. Tant bon punt s’hi va autoritzar
la venda de cigarretes electròniques, en Miquel es va cuidar
de fer-los arribar un exemplar del reportatge publicat en
aquesta Revista perquè en coneguessin tots els detalls.

En Miquel, la Lourdes i la Montse darrere el taulell de l'estanc Espona.
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Observem que les loteries ocupen un espai preferent a l’estanc.
Certament, és una part de les parts del negoci que
més promocionem, les apostes, per exemple organitzant penyes de joc i «jugades setmanals» per als
clients. I fins i tot regalem unes petites fundes amb la
nostra «E» corporativa, fetes a mida, per portar-hi les
butlletes.
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La imatge corporativa de l'estanc es pot apreciar des del carrer.

Loteria catalana o de l’Estat?
Malauradament no pots tenir-les totes dues, i nosaltres
som un punt de venda de Lotería y Apuestas del Estado. Jo
les tindria totes dues, sí, però triar per triar, és més llaminera la loteria de l’Estat, els pots són més grossos.
També observem que ja veneu cigarretes electròniques. Han tingut bona acceptació?
De moment, la que més venem és la modalitat d’un sol
ús d’aparença semblant a una cigarreta clàssica. Les altres referències que comercialitzem —una de recarregable
i una per reomplir— es venen més a poc a poc. Sovint el
nou client adquireix primer la cigarreta d’un sol ús, i si l’hi
agrada i el convenç, potser en prova una de les altres.

Projectes la identitat corporativa arreu de l’establiment, una visió de màrqueting no gaire habitual en
un estanc.
Hem unificat totalment la nostre imatge corporativa,
que ha quedat plasmada en el logotip de l’estanc, la «E»
d’Espona. Vàrem començar incorporant-lo a tot el material
que produïm per als nostres clients i hem anat estenent el
seu ús; ara l’apliquem a moltes altres coses: la roba de treball, les fundes de loteria, els rètols, els vinils del local...
Cuidem la nostra identitat i la percepció del públic.
I també heu fet una inversió important en el local.
Sí, ho hem vist com una oportunitat de millorar l’empresa.
Inicialment havíem estat en un altre local més petit i finalment, l’any 2006, vam adquirir aquest local de nova
construcció de 70 m2, una inversió en el negoci i en seguretat.
Heu incrementat les mesures de seguretat?
Sí, perquè al local antic van entrar-hi tres vegades, alguna
fins i tot mentre sonava l’alarma. Hem aprofitat el canvi de
local per instal·lar més mesures de seguretat: tenim tres
càmeres, alarma i també un detector d’incendis.
Ens acomiadem d’en Miquel no sense demanar-li abans què
opina de la feina de les associacions, i ens sorprèn gratament la contundència de la seva resposta: «Em sembla
imprescindible. Estic associat a la UPELL perquè sempre
es necessita assessorament per a una o altra cosa. El món
del tabac es pot acabar demà; sort de les associacions, que
el poden anar defensant. Els estancs sols no hi podríem
fer res». Sortim del local: les dependentes no han deixat
de despatxar clients en tota l’estona de la nostra visita. I
és que la bona presència d’aquest estanc fa venir ganes
d’entrar-hi. 
VIOLETA ROCA
Periodista
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LLUMS I OMBRES
JOSÉ ANTONIO PET POSSE
Escriptor

Un plaer molt especial
V

iure per veure..! Si les persones que ja hem fet els
setanta anys no deixem d’admirar-nos per les sorpreses que hem experimentat al llarg de la nostra
vida en totes les seves facetes, els que pertanyem a aquest
món, mai ben ponderat, del tabac —vaig treballar-hi durant quaranta-cinc anys— sentim, quan fem una ullada al
nostre passat tabaquer, com aquesta professió ha perdut,
entre altres coses, una part de la seva aurèola romàntica.
I no m’estranya gens ni mica. S’acusa el tabac de ser el
culpable de tots els mals, i, conseqüentment, el persegueixen amb acarnissament, oblidant que en aquesta vida
tot és relatiu. Però com que per a les arques públiques la
seva comercialització continua sent una formidable font
d’ingressos, no se’n prohibeix la venda. Quan al ministre
d’Hisenda de torn no li surten els comptes, li aplica una
nova pujada, i santes pasqües. I així, sense considerar el
poder adquisitiu alacaigut del personal hispà, molt per
sota de la mitjana de la resta de l’Europa comunitària, el
sotmeten a continus increments i en fixen el preu, això sí,
pròxim a l’àmbit de l’eurozona.
El tabac va tenir la seva època més gloriosa als anys noranta del segle passat, una etapa en què proliferaren noves marques de cigarretes i picadures amb presentacions
d’excel·lents dissenys i colorits. Es feien concursos de
fumades en pipa, i també de cigars, amb unes concurrències molt nodrides de fumadors en què els participants
mostraven la seva destresa a l’hora de competir. En aquell
temps, els fabricants de cigars van posar a la venda, especialment els cubans, tota una gamma de vitoles elaborades
amb fulles molt selectes i sèries limitades. L’escassedat de
cigars que havíem patit en dècades anteriors els fumadors
d’aquest producte es va superar amb escreix durant la dècada dels noranta. Els qui, com jo, siguin o hagin estat fumadors de cigars havans, podran donar fe que pocs plaers
—delits que l’ésser humà ha anat descobrint des del temps
de les cavernes— són tan especials com tastar un cigar en
pau i harmonia mentre la vida discorre al nostre voltant.
Podria repetir aquí, embargat per aquella aurèola romàntica a la qual em referia abans, el que em va comentar
José Luis de Vilallonga, marquès de Castellbell, el dia que
el vaig conèixer a l’hotel Ritz de Barcelona: «Amic meu,
els que fumem cigars havans, encara que el dia de demà
anem a l’infern, el cel ja l’hem passat aquí».
Qui hagi tingut el goig de visitar Cuba, la Perla de les Antilles, una terra que estava predestinada a ser el bressol del
tabac, deu haver sentit, en tornar, nostàlgics records des
de la llunyania: la dolçor del seu paisatge propiciada per
la verdor dels camps entre plantacions de tabac, canya de
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sucre, boscos de palmeres i muntanyes de cims suaus; la
blanca arena de les seves platges, que besen les aigües
límpides de la mar; el continu tràfec als carrers de l’Havana
Vella per les quals, malgrat les congènites dificultats
econòmiques, els havans mostren un esperit obert i una
alegria que ja voldrien la majoria dels habitants d’aquesta
Europa tan rica com víctima de l’austeritat; els vespres
sota els vells porxos dels carrers del raval, en aquell moment en què el fulgor del sol pinta tonalitats rogenques
sobre l’horitzó, i les velles comares negres, descansant en
vetusts balancins, et saluden amb un «Buenas tardes, mi
amor», i continuen aspirant plàcidament els seus tabaquitos (puros) embolicats de manera artesana en companyia
de converses intranscendents. Encara mantenen els cubans l’halo romàntic, la volença del ritual de fumar-se un
puro quan l’ocasió és propícia per recordar que la vida té
els seus moments de goig.

«Amic meu, els que fumem
cigars havans, encara que el
dia de demà anem a l’infern,
el cel ja l’hem passat aquí»
J. L. Vilallonga, Marquès de Castellbell
Aquesta etapa de la història de la humanitat que ens ha
tocat viure —i encara les coses estaven pitjor fa cent
anys— marca un punt d’inflexió en l’esdevenir del món
tabaquer. Fa l’efecte que s’han concitat en contra del
seu futur totes les lleis, totes les tendències, totes
les traïcions. Ens ho estan posant molt difícil: ens marginen, ens miren amb recel. Ens han anat retallant els espais
on podem fumar; ens trinxen els cervells amb consignes
que condueixen a deixar-ho definitivament; ens apugen
els preus, ja inassolibles per a un segment de la població
d’escàs poder adquisitiu, d’una manera forassenyada; no
només ens insereixen als paquets de tabac llegendes terrorífiques sinó que, duts per un estrany paroxisme, obliguen els fabricants a exhibir-hi macabres fotografies. Els
nostres polítics, sense que nosaltres ens n’adonem gens,
ens deuen estimar molt, que tant es preocupen per la nostra salut. Potser som una mica desagraïts. Però també hi
ha amors que maten…
Ja sé que un bon havà no és un article de primera
necessitat. Qui el vulgui degustar haurà de disposar d’un
lloc autoritzat i de prou diners per comprar-lo. Els llocs on
es pot fumar són la terrassa d’un establiment d’hostaleria
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«Els qui, com jo, siguin o hagin estat
fumadors de cigars havans, podran donar
fe que pocs plaers —delits que l’ésser
humà ha anat descobrint des del temps
de les cavernes— són tan especials com
tastar un cigar en pau i harmonia»
a la primavera o l’estiu o a casa nostra, en aquest punt,
sempre que la parella del fumador no hi tingui cap impediment o l’individu sigui un cèlibe que exerceix com
a tal. I és que el vici s’ha enfilat fins als núvols. Encendre un havà decent costa més de deu euros. S’ho
pot permetre el fumador ocasional, és a dir, el que no
és fumador. Els que sí que ho som, amb un al dia no en
tenim prou. A final de mes, costa més fumar havans que

«Ara resulta que el vapor
d’aigua, si produeix plaer,
també és dolent»

mantenir una querida d’upa. Aquell
membre de la classe mitjana que antigament es podia permetre un petit
homenatge amb motiu de la boda
d’un fill, poso per exemple, ara no li
ho consenten, ni l’espai on se celebra l’esdeveniment ni el preu que ha
de pagar pel cigar.

Per acabar-ho d’adobar, en una cursa
de despropòsits, es recorre ara a un
succedani: les cigarretes electròniques. On hem anat a parar! Les cigarretes electròniques, i que Déu em perdoni, són
per al fumador el que el xumet del nadó és per al pit matern
—admirable per la seva llet, pel seu disseny i per la seva
acurada presentació— o el que és fornicar per al que és ferho amb una nina de cautxú. I per a més inri, obcecats per
la seva missió inquisidora, el que a casa meva se’n diu mala
llet, els nostres ínclits oligarques ja estan redactant un paràgraf (o els que calguin) per afegir-lo a la normativa vigent i
poder així sancionar qui en lloc públic s’atreveixi a exhalar
vapor d’aigua pel nas o per la boca. Fins ara ens pensàvem
que el pitjor era la nicotina, ara resulta que el vapor
d’aigua, si produeix plaer, també és dolent. Com deia
el meu paisà Camilo J. Cela: «Jodidos, pero contentos». 

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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Consells de seguretat
Llorenç Navamuel
Assessor de seguretat de la Federació Catalana d’Estanquers

Els enormes riscos
de l’estanc-habitatge
Volem posar al descobert quins són els problemes de seguretat als estancs que
són alhora habitatge, o que ho van ser al seu dia. Llocs on s’emmagatzema el
tabac en menjadors, habitacions i cuines, amb accessos a patis interiors, escales que pugen a plantes superiors… un laberint de passadissos, portes i estances que dificulten enormement l’autoprotecció.

A

quest tipus d’estancs són
cada cop més l’objectiu de
bandes organitzades i lladres
oportunistes. Analitzarem en aquest
article quins són els riscos que corren
i les possibles solucions.

El tabac s’ha convertit en
una mercaderia molt atractiva per
als amics dels béns d’altri

«Fa molts anys que estem així i
mai no ens ha passat res»

nals de les persones al capdavant de
l’estanc, se n’ha anat abandonant l’ús
com a habitatge i se n’ha mantingut
l’ús com a expenedoria.

Actualment encara hi ha un nombre considerable d’estancs que al
seu dia van ser habitatges on habitualment vivia la família del titular
de l’expenedoria. A causa del canvi
d’hàbits socials, de la millora del nivell de vida i dels canvis generacio-

En un gran nombre d’aquests estancs, malgrat que ja no se’ls dóna un
ús residencial, s’hi mantenen les dependències com si el temps s’hagués
aturat en els seus menjadors, habitacions i cuines: els mobles de menjador conviuen amb caixes de tabac i

Si tenim un estanc-habitatge hem de delimitar bé els espais.

als passadissos s’hi apilen les nombroses referències que cada dia més
ens inunden els prestatges. Sense
oblidar que en altres casos, sobretot
en l’àmbit rural, encara roman la dualitat d’estanc i ús com a habitatge.
Segurament fa mig segle la majoria
d’estancs tenien aquesta doble funció, amb el consegüent estalvi que
representava compartir tots dos recursos en un mateix espai. Eren altres temps. Molt ha plogut des de
llavors. El tabac ha anat incrementant
progressivament el seu valor fins que
s’ha convertit en un article gairebé de
luxe. I com a conseqüència d’aquest
increment de valor, en una mercaderia molt atractiva per als amics dels
béns d’altri.
El fet que aquesta situació tingui un
origen de molts anys enrere li dóna
un cert aire de normalitat: «Fa molts
anys que estem així i mai no ens ha
passat res»… Fins que passa! I és llavors que ens adonarem que tenim
alguna deficiència greu de seguretat
i hi posarem remei, sovint millorant
només la circumstància concreta que
ho ha provocat, però sense solucionar el problema de fons.
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Consells de seguretat

No hi ha assegurances
d’estanc-habitatge
Un dels primers problemes que ens
trobem quan visitem un estanc que
és o ha estat un habitatge és la definició d’on comença i acaba cada
cosa.
Un estanc és una activitat econòmica, que té mobiliari, existències, uns
fluxos d’efectiu, etc., i amb un risc alt
de robatori. Un habitatge, per contra,
és un lloc on no es fa cap activitat de
negoci, on tenim mobiliari, estris personals, electrodomèstics, una quantitat petita d’efectiu, etc., i el risc de
robatori és, per tant, baix.
La teoria sembla clara, però a tots els
estanquers que estiguin en aquesta
situació els formulo la pregunta següent: Sabem on comença i acaba
cada cosa? Cal tenir en compte que
per a una asseguradora, quan diem
que un comerç acaba aquí o allà,
fem constar a la pòlissa quina mena
de tancament té l’establiment. És a
dir, quan assegurem un estanc, per
l’important risc de robatori que té la
nostra activitat, hem de fer constar
quin tipus de tancaments tenim, porta principal, etc. a la part que limita
amb l’habitatge. Quin tipus de separació tenim? Quin tipus de tancament
tenim? En molts casos, cap. Aquí hi ha
l’origen del problema. Està tot junt,
no hi ha separació, o una porta sense tanca, o un passadís, o un pati…
Llavors ens formulem una altra pregunta: Si és així, els tancaments de
l’habitatge són llavors els de l’estanc?
La resposta és sí. Aleshores, això ens
obligarà a fer una inversió en seguretat enorme en tot el perímetre de la
casa, cosa que, degut a l’elevat cost
que té, només farem en comptades
ocasions. Si és el mateix risc, ja que
no hi ha separació física entre
l’estanc i l’habitatge, hauríem de
tenir tancaments de seguretat, portes
blindades, reixes, alarma, etc. en tot
el perímetre de l’habitatge!

La separació física
com a solució
Hi ha una solució definitiva a aquest
problema, que és la de separar físi-
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Els grans riscos a l’estanc-habitatge
1. SI ENTREN A ROBAR A L’ESTANC…
ENS ESTAN ENTRANT TAMBÉ A CASA!
És obvi: si no tenim una porta blindada, una paret, etc.
que puguem separar de manera efectiva, estem convertint casa nostra, que té un risc baix de robatori, en un
lloc de risc molt alt i perillós!
2. TINC MOLT D’EFECTIU… ME L’ENDUC A CASA!
És a dir, que traslladem el problema a casa. És un error
típic. Els diners s’han de quedar a l’estanc si no és possible ingressar-los en un banc o caixa. Si cal, i amb aquesta finalitat, instal·larem una caixa forta. L’asseguradora
ens pot donar cobertura a quantitats considerables
d’efectiu en l’assegurança de l’estanc; en la del domicili
particular, no.
3. M’HA ENTRAT LA SACA AVUI, TINC MOLT DE TABAC,
VAL MÉS QUE ME N’ENDUGUI UNA PART A CASA…
Com en els exemples anteriors, si traiem el tabac de
l’estanc, cometem dos errors molt importants. El primer
és que deixem de tenir cobertura d’assegurança per a
qualsevol incidència que passi amb la mercaderia a casa
nostra; i el segon és pensar que si traslladem el problema,
el resolem, quan en realitat només el canviem de lloc.
4. SI ENS ROBEN MERCADERIA EN ALGUNA ESTANÇA DE
LA CASA CONTIGUA A L’ESTANC, que no està separada
per portes o parets… estem segurs que la nostra asseguradora es farà càrrec de la indemnització? Per desgràcia podem tenir problemes per explicar bé tot això
a l’asseguradora. En algun cas hem estat testimonis de
retallades en les indemnitzacions per aquesta mateixa
qüestió, la de deixar poc clara a la pòlissa on comença
i acaba cada cosa.

cament tots dos entorns. D’una banda, limitarem l’espai per a l’estanc a
la mínima expressió sense que deixi
de ser operatiu, però pensant sempre
que com més petit sigui, més fàcil
serà defensar-lo pel que fa a seguretat, i amb una inversió menor. D’altra
banda, el que ens quedi d’espai i no
sigui estanc continuarà formant part
de l’habitatge i li podrem donar l’ús
que vulguem. Sabrem llavors on comença i acaba cada cosa. A més a
més:
• Si ens entren a robar a l’estanc,
nosaltres i la nostra família estarem fora de perill perquè disposarem d’una separació física.

• Encaix jurídic: les cobertures
d’assegurança i els capitals seran
clars i concrets.
• Inversió en seguretat més reduïda.

Adequar el nostre estanc
L’adequació d’aquesta separació dependrà òbviament de les característiques de l’immoble de què disposem.
Seria molt complicat donar una única
fórmula, atesa la infinita casuística que
ens podem trobar. Cal trobar la millor
solució per a cada cas, sense oblidar,
per descomptat, el Protocol de seguretat per a estancs com a referent de la
nostra inversió en seguretat. 

TRIBUNA LEGAL
Xavier Tamareu
Advocat 19118

Quins lloguers s’acaben
l’1 de gener de 2015?
S'acaba el període de transició per adaptar
contractes de lloguer antics. A Catalunya podrien
perillar alguns estancs emblemàtics.

L

a llei 29/1994 d’arrendaments
urbans (LAU 94) va establir que
els contractes de lloguer de local de negoci formalitzats abans del 9
de maig de 1985 en què s’hagi produït
un traspàs o una subrogació s’extingirien al cap de vint anys a comptar de
l’entrada en vigor de la mateixa llei.
Com passa sovint, vist des de l’any
1994, l’any 2015 semblava un futur
molt i molt llarg. Però el temps mai
s’atura, i hi ha un seguit de contractes
que en principi s’extingirien el proper
1 de gener de 2015, moment en què
haurà transcorregut aquest període
de vint anys.
Darrerament hem pogut veure en alguns diaris la polèmica sobre alguns
establiments singulars que hauran de
tancar perquè es quedaran sense contracte. Però, antics com són, també hi
ha alguns estancs afectats. Aquells estanquers que s’haguessin subrogat en
un contracte antic o haguessin fet un
traspàs haurien de mirar-s’ho bé. Com
sempre, cal que s’ho miri algú que hi
entengui, perquè és una legislació molt
enrevessada. Tot plegat ve de la disposició transitòria tercera de l’esmentada
LAU 94, que estableix en el paràgraf
final que «aquest traspàs permetrà la

continuació de l’arrendament per un
mínim de deu anys a comptar des que
es va produir o pel nombre d’anys que
quedessin des del moment en què es
realitzi el traspàs fins a computar vint
anys des de l’aprovació de la llei».
Així doncs, tenim dos còmputs diferents: el de deu anys des del traspàs,
i el de vint anys des de l’aprovació de
la llei. Per tant, finalment haurem de
veure com ho interpreten els tribunals,
perquè està subjecte a interpretació.
Per exemple, l’Audiència Provincial
de Pontevedra (secció tercera) va sentenciar el 3 de juliol de 2012 que si el
traspàs es produeix durant el període
dels vint anys l’arrendament durarà
fins que s’acompleixin els vint anys
en cas de ser superior als deu anys,
o bé s’estendrà més enllà del famós
1 de gener de 2015 fins al mínim de
deu anys. Per tant, aquestes interpretacions ens portarien a tenir present el més llarg dels dos terminis,
entenent que la propietat va poder
oposar-s’hi en el seu moment, i entenent que aquest és finalment l’esperit
de la llei, ja que la mateixa disposició transitòria tercera atorga un període suplementari de cinc anys,
fins al 2020, per a aquells locals

Podríem estar afectats per alguna
de les causes que ens permetrien
que el contracte s’allargués
més enllà de 2015
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Hi ha un seguit de
contractes que
podrien extingir-se
el proper 1
de gener de 2015
que s’haguessin traspassat abans del
1985, deu anys abans de l’entrada en
vigor de la llei.
Això només afecta els contractes de
lloguer de locals de negoci anteriors
al 9 de maig de 1985 si s’hagués
produït un traspàs o subrogació. No
afectaria, doncs, els contractes de lloguer nous (posteriors a 1985). Aquests
contractes s’extingeixen a finals d’any,
en acabar el termini de vint anys que la
LAU 94 va fixar. Caldrà així fer un nou
contracte a preu i condicions de mercat
o buscar un nou emplaçament.
Ara bé, cal mirar-s’ho bé, perquè podríem estar afectats per alguna de les
causes que ens permetrien que el
contracte s’allargués més enllà de
2015, la qual cosa ens serviria, si més
no, per negociar unes millors condicions si no hem vist el moment de ferho en els darrers vint anys. En aquest
sentit el meu consell seria començarho a negociar com abans millor perquè
si no ens posem d’acord, n’haurem de
buscar un altre i demanar un canvi
d’emplaçament, i només això sol pot
trigar fins a tres mesos de tramitació
al Comisionado. 

EL SECTOR EN XIFRES
Any 2014

ACUMULAT FINS a 28/2/2014

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2013/2014
MILERS D'EUROS

» Espanya

VARIACIÓ 2013/2014

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2013/2014
MILERS D'EUROS

» Catalunya

VARIACIÓ 2013/2014

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2013/2014
MILERS D'EUROS

» Barcelona

62

VARIACIÓ 2013/2014

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

343.397.112

342.128.107

933.925 (kg)

98.322 (kg)

-5,57%

-2,30%

-15,65%

34,89%

1.494.685.383

73.803.193

156.026.378

7.646.343

-2,81%

1,16%

-4,50%

76,69%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

62.895.681

53.336.216

187.571 (kg)

12.703 (kg)

-4,47%

-1,63%

-9,84%

-20,42%

274.772.055

13.263.130

31.334.173

954.741

-1,59%

1,28%

2,32%

11,76%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

40.058.442

35.730.559

116.752 (kg)

7.453 (kg)

-7,03%

-1,64%

-10,27%

12,45%

17.5394.956

8.998.736

19.588.648

562.313

-4,27%

1,03%

1,66%

35,62%

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 2014

ACUMULAT FINS a 28/2/2014

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2013/2014
MILERS D'EUROS

» Girona

VARIACIÓ 2013/2014

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2013/2014
MILERS D'EUROS

» Lleida

VARIACIÓ 2013/2014

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2013/2014
MILERS D'EUROS

» Tarragona VARIACIÓ 2013/2014
VENDES DE CIGARRETES EN UNITATS

VENDES DE CIGARS I PURETS EN UNITATS

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

1.2184.040

7.910.270

36.960 (kg)

2.627 (kg)

3,89%

-2,07%

-4,93%

-63,70%

53.053.031

2.154.677

6.105.388

188.667

7,16%

2,62%

8,50%

-39,91%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

4.852.442

3.967.729

13.759 (kg)

1.127 (kg)

2,46%

-3,02%

-11,42%

-0,79%

21.001.096

903.939

2.278.801

86.593

5,38%

-0,42%

0,65%

46,59%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

5.800.756

5.727.658

20.100 (kg)

1.496 (kg)

-7,74%

0,02%

-14,54%

-55,83%

25.322.972

1.205.780

3.361.336

117.168

-4,71%

2,14%

-2,96%

75,80%

VENDES DE PICADURA D'EMBOLICAR EN KG

VENDES DE PICADURA DE PIPA EN KG
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ESTANQUERS.info

federació catalana d'estanquers
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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NOU

12G
EUROS

2
CODI LOGISTA: 26497

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…

