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Els punts 
més destacats 

del nou Reglament
E l dia 10 de desembre es van complir tres mesos 

de la publicació del Reial decret 748/2014, que 
modifica el Reglament del tabac. Des d'aquesta 

data els estanquers ja ens hem anat preparant per as-
sumir els canvis, alguns importants, d’altres no tant, 
en el nostre dia a dia. Hem comptat, com no podia ser 
d'altra manera, amb la col·laboració i la implicació de 
les diferents associacions que configuren la Federació 
Catalana d'Estanquers, i els qui componem les diferents 
juntes hem fet diverses xerrades i col·loquis a fi de fer 
arribar a tot el col·lectiu les novetats que ens porta el 
nou Reglament.

Possiblement un dels canvis més importants ha estat 
la introducció de la gestió delegada en els punts de 
venda assignats, sens dubte el canvi més significatiu 
d'aquest Reglament i que ha suscitat una allau de pre-
guntes sobre el seu desenvolupament. 

Ara bé, en realitat considero que tot plegat és molt fà-
cil: l'estanquer té la llibertat d’acceptar o no la gestió 
delegada del seu segon canal, però en cap cas es pot 
utilitzar la figura dels anomenats «maquineros», que 

per sort per al sector —deixeu-me dir— possiblement 
veurem desaparèixer. Sabem que aquests grups també 
han proposat alguna mesura per aguantar el seu negoci, 
com ara contractar una persona per hores a diversos 
estancs; doncs bé, sapigueu que el Comisionado ho ha 
prohibit expressament.

Hem observat igualment algunes mancances adminis-
tratives: els permisos del Comisionado arriben iguals 
que els anteriors a la posada en marxa de la Llei. Això 
evidentment ens pot portar problemes en una inspecció 
per part de la Guàrdia Civil i per aquest motiu hem pre-
sentat una sol·licitud a la Mesa de Asociaciones Provin-
ciales a Madrid perquè se solucioni aquesta incidència, 
de manera que quedi ben clar si és gestió directa o ges-
tió delegada en el document que ens lliura el CMT.

Un altre canvi, també important, és l'autorització per a 
la venda d'altres productes mitjançant una declaració 
responsable davant del CMT. A primer cop d'ull sembla 
positiu, però no ens enganyem: el nostre negoci prin-
cipal és el tabac. Hem de ser i som professionals de 
la venda de tabac i així ha de continuar essent. El po-
dem complementar amb algun producte que ens sembli 
adient, però en cap cas hem de convertir els nostres es-
tabliments en una botiga de conveniència o en un altre 
establiment semblant.

Aquesta normativa el que ens dóna és marge per posar-
nos al dia amb els productes de rotació que habitual-
ment s’han anat comercialitzant a les nostres botigues 
però alhora ens permet continuar essent uns especialis-
tes en el nostre negoci principal: el tabac.
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EditoriaL
EUGENI RoDRIGUEz CUCURUll
President de la Unió Provincial d'Estanquers de Lleida

tot i l'autorització 
per a la venda d'altres 

productes, no ens enganyem: 
el nostre negoci principal 

és el tabac. Som professionals 
de la venda de tabac
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JUAN IGNACIo BlázqUEz NAVARRo
President de la Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona 
i de la Federació Catalana d'Estanquers

Salvem els 
«maquineros»

R e v i s t a  t r i m e s t r a l  d e  l a  F e d e r a c i ó  C a t a l a n a  d ’ E s t a n q u e r s 7 

opiNió

V inga, tothom a córrer! Hem de muntar una ma-
nifestació, hem de sortir al carrer o protestar al 
Comisionado; cal que defensem els «maquineros» 

—que ara s’anomenen explotadors—, que tant han fet 
pel nostre col·lectiu. No pot ser que després de tants 
anys de donar servei als pobrets estanquers, ara vulguin 
carregar-se la figura del «maquinero» del nostre mercat 
de tabacs.

És increïble, però cert. Després de tants anys queixant-nos 
a tort i a dret de la figura del maquinero, ara que sem-
bla que finalment el Comisionado ha posat fil a l'agulla 
i comença a aprovar mesures tècniques per acabar amb 
aquesta activitat il·lEgAl i ara que molts d'ells comencen 
a batre’s en retirada (no solament Logivend). Doncs ara hi 
ha estanquers (pocs, però n'hi ha) que truquen a les nos-
tres associacions demanant solucions per poder continuar 
treballant-hi.

Després de tant de lluitar contra la competència deslleial, 
hem descobert finalment que de fet, a alguns  estanquers 
el sistema ja els anava bé. El maquinero els portava les 
màquines, tot i ser conscients —o inconscients— que no 
els comprava tot el tabac i que una bona part sortia del 
seu estanc o d’algun altre que feia descomptes suïcides 
just abans de tancar i deixar el deute penjat a Logista. 
Això els resultava molt còmode. 

Però ara la cosa s’ha posat molt lletja. El Comisionado 
vol que el tabac de les màquines surti dels estancs més 
propers del municipi. Vol ordenar el mercat. Ha donat a 
l’estanquer el poder de controlar la seva zona. Només ell 
pot carregar. Només ell pot fer un mandat. Les actuacions 
irregulars dels maquineros poden afectar el seu negoci. 
Ell en serà el responsable: responsable de donar el man-
dat de transport que s’usarà per carregar màquines; res-
ponsable del frau de contractar per hores el maquinero. 
La sanció del Comisionado serà per a l’estanc assignat al 
PVR, i són 12.000 euros. 

Que els estanquers no s’adonen, potser, del greu perill que 
assumeixen? Que no s'adonen que si al maquinero li surt a 
compte fer aquesta feina, de vegades venint d'un altre po-
ble, a l’estanquer l'hi ha de sortir a compte també, i tindrà 
el control del seu client?

Està clar que si volem modificar el sistema actual del segon 
canal i fer fora d'una vegada el maquinero, haurem d’assumir 
els canvis que siguin necessaris en la nostra activitat per tal 
de fer els nostres negocis més rendibles i més professionals. 
I haurem d’assumir les nostres responsabilitats i denunciar 
els casos de competència deslleial i/o intrusisme que tin-
guem a les nostres zones als nostres gremis i associacions. 

L’estanquer vol i dol. Ara hem de fer un pas endavant i 
prendre el control del nostre segon canal, que mai s’hauria 
d’haver perdut. No podem tirar pedres a la nostra pròpia 
teulada. Tenim un sistema per protegir, perquè és un siste-
ma que ens convé. 

Recentment he fet un viatge als Estat Units per motius fa-
miliars. Doncs bé, m'ha sorprès haver trobat en tres ciutats 
importants unes botigues molt semblants als nostres es-
tancs que, a més de tot tipus de tabac, articles de fumador 
i alguna cosa més, venen com a producte complementari 
«estrella» vins i licors de certa qualitat. Com que les coses 
d’allà sempre ens acaben arribant, us ho volia comentar, un 
«avís per a navegants». Penso que el nostre negoci anirà 
més en la línia de vendre productes que requereixen un es-
pecial control sanitari, majoria d’edat i tipus impositiu, que 
no pas cap a la venda de xuxes als nens.

I res més a dir, llevat únicament de fer una darrera reflexió: 
quan vàrem començar l’any passat, semblava que tot 
s'enfonsaria, que tot anava malament: ens tapaven núvols 
negres, canvis de lleis, de reglaments, la crisi continuava 
essent molt dura. Però afortunadament ja hem acomiadat 
l'any i encara som vius i amb l’esperança que aquest any 
sigui una mica millor.
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l’associacionisme 
professional: 
eleccions 
a la Unión 

Mario Espejo i el seu equip han rebut novament la 
confiança de les associacions provincials d’estanquers 
de l’Estat, que van atorgar-los el seu vot favorable el 

passat novembre. Els expenedors han donat el seu vistiplau 
a la gestió dels darrers quatre anys i han apostat 

pel nou programa d’actuació proposat.

Funcionament organitzatiu del 
sector estanquer a l'Estat
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E l passat 13 de novembre, la 
Unión de Asociaciones de 
Estanqueros de España va 

renovar la seva confiança en Mario 
Espejo (Màlaga) i el seu nou equip 
en unes eleccions que varen tenir 
lloc als salons d’un conegut restau-
rant madrileny, degut a la presència 
massiva de representants dels expe-
nedors provincials (entre dos i tres 
per província).

La jornada electiva es va allargar 
durant tot el matí i va començar 
amb un sorteig amb el qual es va 
determinar l’ordre en què els can-
didats electes presentarien els seus 
programes d’actuació. Els parla-
ments es van iniciar amb la presen-
tació de mario Espejo, seguida de 
la de José miguel Garrido, cap 
de la llista opositora. Després dels 
oportuns torns de rèplica, es va do-

nar pas a la votació nominativa pro-
víncia per província a sobre tancat 
i urna.

Les quatre associacions provincials 
de Catalunya, que conformen la Fe-
deració Catalana d’Estanquers —els 
gremis de Girona i Tarragona i les 
unions de Barcelona i Lleida—, for-
men part i donen suport a la Unión 
de Estanqueros, que ara compta amb 
un renovat equip format per Elena 
Viana (Guadalajara), Julián Vinué 
(Barcelona), Fernando Romero (Se-
villa), Salomé Ibáñez (Navarra), 
Jorge Carballal (Lleó), i el seu pre-
sident.

Així doncs, Espejo, que n’és presi-
dent des de 2010, ha rebut de nou 
el vot favorable de les associacions 
provincials, que han vist de bon ull 
el programa d’actuació dels pro-
pers quatre anys. Un programa que 
s’aixopluga sota els lemes de «con-
solidació», «futur» i «participació» 
com a principals objectius de futur, 
en contrast amb els tres grans pro-
blemes amb què s’enfrontava quatre 
anys enrere, quan va ser escollit per 
primera vegada, en què els esforços 
s’havien de centrar a «minimitzar 
les conseqüències del contraban, 
les dures campanyes antitabac, i la 
competència deslleial».

El nou Consejo Directivo de la Unión 
disposa d’un representant de la Fe-
deració Catalana d’Estanquers, 
Julián Vinué, mitjançant el seu 
càrrec de vicepresident a la unió 
provincial d’Estanquers de Bar-
celona. 

Catalunya i la Federació també van 
estar representades a les candidatu-
res de la Unión mitjançant la figura 
de david Juanhuix, vicepresident 
del Gremi d’Estanquers de Giro-
na, que formava part de l’altra llista 
de candidats que es va presentar a 
les eleccions, encapçalada pel seu 
president, José miguel Garrido 
(Toledo), i amb un equip format per: 
Santiago Baleirón, vicepresident 
(Pontevedra); M. José Ruíz, secre-
tària general (Granada); Jesús Ber-
nal, tresorer (Càceres); i Arturo Bort 
(Castelló) i David Juanhuix (Girona) 
en l’àrea comercial.
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qui és qui? 
Els expenedors, organitzats

A l’Estat espanyol, la Unión de Asocia-
ciones de Estanqueros de España és 
l’associació professional d’expenedors 
més representativa: de les cin-
quanta províncies espanyoles que 
hi ha, quaranta-vuit associacions 
provincials estan representades 
a la unión (no en són part Madrid i 
Melilla).

També existeixen a Espanya altres or-
ganitzacions més minoritàries, com 
oNaE, Organización Nacional de Aso-
ciaciones de Estanqueros (de la qual 
forma part l’associació provincial de 

Madrid, entre altres), que defensa així 
mateix un model i concepte federa-
tiu. I al seu aixopluc va néixer GEtt, 
Gremio de Estanqueros de Tabaco y 
Timbre, una associació per donar ca-
buda als estancs de l’Estat que volen 
formar part de l’ONAE i no poden 
fer-ho mitjançant la seva associació 
provincial. ECot, Empresarios y Co-
merciantes de Tabaco, abans ANETT, 
també és una altra associació mino-
ritària que representa els interessos 
del sector estanquer.

De naturalesa federativa, és la unión 
de Estanqueros, però, qui aglutina 
la major part dels estanquers espa-
nyols, integrats a les seves respectives 

associacions provincials, i és per això 
que té representació en tots els orga-
nismes nacionals i internacionals rela-
cionats amb l’activitat d’expenedoria.

D’importància cabdal és la seva presèn-
cia al Comité Consultivo del Comi-
sionado para el mercado de tabacos 
en representació dels estanquers, mi-
tjançant la figura de Salomé Ibáñez. 
La Unión és l’única associació d’ex-
penedors de tot l’Estat que té un lloc 
en aquest òrgan consultiu del CMT 
amb funcions d’assistència i assesso-
rament, format pel president del Co-
misionado, i representants de diverses 
Secretaries d’Estat, com la d’Hisenda, 
la d’Economia, i la de Comerç. També 
en formen part la Direcció General de 
Tributs, Duanes, els ministeris de Sa-
nitat i d’Agricultura, i organitzacions 
professionals com els fabricants de 
tabac, els expenedors, les associa-
cions d’autoritzats de venda amb re-
càrrec i els consumidors, entre altres.

Un altre dels organismes més impor-
tants on hi ha representada la Unión 
és la CEdt —Confederació Europea 
de Detallistes de Tabac—, entitat de 
la qual Espejo és secretari general i 
que representa les diferents agrupa-
cions d’estanquers europees davant 
dels organismes de la Unió Europea, i 
planteja les estratègies de defensa del 
col·lectiu en l’àmbit supranacional.

La Unión de Estanqueros va néixer 
l’any 1992 com a resultat de la fu-
sió de les dues associacions que hi 
havia en aquell moment en l’àmbit 
nacional —la Coordinadora Estatal 
de Estanqueros i la CEDE, Confedera-
ción Española de Estanqueros—. Ac-
tualment actua com a portaveu dels 
estanquers en tots aquells afers que 
afectin els interessos del col·lectiu. A 
grans trets, els tres principals objec-
tius de la Unión es concreten en:

P Defensar els interessos dels 
     estancs. 

P Promoure la modernització dels 
     estancs i la seva rendibilitat.

P Professionalitzar els estanquers 
     amb formació continuada.
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La Unión defensa amb dents i 
ungles l’actual organització del 
sector expenedor a l’Estat es-
panyol. Espejo considera que 
«el model existent actualment 
és un dels millors possibles i 
compleix amb les necessitats 
específiques que exigeix un 
producte tan regulat com el 
tabac. Per una banda, té una 
claríssima vocació de servei al 
ciutadà i està present en tota 
l’amplitud de la geografia es-
panyola. I per altra banda, les 
expenedories de tabac respo-
nen tant a les recomanacions 
de l’OMS en el seu Protocol per 
a l’eliminació del comerç il·lícit 
de productes de tabac, com a 
les necessitats que sorgeixen 
de la traçabilitat que exigeix la 
nova Directiva europea de pro-
ductes de tabac».

organització dels expenedors

Membres

Model federatiu 
Agrupa associacions provincials

Model federatiu 
Agrupa associacions provincials

Agrupa directament estancs espanyols, 
sense representació provincial

Model federatiu
Agrupa les unions i gremis provincials de Catalunya

Agrupa directament estancs catalans, 
sense representació provincial

Tots són membres de la Federació Catalana 
d’Estanquers, i mitjançant aquesta entitat, 
de la Unión de Estanqueros.

Estat espanyol

unión de asociaciones de Estanqueros de España 
(associació més representativa d’expenedors de l’Estat)

oNaE
Organización Nacional de Asociaciones de Estanqueros 

GEtt
Gremio de Estanqueros de Tabaco y Timbre

Catalunya

Federació Catalana d’Estanquers
(associació més representativa d’expenedors de Catalunya)

Gremi d’Estanquers de Catalunya

Associacions provincials de Catalunya

Gremi d’Estanquers de Girona
unió provincial d’Estanquers de Barcelona
Gremi provincial d’Estanquers de tarragona
unió provincial d’Estanquers de Lleida
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El pes de la llei: el Comisionado 
para el Mercado de tabacos

A quin expenedor no li xiulen les ore-
lles quan sent a parlar del temut Co-
misionado? Com molt bé va preguntar 
un estanquer de Barcelona al senyor 
Nieto, president d’aquest organisme, 
en el transcurs d’una recent assem-
blea anual de la Unió barcelonina, el 
Comisionado és el nostre amic o és el 
nostre enemic?

La resposta la deixarem a l’aire i a la 
lliure deliberació i reflexió de cadas-
cú, però definitivament, l’actual Co-
misionado ha donat un gir inesperat 
a la forma en què aquest organisme 
actuava respecte als expenedors, i 
els seus representants hi han sentit 
escoltades les seves veus per primera 
vegada en molts anys.

Doble vessant: caràcter regulador 
i de vigilància

El Comisionado és un organisme au-
tònom adscrit a la sotsecretaria del 
Ministeri d’Economia i Hisenda. La 
seva funció és exercir competències 
de caràcter regulador i de vigilància 
per garantir que s’apliquen els crite-
ris de neutralitat i les condicions de 
lliure competència efectiva al mercat 
de tabacs en tot el territori nacional. 

P L’atorgament de concessions 
     i renovacions d’expenedories 
    de tabac i timbre

P L’atorgament de concessions 
     i renovacions de punts de 
     venda amb recàrrec

P Exercir la potestat sancionadora 
     en l'àmbit de les seves 
     competències

P La vigilància: d’actuar d’acord 
     amb la llei; de la qualitat 
     dels productes; de les activitats 
     promocionals i publicitàries; 
    de la violació de la lliure 
    competència

El caràcter regulador ens indica que 
pot crear normatives específiques 
per regular els diferents aspectes 
del mercat del tabac i que és l’ens 

competent per atorgar o denegar 
autoritzacions i concessions, per 
exemple; i el seu caràcter de vigi-
lància li dóna via lliure, entre altres, 
per sancionar.

Entre les principals funcions del Co-
misionado hi ha:
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Tant la Federació Catalana d’Estan-
quers com la Unión de Estanqueros 
mantenen una fluida i continua re-
lació amb aquest organisme que els 
ha permès de fer arribar la veu dels 
expenedors en afers tant importants 
com la modificació del Reglament del 
tabac (Reial decret 1199/1999). 

Mitjançant la Comissió de Seguiment 
del Reglament, creada per la Unión i 
amb la participació de membres de la 
Federació, es va aconseguir esmenar 
l’esborrany inicial de modificació del 
Reglament perquè no fos perjudicial 
als interessos dels expenedors.

YoLaNda CErViÀ ESpaÑa
Periodista

El sector del tabac unit: 
la Mesa del tabaco

Més enllà de les expenedories, i dels 
distribuïdors, i dels majoristes, i en 
definitiva, més enllà de la venda del 
tabac hi ha tota una cadena de valor 
que fa que el producte final, el tabac, 
arribi a les lleixes dels nostres es-
tancs. Cada una d’aquestes formigue-
tes que intervé en aquesta cadena va 
quedar aglutinada, arran de la modi-
ficació de la Directiva europea del ta-
bac, en un nou organisme denominat 
Mesa del Tabaco.

A la Mesa del Tabaco hi ha repre-
sentats cultivadors, transformadors, 
fabricants de labors del tabac, im-
portadors, majoristes, expenedors, 
empreses fabricants de màquines 
expenedores, la CEOE i les principals 
centrals sindicals. Els expenedors de 
Catalunya que formen part dels gre-
mis i unions provincials i la Federació 
Catalana d’Estanquers hi som repre-
sentats mitjançant la Unión de Estan-
queros.

Aquesta agrupació creada a principis 
del 2011 amb l’objectiu de fer arri-
bar la postura del sector a Europa 
davant la llavors imminent revisió de 
la Directiva 7/2001/CE, sobre pro-
ductes del tabac, és, en definitiva, 
una iniciativa a favor de l’ocupació i 
la sostenibilitat del sector del tabac a 
l’Estat espanyol. Tot i que inicialment 
alertava de les greus conseqüències 
de les propostes de la directiva re-
visada, actualment té empresa una 
forta lluita contra el comerç il·lícit de 
tabac. 

Recull disponible al Manual jurídic de l’estanquer, editat per la Federació 
Catalana d’Estanquers © 2015

Llei 13/1998, de 4 de maig, d’ordenació del mercat de tabacs 
i normativa tributària.

Reial decret 1199/1999, de 9 de juliol, que desenvolupa la Llei 
13/1998, i regula l’estatut concessional de la xarxa d’expenedories 
de tabac i timbre.

Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant 
del tabaquisme, i reguladora de la venda, subministrament, consum 
i publicitat dels productes de tabac.

Ordre HAP/1632/2014, d’11 de setembre, que aprova el model 
de declaració-liquidació de la taxa d’autorització dels punts de 
venda amb recàrrec.

Resolució de 8 d’octubre de 2014, que aprova el model de declaració 
responsable per a la comercialització d’altres productes o per a la 
prestació de serveis en expenedories generals de tabac i timbre.

Principal legislació 
del sector expenedor 
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Conversa amb

Mario 
Espejo
Aguilar
President de la Unión 
de Asociaciones 
de Estanqueros de 
España des de 2010

la fitxa: Mario Espejo
President de la Unión de Estanqueros des de 2010, reelegit el novembre 
de 2014.

Secretari general de la Confederación Europea de Minoristas de Tabaco 
(CEDT) des de 2011.

Membre de la Junta Directiva de la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE) des de 2010.

President de l’Asociación Provincial de Estanqueros de Málaga.

Equip actual

President: mario Espejo, president de l’associació de Màlaga.

Vicepresidenta: Elena Viana, presidenta de l’associació de Guadalajara.

Secretari general: Julián Vinué, vicepresident de la Unió Provincial 
d’Estanquers de Barcelona.

tresorer: Fernando romero, president de l’associació de Sevilla.

Vocal responsable de Relacions Institucionals: Salomé ibáñez, presidenta 
de l’associació de Navarra.

Vocal responsable de l’Àrea Comercial: Jorge Carballal, president de 
l’associació de Lleó.

Espejo compta amb una bona trajec-
tòria representant i defensant els in-
teressos dels expenedors a través de 
la Unión, l’agrupació del sector més 
representativa de l’Estat espanyol, 
i ens preguntem què l’ha motivat a 
presentar-se de nou a la presidència 
d’aquesta institució. 

Sr. Espejo, li va quedar alguna 
assignatura pendent de l’anterior 
mandat?
Quan ens vàrem plantejar tornar-nos 
a presentar vàrem fer una anàlisi críti-
ca de la nostra actuació en els darrers 
quatre anys i vàrem avaluar el nivell 
de compliment dels nostres compro-
misos electorals. El resultat va ser 
que les grans línies del nostre pro-
grama s’havien complert. Però se’ns 
obrien nous reptes.

Com ara quins?
En algun moment potser vàrem pen-
sar que la Llei antitabac era el més 
important que ens podia passar. Però 
els temps canvien, i les circumstàn-
cies són unes altres, i avui per avui, 
la crisi econòmica, el contraban, la 
Directiva europea del tabac, el nou 
Reglament… han introduït elements 
en el nostre sector que ens empenyen 
a marcar un punt i a part que permeti 
mirar el futur amb esperança.

això són molts fronts oberts.
Sí, i per tenir aquesta esperança s’ha de 
treballar molt i en tots els fronts. Per 
això vàrem tornar a presentar la nostra 
candidatura. Perquè pensem que, avui 
per avui, som l’equip més ben cohe-
sionat i preparat per afrontar aquests 
reptes que tenim per davant i els que 
puguin sorgir en els propers temps.

així doncs, hi ha molta diferència 
entre ahir i avui?
Molta. Com li comentava, fins fa ben 
poc el nostre pitjor problema era la 
Llei antitabac. Avui, els canvis en el 
sector són constants, vénen de molts 
fronts i hem d’estar preparats per 
afrontar-los protegint els interessos 
dels estanquers.
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«la diversificació per a la qual tant 
hem lluitat s’ha fet realitat després de 

publicar-se el nou Reglament»
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S’ha envoltat d’un equip directiu 
de confiança i amb voluntat de 
servei. Què en destacaria, dels 
membres d’aquest nou equip?
L’equip és el mateix de 2010 i el mem-
bres s’han mantingut en els mateixos 
càrrecs. Un dels objectius d’aquesta 
nova legislatura és, precisament, 
consolidar la Unión, i un equip cohe-
sionat és la millor base per fer-ho.
Només hi hagut un canvi al Consell 
Directiu de la Unión. En el lloc que 
ocupava José Luis Duo s’ha incor-
porat Julián Vinué, que arriba amb 
noves energies i una experiència 
acumulada amb la seva feina per als 
estanquers de Barcelona. No en va 
serà el candidat a la presidència de 
la unió barcelonina en les properes 
eleccions.

En el seu programa ens parla de 
«consolidació», «futur» i «partici-
pació». Què són aquests tres va-
lors per a la unión actual?
Són els tres pilars en els quals treba-
llarem en els propers quatre anys.
Consolidació, perquè l’estanc, el 
sector i la Unión estem en un punt 
d’inflexió en què hem de consolidar 
definitivament la nostra organització 
davant el sector, l’Administració, els 
polítics i el món en general.
Pel que fa al futur, el construirem en-
tre tots en un moment en què se’ns 
obren moltes portes, donant les pas-
ses correctes en el sentit correcte.
Finalment, la participació, treballar 
plegats és la millor garantia d’èxit.

a grans trets, quins són els ob-
jectius concrets d’aquest mandat 
per a la unión?
El contraban ha estat un dels punts 
en què aquest Consejo més ha treba-
llat, però encara no estem satisfets: 
volem eradicar-lo totalment. I així ho 
farem, sols o amb les aliances neces-
sàries per solucionar-ho aviat.
Seguirem lluitant per ampliar la con-
cessió de l’estanc i sol·licitarem un 
sistema de renovació automàtica de la 
concessió, com ja es fa a altres països. 
També volem introduir el sistema italià 
de màquines automàtiques de venda 
de tabac a l’estanc durant les hores de 
tancament, cosa que permetria man-
tenir el servei durant les 24 h.

i quins resultats esperen aconse-
guir a quatre anys vista?
Voldríem definir l’estanc del futur. 
No es tracta només de teoritzar, cal 
treballar cada dia i obrir els nostres 
ulls a acords i convenis i a nous pro-
ductes que encaixin en aquest estanc 
que tots volem.
Internament seguirem apostant per la 
participació de totes les associacions 
i per apropar la formació a totes les 
províncies. Ja ho hem fet amb forma-
ció a distància, però creiem que és el 
camí a seguir.

Així mateix, pensem que l’estanc 
encara no està suficientment infor-
matitzat i volem seguir promovent i 
facilitant en tot el possible l’accés de 
l’estanquer a les tecnologies de la in-
formació.

Què ens en pot dir, de l’estat de 
l’associacionisme del sector es-
tanquer actual?
No puc aventurar una opinió sobre 
l’associacionisme en general, però 
tinc la sensació que no estem acon-
seguint que l’estanquer ens percebi 
com una organització propera, al seu 
servei. I aquí sí que hem d’insistir a 
millorar la visió que l’estanquer té 
de nosaltres: fer-li saber la feina que 
es fa i els beneficis de pertànyer a 
aquestes organitzacions.

Quins són els principals punts 
d’interès del sector estanquer 
actual?
L’aprovació de la nova Directiva euro-
pea del tabac i la seva transposició 
i l’aplicació del nou Reglament són, 
probablement, els dos temes que 
més interessen i preocupen. Més 
enllà de la crisi, a la qual s’enfronta 
l’estanquer cada dia, aquestes nove-
tats legislatives definiran el futur del 
sector i hem de treballar-hi units.

amb tots aquest canvis, cap on 
va l’estanc actual amb la nova 
normativa de gestió delegada i 
venda d’altres productes, entre 
altres?
La realitat és que aquest canvis 
obren importants possibilitats a 
l’estanquer. Encara és molt aviat 
per dir cap on va l’estanc, però no 
ho és per deixar clar cap a on no 
ha d’anar: l’estanc no ha de perdre 
les seves senyals d’identitat, la seva 
personalitat. Hem de continuar es-
sent un comerç especialitzat i pro-
fessional. És el nostre avantatge 
competitiu i ens hem d’assegurar 
que el mantenim. 

YoLaNda CErViÀ ESpaÑa
Periodista©
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RECÀRREGUES A MÒBILS

Les recàrregues a mòbils són un producte 
imprescindible a qualsevol expenedoria. Un 
servei addicional que centralitza la venda 
per garantir la seguretat de les dades.

0
MÒDUL MULTIESTANC


La millor forma de controlar varies 
expenedories mitjançant un ordinador 
central per gestionar a temps real totes 
les dades generades dels estancs.

360*

* Segons configuració. Preu sense IVA.

MÒDUL PDA

Programa per poder tenir un terminal 
de suport per realitzar tasques a 
l’estanc, com el recompte i modificació 
de l’estoc o la realització de vendes en 
línia des del propi dispositiu. 

75*

* Terminal no inclòs. Preu sense IVA.

ESTANCS MOBILE

Podràs consultar des del teu smartphone 
o tablet l’arqueig de caixa a temps real, 
productes, clients, deutes, compres, 
generar la saca i actualitzar preus.

75*

* Preu sense IVA.

INFORMES ESTADÍSTICS


Informe mensual complet de les dades 
de gestió del estanc estructurats en 5 
apartats on s’exposa la informació del teu 
negoci forma clara, completa i unificada.

120
any

*

* Preu sense IVA. Versió digital.

COBRAMENT AMB TARGETA


Enllaça el teu datàfon amb el programa 
Estancs Elit estalviant temps al vendre, 
evitant errors al teclejar imports i 
acabant amb la duplicitat de feines.

75*

* Preu sense IVA.

CÒPIES DE SEGURETAT


Garanteix la continuïtat del teu negoci 
realitzant diàriament còpies de seguretat 
automàtiques amb les dades del teu estanc 
emmagatzemades a servidors segurs.

60
any

*

* Preu sense IVA.

GESTIÓ DE LA PREMSA


Controla tota la premsa de la teva 
expenedoria des de la recepció i les 
altes, passant per la gestió de productes, 
caducitats, subscripcions, devolucions, etc.

75*

* Preu sense IVA.

CASHKEEPER


Cashkeeper és el sistema intel·ligent dissenyat 
per a la gestió de l’efectiu del teu negoci. És 
l’eina ideal per aconseguir un control total de la 
caixa i les pèrdues per errors en el canvi.

3.999*

* Preu sense IVA.

50/mes

PORTAL LOGISTA

Mòdul d’enllaç amb el portal LOGISTA amb 
el que podràs realitzar l’actualització de 
preus com l’enviament de la saca.
Indispensable per al bon funcionament de 
la teva expenedoria.

0
PORTAL COMET

Mòdul d’enllaç amb el portal COMET amb 
el que podràs realitzar l’actualització de 
preus com l’enviament de la saca.
Indispensable per al bon funcionament de 
la teva expenedoria.

0
MÒDUL DE TRUCADES

Ara podràs, a través del nou mòdul de 
trucades, posar-te en contacte amb 
LK BITRONIC per a que et truqui el 
departament que t’interessa i el temps 
d’espera per a rebre la trucada.

0

Amplia la teva productivitat 
amb els nostres 

mòduls addicionals
Actualment, diversos factors contribueixen a què més que mai treballis per 
millorar la rendibilitat del teu estanc. Per aconseguir-ho, és fonamental dur a 
terme una gestió eficient que optimitzi els recursos i maximitzi els guanys. Per 
això és bàsic evolucionar, modernitzar l’estanc i dotar-lo dels últims avenços 
tecnològics que et permetin guanyar temps i millorar-ne la gestió.

estanCs elit és l’eina més avançada 
per a la gestió del teu estanc

Una de les claus resideix en incloure totes les labors de 
tabac i timbre amb tots els seus preus actualitzats en l’ús 
a través de pantalla tàctil i la venda automàtica per 
codi de barres, que permet realitzar una venda ultraràpi-
da, estalviant molt de temps del teu dia a dia.

El nostre programa, combinat amb els nostres equips es-
pecialment dissenyats per permetre una àmplia connecti-
vitat amb perifèrics i homologats per permetre la connexió 
amb Logista i Comet, fan que treballar amb LK Bitronic 
sigui l'opció més òptima per treure el màxim partit al teu 
negoci.

L’arquitectura modular d’EstAncs Elit no t’ofereix limita-
cions per poder cobrir totes les teves necessitats, per més 
específiques que siguin: Des de mòduls que et permetran 
guanyar temps en els cobraments amb targeta de crèdit 
tot enllaçant el teu programa amb el datàfon del banc per 
tal d’evitar errors i estalviar temps, passant per opcions 
diverses com gestionar la premsa amb un control total de 
les edicions, albarans o devolucions, etc.; o solucions per 
aconseguir una automatització dels pagaments amb el ca-
laix intel·ligent cAshkEEpEr®

Un dels últims avenços que hem incorporat en tecnologia 
per a l’estanc, i que més repercussió ha tingut aquest darrer 
any, és el nostre programa EstAncs MobilE que et permetrà 
controlar el teu estanc des del teu Smartphone o tablet. Ara 
podràs realitzar la saca, actualitzar preus i consultar les 
vendes del dia tot i no ser dins del teu negoci.

T’animem a sumar-te a tots aquells estancs que diàriament 
ja treballen per anar més enllà en la gestió del seus nego-
cis, tot disposant de manera fàcil i ràpida de la informació 
que necessiten en cada moment per prendre les decisions 
més encertades.

Una bona gestió no implica només un bon servei de taulell 
cap enfora, sinó també un control total de portes endins 
per poder assegurar la continuïtat i el rendiment del teu 
negoci. No és el mateix gestionar un estanc que gestionar-
ne dos, realitzar l’inventari d’un magatzem o fer-ho de 
diversos. Per aquests casos, hem creat el mòdul multi 
estanc, que et permetrà portar la gestió de vàries expe-
nedories des d’un ordinador central que connecta el pro-
grama de vendes amb els altres equips i permet realitzar 
consultes sobre l’estat de l’estoc, el traspàs de paquets, 
les altes d’articles, les comandes, etc. I si addicionalment 
vols controlar l’estoc de forma òptima, pots adquirir el 
mòdul pda, un terminal portàtil per inventariar què hi 
ha al magatzem, comparar-ho amb la realitat i efectuar les 
modificacions pertinents en cas necessari.

Finalment, et recordem la importància d’evitar riscos 
que puguin afectar el teu estanc, protegint el teu equip 
d’amenaces externes a través d’un sistema professional de 
còpies de seguretat automatitzades, que en cas d’avaria 
informàtica asseguri la continuïtat del teu negoci ràpida-
ment i amb totals garanties. 

Així doncs, quan pensis a millorar, pensa en EstAncs Elit i 
en els mòduls específics disponibles per a tu i per la teva 
expenedoria. Confia la gestió del teu estanc a LK Bitronic, 
som especialistes.

«Confia la gestió 
del teu estanc a lK Bitronic, 

som especialistes»
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«Una bona gestió 
no implica només un bon servei 

de taulell cap enfora»
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per a la gestió de l’efectiu del teu negoci. És 
l’eina ideal per aconseguir un control total de la 
caixa i les pèrdues per errors en el canvi.

3.999*

* Preu sense IVA.

50/mes

PORTAL LOGISTA

Mòdul d’enllaç amb el portal LOGISTA amb 
el que podràs realitzar l’actualització de 
preus com l’enviament de la saca.
Indispensable per al bon funcionament de 
la teva expenedoria.

0
PORTAL COMET

Mòdul d’enllaç amb el portal COMET amb 
el que podràs realitzar l’actualització de 
preus com l’enviament de la saca.
Indispensable per al bon funcionament de 
la teva expenedoria.

0
MÒDUL DE TRUCADES

Ara podràs, a través del nou mòdul de 
trucades, posar-te en contacte amb 
LK BITRONIC per a que et truqui el 
departament que t’interessa i el temps 
d’espera per a rebre la trucada.

0

¡T’HO POSEM MÉS FÀCIL QUE MAI!
INFORMATITZA ARA EL TEU ESTANC PER MENYS DINERS

· E

STANCS ·

· M OBILE ·

DE REGAL

Truca’ns al 902 118 694 i t’informarem sense compromís.

ESTANCS
ELIT
El programa de gestió que millor 
s’adapta al teu estanc i al teu volum 
de vendes. 

475€
+IVA

ESTANCS 
MOBILE

¡Noves funcions! Prepara i envia la saca, 
actualitza els preus, controla l’estoc, etc. 

del teu estanc de forma remota.

Estancs Mobile és l’aplicació 
definitiva per tenir accès al teu 

estanc des de qualsevol lloc. 
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Vinué ha estat sempre una persona 
compromesa amb l’associacionisme i creu 
fermament que «els estanquers hem d’estar 
units, associats, per aconseguir que la nostra 
veu se senti en els fòrums de poder». Per això 
considera que accedir al Consejo Directivo de 
la Unión és un pas més en el seu compromís 
cap a l’estanquer i l’associacionisme en 
general. I ens avança que un dels objectius 
immediats de la Federació Catalana i de 
la Unión és augmentar la participació de 
l’estanquer «i conèixer així la feina que 
s’hi fa i els beneficis d’estar associat».

Julián 
Vinué Gimeno

Una intensa trajectòria i un fort 
compromís en l’associacionisme del 
sector expenedor: «la participació 
és la clau de qualsevol associació»

seCretari general de la Unión de estanqUeros i Candidat 
eleCte a la PresidènCia de la Unió de barCelona

V inué, barceloní de bressol i de 
residència de cinquanta-set 
anys, en fa set que ocupa el 

càrrec de vicepresident a la unió 
provincial d’Estanquers de Barce-
lona. El novembre passat també va 
ser escollit secretari general del Con-
sejo Directivo de la UAEE, represen-
tant directe de Catalunya en l’òrgan 
decisori de l’associació d’expenedors 
més representativa de l’Estat.

A les properes eleccions es presenta 
com a candidat a la presidència de 
la unió barcelonina, en una línia de 
continuïtat efectiva de les tasques 

desenvolupades des de fa gairebé 
vuit anys per l’actual president, Juan 
Ignacio Blázquez, amb qui ha treba-
llat sempre colze amb colze.

Julián, el 2015 serà un any intens per 
a vostè. Estrena càrrec a la Unión i 
també es presenta com a candidat a 
la Presidència de la UPEB.

Quina és la principal aposta de la 
seva candidatura de president a 
la província de Barcelona?
Aposto i apostem tots els membres 
de la meva candidatura per una lí-
nia de continuïtat i consolidació de 

l’estanc, sense perdre la nostra iden-
titat i amb l’objectiu d’augmentar la 
nostra rendibilitat.

i com ho faran, això?
En un moment de canvi, és clau per 
als nostres interessos la posició que 
adoptem. Això ens marcarà un futur 
esperançador, ara que hem aconse-
guit la venda ampliada a tercers pro-
ductes i la gestió delegada, que ens 
permetrà que el control del segon ca-
nal sigui només de l’estanquer, i no 
d’empreses interposades. Crec que la 
nostra candidatura és la consolidació 
de la UPEB, i si aconseguim una major 
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participació de l’estanquer tindrem 
un futur millor per a tot el col·lectiu.

Què l’ha motivat a presentar-se al 
càrrec de secretari general de la 
unión?
Hi ha diverses raons. Una d’elles és que 
com a vicepresident de la Unió barcelo-
nina, sempre he viscut l’associacionisme 
del sector amb molt de compromís: 

propers quatre anys responen en gran 
manera a la meva forma d’entendre 
l’associacionisme i a allò que a mi em 
sembla que necessita l’organització.

«Consolidació, futur i participa-
ció». Què li diu tot això?
Els tres grans pilars de la Unión són 
sens dubte els pilars en els quals 
ens hem de recolzar en aquests mo-
ments. I fent-ho ens serà més fàcil 
desenvolupar qualsevol projecte que 
ens proposem.
Estem en un moment clau per al 
sector: els darrers canvis legislatius 
que s’han produït i el nou Reial de-
cret han obert grans possibilitats a 
l’estanquer.

Que potser estem parlant d’un 
«abans» i un «després» d’aquests 
grans canvis?
I tant. La gestió delegada i la venda 
de tercers productes poden suposar 
un abans i un després en el negoci 
de l’estanc, i és important mantenir 
les nostres senyes d’identitat, la nos-
tra personalitat. Si volem ser com-
petitius, hem de garantir la nostra 
especialització i professionalitat. En 
definitiva, no podem vendre qualse-
vol cosa: l’estanc ha de seguir essent 
un estanc.

«Si volem ser competitius hem de garantir la 
nostra especialització i professionalitat»

hem d’estar units perquè se’ns escolti. 
I formar part del Consejo Directivo de 
la Unión m’ha permès adquirir un com-
promís encara més alt amb l’estanquer 
i amb l’associacionisme en general.  

però hi havia dues llistes...
La trajectòria de la Unión —presidida 
per Mario Espejo— en la darrera legis-
latura i el projecte presentat per als 
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YoLaNda CErViÀ ESpaÑa
Periodista

«A Catalunya hi ha una gran cohesió, i les 
petites divergències són allò que fa gran el 

nostre associacionisme»

Vostè aposta clarament per 
l’associacionisme. Què espera de 
l’associacionisme actual del sec-
tor expenedor? 
Per descomptat que aposto per 
l’associacionisme. Cada estanquer, 
per si mateix, poc pot fer. I tant la 
Federació Catalana d’Estanquers com 
la Unión de Estanqueros, àmpliament 
majoritària i amb el suport de totes 
les associacions provincials de Cata-
lunya i Espanya, són el que fa falta 
per defensar els nostres interessos, 
els de l’expenedor.

Creu que hi ha una bona cohesió 
a l’Estat espanyol? 
Sí, i tant que hi ha cohesió. Natural-
ment que hi ha diferències en alguns 
temes, però precisament això és allò 
que fa gran l’associacionisme: partici-
par, escoltar, debatre i arribar a con-
clusions constructives. Així és com 
s’aconsegueixen els grans èxits i com 
l’associacionisme creix i es fa fort. 

i sobretot, participació.
La participació és la clau de qualsevol 
associació. De vegades, els beneficis 
no s’aprecien immediatament, per-
què treballem amb visió de futur a 
mig i llarg termini, però finalment els 
resultats arriben. Un exemple n’ha es-
tat la venda de tercers productes, que 
finalment hem aconseguit després de 
molts anys reclamant-ho.

«A Barcelona, la nostra candidatura és la 
consolidació de la UPEB»

i finalment i per acomiadar-nos, 
digui’ns breument què fa un se-
cretari general de la unión.
És una posició clau en el Consejo 
Directivo, de caire molt transversal, 
que permet veure les moltes ves-
sants d’un mateix afer. Les tasques 
van des de coordinar les MAP i su-
pervisar-ne les actes, fins a comuni-
car als associats les novetats impor-

tants o supervisar les gestions amb 
el Comisionado.

Ens acomiadem d’en Julián, que des-
prés d’aquesta conversa val a dir que 
ens ha ben convençut dels avantatges 
de l’associacionisme! 





puBLirEportatGE

El metge, l’advocat… 
i l’assessor financer

Quan estem malament físicament, acudim al metge de confiança 
per arribar a una cura. Si ens enfrontem a una causa judicial, seria 
lògic consultar un especialista en Dret que pugui assessorar-nos i 
defensar-nos adequadament. La salut i la justícia en una societat 
moderna solen confiar-se a professionals experts.

I certament, quan et trobes mala-
ment físicament, el lògic és acu-
dir al teu metge de confiança i 

plantejar-li la situació perquè et faci 
un diagnòstic i et recomani un trac-
tament per així aconseguir una cura. 
També pots automedicar-te, però en 
aquests casos, el mal pot agreujar-se 
i la situació acabar a «urgències». O 
també pots arribar a curar-te creient 
que has trobat tu sol la solució, que 
el medicament no t’ha fet cap efec-
te i que ha estat el teu propi cos que 
ha aconseguit la curació sense ajuda 
externa.

Si haguessis d’afrontar una causa judi-
cial, o estiguessis ficat en un embolic, 
seria lògic anar a un especialista en 
dret que pugui assessorar-te, defen-
sar-te, ajudar-te a prendre les decisions 
apropiades i a actuar de la manera més 
adequada.

La salut i la justícia en una societat 
moderna solen confiar-se a profes-
sionals experts. Per què, llavors, les 
decisions sobre els nostres diners 
les prenem, en la majoria dels casos, 
sense consultar amb un especialista i 
preguntant-ho a un familiar o amic?

Crec que no cal parlar de la impor-
tància de l'estalvi familiar per garantir 
que estan cobertes les necessitats bà-
siques de tots els membres de la fa-
mília, i no només en el present, sinó, 
sobretot, en el futur. Els fills aniran 
a la universitat, potser calgui canviar 
de cotxe o fer aquest viatge que tant 

24 



puBLirEportatGE

ens il·lusiona. També arribarà el dia 
en què abandonem el món laboral i 
passem a gaudir del temps, molt de 
temps, que ens queda per davant... 
Arriscaries tots aquests moments crí-
tics de la vida de la teva família per 
una mala decisió, presa sense comp-
tar amb un professional?

L'ajuda d'un assessor financer pot 
aportar una elevada dosi de sentit 
comú a les teves decisions. Tingues 
en compte que a la seva pròpia expe-

riència professional, se li suma un alt 
nivell de coneixements financers, una 
preparació amb la qual compta també 
el metge o l'advocat.

L'assessor financer t'ajudarà, per 
exemple, a detectar quines són les 
necessitats a llarg termini; a plani-
ficar els estalvis i inversions segons 
el teu perfil de risc; o t'ajudarà a 
preparar la jubilació perquè no su-
posi una pèrdua del teu nivell actual 
de vida.

T’oferirà una anàlisi de la situació, una 
planificació a llarg termini i, sobretot, 
la fugida de qualsevol aspecte emocio-
nal que pugui afectar de manera nega-
tiva una serena presa de decisions. No 
són pocs els que, sense un assessor 
financer al seu costat, uns professio-
nals als quals a Banco mediolanum 
anomenem Consultors de Banca 
personal, segueixen comprant quan 
veuen alt un valor i el venen després 
davant el primer senyal de baixada, 
portats pel pànic i assumint bona part 
de les vegades, una pèrdua.

Per evitar problemes, quan et sen-
tis malament, acudeix al metge i no 
t'automediquis; soluciona els teus 
plets amb un advocat i... per des-
comptat, planifica el teu estalvi 
familiar amb un professional de 
l'assessorament financer.

BANCO MEDIOLANUM

Un assessor financer ens pot ajudar 
a planificar els estalvis i les inversions 

segons el nostre perfil de risc
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la salut i la justícia en una 
societat moderna solen confiar-se 

a professionals experts



NotÍCiES

La Federació Catalana i les associacions que en formen part van fer arribar al 
Comisionado diverses consultes relacionades amb la posada en marxa de les 
mesures del nou RD 1199/1999, que va generar molts dubtes entre els professionals 
expenedors.
 FEDERACIó – QUART TRIMESTRE DE 2014

El CMt aclareix finalment 
els dubtes generats amb l’entrada 

en vigor del nou Reglament

l ’allau de trucades d’aclariment 
que van rebre els gremis i as-
sociacions catalans després de 

l’entrada en vigor del nou Reglament 
va posar de manifest que la nova le-
gislació deixava alguns punts a l’aire, 
que mancava definició en algunes me-
sures o que es produïa ambigüitat.

Davant d’aquest enfilall de dubtes 
sobre l'aplicació de les noves me-
sures que els expenedors van fer 
arribar a les seves associacions, els 
seus representants els van agluti-
nar i enviar al Comisionado para el 
Mercado de Tabacos per sol·licitar-ne 
l’aclariment.

L’organisme regulador del tabac fi-
nalment va respondre a les peticions 
dels professionals i s’ha posicionat 
respecte als diversos punts que re-
querien d’aclariments. Si bé les qua-
tre associacions catalanes ja ho han 
fet arribar als seus socis, recollim en 
aquest article els punts principals.

La venda de productes no relacionats amb el tabac és 
un dels aspectes que ha generat més consultes. Per 
poder-ho dur a terme només cal notificar, mitjançant 
una declaració responsable, els productes que es 

VENDA D’AltRES PRoDUCtES

És també molt important declarar que l’activitat prin-
cipal de l’establiment és la venda de labors de tabac i 
timbres. Si això no s’esmenta es pot incórrer en un in-
compliment penalitzat amb una sanció greu. Cal recor-

vendran. D’aquells que for-
men part de l’entorn habi-
tual de l’estanquer no cal 
declarar els articles de fu-
mador, llibreria, papereria, 
premsa, ni LAE i ONCE.

Quant a altres productes, 
cal tenir en compte que 
siguin productes que no 
perjudiquin la conserva-
ció del tabac i la segu-
retat dels usuaris (per 
exemple, no es pot vendre 
perfumeria, cosmètica i pro-
ductes d’higiene personal, 
ni drogueria —articles que 
desprenen olors, segons 
el CMT—), però també cal 
tenir en compte la Llei de 
sanitat, que limita allò que 
es pot vendre juntament 
amb el tabac, com ara ali-
ments. 

dar que el CMT no dóna resposta 
a aquesta declaració responsable; 
per tant, si l’estanquer ven pro-
ductes que no són adequats per 
a l’estanc i pateix una inspecció, 
pot ser durament sancionat.

La llista que els estanquers han de 
fer en aquesta declaració respon-
sable no és tancada, sinó que al 
llarg del temps en poden fer tantes 
com productes vagin incorporant 
al comerç. Cal declarar sempre els 
productes que es tenen, no els que 
es pensen tenir més endavant. 

En aquest sentit, la Federació ha 
recomanat als estanquers que in-
tentin incorporar productes que 
complementin bé la venda de 
tabac, per no convertir-se en uns 
simples basars multivenda sense 
personalitat i en detriment de la 
imatge del monopoli.
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La gestió dels punts de venda amb recàrrec és l’altre 
gran front obert arran de la modificació del RD. Un 
dels aspectes més controvertits és el de la possible 
retribució a l’estanquer en cas que aquest cedeixi la 
màquina al bar. El CMT hi ha respost aclarint que això 
no és possible, i que l’única retribució que l’estanquer 
pot rebre dels seus PVR és el benefici per la venda del 
tabac del 8,5%. 

D’altra banda, els expenedors dubtaven de si calia 
esperar una nova resolució del CMT per començar la 
gestió delegada de permisos antics o n’hi havia prou 
amb el model 598 ja existent. 

La resposta és que, per a les autoritzacions existents 
per a les quals es vol demanar el canvi de gestió, no hi 
haurà cap resolució, sinó que des del moment en què 
s’envia la sol·licitud, ja es pot començar a efectuar la 

Un punt que preocupa els estanquers amb gestió de-
legada és la seva responsabilitat quant a la ubicació 
de les màquines i la venda a menors. El CMT ha con-
testat que és l’expenedor qui, en un primer moment, 
s’ha d’assegurar que la màquina estigui correctament 
ubicada i disposi de comandament, però a partir de 
la posada en funcionament és el titular del punt de 
venda amb recàrrec qui se’n fa responsable.

GEStIÓ DElEGADA

UBICACIÓ I PERSoNAl DE lES MÀqUINES

Encara respecte a la gestió delegada dels PVR, alguns 
estanquers havien consultat si podia existir personal 
contractat a temps parcial encarregat només de les 
màquines de diversos estancs. Per al CMT, els treba-
lladors ho han de ser exclusivament d’un estanc, i per 
tant, no hi pot haver una persona contractada 
per encarregar-se dels pVr de diversos estancs 
alhora. 

gestió demanada, sempre que l’estanquer tingui cò-
pia del model 598 en què s’especifiqui, amb el segell 
de registre oficial —que es pot obtenir en qualsevol 
delegació d’Hisenda— o de l’oficina de correus —que 
es pot demanar quan s’envia un document oficial. En 
canvi, en els permisos nous sí que es pot marcar el 
tipus de gestió sol·licitada. 

Això ha generat moltes queixes i comentaris dels 
estanquers, ja que s’han trobat que els models 598 
es donen amb comptagotes. En una nova resposta 
del CMT a aquesta contingència, de manera provi-
sional es permet presentar la sol·licitud en una fo-
tocòpia o impressió del document publicat al BOE 
per a autoritzacions vigents i notificacions que no 
requereixin pagament de taxa. Així es desbloqueja 
l’embús provocat temporalment per la manca de mo-
dels oficials.

No cal declarar articles fumador, llibreria, papereria, premsa, LAE ni ONCE.

Sí que cal declarar Loto Catalunya.

No es poden vendre articles que contravinguin la Llei de sanitat (alimentació).

No es poden vendre articles que perjudiquin la conservació del tabac o la seguretat dels 
usuaris (perfumeria, higiene personal, cosmètica, drogueria).

En la declaració responsable, cal consignar com a activitat principal la venda de tabac i timbres.

En la declaració responsable, s’han de posar només productes que es tenen en aquell moment.

L’estanquer no pot rebre cap retribució pels PVR.

L’estanquer és el responsable inicial de la ubicació de la màquina i de dotar-la 
de comandament a distància.

No hi pot haver treballadors encarregats de màquines de més d’un estanc.

A partir de la comunicació al CMT del tipus de gestió mitjançant el model 598, 
aquesta ja es pot iniciar.

Venda 
d’altres 

productes

Gestió 
delegada
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¡T’HO POSEM MÉS FÀCIL QUE MAI!
INFORMATITZA ARA EL TEU ESTANC PER MENYS DINERS

· E

STANCS ·

· M OBILE ·

DE REGAL

Truca’ns al 902 118 694 i t’informarem sense compromís.

ESTANCS
ELIT
El programa de gestió que millor 
s’adapta al teu estanc i al teu volum 
de vendes. 

475€
+IVA

ESTANCS 
MOBILE

¡Noves funcions! Prepara i envia la saca, 
actualitza els preus, controla l’estoc, etc. 

del teu estanc de forma remota.

Estancs Mobile és l’aplicació 
definitiva per tenir accès al teu 

estanc des de qualsevol lloc. 



NotÍCiES

Després de molt insistir, la Unión va aconseguir que el Comisionado accedís a 
enviar a les associacions el manual oficial de formació per distribuir entre 
els estanquers. Els estanquers catalans també han rebut imprès i en digital un 
manual-recull legislatiu editat per la Federació Catalana d’Estanquers.
 DESEMBRE DE 2014 – GENER DE 2015

Els estanquers ja disposen del 
manual de formació del CMt 

i del Manual jurídic de l’estanquer 
editat per la Federació
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D esprés que totes les associacions hagin anat pas-
sant pel curset de formació que el CMT està impar-
tint a Madrid en diverses convocatòries, l’organisme 

ha fet arribar a les unions i gremis catalans el manual que 
s’hi lliura i es fa servir en la jornada formativa. La Federació 
Catalana l’havia reclamat diverses vegades, ja que el con-
sidera una eina imprescindible perquè els associats 
estiguin al corrent sobre el funcionament del seu sector.

El CMT va accedir finalment a enviar el manual, actualitzat 
amb les darreres novetats del Reglament, a les associacions, 

que s’han encarregat de trametre’l als seus agremiats i so-
cis respectivament.

El manual, que conté vora de dues-centes pàgines en el 
format d’arxiu pdf, i que també es presenta en CD, con-
té tots els aspectes que intervenen en les expenedories: 
des dels organismes i la legislació que les regula fins als 
PVR, passant per una descripció de cada branca del sec-
tor —fabricants, distribuïdors, minoristes…—, els tipus 
d’infracció, la senyalística i la imatge corporativa, etc. Per 
a la Federació, el més interessant és l’apartat de «pregun-
tes freqüents», ja que sovint serveixen per si soles per 
resoldre dubtes dels estanquers.

Aquest manual és l’eina perfecta que complementa el 
Manual jurídic de l’estanquer, llançat aquest inici d’any 
per la Federació Catalana d’Estanquers. El Manual és un 
recull dels principals textos legals que afecten l’activitat 
d’expenedoria i es presenta en format imprès de fàcil 
consulta i també amb una versió digital interactiva que 
permet tenir-lo sempre disponible: a l’estanc, al núvol, al 
mòbil... 



NotÍCiES

 FEDERACIó – 14 D'OCTUBRE DE 2014

El document pretén unificar les estratègies comunicatives de les quatre 
associacions i la imatge de la Federació, que és l’entitat d’estanquers més 
representativa de Catalunya.

la Federació treballa en 
un pla de comunicació

E ls representants dels es-
tanquers catalans són 
cada vegada més cons-

cients de la importància d’una 
comunicació unificada comuna 
a les quatre entitats que formen 
la Federació. Per aquest motiu, 
han posat en mans d’una empre-
sa especialitzada l’elaboració 
d’un pla que ara les unions i 
els gremis han d’estudiar indi-
vidualment per aprovar-lo o fer-
hi els canvis pertinents. Aquest 
programa inclouria una possible 
modificació dels logotips  i les 
pàgines webs i un reforç de la 
imatge de l’organització que 
més expenedories de Cata-
lunya representa.

Aquest va ser un dels punts 
principals de la darrera reunió 
interna de la Federació Catalana 
d’Estanquers, en què van ser-hi 
presents els presidents i vicepre-
sidents —o altres membres de la 
Junta— de cada demarcació. No 
va ser, però, l’únic punt en l’ordre 
del dia. També es va parlar de 
les noves màquines que perme-
ten vendre Loterías y Apuestas 
del Estado, ja que una empresa 
comercialitzadora, Grupo azul, 
els en va fer una presentació i 
en va explicar les possibilitats. 
Aquest sistema d’apostes, com 
ja comentem en un altra notícia 
d’aquesta rEvistA, és una nova 
modalitat de venda en línia que 
es troba immersa en un buit le-
gislatiu, i ara per ara els asses-
sors de la FCE n’estan estudiant 
les implicacions legals.

Els canvis en la legislació no es po-
dien quedar fora de la trobada, de 
manera que els representants de 
les quatre províncies van fer una 
posada en comú de la Llei i el Re-
glament i de tot el que se n’ha deri-
vat. Cadascú va explicar què s’està 

fent a les seves demarcacions 
al respecte, com ara reunions i 
presentacions, i va exposar els 
dubtes que n’han anat sorgint. 
En paraules dels assistents: «en-
cara queda molt de camí per re-
córrer». 
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Continuen les xerrades fora de les seus habituals dels gremis i unions per arribar 
a tots els estanquers.

les associacions de la FCE 
es mobilitzen per informar 

del nou Reglament

 FEDERACIó – QUART TRIMESTRE DE 2014

D urant els mesos d’octubre i 
novembre es van intensificar 
les reunions que cada asso-

ciació va convocar per informar dels 
canvis promoguts pel reial decret que 
modifica el Reglament del tabac. Les 
xerrades van servir per informar i po-
sar al dia els agremiats sobre els can-
vis que han arribat amb l’aprovació del 
nou text del RD 1199/1999, que es va 
publicar amb efectes immediats.

Per arribar als socis i agremiats de 
punts més distants, moltes d’aquestes 
xerrades es van fer en municipis 
allunyats de la capital de província. 
Això va afavorir una elevada partici-
pació, ja que el tema s’ho valia.

Barcelona va ser la demarcació que va 
organitzar més sessions, atesa la gran 
quantitat d’estanquers que en formen 
part. Així, va començar convocant els 
estanquers del Bages a una xerrada 
a manresa el 8 d’octubre, que es va 
fer tard per facilitar l’assistència del 
màxim d’expenedors (hi van anar tren-
ta-vuit persones). Els organitzadors 
—el president, Juan Ignacio Blázquez; 
el vicepresident, Julià Vinué, i l’advocat, 
Xavier Tamareu, a més d’altres mem-
bres de la Junta barcelonina— van 
arribar a casa de matinada, cansats, 
però satisfets de la feina feta. La res-
ta de reunions es van fer en un horari 
més convencional: a mataró, el 15 
d’octubre, que va concitar cinquanta-

dos assistents; a Vilanova i la Gel-
trú, el 21 d’octubre, amb quaranta as-
sistents; a Sabadell, el 29 d’octubre, 
amb quaranta-set assistents, i final-
ment a Vic, el 5 de novembre, amb 
trenta-set assistents.

Ple absolut

Per la seva banda, Girona va tenir 
un ple gairebé absolut en les tres 
reunions que va convocar. La primera 
va tenir lloc a ripoll el 9 d’octubre 
per a tots els estanquers del Ripollès. 
Es va triar aquesta localitat per la 
seva llunyania de la capital de la de-
marcació, que dificulta els desplaça-
ments dels estanquers de la zona. 

Figueres.

Mataró.

Manresa.

Olot.
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NotÍCiES

Les dues reunions següents van re-
presentar una mena de marató per 
als organitzadors —la Junta del gremi 
gironí—, ja que es van fer totes dues 
el 19 de novembre, la primera a Olot, 
al migdia, i la segona a Figueres, al 
vespre. D’aquesta manera es van co-
brir punts molt allunyats entre ells.

tarragona també va convocar una 
nova reunió específica per explicar 
el nou Reglament, després de la que 
ja va fer al mes de setembre. Per 
mirar d’acostar-se als expenedors 
de l’extrem de la província aques-
ta xerrada es va fer el 22 d’octubre 
a la Cambra de comerç de tortosa, 
i va congregar una cinquantena 
d’assistents. Sabadell.

Tortosa.

Vilanova i la Geltrú.

Ripoll.

Vic.

A causa del seu extens territori, amb 
la població molt disseminada, Lleida 
no ha dut a terme fins al moment cap 
reunió fora de la seu principal de la 
Unió. Al mes de setembre els estan-
quers lleidatans ja van poder sentir 

les explicacions sobre els canvis en 
el Reial decret, i ara per ara no es pre-
veuen noves reunions.

En tots els casos, els organitzadors van 
valorar molt positivament l’acollida

per part dels estanquers a aquestes 
reunions específiques. Molts dels 
associats els van fer arribar elogis 
i agraïments per haver fet l’esforç 
d’acostar-se a municipis sovint 
allunyats de la seva capital. 
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L’Estat espanyol fins ara s’ha posicionat en contra de transposar aquesta mesura 
de la Directiva europea del tabac, que queda a criteri de cada Estat membre.

França proposa 
l’empaquetat genèric del tabac

 FEDERACIó – QUART TRIMESTRE DE 2014

E l país veí contempla amb 
bons ulls introduir a França 
l’empaquetat genèric del ta-

bac, cosa que voldria dir que tots els 
paquets de tabac siguin iguals, sense 
diferència de marca ni logotips, i amb 
imatges i llegendes d’advertències 
sanitàries més grans que les actuals.

D’aquesta manera, França es conver-
tiria en un dels primers països euro-
peus en transposar aquesta mesura 
de la DPT. irlanda i el regne unit 
també han avançat la seva intenció 
d’ampliar les advertències dels pa-
quets de tabac. 

El primer país arreu del món en apli-
car l’homogeneïtzació dels paquets 
de tabac va ser austràlia, i amb una 
gran controvèrsia, ja que la indústria 
tabaquera va intentar defensar da-
vant els tribunals, infructuosament, 
el seu dret de propietat industrial i 
intel·lectual. 

Marisol Touraine, Ministra de Sanitat 
francesa, ha inclòs aquesta estan-
dardització per a les cigarretes i el 
tabac d’embolicar en el Programa 
Nacional per Reduir el Consum de 
Tabac, que de moment hauria de ser 
analitzat pel Parlament el 2015.

El col·lectiu dels expenedors està to-
talment en contra d’aquesta mesura, 
que considera que no està demostrat 
que redueixi el tabaquisme —argu-
ment adduït per les institucions que 
l’han impulsada—, i en canvi malmet 
en gran manera la imatge de marca 
de les cases tabaqueres.
 
Manifestació dels estanquers 
del sud de França a Els límits 
(la Jonquera)

Si França adopta el plain packaging, 
els estanquers de l’Estat espanyol de 
zones limítrofes se’n podrien veure 
beneficiats i suposarien, a ulls dels 

expenedors francesos de la zona del 
sud del país, una amenaça ben legal-
ment deslleial per als seus negocis.

Per això el passat 7 de desembre di-
versos estanquers francesos es van 
manifestar a Els Límits (La Jonque-
ra) amb caretes blanques i bengales 
per protestar contra aquesta mesura. 
Els mossos van garantir la seguretat 
dels estanquers catalans en tot mo-
ment i no es va produir cap incident 
ni va haver-hi cap enfrontament, ans 
al contrari. 

El vicepresident ocupava el càrrec des de feia més de vint anys i de moment 
no hi ha successor.

 MADRID –  OCTUBRE DE 2014

El CMt cessa sobtadament 
Alfonso Pastor

E l Comisionado para el Mer-
cado de Tabacos va cessar el 
seu vicepresident, Alfonso 

Pastor, l’octubre passat sense 
que se’n fes públic el motiu. Al-
gunes fonts dels sector apunten 
a desavinences respecte a la pos-
ta en marxa de manera eficaç del 
nou web de l’organisme, mentre 

que d’altres no donen credibilitat a aquesta 
versió.

El càrrec de vicepresident, que va ser ocupat 
per Pastor, gran expert del sector, per donar 
suport al mandat presidencial del moment de 
la seva creació, ha quedat vacant i no se sap 
si serà cobert en un futur o si se suprimirà 
definitivament. 
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Barcelona es renova 
amb un web més intuïtiu

La unió barcelonina vol apostar fort per les comunicacions en línia i tenir més 
presència en les xarxes socials.
 BARCELONA – GENER DE 2015

NotÍCiES

Els estanquers barcelonins també veuen amb bons ulls el catàleg de productes 
disponibles de la distribuïdora.

 BARCELONA – 4 DE NOVEMBRE DE 2014

Bona acollida de la declaració 
responsable de logista

l a unió d’Estanquers de Bar-
celona presentarà en breu la 
seva nova pàgina web, que serà 

més intuïtiva i permetrà navegar-hi de 
manera més àgil. La remodelació forma 
part del projecte per millorar la comu-
nicació amb els associats i comptarà, a 
més, amb un element «sorpresa» que 
la Junta vol mantenir en secret fins que 
la pàgina es posi en funcionament.

Julià Vinué, vicepresident de la Unió, 
ja va anunciar en la darrera assemblea 
extraordinària que l’associació aposta 
fort per les comunicacions online, i és 
per això que l’esforç de posada al dia 
no se centra tan sols en el web, sinó 
que també es vol tenir presència en 
xarxes socials com Twitter i Face-
book. Tot això ampliarà els canals de 
comunicació amb els estanquers, que 

disposaran de diverses vies per inte-
ractuar amb els seus representants.

L’antic web, tot i que funciona correc-
tament i és pràctic i d’utilitat als ex-
penedors, ha quedat desfasat tant en 
el disseny com en les funcionalitats 
i aplicacions i s’actualitzarà d’acord 
amb les possibilitats que ofereixen 
avui dia les noves tecnologies. 

q uan el Comisionado para 
el Mercado de Tabacos va 
aprovar, en el nou Regla-

ment del sector, la venda d’altres 
productes als estancs prèvia simple 
notificació a l’organisme, la distri-
buïdora Logista va crear un imprès 
de declaració responsable per facili-
tar la feina als estanquers. Però no 
es tracta només d’un document per 
enviar al CMT, sinó que la distribuï-
dora ha creat un catàleg de produc-
tes disponibles que, tal com marca 
el Reglament, no malmeten ni la 
conservació ni la imatge del tabac.

Segons va afirmar la mateixa dis-
tribuïdora durant la reunió de se-
guiment mantinguda amb la unió 
d’Estanquers de la província 
de Barcelona, han rebut moltes 
respostes favorables tant al docu-
ment com al catàleg, ja que facilita 
la feina dels expenedors a l’hora 
d’incorporar nous elements de ven-

da i no han de buscar pel seu compte 
els productes addicionals que poden 
vendre.

Robatoris en sortir del magatzem

En aquesta trobada es van tractar al-
tres temes menys agradables, com ara 
els robatoris a estanquers que surten 
de les instal·lacions de Logista amb 
la saca. Josep marquès, director de 
la Zona Catalana de la distribuïdora, 
va assegurar que estan en contacte 
permanent amb la Guàrdia Civil i els 
avisen quan detecten algun vehicle 
sospitós a la rodalia del magatzem. 

Malgrat això, no s’han pogut evitar 
alguns actes delictius, com ara un 
en què els agressors van envestir el 
cotxe de l’estanquer.

Esperes en els permisos 
de PVR

Un altre aspecte, més rutinari, que 
es va tocar va ser el nou model del 
Comisionado para el Mercado de 
Tabacos per als permisos de PVR. 
El mateix model que ja existia, el 
598, s’ha actualitzat amb una ca-
sella per marcar-hi si es tracta de 
gestió directa o delegada. El proble-
ma és que el CMT està distribuint i 
autoritzant darrerament molts pocs 
permisos (ha passat de deu al mes 
per saca ordinària i estanc a cinc al 
mes), i això ha provocat un embús 
de peticions en espera. Tant Logista 
com la Unió esperen que aquesta 
situació es vagi descongestionant 
de mica en mica. 
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El departament de Col·lectius de l’entitat bancària enceta una relació més personal 
amb els estanquers.

 LLEIDA – 1 D'OCTUBRE DE 2014

la UPEll i Banc Sabadell 
estrenyen vincles

E ls representants dels es-
tanquers lleidatans i Banc 
Sabadell, tot seguint una 

línia de contactes de proximitat, 

van mantenir una reunió perquè la 
UPELL conegués en primera perso-
na el nou director de Col·lectius de 
l’entitat bancària, Albert Puig-Xicoy.

En aquesta trobada, en què també 
van ser presents el president de la 
UPELL, Eugeni Rodríguez, i la se-
cretària, Maria Eugènia Duque, així 
com Rosa Mateu, directora de 
l’oficina que l’entitat té a Lleida, es 
va parlar del conveni que la Federa-
ció Catalana d’Estanquers té subs-
crit amb Banc Sabadell, que recull 
condicions especials per a tots els 
estanquers catalans associats. 

Algunes d’aquestes són les con-
dicions de descompte en paga-
ments amb targeta de crèdit i els 
catorze dies d’ajornament per 
carregar les saques en compte 
—és a dir, el finançament gratuït dels 
rebuts de Logista—, entre d’altres. 

NotÍCiES
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Uneix-te al gremi o associació
de la teva província!

Unió Provincial 
d’Estanquers de lleida 

Gremi d’Estanquers 
de Girona

Gremi d’Estanquers de 
la Província de tarragona

Unió Provincial 
d’Estanquers de Barcelona

973 288 198 972 206 438

977 249 014 933 027 861



NotÍCiES

Una aposta per les xarxes socials per enfortir la relació amb els estanquers.

 GIRONA – NOVEMBRE DE 2014

Girona estrena Facebook 
per als socis

Amb pantalla tàctil, sense etiquetes, i amb un nou disseny. Els expenedors gironins 
van poder «tastar» en directe la tecnologia avançada de la nova línia de màquines 
de venda automàtica GM Vending. 
 GIRONA – 22 D'OCTUBRE DE 2014

El disseny més avantguardista 
arriba a Girona amb la línia de 

màquines de vending Avant

I és que amb la darrera gran mo-
dificació del reglament del ta-
bac l’interès dels expenedors 

per aquests dispositius de distri-
bució automàtica s’ha elevat a la 
seva màxima expressió. El motiu? 
La gestió dels punts de venda amb 
recàrrec del segon canal està ara en 
mans de l’estanquer. Una gran res-
ponsabilitat que bé es va valdre la 
jornada de portes obertes organit-
zada per l’empresa de màquines de 
venda automática Gm Vending i la 
distribuïdora renting La torre.

Durant la jornada les empreses van 
presentar a la seu del gremi gironí la 

nova gamma d’aquestes màquines, 
sèrie Avant, i també l’evolució de la 
línia Crystal. Al llarg de tot el dia un 
bon nombre d’agremiats es va acos-
tar a l’exposició per informar-se so-
bre ambdós aparells i per conèixer-
ne les característiques de primera 
mà, atesos en tot moment per dos 
tècnics experts. Un flux constant de 
visitants que denota la necessitat 
sorgida arran de les darreres modi-
ficacions legislatives. 

Per gentilesa de les cases organitza-
dores, els assistents van participar 
en el sorteig d’una tauleta electrò-
nica. 

l a pàgina pròpia a Facebook que han estrenat els 
estanquers gironins serveix no només per rebre 
actualitzacions del Gremi sinó també perquè els 

expenedors intercanviïn informació entre ells i posin en 
comú inquietuds, dubtes o propostes que puguin sorgir 
de forma àgil i multidireccional i compartir fotografies i 
experiències.

L’aposta de l’entitat per les xarxes socials —en breu s’obrirà 
també un compte de Twitter— forma part d’una estratè-
gia per millorar la informació entre els agremiats i l’entitat 
aprofitant les noves tecnologies, que ja formen part de 
la vida de molts expenedors. Tant la pàgina de Facebook 
com el compte de Twitter s’afegeixen a les comunicacions 
via correu electrònic, que no desapareixen.

El grup de Facebook és privat, de manera que només hi 
poden accedir els associats. En aquest sentit, el Gremi ha 
demanat als estanquers gironins que disposin de compte 
de Facebook amb un nom diferent del titular de l’estanc 
que ho comuniquin a l’entitat per tal que se’ls faciliti 
l’accés. En les primeres setmanes de funcionament ja s’hi 
ha afegit membres de totes les comarques i hi ha una bona 
participació. 
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tast de Vegafina Nicaragua 
Gran toro al Casino de Girona

El Gremi enceta un cicle de tastos de cigars amb una primera presentació de la mà 
de Tabacalera.
 GIRONA – 4 DE DESEMBRE DE 2014

U na sala reservada per fumar en el marc incompara-
ble del Casino de Girona i un sopar d’alta volada al 
restaurant Divinum. Els ingredients no podien ser 

millors per estrenar aquest nou cicle de presentacions de 
cigars amb fumada que inicia el Gremi de Girona.

El protagonista, en aquesta ocasió, va ser el Vegafina Ni-
caragua Gran toro, un cigar relativament nou que fa poc 
que es comercialitza al nostre país i que és la vitola més 
gran d’aquesta nova gamma de Vegafina. Durant l’àpat, 

manel González, de l’empresa tabacalera i gran expert 
en la matèria, va explicar les característiques d’aquest 
cigar de tabacs procedents de Nicaragua i fumada llarga 
que es tastaria després.

La fumada, que es va celebrar al Casino de Girona, institu-
ció emblemàtica a la ciutat per la seva història i gran belle-
sa, va tenir lloc després d’un elaborat sopar en el prestigiós 
restaurant Divinum, que els vint comensals —estanquers 
agremiats i clients escollits— van qualificar d’«exquisit».

El Gremi va cuidar tots els detalls del primer d’aquests tas-
tos, que són un esforç més per professionalitzar la figura 
de l’estanquer i estrènyer vincles amb els clients. Amb l’èxit 
d’aquesta primera convocatòria el Gremi es reafirma en la 
seva intenció d’organitzar-ne a més indrets perquè hi pu-
guin participar el màxim d’estanquers i clients. 

«Conèixer el criteri del cap d’Inspecció, el comparteixis o no, és molt útil per poder 
donar la informació adequada als associats».

 MADRID – 26 DE NOVEMBRE DE 2014

El lletrat Joaquim Vidal, 
convidat a un dels cursos per a 
expenedors del Comisionado

l ’advocat del Gremi d’Estan-
quers de Girona, Joaquim 
Vidal, ha estat el primer 

lletrat en assistir a un dels cur-
sos destinats als expenedors per 
posar-se al dia sobre els seus drets 
i obligacions i oferir així un millor 
assessorament.

Aquest cursos que organitza el 
Comisionado para el Mercado de Ta-
bacos són jornades de formació des-
tinades als titulars d’expenedories 
de tabac i timbres i a la Guàrdia 
Civil i versen sobre els aspectes 
legals de la gestió d’un estanc i en 
les modificacions del Reglament.

El gremi gironí va insistir en la im-
portància que els assessor legals 
dels expenedors estiguin perfec-
tament informats sobre les noves 

L’advocat Joaquim Vidal i Salomé Ibáñez, 

del CMT, a la sortida del curs.

modificacions i interpretacions le-
gislatives i donada la fluida relació 
entre Vidal i manuel Cuevas, cap 
d’Inspecció del CMT, que estan en 
contacte habitual per consultar i 
resoldre dubtes, Vidal finalment hi 
va ser convidat.

D’aquesta manera Vidal va poder 
rebre de primera mà explicacions 
i aclariments sobre el nou regla-
ment, cosa que va considerar molt 
positiva: «Van quedar clars molts 
punts dubtosos del Reglament i 
això ens permet assessorar més bé 
els nostres agremiats», va afirmar 
l’advocat. 

NotÍCiES
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Girona amplia contactes
Les noves màquines de venda de loteria i la recerca de nous productes, temes sobre 
la taula del gremi gironí.
 GIRONA – NOVEMBRE DE 2014

E ls representants dels expene-
dors gironins van treballar de 
valent el darrer trimestre de 

l’any tot trucant a les portes de di-
ferents sectors per instaurar noves 
col·laboracions i enfortir les ja exis-
tents.

D’una banda, el 19 de novembre el 
Gremi va dur a terme una reunió amb 
el delegat de Loterías y apuestas 
del Estado a Girona, Josep Bedoya,  
per parlar de les noves màquines per 
fer apostes en línia de jocs de la LAE 
i saber quina és la posició d’aquest 
organisme respecte a aquests nous 
dispositius. Aquestes màquines de 
loteria quedarien vinculades a una 
administració de Loterías y Apuestas 
del Estado, que compartiria beneficis 
amb l’estanc i permetria fer apostes 
per Internet.

Els representants de la LAE conside-
ren que de moment no es pot vendre 
loteria mitjançant aquest mecanisme 
d’aposta en dos temps perquè no 
queda clara la legalitat del sistema; és 
a dir, són «al·legals» perquè no estan 
regulades i hi ha un buit legislatiu. El 

problema el podria tenir, per una ban-
da, l’Administració que fa d’enllaç; i 
de l’altra, l’estanc: aquest podria 
tenir un problema amb el client de 
responsabilitat en cas que l’aposta 
no s’arribés a pagar, si, per exemple, 
l’Administració no la valida a temps. 
Els representants gironins continuen 
a l’espera de veure com evoluciona 
aquesta nova forma de venda i les 
consideracions de la LAE. 

El Gremi tampoc no va voler deixar 
passar l’oportunitat per intentar es-
clarir què va succeir amb la convoca-
tòria fallida de nous punts de venda 
mixtos de la LAE del 2013, que es va 
cancel·lar sense gaire explicacions 
quan ja se n’havien preparat projectes 
i presentat candidatures, i esbrinar si 
se’n convocarà una de nova aviat. De 
moment, però, no s’ha avançat que 
n’hi hagi cap de prevista de forma im-
mediata.

En aquesta trobada es va parlar tam-
bé del dia a dia de la col·laboració 
entre les dues entitats i es van trac-
tar els punts febles que cal reforçar 
o millorar. Precisament Bedoya va 

recalcar que ha sol·licitat que hi hagi 
més receptors mixtos a la província 
de Girona.

Vendre begudes i licors 
als estancs?

El Gremi també ha mantingut diver-
ses reunions amb el grup miquel 
alimentació —que distribueix, en-
tre altres,  begudes, licors i snacks a 
l’engròs i al detall en supermercats de 
la seva propietat— i amb el seu direc-
tor de Grans Comptes, Àngel Ferrer, 
per intentar trobar un sistema de 
col·laboració aprofitant que el nou 
reglament autoritza als estancs la 
venda d’altres productes no vinculats 
amb el tabac.

Tant els representants dels estan-
quers com l’empresa d’alimentació 
estan treballant per trobar un projec-
te econòmica i logísticament viable, 
ja que la venda d’aquests productes 
en un canal tan extens i alhora amb 
poca capacitat d’emmagatzematge 
com els estancs representa un repte 
important. Les negociacions no estan 
encara tancades. 
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>>> 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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les darreres novetats 
de Bitronic copsen l’interès 
dels estanquers tarragonins

La darrera actualització del programa de gestió permet extreure llistats com el de 
vendes i informes estadístics complets.
 TARRAGONA – 14 D'OCTUBRE DE 2014

M és de vuitanta assistents van respondre afir-
mativament a la convocatòria de Bitronic per 
conèixer més a fons els detalls de l’última ac-

tualització del seu programari de gestió i les darreres 
novetats en productes.

D’una banda, la xerrada va versar sobre l’obtenció dels 
diversos llistats que el programa permet elaborar, com 
ara la llista de vendes, que l’Administració pot exigir en 
qualsevol moment; però també llistes específiques de 
segons canals, controls d’estoc, comptabilitat desglossa-
da per famílies de productes, resum d’exercicis, etc. 

D’altra banda, l’empresa va fer un recordatori de tots els 
productes que formen part de la família de Bitronic, com 
ara l’aplicació per controlar el programa des del 
mòbil o l’eina per fer còpies de seguretat, entre moltes 
altres; i una innovació, l’opció de crear informes es-
tadístics complets, que permeten dur un control més 
exhaustiu sobre la gestió de l’estanc.

La sessió va tenir lloc a l’hotel Ciutat de Tarragona, i 
tant Bitronic, que organitzava l’acte, com el Gremi es van 
mostrar molt satisfets de la resposta dels estanquers. 
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Nou expenedories de la demarcació de Tarragona participen en la jornada de 
formació impartida a Madrid.

 MADRID – 29 D'OCTUBRE DE 2014

tarragona es posa al dia sobre les 
novetats legislatives al curs del CMt

Josep Servera i altres expenedors tarragonins, al curs del CMT a Madrid.

I gual que altres associacions al llarg d’aquest any, 
el Gremi de Tarragona va ser convocat a finals 
d’octubre a la jornada de formació que organitza 

el Comisionado para el Mercado de Tabacos a la seva 
seu, a Madrid.

Tots els estanquers van rebre manual de formació, 
imprès i en CD, que van fer servir durant el curs, que 
va ocupar tot el matí i va començar amb una introduc-
ció sobre les funcions del CMT i les normes que regu-
len el sector.

Tot seguit es va fer una explicació en profunditat sobre 
el sector majorista i el minorista. Aquest darrer va ser 
el que va concitar més interès i més preguntes dels as-
sistents, ja que en formen part. Es van repassar totes i 
cadascuna de les qüestions que hi tenen relació, des de 
les regles generals per a la provisió d’expenedories, els 
tipus d’expenedories, les condicions per ser expenedor 
i els canvis d’emplaçament, fins als drets i obligacions, 
les instal·lacions de què han de disposar i l’abastiment 
de labors i efectes, entre moltes d’altres.

Un altre punt al qual els estanquers assistents van parar 
especial atenció va ser el de les inspeccions i les classes 
d’infraccions, amb les seves corresponents sancions.

No obstant això, les modalitats de gestió dels punts 
de venda amb recàrrec —directa i delegada— van ser 
l’estrella de la sessió. Aquesta novetat del nou Reglament 
va ser explicada amb detall per manuel Cuevas, cap 
d’inspecció del Cmt, que impartia el curs i que va res-
pondre totes les preguntes dels expenedors.

En acabar, els assistents de Tarragona —entre ells el presi-
dent del Gremi, Josep Servera, i estanquers provinents 
de nou expenedories diferents— van assistir a un dinar 
organitzat per la Unión de Asociaciones de Estanqueros 
de España junt amb altres estanquers de Terol i Toledo, 
la qual cosa els va brindar l’oportunitat d’intercanviar im-
pressions i comentar les novetats legislatives.

Servera considera important que tots els membres de la 
Junta estiguin al dia i ben formats per poder ajudar i as-
sessorar més bé la resta d’agremiats de la província. 
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Un passat de rica explotació surera ha donat pas a la promoció 
de la ciutat amb elements tan diversos com les teràpies termals, 
la cultura, la ratafia i la ruta de les ermites romàniques.

Santa Coloma 
de Farners
terra d’aigües curatives i un inacabable 
entorn amb petjada del romànic

E nclavada entre les feréstegues 
Guilleries i la Costa Brava tro-
bem Santa Coloma de Farners, 

capital de la comarca de la Selva, 
que deu l’encant a parts iguals als 
seus elements urbans més singulars 
i a uns entorns de preuada bellesa. 
La plaça Farners dóna pas als estrets 
carrerons del nucli antic i comercial, 
de façanes modernistes que són mi-

rall de l’esplendor de principis del se-
gle passat. Però no es pot entendre 
la ciutat sense el repòs del majestuós 
parc de Sant Salvador, amb la riera i 
diverses fonts, el  castell de Farners, 
el passeig del Balneari Termes Orion 
i els monestirs romànics com el de 
Sant Pere Cercada i Santa Victòria de 
Sauleda que formen part de la ruta de 
les 10 ermites.

Colomencs il·lustres

Santa Coloma és vila de fills il·lustres 
tan reconeguts com els poetes Salvador 
Espriu i Joan Vinyoli o el cardenal Narcís 
Jubany, entre molts d’altres. Personat-
ges a qui la història ha lligat per sem-
pre més amb aquest municipi que va 
ser origen dels fets que l’any 1640 van 
donar inici a la Guerra dels Segadors. 

tòpics i etiquetes

Agradi o no, el nom del poble va lligat 
de manera inequívoca a la fabricació 
de galetes, les aigües termals del 
seu balneari i la Festa de la Ratafia, 
un aconteixement de més de trenta 
edicions que ha situat Santa Colo-
ma com a referent en la promoció 
d’aquest licor casolà. Si hi aneu a pas-
sejar podreu seguir el recorregut del 
Jardí de la ratafia, un espai urbà 
que mostra les plantes aromàtiques 
més comunes que s’utilitzen en la 
seva elaboració. 
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El parc de Sant Salvador

No podem parlar d’aturada obligada 
a la visita a Santa Coloma, i és que 
encara que vulgueu evitar-ho, tard 
o d’hora acabareu passejant pel ma-
jestuós parc de Sant Salvador, que 
a aquesta època manté encara el 
llençol de fulles de plataner que co-
breix tota la seva superfície. Es troba 
al marge de la riera de Santa Coloma 
i és l’espai de lleure per excel·lència 
dels colomencs i els seus visitants. 
Allà hi trobareu la font de Sant Sal-
vador, que la llegenda explica que va 
néixer quan Sant Salvador d’Horta va 
posar la mà sobre la roca en la que 
s’havia recolzat i d’allí va sorgir un 
doll d’aigua que va calmar la set de 
Sant Dalmau, patró de la ciutat.

El castell de Farners

Precisament del parc de Sant Salva-
dor surt la carretera que us durà fins 
al paratge de Farners, amb l’ermita 
i el castell, restaurat completament 
fa dotze anys, i que conserva al seu 
interior la torre sobirana original, 
datada del segle X. Enfilar-se fins al 
capdamunt representa sortir al balcó 
amb millors vistes del territori, que 
domina la plana de la Selva al sud i 
les Guilleries cap a l’oest. Un autèntic 
privilegi per la vista. 

El centre de la vila

El centre de Santa Coloma, i punt de 
trobada dels seus veïns, és la plaça 
Farners. El seu aspecte actual té 
l’origen a finals del segle XIX, quan les 
tropes carlines van cremar la casa que 
ocupava aquest espai i l’Ajuntament 
va comprar el solar per netejar-lo i 
acollir-hi el mercat setmanal. Encara 
avui, dilluns i dissabte, el mercat se-
gueix instal·lant-se en aquest indret 
que acull també l’església parroquial. 

Inacabables rutes a peu 

El privilegiat entorn de Santa Coloma 
és un pou sense fons de camins i ru-
tes per fer a peu. La ruta del romà-
nic, per exemple, és un proposta per 

descobrir els elements més importants 
del romànic colomenc, de gran valor 
històric, amb els màxims exponents 
del castell de Farners, el monestir de 
Sant Pere Cercada i Santa Victòria de 
Sauleda. Comparteix punts d’aturada 
amb la ruta d’en Serrallonga, un al-
tre itinerari de gran valor  paisatgístic 
que travessa el cor de les Guilleries. 
I possiblement la ruta més concorre-
guda és la de les deu ermites romàni-
ques, un recorregut de 66 quilòmetres 
que uneix les deu menudes esglésies 
que hi ha al voltant de Santa Coloma 
i que es poden fer d’una sola tirada o, 
com fan la majoria d’excursionistes, 
en diverses etapes. 

la Casa de la Paraula

Un dels darrers equipaments estrenats 
és aquest, situat a la centenària casa de 
Can Gironès, i que reivindica la prolífi-
ca aportació literària dels colomencs. 
Completament reformada, la Casa de 
la Paraula és un centre multidiscipli-
nari que acull mostres d’art, conferèn-
cies i tota mena d’activitats relaciona-
des amb la producció cultural, a més 
d’acollir la recentment creada Càtedra 
Joan Vinyoli, en col·laboració amb la 
Universitat de Girona. 
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«Hem apostat per una 
línia de jocs de taula 

que ens distingeix de la 
resta d’estancs»

«Comprem els complements 
a l’engròs i això ens permet 

ajustar preus»
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Només cal parar atenció a alguna de les fotos antigues que presideixen aquest 
establiment per entendre que la història de l’estanc Can Net de Santa 
Coloma de Farners ve de molt lluny. I no per mirar al passat s’obliden de 
cuidar el present i pensar en el futur, i una bona mostra que els distingeix 
és el gran assortiment de jocs de taula i tradicionals que tenen, una activitat 
complementària a la d’un estanc adaptat als nous temps. 

La Maria Àngels Vila Perpinyà n’és la 
propietària des de 1994. Anys abans, la 
seva mare havia llogat una part del lo-
cal per a una activitat de papereria i jo-
guines, però quan l’any 2000 es va aca-
bar aquest contracte, ella va agafar el 
timó de l’establiment i a poc a poc el va 
reformar fins a convertir-lo en l’espaiós i 
modern local que és avui en dia.

d’on ve el nom de Can Net?
Del meu avi, que es dia Joan. I ja et 
pots imaginar... De Joan, Joanet, i 
d’aquí surt el Net.

però ell no tenia estanc, oi?
No, venia articles relacionats amb la 
ferreteria, merceria, electrodomès-
tics, escopetes, paraigües, butà, 

cuines... L’estanc el va començar la 
meva mare,  que va rebre una titu-
laritat de la família Vila de Santa Co-
loma de Farners que tenia 100 anys 
d’antiguitat. 

i vostè quan s’hi incorpora?
El vaig agafar el 1994, però aleshores 
jo anava i venia de Sabadell i no m’hi 
vaig posar a ple rendiment fins l’any 
2000. Un parell d’anys més tard també 
va començar a treballar-hi el meu fill i 
ens vam començar a especialitzar. 

En tabac d’embolicar i cigars? 
Sí. Tenim una petita cava de la qual 
n’estem molt orgullosos; i en quant al 
tabac de picadura, com pots compro-
var, als prestatges tenim pràcticament 
tot el que hi ha al mercat; disposem 
d’una gran varietat. 

i en quant a complements veig 
que teniu un gran assortiment de 
papers de fumar, filtres...
Exactament, i en aquest sentit també 
podem dir que som capdavanters. 
Com que comprem a l’engròs això 
ens permet ajustar preus. Amb el 
tabac això no es pot fer, però amb 
tots aquests complements per al fu-
mador sí que tenim més marge. 

amb les sishes vàreu ser pioners, oi?
Dels primers, és veritat. Fins i tot venia
molta gent de Girona a comprar-ne 



FraNCESC SoLÀ
Periodista

«Ara també venem 
els jocs per Internet»

«quan hi ha fires 
i activitats al 

poble, aprofitem 
per muntar taula 

al carrer i 
ensenyar a jugar»

©
 F

A
M

íl
iA

 v
il

A
 p

Er
pi

n
y
à

©
 F

r
A

n
c

Es
c
 s

o
là

©
 F

r
A

n
c

Es
c
 s

o
là

©
 F

A
M

íl
iA

 v
il

A
 p

Er
pi

n
y
à

R e v i s t a  t r i m e s t r a l  d e  l a  F e d e r a c i ó  C a t a l a n a  d ’ E s t a n q u e r s 45 

EStaNCS EN ruta » ENTREVISTA

perquè allà no en trobaven. Ara sí 
que és més fàcil poder-les aconse-
guir, però nosaltres seguim venent-
les molt bé. 

i aquestes cigarretes d’entubar, 
per què m’ha dit que li fan tanta 
gràcia?
Perquè era el mateix que jo feia amb 
el meu avi... quan omplíem de per-
digons els cartutxos buits pels caça-
dors de senglars!

anem a la secció de jocs, això sí 
que us fa un establiment especial. 
Feia temps que buscàvem oferir un 
producte especial per complemen-
tar l’activitat del tabac. I finalment 
vam trobar aquesta línia de jocs per 
a adults, jocs de taula per a famílies 
senceres, jocs tradicionals, baldu-

fes... Ja ho veus, hi ha molta varietat. 
I ara hem introduït uns jocs de taula 
per a nens també. 

Visualment dóna molta categoria 
a l’establiment això. 
Oi que sí? Ens dóna molt bon resul-
tat. Ara també venem tots els jocs 
per internet, i tenim aquesta taula i 
cadires aquí al mig per ensenyar als 
clients com s’hi juga. També aprofi-
tem, quan hi ha fires i activitats al car-
rer al poble, per muntar una taula al 
carrer i ensenyar la varietat de jocs 
que tenim. A la gent li agrada aturar-
se i mirar com s’hi juga. 



Una cosa és dir que treballem en PRO del seu negoci.
Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió Negocis PRO.
Un compte que posa al seu abast
finançament a la mida del seu negoci.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

+ + +10% 0 Gratis TPV
de la seva quota. Fins a comissions la targeta de crèdit i de dèbit en unes condicions
un màxim de 100 euros d’administració i per titular i autoritzat. preferents.
anuals per compte, amb manteniment*.
la quota domiciliada.

I molts avantatges més. El Compte Expansió Negocis PRO és el compte pensat per tal que despatxos professionals,
autònoms, comerços i petites empreses es facin grans.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truca’ns al 902 383 666, identifica't com a membre del teu col·lectiu, organitzem una reunió
i comencem a treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Les excel·lents condicions esmentades anteriorment del Compte Expansió Negocis PRO es mantindran mentre es compleixin els requisits
establerts en el contracte. Actualment, com a mínim s'ha de complir un dels requisits següents: un càrrec en concepte d’emissió de
nòmina, un càrrec en concepte d’assegurances socials, un càrrec en concepte d’impostos o dos càrrecs en concepte de rebuts. Aquests
requisits són de cumpliment mensual; Si al tercer mes no es compleixen aquestes condicions, automàticament el Compte Expansió
Negocis PRO passarà a ser un compte relació.
*Rendibilitat 0% TAE.
Oferta extensiva a familiars de primer grau.

bancsabadell.com

El banc de les millors empreses. I el teu.
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U n equip humà i ben preparat, dotat dels recursos 
tecnològics i comercials més moderns, i una or-
ganització multicanal enfocada al client perme-

ten a Banc Sabadell ocupar una posició destacada en el 
mercat en banca personal, d’empreses i, sobretot, dels 
professionals.

Banc Sabadell és un referent del mercat en la gestió de 
col·lectius professionals. Fa més de 25 anys que col·labora 
amb els professionals i, des de 2000, amb la unió provin-
cial d’Estanquers de Barcelona. L’objectiu d’aquesta 
col·laboració ha estat i és satisfer les necessitats financeres 
dels estanquers en condicions preferents i crear productes 

Banc Sabadell és el quart grup bancari privat espanyol, 
integrat per diferents bancs, marques, societats filials i societats 
participades que abasten tots els àmbits del negoci financer, 
sota un denominador comú: professionalitat i qualitat.

Si vol ampliar aquesta informació, adreci’s a qualsevol oficina Sabadellatlántico, truqui al 902 383 666 o bé entri a 

www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COBSP290359_SabAtl/Unio-Provincial-d&apos;Estanquers-de-Barcelona/

2000008513649/ca/

específics per al col·lectiu. Aquesta col·laboració també 
implica la participació en projectes formatius, en iniciati-
ves de divulgació i en la promoció d’activitats. A més dels 
membres de la Unió, també es poden beneficiar d’aquestes 
condicions especials els familiars de primer grau i els em-
pleats dels estanquers.

La contínua relació entre l’entitat financera i la Unió Provin-
cial d’Estanquers, a través de reunions periòdiques, fa que 
es pugui anar adaptant l’oferta a les necessitats reals dels 
estanquers i que, quan és necessari, es dissenyin produc-
tes específics en funció de les necessitats dels estanquers 
que exerceixen determinades activitats.

Destaquem de l’oferta:

P Compte de diferiment de pagaments de Logista, que està subjecte a 
la vinculació de productes.

P Compte Expansió pro és un compte nòmina que li abona directament 
el 10% de la quota d’associat, fins a 100 euros anuals per compte, per quotes 
domiciliades a Banc Sabadell, un avantatge que s’afegeix a la devolució del 3% 
dels principals rebuts domèstics, fins a un màxim de 20 euros mensuals, i, evi-
dentment, exempt de comissions d’administració i manteniment.

P Conjunt de productes pensats per als comerços: Compte Expansió Negocis 
pro, que li abona directament el 10% de la quota d’associat, fins a 100 euros 
anuals per compte, per a quotes domiciliades a Banc Sabadell, remunerat, sen-
se comissions d’administració i manteniment, ni per transferències nacionals 
en euros (via BS Online) ni per l’ingrés de xecs en euros domiciliats en entitats 
de crèdit espanyoles, targetes gratuïtes i els millors preus en TPV, asseguran-
ces, pòlisses de crèdit, rènting, lísing i préstecs.

P préstec inici, destinat al finançament del 100% de la inversió per poder 
iniciar l’activitat professional en condicions exclusives.

P Crèdit Curs-Crèdit Estudis/màster, sense comissions i amb un tipus 
d’interès molt reduït, per a la formació del mateix professional o dels seus fills.

Banc Sabadell
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Estem immersos en un món caòtic on tots opinem, denunciem 
injustícies i de vegades, intentem aportar idees per solucionar els 
problemes més peremptoris. Però, tot i que busquem solucions a 
tanta confusió, el malestar dels ciutadans persisteix.
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Escriptor

on és la sortida?

C om a conseqüència de les dues grans guerres mun-
dials que van ocasionar milions de morts i milions 
de mutilats, propiciades pel nacionalisme alemany, 

a Europa un grapat de pròcers europeus van decidir en un 
moment de gloriosa inspiració escometre la unió econòmi-
ca, social i política dels països que la formen. 

Avui, cinquanta-set anys més tard, aquesta anhelada unió 
està més que consolidada. Tanmateix, per arribar al punt 
en què ens trobem, han estat necessaris molts consensos, 
ímprobes esforços, negociacions ingents, renúncies nacio-
nals i errors puntuals. 

Però la Unió Europea és un fet que no té marxa enrere. Grà-
cies als fons de compensació, cortesia de la considerable, i 
per què no dir-ho, solidària, aportació dels països més rics 
de la UE, els europeus del sud han pogut modernitzar-se: 
obrint noves vies de comunicació i millorant les existents; 
creant centres educatius i sanitaris; i realitzant tot tipus de 
projectes que coadjuvaren en el progressiu benestar de la 
població.

Les comunitats autònomes més deprimides d’Espanya han 
assolit, mitjançant aquests fons, cotes de desenvolupa-
ment que mai havien somiat, amb les consegüents aporta-
cions a la felicitat dels ciutadans, ja que tot sistema polític 
que no tingui per finalitat buscar el benestar de la població 
serà imperfecte.

La realitat és que en aquest present que tant ens preocupa, 
els ciutadans, víctimes de la mala política que ens assola, 
no som feliços. Ja és ben sabut que la felicitat absoluta és 
una quimera, una utopia, un relativisme absurd. No obs-
tant, registrem a les nostre vides moments feliços que an-
helem acréixer raonablement.

Els governs han de tenir com a bona fi suprema la màxima 
satisfacció dels seus contribuents, perquè si així no fos, 
per a què els volem? Que jo sàpiga, no som una societat 
masoquista a la qual enardien les tortures físiques i psí-
quiques. No es tracta de governar per governar; es tracta 
d’arribar a nivells de progrés, no només materials, sinó 
també espirituals.

El caos que actualment ofusca les ments dels nostres polí-
tics és paradigmàtic. I qui diu polítics pot també nombrar 
els nostres ínclits economistes, que solen aportar solu-
cions a toro passat i les discussions dels quals es perden 
més vegades de les desitjades en un limbe ignar.

Després de set anys de crisis economicofinancera, els 
europeus, i els espanyols encara més, només veiem tene-
bres en el sender pel quan ens volen dur. No entreveiem 
avenços tangibles, i per aquest motiu la desconfiança en 
els nostres governants va augmentant de dia en dia. Que 
potser se’ls ha esgotat la capacitat de discernir? Potser no 
tenien els coneixements necessaris per dirigir el país des 
de les poltrones del govern al qual van arribar moguts per 
unes ànsies desmesurades de poder? Per les seves obres 
els coneixereu. No serà, potser, que el seu objectiu no 
era contribuir al benestar dels soferts votants, sinó servir 
els interessos bastards dels llops financers emboscats a 
l’ombra?

L’atur, la corrupció, són les dues lacres que més preocu-
pen a la ciutadania. L’atur produeix pobresa, frustració i 
desigualtat. La corrupció deprimeix a unes masses cada 
instant més indignades i les condueix a la certesa de què 
no sempre els polítics són de fiar.

Sempre des del meu punt de vista, arribar a la plena ocu-
pació ara i en el futur és una especulació amb males pers-
pectives. Per dir-ho més clar: la plena ocupació, llevat 
que es produeixi una conflagració mundial, és impossi-
ble. En un món en pau, els avenços tecnològics propo-
sen substituir l’home per màquines. Els llocs de treball 
decreixeran i cada dia seran més precaris. En el futur que 
està trucant a la porta, caldrà adoptar mesures polítiques 
i econòmiques molt ponderades per tornar al ser humà 
la seva dignitat.

Sostinc que en el futur, la feina es repartirà aproxi-
madament així: Els individus més preparats, els més 
intel·ligents, posem-hi que siguin un 25% de la població 
(percentatge il·lustratiu), es dedicarà a la investigació, 
a la direcció d’empreses, a assolir objectius que reque-
reixin una sibil·lina especialització, i a la política creativa. 



la corrupció s’ha de combatre 
des de l’escola, en la qual es 
forgen els homes en els que 

recaurà la responsabilitat futura 
de mantenir el país en marxa
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Saques extres

reComanaCions de la federaCió Catalana d’estanqUers

Alguna vegada ja us hem alertat amb relació a les precaucions que heu de prendre en anar a buscar 
saques extra a la delegació de Logista. Tornem a recordar-ho perquè hi ha estanquers que han patit 
robatoris en el trajecte o en el moment de descarregar el tabac a l'estanc.

I finalment, qualsevol incident del qual tingueu coneixement o que us hagi passat, feu-ho saber al 
gremi o associació corresponent per tal de comunicar-ho a la resta de companys. 

Heu de seguir les recomanacions següents:

1. Ser discrets i estar atents durant el trajecte per si algú us pogués haver seguit.

2. Anar directament a l'estanc, sense parades.

3. Assegurar-vos, si us separeu del vehicle (per entrar caixes, o per qualsevol altre motiu), que tanqueu 
bé les portes. Volem dir que comproveu que les portes estan correctament tancades. Penseu que els 
lladres inhibeixen l'acció del comandament a distància i la porta del cotxe (malgrat que hagueu premut el 
botonet) segueix oberta i els lladres poden actuar tranquil·lament.

4. Si pot ser, no deixeu mai el cotxe sol amb tabac a dins en el moment de descarregar.

Seran, en definitiva, els líders del progrés. Un 50% rea-
litzarà feines en infraestructures, manteniments i en 
serveis sanitaris, educatius, etc. I el 25% restant, els no 
qualificats, només tindran algunes feinetes menors en 
tota la seva vida en edat laboral.

Què en farem d’aquests darrers? Vet aquí el quid de 
la qüestió. L’Estat haurà de pressupostar partides per 
a ells, que els permetin, mitjançant subvencions, sub-
sistir amb certa dignitat, amb l’obligació de formar-se 
per millorar la seva posició social i d’assumir, en casos 
puntuals, feines en benefici de la comunitat. Si la convi-
vència no s’organitzés així, quin futur li espera a la hu-
manitat? Que potser els beneficis de la investigació i de 
la producció de les màquines seria només d’uns quants, 
quan tots els nostres ancestres, des de les cavernes, han 
lluitat, sofert i somiat, cadascun a la seva manera, per 
aconseguir una vida millor per als seus descendents? 
Que potser estem en un país de castes?

La corrupció s’ha de combatre des de l’escola, en la qual 
es forgen els homes en els que recaurà la responsabi-
litat futura de mantenir el país en marxa. La conscièn-
cia social no només s’adquireix en el si de les famílies, 
sinó també amb la formació dels joves a les escoles. 
La formació integral de ciutadans responsables els por-
tarà a discernir on està la mentida i on la demagògia; 
els farà avorrir la deslleialtat, les accions corruptes; els 
il·lustrarà sobre què és convenient i què és irracional a 
l’hora de prendre decisions eficaces en els bons i en els 

mals moments de la vida en comú, estimulant un esperit 
de rusc humà.

Els models d’ensenyament hauran de ser elaborats ex-
clusivament pels propis educadors (com succeeix en els 
països més eminents en la matèria), i no pels polítics 
de torn, que semblen desconèixer —em remeto a les 
proves— la importància de l’educació en l’òptim desen-
volupament de la nació.

Quan els nostres governants ens convencin de la recti-
tud dels seus programes; quan expliquin al poble —amb 
diàfana transparència— el motius de les mesures adop-
tades, per molt penoses de suportar que siguin, fins i 
tot el ciutadà més tanoca sabrà comprendre i estarà a 
l’alçada de les circumstàncies: obrarà en conseqüència.

Tots a una empenyent el carro. Però, compte i al lloro! 
«Tots» vol dir tots. I a bon entenedor li sobren les parau-
les. Allí hi haurà la sortida a tants de disbarats, a tanta 
corrupció i a tanta injustícia en la lluita per un món més 
just.
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El Reial decret 748/2014, de 5 de setembre de 2014, ha 
comportat una modificació important en l'explotació de 
les màquines expenedores de tabac. Un dels objectius 
d'aquest nou reglament és la desaparició dels popularment 
anomenats «maquineros», operadors majoristes de 
màquines expenedores de tabac que se'ns havien «colat» en 
establiments situats a les nostres zones. Els grans operadors 
es retiren, però el negoci encara hi és.

Màquines expenedores 
de tabac, problema 

o oportunitat?

lloRENç NAVAMUEl
Assessor de seguretat de la Federació Catalana d’Estanquers 

Un nou repte

Com comentàvem, el canvi legislatiu 
ha plantejat canvis importants en el 
model d'explotació de les màquines 
expenedores de tabac. La possibilitat 
de la gestió delegada fa que, per fi, 
els estanquers puguin ser els únics ex-
plotadors d'una fins ara confusa regla-
mentació que havia afavorit els grans 
operadors. Almenys, la modificació 
legislativa ofereix aquesta oportunitat 
per a l'expenedor que tingui interès a 
créixer i guanyar quota de mercat. A 
priori tampoc estem obligats a donar 
forçosament aquest servei a aquests 
establiments, sempre que això no 
generi desproveïment de mercaderia 
en aquests llocs. Ens trobem llavors 
amb un nombrós parc de màquines 
col·locades sense explotador legal. La 
sortida natural d'aquestes màquines és 
que els estanquers més propers proce-
deixin llavors a explotar-les. La majo-
ria de grans explotadors de màquines 

es veuen en l'obligació de donar sorti-
da al nombrós parc de què disposaven 
oferint un econòmic lloguer, a més de 
serveis de manteniment, reparació, 
etc. És cert que és més feina, que hem 
de carregar-les d'existències puntual-
ment i estar pendents que no hi falti 
gènere ni canvi en monedes, que no 
s'encalli, que doni bé el producte i el 
canvi; cal transportar la mercaderia, 
etc. Si estem disposats a això, sens 
dubte serem capaços d'ampliar una 
quota de mercat que sempre ens anirà 
bé per al negoci. S'han desenvolupat 
programes informàtics que fan que 
des del nostre mòbil puguem conèixer 
en temps real la mercaderia que hi ha 
dipositada, per tant, quan haurem de 
reposar-la, etc., cosa que ofereix una 
valuosa informació amb la finalitat 
d'optimitzar les nostres anades i vin-
gudes als establiments. Després de 
tantes males notícies en el sector, de 
tantes limitacions, aquesta pot ser, 
si volem i estem disposats a afrontar 

aquest repte, una manera de recupe-
rar vendes o d'ampliar el mercat que 
ja tenim. És lògic que tinguem dubtes 
i incerteses al principi. Tampoc no hi 
estem obligats. Això sí, si nosaltres 
no ho fem, és segur que algú tard o 
d'hora estarà disposat a fer-ho.

Els nostres socis: 
bars, restaurants i benzineres

Els bars, restaurants i gasolineres són 
els nostres «socis», els nostres part-
ners en aquest negoci. Sense ells no 
hi ha màquines expenedores de ta-
bac. Per tant, primer haurem d'arribar 
a un acord amb ells per dipositar la 
nostra màquina al seu establiment. 
Seran punts de venda del nostre pro-
ducte que ampliaran en gran mane-
ra les hores en què nosaltres no pu-
guem fer-ho. Mentre nosaltres estem 
tancats, el nostre producte se segueix 
venent. Però clar, són el nostre ta-
bac i la nostra màquina, dipositats 



EStABlIU CoNtRACtES AMB ElS EStABlIMENtS 
Amb les obligacions de les parts 

SElECCIoNEU EStABlIMENtS AMB AlARMA CoNNECtADA
Per protegir la vostra inversió

EXtREMEU lES PRECAUCIoNS EN El tRANSPoRt DEl tABAC 
EN El REPARtIMENt 
No deixeu existències en vehicles ni tan sols uns quants 
minuts 

CoNtRACtEU UNA ASSEGURANçA CoNtRA RoBAtoRI PER 
A lES MÀqUINES
Contracteu una assegurança a tot risc per a les màquines 
que tingueu dipositades
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> 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…

Associa’t!

en l’establiment d'un tercer. I la major 
part de vegades, sense un contrac-
te de dipòsit i sense definir gaire bé 
les obligacions de les parts. Si tenim 
en compte que nosaltres hem fet la 
inversió, és evident qui corre el risc 
en aquest negoci. Tot seguit quantifi-
quem aquest risc.

Valor aproximat d’una màquina 
expenedora de tabac que 

es diposita en un establiment:

Màquina: de 1.000 a 4.000 €
tabac: de 1.000 a 2.000 €
Canvi: 300 €
total: de 2.300 € a 6.300 €

Estem parlant d'una quantitat aproxi-
mada entre 2.300 € i 6.300 € per 
cada màquina que tinguem en dipòsit. 
Una inversió realment considerable. 
Trobarem exemples d’import supe-
rior o inferior, però en aquesta forqui-
lla probablement hi ha el 99% de les 
màquines que s'operen actualment.

Màquines expenedores 
de tabac en bars

Dels «socis» que tenim, el més nom-
brós sens dubte és el dels bars. Per-
què de bars n’hi ha, i molts. Si bé hi 
ha un grup majoritari de bars que 
funcionen raonablement bé, hi ha un 
altre grup l’única sortida del qual és 
mantenir obert el bar en una econo-
mia de subsistència. Les mesures de 
què disposen d'autoprotecció contra 
robatori estan normalment d'acord 

amb la resta de les instal·lacions. És 
lògic que si un bar amb un bon as-
sortiment de mercaderies (ampolles, 
pernils…) disposa d'una alarma con-
nectada a central de seguretat i/o 
càmeres i uns accessos ben defen-
sats per bones portes, reixes, etc., 
la nostra màquina estarà en aquests 
establiments ben defensada. Hi po-
den robar, sí, però els serà més difícil 
entrar i si ho aconsegueixen dispo-
sen de molt pocs minuts per causar 
danys i sostreure el tabac de la nostra 
màquina.

Com quantificàvem amb anterioritat, 
hem valorat entre 2.300 i 6.300 € el 
valor que en maquinària, existències 
i efectiu dipositem en un establiment. 

En l'exemple anterior d'un bar amb un 
bon funcionament i explotació, el risc 
de patir un contratemps és possible, 
però disposem de mesures de protec-
ció. El principal problema el trobarem 
als bars que no disposen d'alarma, 
probablement perquè no tenen gaire 
cosa a defensar. Però clar, si nosaltres 
els hem dipositat una màquina ex-
penedora de tabac, és a dir, un valor 
d'entre 2.300 i 6.300 € en un entorn 
on probablement el més valuós que 
hi hagi sigui la nostra màquina i sen-
se mesures de protecció adequades, 
la possibilitat de desperfectes i ro-
batoris en les nostres màquines serà 
molt alta, perquè, a més, un dels ris-
cos més grans que tenim serà el pro-
pietari del bar!
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la reforma fiscal
El 2014 ens ha deixat tres lleis que modifiquen aspectes fiscals 
tan importants com l’iva i l’impost de societats. Una bona 
planificació és la millor mesura per preparar la declaració 
de la renda.

«Molts estanquers arribaran 
al tipus màxim, que ara s’aplica 

a partir de 60.000 euros»
E l passat 28 de novembre es 

van publicar al BOE tres lleis 
—la 26/2014, la 27/2014 i la 

28/2014—que modifiquen les bases 
de l’IRPF, l’impost de societats i l’IVA 
respectivament. Us fem un resum dels 
aspectes més importants pel que fa a 
l’impost de la renda i algun suggeri-
ment per aprofitar —o no quedar per-
judicat— per les modificacions.

En general, amb aquestes lleis fan el 
truquet d’abaixar el tipus però apujar 
la base —o eliminar una deducció—, 
perquè al final quedi tot més o menys 
igual; però així poden «vendre’ns» 
que han abaixat els impostos. Tot i 
això, cal prendre algunes mesures de 
cares al 2015 si volem planificar la 
nostra declaració de la renda. I no em 
refereixo a la propera declaració, que 
és la d’aquest exercici 2014, sino a la 
renda del 2015, que presentarem el 
juny de 2016.

1. Rebaixa i reducció dels trams 
i el tipus de l’IRPF
El tipus mínim de l’IRPF passa del 24,75% 
al 20%, i el màxim del 52% al 47%. Ara 
bé, aquest tipus màxim que abans 
s’aplicava a partir de 300.000 euros 
ara s’aplicarà a les rendes superiors a 
60.000 euros. Per tant, molts estan-
quers arribaran al tipus màxim com 
abans ni l’albiraven i per tant cal anar 
amb molt de compte.

2. qui no ha de fer la renda
No ha de fer la renda qui cobra menys 
de 12.000 euros l’any (d’un sol paga-
dor).

3. Increment dels mínims familiars
És una actualització, feia temps que no 
els tocaven. Tots el límits augmenten, 
però destaquem: el mínim personal 
passa de 5.151 euros a 5.550 euros; 
el primer fill puja fins a 2.400 euros, 
el segon  fins a 2.700 euros, fins a 
4.000 euros el tercer, i 4.500 euros el 
quart i següents.

4. Beneficis fiscals
Es creen beneficis fiscals per a les famí-
lies nombroses mitjançant deduccions 
que es poden avançar.

5. Reducció del tipus de tributació 
de l’estalvi

Tram fins a 6.000 euros: 
passa del 21% al 20%.
Tram de 6.000 a 50.000 euros: 
passa al 22%.
Tram a partir de 50.000 euros: 
passa del 26% al 24%.

Això afecta sobretot als increments 
patrimonials produïts per vendes 
(per exemple, en la transmissió de 
l’estanc).
Ara bé, s’elimina el benefici de cor-
recció monetària  (correcció del valor 
d’adquisició per l’efecte de la inflació), 
i es limita el coeficient d’abatiment a 
400.000 euros per contribuent.

6. Exempció dels guanys (plusvàlues)
Quan es tracti de majors de 65 anys 
i es constitueixi una renda vitalícia 

complementant la pensió, amb un lí-
mit de 240.000 euros. També queden 
exemptes les dacions en pagament de 
l’habitatge.

7. totes les plusvàlues aniran a 
parar a la base de l’estalvi
Fins i tot si s’han generat en un perío-
de inferior a l’any.

8. Plans de pensions
Limitació de l’aportació a 8.000 euros 
i el 30% del rendiment. S’elimina el lí-
mit superior dels majors de 50 anys.

9. Rescat avançat del pla de pensions
Es permet el rescat avançat del pla de 
pensions un cop transcorreguts 10 anys. 
Sempre a partir del 2025.

10. Indemnitzacions per 
acomiadament
Només tributaran les superiors a 
180.000 euros. Diguem-ne que difí-
cilment podrà afectar-nos.

11. lloguers d’habitatge
S’elimina la reducció del 100% dels 
menors de 30 anys, però es manté la 
del 60% als arrendadors. Els inquilins 
ja no es podran deduir res del lloguer 
que paguen (per als contractes signats 
després de l’1 de gener de 2015).

12. Activitats empresarials
Règim d’estimació directa simplificada. 
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Desapareix la limitació a 4.500 euros 
d’aportacions realitzades a mutualitats 
alternatives, substituïda per la quota 
màxima de contingències comuns. Li-
mitació a 2.000 euros de les despeses 
de difícil justificació.

13. Regim de mòduls
S’introdueixen noves limitacions i 
exclusions: la facturació, inferior a 
150.000 euros anuals, i més del 50% 
dels clients han de ser persones físi-
ques. Se n’exclouen les activitats de 
fabricació i construcció (subjectes a 
la retenció de l’1%).

per als estanquers, aquesta re-
forma té molt de perill. Si a partir 
de 60.000 euros ja s’entra en el tram 
més alt, caldrà mirar de distribuir els 
ingressos, tot i que ja sabem que amb 
els estancs això es fa molt difícil.

Els estanquers han de ser persones fí-
siques. Això exclou la possibilitat de 
tributar per societats. Els rendiments de 
la venda del tabac (producte estancat) 

s’atribueixen indefectiblement al titular. 
Quan existeixen societats que facturen 
a l’estanc, en cas que siguin vinculades, 
haurem de prendre les mesures legals 
exigides per aquest tipus d’operacions 
perquè no sembli que es busca única-
ment desviar rendiment a tipus més 
baixos, ja que el tipus de l’impost de 
societats quedarà generalitzat al 25% al 
2016, que és l’actual tipus de les PIME, i 
això suposa un diferencial de 22 punts 
respecte del tipus màxim. 

L’exempció de tributació si es cobren 
menys de 12.000 euros l’any com-
porta que molts dels dependents dels 
estancs no hagin de fer la declaració. 
La poden fer, però no és obligatori. 
Això, però, ens porta el problema que 
les retencions que els hi practiquem 
en nòmina han de ser perfectes. Quan 
el treballador no passa comptes amb 
Hisenda, no presenta declaració, i 
no esmena els possibles errors en la 
seva retenció. Si la retenció és més 
baixa del que tocava, la reclama-
ran a l’empresari.

Finalment, l’exempció de plusvàlues 
per als majors de 65 anys pot tenir 
una importància fonamental en les 
decisions de jubilació. Posem el 
cas que un estanquer vol vendre el 
seu estanc per 200.000 euros. No té 
preu de compra, perquè el va rebre 
en concurs o es va fixar un preu molt 
baix quan el va adquirir. Això vol dir 
que si el ven al 2015, se li generarà
una plusvàlua de 200.000 euros 
i haurà de pagar 46.880 euros a Hisenda  
(6.000 euros al 20% són 1.200 euros; 
44.000 euros al 22% són 9.680 euros; i 
150.000 euros al 24% són 36.000 euros). 
Tot i que pagarà una mica menys 
que si l’hagués venut al 2014, se-
gueixen essent molts calers. Però 
si decideix invertir part o la totali-
tat d’aquests diners constituint una 
renda vitalícia (una «rendeta» que 
cobrarà fins que es mori), la part 
invertida no tributarà per incre-
ment de patrimoni.

Val la pena mirar-s’ho i estalviar-se els 
46.880 euros, oi?
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» Catalunya

» Barcelona

» Espanya

CiGarrEtES CiGarS i purEtS p. EmBoLiCar p. pipa

CiGarrEtES CiGarS i purEtS p. EmBoLiCar p. pipa

CiGarrEtES CiGarS i purEtS p. EmBoLiCar p. pipa

2.148.570 2.107.994 5.730.596 (kg) 630.631 (kg)

-2,10% -1,68% -11,19% 29,29%

401.806 336.747 1.185.657 (kg) 89.054 (kg)

-1,57% -0,74% -7,04% -7,65%

236.303 214.698 701.334 (kg) 45.642 (kg)

-2,15% -0,33% -5,58% 11,56%

9.395.549 471.258 961.903 48.657

-0,37% 0,04% -4,67% 45,88%

1.763.144 86.362 199.209 6.625

0,15% 0,96% 0,00% 13,92%

1.038.932 55.046 118.026 3.452

-0,39% 1,23% 1,21% 26,47%

miLErS d'uNitatS/KG

VariaCió 2013/2014 

miLErS d'uNitatS/KG

VariaCió 2013/2014 

miLErS d'uNitatS/KG

VariaCió 2013/2014

miLErS d'EuroS

VariaCió 2013/2014 

miLErS d'EuroS

VariaCió 2013/2014 

miLErS d'EuroS

VariaCió 2013/2014 

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 30/11/2014
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» lleida

» tarragona

» Girona

miLErS d'uNitatS/KG

VariaCió 2013/2014 

miLErS d'uNitatS/KG

VariaCió 2013/2014 

miLErS d'uNitatS/KG

VariaCió 2013/2014 

VENdES dE CiGarrEtES EN uNitatS VENdES dE piCadura d'EmBoLiCar EN KG

VENdES dE CiGarS i purEtS EN uNitatS
VENdES dE piCadura dE pipa EN KG

CiGarrEtES CiGarS i purEtS p. EmBoLiCar p. pipa

CiGarrEtES CiGarS i purEtS p. EmBoLiCar p. pipa

CiGarrEtES CiGarS i purEtS p. EmBoLiCar p. pipa

95.806 58.166 265.071 (kg) 24.269 (kg)

-0,15% -2,95% -8,62% -38,29%

27.608 25.647 80.801 (kg) 7.508 (kg)

-1,52% 0,88% -10,72% -6,03%

42.088 38.235 138.451 (kg) 11.635 (kg)

-1,55% -0,72% -8,92% 42,01%

419.513 16.669 44.395 1.693

1,49% -0,36% -0,95% -16,26%

120.100 6.072 13.538 584

0,29% 2,55% -3,24% 18,99%

184.597 8.574 23.249 895

0,12% 0,78% -2,29% 56,30%

miLErS d'EuroS

VariaCió 2013/2014 

miLErS d'EuroS

VariaCió 2013/2014 

miLErS d'EuroS

VariaCió 2013/2014
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GrEmi d’EStaNQuErS dE GiroNa

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

gremi@estanquersdegirona.com
www.estanquersdegirona.com

President: Jaume Gou Puig
Vicepresident: David Juanhuix

uNió proViNCiaL d’EStaNQuErS dE LLEida

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

info@estanquersdelleida.com
www.estanquersdelleida.com

President: Eugeni Rodríguez Cucurull
Vicepresident: Jesús Ibáñez Artigas

GrEmi d’EStaNQuErS dE La proVÍNCia dE tarraGoNa

c/ Pau Claris, bloc H-1, local 4 baixos, 
43005 Tarragona

Tel. 977 249 014 – Fax. 977 251 928

info@estanquersdetarragona.com
www.estanquersdetarragona.com

President: Josep Servera Sans
Vicepresident: Josep Pallarès Olivé

FEdEraCió CataLaNa d'EStaNQuErS

c/ Casp, 37, pral. 5a, 08010 Barcelona – President: Juan Ignacio Blázquez Navarro

uNió proViNCiaL d’EStaNQuErS dE BarCELoNa

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

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

President: Juan Ignacio Blázquez Navarro
Vicepresident: Julián Vinué Gimeno

Sol·lICItUD D’ADHESIÓ

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.

Nom: ____________________  Cognoms: ___________________   _________________________

NIF: _____________________  Estanc núm.: _________________  tel.: _____________________

adreça: _________________   ____________________________   _________________________

Sol·licita l’adhesió a:

 Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona  Gremi d’Estanquers de Girona

 Unió Provincial d’Estanquers de Lleida  Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona

Data: ________ / _________________ / 2015
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