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EDITORIAL
EUGENI RODRÍGUEZ
President de la Unió Provincial d’Estanquers de Lleida

Els Mossos ens fan cas;
fem-los cas

E

n aquest número de la REVISTA ja veureu l’àmplia cobertura que donem a la campanya
iniciada conjuntament entre la Federació Catalana d’Estanquers i Mossos d’Esquadra per
intentar reduir al màxim els robatoris al nostre sector.

Han estat molts anys fent aproximacions als diferents estaments polítics i policials, i d’anar
obtenint petites victòries que s’han traduït en un interès creixent vers els estancs. Un exemple
n’és la signatura del Protocol de mesures de seguretat, que posa les bases perquè tots els
establiments del nostre col·lectiu apliquem unes mesures mínimes i evitem que se’ns consideri
comerços de risc. Si se’ns qualifiqués com, per exemple, una joieria, les obligacions en matèria
de seguretat ens representarien un greu problema.
En el seu moment vam reeixir en la nostra empresa d’obtenir una vigilància preferent entorn de
les expenedories els dies de lliurament de la saca, i ara hem arribat al que podríem considerar
l’acord més important de tots: Que la Direcció General de la Policia de la Generalitat de
Catalunya ens doni una atenció prioritària i hagi dissenyat
—amb la nostra col·laboració— tota una campanya de
seguretat per acabar d’una vegada per totes amb les
alarmants xifres d’incidents i criminalitat als estancs.

«La Federació ha invertit
molts esforços perquè
els organismes públics es
facin el càrrec del nostre
problema de seguretat»

Ens hem reunit amb el conseller d’Interior, Jordi Jané, que
ens ha obert la seu del Departament per fer-hi actes
relacionats amb la seguretat als estancs; hem parlat cara a
cara amb el director general de la Policia, Albert Batlle, i amb
inspectors de la Prefectura. De tot això n’ha sortit el disseny
d’un díptic que a hores d’ara els Mossos ja us han presentat en persona. La informació que
conté, que fa incís en el compliment del Protocol, us l’han exposat personalment els agents en
unes visites personalitzades que també formen part del pla.
Però la qüestió que voldria destacar i en la qual m’agradaria que fixéssiu la vostra atenció per
damunt de tot és en el fet que és Mossos qui dirigeix tot el pla. La Federació ha invertit molts
esforços perquè els organismes públics es facin al càrrec del nostre problema de seguretat, i ara
podem dir amb orgull que la Policia ha pres finalment el control de la situació.
Això és molt important. Pocs col·lectius han aconseguit una mobilització així dels cossos de
seguretat, i n’hem d’estar molt contents i agraïts. Per tant, facilitem-los la feina. Rebem-los als
estancs amb ganes de col·laborar, ja que al cap i a la fi, tot això és en benefici nostre. Assistir
a les reunions i sessions de formació que es programin ha de ser prioritari per a tots nosaltres,
perquè són crucials per a la nostra seguretat i perquè demostrarem, a més, que estem a
l’alçada de tot el que els hem exigit fins ara.
Les associacions donem per ben empleades les hores invertides i els esforços i maldecaps per
aconseguir copsar l’atenció que ens mereixem. El resultat és un bon acord del qual tots en
traurem profit. És una mostra més del que els representants que escolliu cada quatre anys fem
per millorar les condicions de treball del nostre sector.
Ara ens toca a tots: fem-los cas.
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NOTÍCIES
ACTUALITAT
DEL SECTOR

Labors de tabac:
Proporcionalitat o
restricció competitiva?
Deixaran les noves limitacions
d’exhibició de productes
estanteries buides als estancs?
Els estancs s’han d’adaptar als nous criteris fixats pel Comisionado sobre mobiliari i
exposició de les marques en funció de les vendes nacionals dels operadors. Els cigars
i les caves escapen, de moment, a aquestes restriccions.
Des de finals de 2015,
els estancs no podem
incloure al mobiliari i
expositors dels nostres
establiments cap nom,
marca ni distintiu dels
productes de tabac que
venem. Una limitació que
hem d’interpretar en el
seu sentit més ampli,
perquè s’estén a tots els
elements que en formen
part i que podrien suposar
una vulneració del principi de neutralitat si en
féssim un ús «inadequat».
Això inclou components
aparentment tan innocus
com la il·luminació dels
mobles on hi ha els productes, per exemple, que
no hauria de ser discriminatòria de cap marca, o
les fotografies que hi pengem, que també hauran
de ser neutres.
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ACTUALITAT DEL
NOTÍCIES
SECTOR

A

questa i altres mesures que
afecten els estancs van irrompre en el sector a finals de
l’any passat en forma de dos instruccions internes del Comisionado
para el Mercado de Tabacos. Ningú
s’esperava les circulars 1/2015
i 2/2015, que van ser ràpidament
qüestionades, sobretot en relació
al principi de neutralitat. A ulls de
les entitats i associacions més representatives del col·lectiu estanquer,
aquesta vulnerabilitat que amb tan
d’afany protegeix l’organisme regulador és precisament la que es veu
més afectada amb les noves normes.
Aquest principi estatutari constitueix
un dels pilars fonamentals de la regulació dels estancs.

Responen aquests criteris
a les necessitats del mercat?

Els nous criteris de proporcionalitat
podrien derivar en una «síndrome»
d’estanteries buides

Les noves mesures afecten importants aspectes de les promocions i la
publicitat als estancs, l’ús del mobiliari i expositors, i la forma com
hi han d’estar exposades les labors
de tabac.

La polèmica ha estat servida, en
bona part, arran de la restricció en
l’exposició dels productes, que determina l’espai que es pot destinar a
cada marca en funció de les vendes
nacionals dels operadors de tabac.

Avalen aquestes
normes les necessitats
del sector, el mercat
i el principi de
neutralitat?

Un criteri que paradoxalment no donaria resposta ni a les necessitats del
mercat ni a les dels expenedors, perquè podria imposar una exhibició de
productes allunyada de la realitat
local de cada establiment que faria
témer una «síndrome» d’estanteries
buides. Perquè poc tenen a veure els

productes que comercialitza un estanc de la Costa Brava, per exemple,
amb les d’un estanc fronterer; o les
d’un establiment de la Cerdanya amb
les d’un del sud de l’Estat espanyol.
Cadascun d’ells satisfà clients amb
realitats culturals, necessitats i gustos completament diferents.
Finalment, una segona circular afecta
principalment els operadors, perquè
regula el procediment que han de seguir per comunicar al Comisionado
els preus de venda al públic de les
diferents labors.

El criteri de vendes nacionals no respon a
la realitat de la demanda, perquè els productes que
es comercialitzen a uns i altres estancs satisfan
clients amb necessitats molt diferents
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ACTUALITAT DEL SECTOR
La Federació i les seves
associacions estan
treballant colze a colze
amb altres entitats
nacionals per redirigir
aquesta conjuntura cap a
una regulació menys
invasiva que no vulneri la
neutralitat de l’estanquer.

Exposició de
les labors a
l’interior de
l’estanc

Paral·lelament, i de forma
gairebé immediata a la
publicació de les circulars,
la Unión de Asociaciones
de Estanqueros de España
va plantejar al Comisionado
un seguit de consultes
relacionades amb la
interpretació i aplicació
dels nous indicadors.

Noves
restriccions
promocionals

Condicions
del mobiliari
a l’interior
de l’estanc

T’aclarim els
dubtes
Empaquetat del
tabac i migració
de marques

Exposició de les labors a l’interior de l’estanc
Es fixen criteris que estableixen com ha de ser la distribució de les marques a les estanteries dels estancs si
es fan servir mobles o expositors amb visibilitat.

P S’haurà de fer sempre en proporció a les quotes de mercat o volum de vendes nacionals de cada operador per
a l’any anterior.

P Dins de cada marca, s’ha de seguir el mateix criteri per a les diferents labors (picadura, cigarretes...) i variants
(amb filtre, sense filtre, mentolat, etc.).

P Les caves de cigars queden excloses.
P S’ha de reservar a les novetats un 5 % de l’espai de cada tipus de labor o a les labors de menor demanda
d’operadors amb quotes de mercat inferiors a l’1 %, o a nous operadors. En aquest 5 % hi quedarien incloses les
empreses que no arriben a l’1 % de vendes al sector.

ELS ESTANQUERS PREGUNTEN, EL COMISIONADO RESPON

Obligació de tinença
de les labors més venudes
Els expenedors han de complir amb allò que estableix l’article 29 a) del RD 1199/1999, en relació
amb la tinença de les labors més demandades a la
seva zona, la qual cosa ha fet sorgir la pregunta de si els
expenedors, per donar compliment a la nova norma de
«quotes de mercat», es poden veure obligats a exhibir
productes que no arribaran a vendre. I en el supòsit que
hi hagi labors demandades a la seva zona, si aquest fet
els obligaria a no exhibir-les o si hi hauria la possibilitat
d’exhibir-les a les seves estanteries com fins ara.
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EL COMISIONADO RESPON» En cap cas un expenedor
està obligat a exhibir labors no demandades. Ni tan sols
hi ha l’obligació de tenir-les en l'expenedoria. Es tracta
d’incloure a l’espai destinat a cada tipus de labor les referències concretes de cada operador més demandades
pels seus clients —respectant les seves quotes i l'espai de
la cava i el 5 % definits a la circular.

Quota real de mercat
segons cada tipus de labor
En relació amb els punts 2.1 i 2.2 de la circular, relatius a les quotes de vendes de cada tipus de labor
i a la quota de mercat dels operadors, interpretem
que es refereix a la quota nacional que cada operador tingui
per a cada tipus de labor i que el Comisionado publicarà les

ACTUALITAT DEL SECTOR
«quotes de mercat» anuals relatives a: (i) cigarretes, (ii) cigarrets, (iii) tabac d’embolicar i (iv) picadura de pipa i assimilats.
Un exemple significatiu d’aquest dubte és la marca Pueblo,
que té una quota de mercat molt elevada, i no obstant això,
és de Poschl Tabak, un operador que no es troba entre els
quatre més grans. Entendríem així que en aquest tipus de
labor en concret —tabac d’embolicar— Poschl Tabak tindria
una representació en exhibició per picadura que es correspondria amb la quota real de mercat d’aquest tipus de labor, i no es tindria en compte la representació de l’operador
al global de tots els seus tipus de labors. O caldria tenir en
compte també la quota de mercat com a operador?

EL COMISIONADO RESPON» Per una banda, el Comisionado informa que ja publica al web les quotes nacionals.
Pel que fa a l'exemple plantejat, que es refereix a labors
que no són cigarretes, en l’espai d’exhibició dedicat al
tabac d’embolicar caldrà respectar les diferents quotes
obtingudes pels diferents operadors respecte al tabac
d’embolicar, i no amb caràcter general de totes les labors.

Gestió del 5 %
d'exhibició reservat
Dins de l'espai «residual» reservat tant a operadors
amb una quota inferior a l'1 % com a nous operadors, sorgeix el dubte de com graduar l'exhibició
dels productes dins d'aquest espai: si cal seguir també una
prioritat de major quota, o bé si l’expenedor podrà decidir
lliurement els operadors, marques i quantitats exposats
dins d'aquest percentatge.

EL COMISIONADO RESPON» L'esperit de la norma tal
com la interpreta la circular s'orienta al servei públic, del
qual n’és conseqüència l’exhibició per criteris de demanda del client. Per tant, l'espai del 5 % haurà de repartir-se
entre els operadors afectats seguint el mateix criteri de
major demanda si bé s’haurà de compaginar també amb el
de nous productes (amb independència de la seva quota).
Per tant, la selecció final ha de tenir en compte tots dos
aspectes.

Condicions del mobiliari a l’interior de l’estanc
P Els mobles poden ser propietat de l’estanquer o del majorista.
P No es pot incloure cap nom, marca, símbol o element distintiu dels productes de tabac al mobiliari i expositors.
P Tampoc es pot exhibir (escriure, retolar, posar) a les estanteries el nom de les marques.
P No es pot fer un ús discriminatori ni vulnerar el principi de neutralitat. Així doncs, la il·luminació d’un
producte o marca no pot ser diferent de la de la resta, i la cartelleria ha de ser neutra.

P Es pot destinar un espai a l’interior del moble o expositor per a exhibicions periòdiques i rotatives de les labors,
quan hi hagi campanyes promocionals.

P Els operadors majoristes no poden incentivar els expenedors a instal·lar aquest mobiliari promocional.

ELS ESTANQUERS PREGUNTEN, EL COMISIONADO RESPON

Requisits del mobiliari,
expositors i estris
A dins del mobiliari que hi ha a les expenedories, hi
ha pantalles de LED mitjançant les quals els operadors fan promocions i nous llançaments de marques
concretes destinats al client final. En aquest supòsit, i
d'acord amb la redacció de la circular:
a) S’entendria que aquests dispositius LED són un tipus de
cartelleria o il·luminació prohibides?

EL COMISIONADO RESPON» Si per pantalles LED s'entenen les televisions en què es reprodueixen les diferents
promocions comunicades al Comisionado, i sobre les
quals no ha manifestat cap objecció, no estan prohibides.
Es considerarien una evolució de la cartelleria tradicional
i poden estar incloses en un espai destinat a aquest fi dins

de la prestatgeria, si bé l'espai que ocupen compta en el
percentatge d'espai de visibilitat destinat a l'operador al
qual corresponguin les promocions exhibides.
b) L'exhibició dels operadors en aquest tipus de dispositius, s'ha de regular també d'acord amb «quotes de
mercat»? En cas afirmatiu: caldria controlar el temps de
presència en pantalla en relació amb la «quota de mercat» de l'operador?

EL COMISIONADO RESPON» Entenem que la majoria
de pantalles exhibeixen promocions d'un mateix operador sense solució de continuïtat. Si se simultaniejaren anuncis promocionals de diversos fabricants, sí que
caldria respectar-ne la proporció de cadascun per calcular el percentatge de visibilitat que els correspon. En
qualsevol cas, el Comisionado no serà excessivament
rigorós amb els percentatges ni amb aquest tema de les
pantalles ni amb el de l'exhibició de labors pròpiament
dites, i només s'aixecarà acta si la desproporció és evident i manifesta.

Revista trimestral de la Federació Catalana d'Estanquers

9

ACTUALITAT DEL SECTOR
c) En cas que la totalitat dels operadors presents
no s'exhibeixi a través d'aquests dispositius, es podria considerar una vulneració del principi de neutralitat?

EL COMISIONADO RESPON» En principi no, ja que
l'exhibició per aquesta via no és obligatòria per als operadors. Una qüestió diferent és que un expenedor accepti
aquest format d'un operador i el rebutgi d'un altre.

Empaquetat del tabac i migració de marques
Afecta sobretot els operadors majoristes i no els estanquers. Es regula el procés per fer canvis en l’empaquetat
dels productes de tabac i el període per fer les anomenades «migracions de marques», que ara no podrà excedir
els quatre mesos. La migració es dóna quan un operador inclou a l’empaquetat d’una marca que ja existeix el
nom, marca o algun signe d’una nova marca, amb l’objectiu que una acabi substituint l’altra.
Els canvis en l’empaquetat, incloses les migracions, caldrà notificar-los al Comisionado abans de començar a
promocionar-se i vendre el producte amb els canvis. El Comisionado podria suspendre el procés si considera que
no s’ajusta a llei.

Inspecció i sancions
Tant a la Federació com a les associacions provincials s’han
rebut nombroses trucades d’expenedors associats plantejant multitud de qüestions relacionades amb la circular i la
interpretació i aplicació dels nous criteris, com ara:
En quin moment es començarà a inspeccionar el compliment de les noves regles?

EL COMISIONADO RESPON» El Comisionado acorda
i aprova la seva activitat inspectora en el Pla anual
d'inspecció, tenint en compte sempre la disposició de recursos. Les obligacions en aquest àmbit no es deriven de
la circular per se —que només pretén aclarir i aportar seguretat jurídica als funcionaris que hi puguin intervenir, i
per extensió, al mercat— sinó de la normativa sectorial del
mercat de tabacs.

Hi ha precedents
de sancions per exhibició
de labors de tabac
contràries al principi
de neutralitat
Quin tipus de sanció portaria aparellada la infracció de
la circular?

EL COMISIONADO RESPON» Hi ha algun precedent de
sanció per conductes d'exhibició de labors de tabac contràries al principi de neutralitat. La infracció seria greu, i
la sanció es concretaria dins dels marges legals, en atenció
a les circumstàncies de cada cas.

Uneix-te al gremi o associació
de la teva província!
Unió Provincial
d’Estanquers de Lleida
Gremi d’Estanquers
de Tarragona
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Gremi d’Estanquers
de Girona
Unió Provincial
d’Estanquers de Barcelona

NOTÍCIES

La Federació estreny vincles
amb les empreses tabaqueres
 MADRID/BARCELONA

E

star al dia de les darreres novetats, establir un flux
d’intercanvi d’informació mutu per millorar la relació
i els productes... Aquestes i altres raons van motivar
que els representants de la Federació es desplacessin a Madrid en dues ocasions durant el 2015 per visitar algunes de
les principals marques de tabac i conèixer personalment
l’equip humà que hi ha al darrere.

Per enfortir la molt bona relació que es manté amb les
cases comercials, en aquesta primera volta els representants de la Federació van visitar les instal·lacions de
BAT (British American Tobacco), Philip Morris, Imperial
Tobacco (antiga Altadis), JTI (Japan Tobacco International),
i STG (Scandinavian Tobacco Group), que els van rebre cordialment a la capital madrilenya.

British American Tobacco.

Es van posar les primeres
pedres per establir acords
i millorar la comunicació
entre els estancs i els equips
de vendes de les companyies

Imperial Tobacco.
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Japan Tobacco International.

Philip Morris.

NOTÍCIES
La Federació destaca que es van posar les primeres pedres per establir
acords i col·laboracions —alguns ja
en funcionament— i millorar la comunicació entre els estancs i els
seus equips de vendes. «Hem d’estar
al dia de les seves inquietuds i del
sector», van precisar Eugeni Rodríguez, president de la Unió Provincial
d’Estanquers de Lleida, i Josep Servera, president de la Federació Catalana
d’Estanquers i del Gremi d’Estanquers
de Tarragona, que es van desplaçar a
Madrid acompanyats del tècnic de la
Federació Hugo Heusch. 

Scandinavian Tobacco Group.

Reestructuració i millores a
la REVISTA DE LA FEDERACIÓ CATALANA

D’ESTANQUERS

L’objectiu és que la REVISTA sigui cada dia millor i de més qualitat.
 FEDERACIÓ CATALANA D’ESTANQUERS – TARDOR/HIVERN 2015

L

a Federació ha posat fil a
l’agulla per agilitzar i millorar
la publicació que teniu a les
vostres mans amb l’objectiu que la
REVISTA que arribi a l’estanquer sigui
de la màxima qualitat. Els canvis,
que s’aniran implantant en els propers
mesos, es produiran a diversos nivells
i suposaran una millora global de la
publicació, distribució i impressió.
La reestructuració és fruit de les diverses reunions de treball entre els
membres del Consell Editorial, la direcció i la coordinació tècnica de la
REVISTA, i l’equip periodístic, per avaluar els primers tres anys de vida de
l’única publicació periòdica en català
del sector estanquer. Això ha permès
copsar noves necessitats i perfilar
nous enfocaments i propostes, tant
de contingut com de disseny.
El president de la Federació Catalana
d’Estanquers, Josep Servera, i els seus
companys de l’entitat, també han impulsat reunions amb la impremta i l’empresa distribuïdora per polir alguns
aspectes que permeten optimitzar qüestions més tècniques i agilitzar l’arribada
de la publicació a les expenedories.

Josep Servera, president de la Federació Catalana d’Estanquers i del Gremi d’Estanquers de
Tarragona, Joseba Gutiérrez, vicepresident del Gremi d’Estanquers de Tarragona, i Eugeni
Rodríguez, president de la Unió Provincial d’Estanquers de Lleida, en una reunió amb la
impremta Anfigraf i la distribuïdora Shalom a Tàrrega el 5 d’octubre.

La REVISTA —que ja arriba a la seva vintena edició—, va néixer com una eina
més per defensar els objectius comuns
del nostre sector. És un reflex de la voluntat de la Federació per donar un nou
impuls i fer un pas més per mantenir-

vos informats de la nostra activitat, de
l’activitat dels vostres gremis i associacions i del sector, i per això canviem i
evolucionem de la mateixa forma que
canvien les necessitats i el context professional dels estanquers. 
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Moratòria al cobrament de
les bosses de plàstic
S’ajorna la prohibició que el petit comerç català distribueixi les bosses gratuïtament,
però es recomana cobrar-les de forma voluntària.

A

quest any, el petit comerç català deixarà d’oferir les
bosses de plàstic gratuïtament. És una mesura que
s'emmarca en la normativa europea i que al nostre
país estava previst que s’apliqués a partir del dia 1 de gener
de 2016, un avançament de la decisió europea de prohibir-ne
la gratuïtat abans del 2018.

Com que encara no s’ha pogut disposar de la norma concreta
que ho regula, l’Agència de Residus de Catalunya, en compliment d'una decisió de la Comissió Tècnica del Pacte per
la Bossa, ha recomanat al petit comerç català de cobrar les

bosses voluntàriament mentre no
es compleixi el tràmit parlamentari.
La Federació Catalana d’Estanquers
ha facilitat als associats el cartell
elaborat per l’Agència perquè els establiments comercials informin del
cobrament. El pòster, que és editable i es pot personalitzar
amb el logotip de l’estanc, forma part de la campanya que
s’està desenvolupant amb el lema «Les bosses de plàstic no
són gratis, que no les pagui el medi ambient». 

Venda de fulles de tabac:
al marge de la llei
Proliferen els «estancs virtuals» que venen tabac en branca natural o en picadura
directament al consumidor.

A

l llarg dels darrers anys s’han
vist aparèixer a diversos indrets de l’Estat espanyol botigues que ofereixen als clients la
possibilitat d’adquirir fulles de tabac
senceres o en picadura perquè els
usuaris es facin les cigarretes ells mateixos, fins i tot al mateix establiment.
Les autoritats tributàries han actuat
tancant establiments i comissant el
material d’aquests comerços, però
la proliferació, de forma anàloga,
d’aquest tipus d’establiments online
s’està convertint en una greu amenaça
per al sector estanquer.
Les fulles de tabac en branca natural,
sense elaborar o ja picades, són productes més fàcils de distribuir en el mercat
negre que no les cigarretes de contraban, i el tabac de picadura està en auge
des de fa anys, dos fets que han propiciat l’apogeu de botigues físiques i «estancs virtuals» dedicats a vendre-les.
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Aquesta distribució irregular es veu
emparada per una vaguetat normativa
que té com a base més sòlida una consulta vinculant de l’Agència Tributària
d’octubre de 2013, que determina que
les fulles han de ser considerades labors del tabac. Tot i que el producte
no pot ser fumat directament, «si se
sotmet a un procés de picat és possible
utilitzar-lo com a picadura i fumar-lo».
El tabac és un impost des de que neix, si
més no per a Hisenda. I la seva comercialització i regulació estarien subjectes, doncs, als impostos i lleis del tabac,
i el canal de distribució n’han de ser els
estancs, sigui quina sigui la forma en
què arribi al client.
I de formes, mil i una: tabac agrícola,
en branca natural, sense elaborar, de
diversos sabors i olors, sense additius,
conservants ni colorants, en picadura, o
amb la possibilitat de «picar» el tabac al

mateix comerç. L’any 2014, Hisenda va
comissar una màquina que elaborava el
tabac en el mateix establiment; el client
signava un contracte de lloguer, hi posava les fulles acabades de comprar i
les convertia en cigarretes. En aquella
ocasió es va determinar que es tractava de fabricació il·legal i no autoritzada
de labors de tabac; és a dir, contraban,
però de vegades els infractors busquen
formes més enginyoses d’eludir la llei,
i ofereixen el producte de forma encoberta amb finalitats distintes a la de fumar, com ara per a usos terapèutics. 

NOTÍCIES

Acostament als estanquers
de Nou Barris i Horta-Guinardó
Mossos facilita un telèfon de contacte per comunicar actituds sospitoses al barri.
 NOU BARRIS (BARCELONA) – TARDOR DE 2015

«

Els estancs són el termòmetre del barri». L’agent
Anna Hernández va utilitzar aquestes paraules per
indicar que les expenedories, gràcies a la comunicació amb Mossos, detecten amb antelació les actituds
sospitoses. Ho va fer en el transcurs de la reunió de proximitat entre el cos policial i els estanquers a la comissaria
de Nou Barris, una de les zones considerades més «calentes» quant a robatoris en general.
L’acompanyaven en aquesta trobada d’acostament al
col·lectiu el cap de l’Àrea Tècnica de Proximitat i de Seguretat Ciutadana, l’inspector Albert Oliva, i l’inspector
Joan Coll, de l’Àrea Bàsica Policial de Nou Barris. Hernández forma part de la Unitat Central de Proximitat i Atenció
al Ciutadà.

Els agents van explicar el marc general d’actuació de
Mossos i les actuacions que s’estan duent a terme a Nou
Barris i Horta-Guinardó per combatre els fets delictius
que afecten els estancs de la zona. Es tracta principalment
de robatoris amb força fora de l’horari comercial, tot i
que, segons els agents, no se n’ha detectat un nombre
significatiu, en especial a Horta-Guinardó. Com a nova mesura, Mossos va facilitar als estancs un telèfon de contacte per comunicar directament a les comissaries si veuen
conductes estranyes o sospitoses, un mitjà que ha estat
molt ben acollit pels estanquers, que senten que hi ha una
presència més propera.
Un total de quaranta-cinc estanquers de Nou Barris, HortaGuinardó i Santa Coloma de Gramenet van assistir a aquesta trobada organitzada per la Unió Provincial d’Estanquers
de Barcelona i el cos policial. Alguns d’ells van aprofitar
l’ocasió per aclarir dubtes i fer preguntes sobre seguretat,
un àmbit en què Mossos va recordar que «és important
exigir qualitat en el servei». 
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15

NOTÍCIES

Western Union reuneix
els estanquers barcelonins
L’empresa continua la implantació gradual i prioritza els estancs de les associacions
de la Federació.
 BARCELONA – TARDOR DE 2015

T

ot i que algunes expenedories ja
havien rebut en persona la visita
dels representants de Western
Union, la Unió d’estanquers barcelonina, davant l’interès mostrat pels associats, va organitzar una presentació a
aquells estancs que encara no havien
estat en contacte amb cap comercial.
La implantació dels serveis de Western Union als estancs de Barcelona,
com a la resta de comarques, ha estat gradual. Es va començar amb uns
establiments de prova que mica en
mica s’han anat ampliant, i ara més estancs es poden incorporar al sistema.
L’acord entre el col·lectiu estanquer i
WU preveu que els estancs puguin actuar d’operadors seus i prestar el servei d’enviament i recepció de diners.
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Per fer això, els estancs han de
disposar d’ordinador, connexió
a internet i impressora; també
tauleta electrònica i escàner, que
l’empresa aporta gratuïtament
si no se’n té. A banda d’això,
l’empresa Bitronic ha inclòs un
nou mòdul per operar amb WU
al seu software de gestió. Això ha
portat molts estanquers que tenen
aquest software a demanar de ser-ne
operadors autoritzats.
Una vintena de titulars d’expenedories barcelonines van coincidir
a la presentació preparada per dos
agents comercials de l’empresa i
pel seu delegat a Catalunya, Pedro Sendón. Va ser l’ocasió perfecta per comentar-los els principals

quòdlibets del col·lectiu, com la durada de l’acte comercial, que és bastant més llarg que els actes de venda
habituals als estancs com poden ser
vendre un paquet de tabac: cal escanejar el DNI, demanar dades, i es
triga força temps; una altra qüestió
és l’aparent complexitat de la venda.
WU va donar les respostes necessàries, que ampliarà en els cursets
que imparteix als nous estancs
operadors. 

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

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…

NOTÍCIES

Estanquers solidaris
 BARCELONA – TARDOR DE 2015

R

fotografies:

Associació Ubuntu

epresentants dels estanquers van lliurar un xecgegant de 1.600 euros a l’Associació Educació i Lleure Ubuntu, una suma que es destinarà a unes colònies per a una trentena de joves en risc d’exclusió social de
Ciutat Meridiana. L’import es va reunir en una campanya
de recaptació de fons, iniciativa d’un grup d’estanquers de
la UPEB, a partir de la venda de productes de fumar. A la
fotografia: els nens d’Ubuntu i els estanquers Anna Pons,
Roger Domingo i José Luis Iranzo, dels estancs núm. 293,
405 i 377, de Barcelona; i Francesc Murgi, de l’estanc núm.
7 de Santa Coloma de Gramenet. 

Robar en menys de tres minuts
 TARDOR/HIVERN DE 2015

J.M. Marcé parla a El Matí-COPE sobre els robatoris
amb força als estancs de Barcelona.

L

a cadena radiofònica Cope
Catalunya es va interessar
pels robatoris amb força
que han estat patint els estancs
de la ciutat i província de Barcelona i va convidar Josep Maria
Marcé a participar en el programa
El Matí, amb Pepe Collado i Montse
Rodríguez. El vicepresident de la
Unió Provincial d’Estanquers de
Barcelona va descriure els principals modus operandi dels lladres
i va recalcar la importància de les
mesures de seguretat per impedir
l’acció dels delinqüents.

minuts per robar», en funció de les
mesures dissuasives amb què topin.
«Saben que és el temps que triga la
central d’alarmes a contactar la policia; quan més ràpida és aquesta
comunicació, de menys temps disposen», va prosseguir.

I és que en els robatoris amb força
als estancs, que es donen normalment de nit, els lladres saben que
tenen «entre un minut i mig i tres

El periodista de Cope es va mostrar
sorprès davant la incidència de robatoris a estancs en comparació a altres
tipus de comerços, un fet que es torna

Tanmateix, Marcè va voler destacar
que la tendència a l’alça d’aquests
delictes va quedar frenada i de fet,
el mes d’agost passat van baixar
prop d’un 50 %. «Mossos està actuant
molt ràpidament i estem en contacte
permanent».

comprensible quan es coneix la
naturalesa del producte sostret,
de fàcil distribució i col·locació en
el mercat negre. «Per això insistim
en les mesures de seguretat», va
concloure el vicepresident.
El programa es pot consultar a la
pàgina web d’Estanquers de Barcelona. 
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Banco Mediolanum presenta
els family bankers al Gremi
 GIRONA – TARDOR DE 2015

L

a planificació financera als estancs va ser el nou
tema proposat pel Gremi gironí per encetar la
nova temporada de xerrades d’interès per als
estanquers. El convidat per a l’ocasió va ser el Banco
Mediolanum, que va parlar sobre objectius i distribució de l'estalvi i el patrimoni, la diversificació sense assumir riscos i la planificació financera personalitzada
dels estalvis.

 Banco Mediolanum ofereix condicions avantatjoses als estanquers
agremiats en virtut de l’acord de col·laboració que té formalitzat amb
els gremis i associacions de la Federació Catalana d’Estanquers.

Maria Castañón i Cristina
Hernández, representants
de l’entitat bancària, van
introduir també la novadora figura dels family
bankers, assessors finan-

cers que ajuden a invertir de forma adient. Van exposar
la seva fórmula per a l’estalvi i la inversió, basant-se
en la proximitat al client i en el concepte d’«oficina
mòbil», ja que en comptes de ser l’estanquer que es
desplaci a una oficina física —que no existeix—, són
els agents del banc qui es desplacen al lloc del client. 

Bona relació amb
la Guàrdia Civil de Girona
El Gremi destaca que ha estat un any sense incidents destacables.
 GIRONA – TARDOR/HIVERN DE 2015

E

l Gremi d'Estanquers de Girona celebra que en el
darrer any, que ha estat especialment complicat en
matèria d’inspeccions a estancs pels problemes que
va ocasionar la demora del Comisionado en la tramitació
dels nous permisos als segons canals, ha conclòs satisfactòriament sense que hagin augmentat les sancions.
El Gremi, que es reuneix regularment amb els cossos de
seguretat, destaca l’ànim col·laborador que la Guàrdia Civil de Girona ha mostrat fins que no s’ha normalitzat la
situació a Madrid —on ara ja s’han posat al dia. A banda de les demores, el nou sistema de gestió delegada regulat pel Comisionado també ha comportat situacions
d’ambigüitat en les inspeccions a màquines expenedores arran de la impossibilitat de discernir, a partir de la
documentació oficial, si una màquina es troba en gestió
directa o delegada.
Precisament per aquest motiu el Gremi ha proposat a la
Guàrdia Civil que valori si es podrien utilitzar a la demarcació de Girona les etiquetes adhesives creades per Federació Catalana d’Estanquers amb l’objectiu de facilitar
les tasques d’inspecció. Aquest model ja està funcionant
exitosament a les altres tres demarcacions de Catalunya.
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MÁQUINA EN

GESTIÓN
DELEGADA
AL ESTANCO ASIGNADO
Real Decreto 1199/1999 Art. 25.4

Així ho van plantejar els representants del Gremi —Jaume
Gou, Joan Xifreu i Joaquim Vidal— als agents en la reunió
sobre inspeccions celebrada amb el tinent coronel cap i el
comandant segon cap de la Comandància de Girona respectivament, Jorge Cumba Simal i Josep Antoni Esteve Folch.
També va assistir-hi Miguel Ángel Rosado, de Logista.
El Gremi s’ha reunit amb diversos comandaments del cos
al llarg d’aquest mesos i està molt satisfet amb la bona
relació que s’hi manté. Es continuen celebrant les trobades
trimestrals de seguiment i per això es recorda als agremiats que per poder plantejar-los els dubtes que les seves
actuacions generen en els estanquers, és necessari que ho
comuniquin al Gremi. 

Innovadors en disseny
Gestió i tràmits en llicències
Execució de l’obra
Seguiment i control de l’obra
Tot tipus de retolació

Reformes integrals per al seu estanc amb la millor seguretat del mercat
Adaptació del seu estanc al protocol de seguretat avalat pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya

Pilona de Seguretat d’acer inoxidable 750 mm d’alt,
per a locals comercials a peu de carrer evitant l’allunatge de vehicles
Pilona amb dos cossos, exterior acer inoxidable (104 x 2 mm de gruix) i
nucli interior de ferro reforçat de 90 x 4 mm de gruix.
*Les pilones de l’anunci no corresponen a la pilona ofertada.

525€

iva no inclòs.
Oferta especial fins 31/01/16

+34 93 151 45 09
Avda. Vía Augusta, 15-25 9ª 6ª 08174 Sant Cugat del Vallés

En seguretat disposem de les últimes
novetats en portes autoblocants,
reixes, portes blindades, caixes
fortes i proteccions electròniques.

NOTÍCIES

Bitcoin, una moneda
virtual gairebé gratuïta
Els estanquers gironins s’interessen per aquesta divisa electrònica que no té costos
afegits i comissions molt baixes. És totalment compatible amb el sistema tradicional
que fem habitualment en euros.
 GIRONA – TARDOR/HIVERN DE 2015

A

Aquest sistema de pagament és totalment compatible amb
el sistema tradicional que fem habitualment amb euros, i
en cas que un estanc estigui interessat en incorporar-lo
al seu establiment, ha d’adquirir el que equivaldria a una
caixa registradora virtual. De la mateixa manera que la
moneda és al núvol, també hi és la cartera de bitcoins
del comprador i la caixa del venedor, i el valor
d’aquestes monedes queda guardat amb
tota seguretat al moneder virtual instal·lat a un ordinador, mòbil o tauleta. Amb aquest moneder, assoP No pertany ni està controlat per cap estat,
ciat a un número personal de
país o entitat financera.
compte, es poden rebre i enviar
monedes amb les que es poP Es pot utilitzar a tot el món.
den fer tota mena de compres.
P No es pot falsificar, perquè està protegit per un
El sistema resguarda del tot la
protocol criptogràfic d'alta seguretat.
la privacitat de qui l’utilitza.
P No hi ha intermediaris. Les transaccions es fan
directament de persona a persona.

cceptar bitcoins és gratis, i això converteix aquest
sistema de pagaments digitals en prou llaminer
per a qualsevol comerciant. Però quan ens plantegem començar a usar aquesta moneda virtual als nostres
estancs, ens passen pel cap un sens fi de preguntes: Què
és un bitcoin? Quines avantatges aporta als pagaments? Com ho hem de fer per acceptarne als nostres establiments? Hi ha caixers
bitcoin? On són? Té algun cost operar
amb bitcoins?

El bitcoin,
d’un cop d’ull

El sistema de pagament amb bitcoins,
una moneda virtual segura i fiable que
serveix per intercanviar béns i serveis, és encara molt desconegut.
S’utilitza arreu del món amb resultats sorprenents i permet
adquirir qualsevol producte:
des d‘un paquet de tabac fins
a un àpat en un restaurant, o
fins i tot un cotxe o una casa.
Com qualsevol altra divisa, el valor d’aquesta moneda fluctua constantment segons la llei de l’oferta
i la demana, però per fer-nos una
idea, el preu aproximat d’un bitcoin
és de 380 euros.

P Comissions baixes, gairebé gratuïtes.
P Es poden canviar a euros, dòlars i
altres divises —i viceversa.

 CryptoBit és una empresa especialitzada en assessorar petits i grans negocis per
incorporar bitcoins. Cada vegada és més
àmplia la llista de comerços que n’accepten
pagaments perquè les comissions són molt
més baixes que les que cobren avui en dia
bancs i caixes.
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Tots aquests dubtes els va aclarir Xavier Capuz, de l’empresa
CryptoBit, impulsora del projecte gironabitcoin.org, que
va explicar els ets i uts d’utilitzar aquest sistema als estancs
en una sessió informativa a la
seu del Gremi d’Estanquers de
Girona.

NOTÍCIES

La policia científica explica
a Girona com detectar diner fals
L’advocat Vidal també va fer una xerrada per presentar el nou bitllet de vint euros,
que obliga a actualitzar les màquines de tabac.
 GIRONA – TARDOR/HIVERN DE 2015

V

a ser una oportunitat única: Un
especialista de la policia científica de Mossos d’Esquadra va
explicar als estanquers gironins com
detectar ràpidament bitllets, monedes i targetes bancàries falses. Ho
va fer a la seu del Gremi de Girona el
passat mes de novembre, en una interessantíssima xerrada que va ser seguida atentament en una sala plena a
vessar.
L’agent Guardiola dels Mossos va
il·lustrar les seves explicacions amb
exemples com ara la «coincidència
perfecta», unes ratlletes que hi ha a
la part blanca del bitllet on s’hi mostra el seu valor, que soles no són res,
però que si es miren a contrallum,
coincideixen amb les ratlles de l’altre
costat tot formant el número amb el
valor del bitllet.

L’exposició de Guardiola va estar perfectament complementada amb els
consells de seguretat als estancs, impartits per Eva Subirana. L’agent de
proximitat va donar recomanacions

tècniques relatives a sistemes de seguretat, com ara la correcta instal·lació
de càmeres per identificar bé els delinqüents.

Els nous bitllets de vint euros:
problemes que poden generar
als estanquers
Els nous bitllets de 20 euros van ser
el tercer element d’aquest cicle de
col·loquis i classes magistrals sobre
seguretat. Joaquim Vidal, advocat del
Gremi gironí, va presentar el nou bitllet de 20 euros, de la sèrie Europa,
i va explicar les diferències amb el
bitllets en circulació. També va indicar les mesures de seguretat que
incorpora i en què cal fixar-xe per
identificar-los.

 La nova emissió és la tercera denominació
de la sèrie Europa i suposa un gran avenç de la
tecnologia de bitllets. Incorpora un element de
seguretat innovador que és una finestra amb un
retrat situada a l’holograma, que quan es mira a
contrallum es torna transparent i es mostra un
retrat del personatge Europa.

Però sobretot, va fer incís en els problemes que la seva posada en circulació pot causar als estanquers,
principalment perquè aquest fet
afecta totes aquelles màquines en les
quals hi ha ús d’efectiu: les màquines de cobrament automàtic com ara
Cashkeeper o Cashlogy, les màquines expenedores de tabac, i els dispositius autenticadors de bitllets. 
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Tarragona crea un Consell
Consultiu per ser més eficient
El Gremi fixa les accions prioritàries de 2016 en el paquet neutre i la publicitat de
les marques.
 TARRAGONA – TARDOR/HIVERN DE 2015

L

En aquestes trobades també es van començar a fer els
preparatius per a la propera assemblea, que serà probablement a Tarragona ciutat i a la qual es convidarà a
Mossos.

Un tema també present a les reunions de la junta tarragonina és la implicació dels associats amb el Gremi,
que és molt alta. En aquest sentit, per fer més operativa la gestió de l’associació, s’ha creat un Consell
Consultiu en el si de la Junta, format només per vuit
persones, que es reuniran regularment per agilitzar
tràmits i decisions. Al seu torn es reuniran amb la totalitat de la junta cada quatre mesos per fer una posada
en comú. Una mesura que abarateix costos i fa guanyar
en eficiència.

De cares a aquest 2016, Josep Servera, president del Gremi, ha indicat com a accions prioritàries de l’associació
abordar les qüestions de la regulació de la publicitat
de les marques —modificada a finals d’any pel Comisionado—, i l’empaquetat genèric, actualment en vies
d’aprovar-se a França. I és que la situació del plain packaging o paquet neutre comença a ser preocupant. Si el
país veí finalment l’implanta, Europa es veurà obligada a
revisar la Directiva europea sobre productes de tabac per
valorar si aquesta mesura s’ha d’estendre a la resta de
països de la UE, segons preveu la mateixa norma. El passat 25 de novembre de 2015, els diputats francesos van
rebutjar amb 56 vots a favor i 54 en contra l’esmena que
proposava suprimir la posta en marxa del paquet neutre
el maig de 2016 al país gal. 

es darreres reunions dels representants dels estanquers tarragonins han posat sobre la taula
qüestions com les inspeccions i les sol·licituds
relacionades amb els PVR, afectats per uns canvis legals
encara molt recents. La demora del Comisionado en la
tramitació dels nous permisos als segons canals ha fet
anar de corcoll les associacions i els expenedors durant
mesos, però la situació a Madrid finalment s’ha normalitzat i ja s’han posat al dia amb tots els tràmits.

Passat, present i futur dels estancs a El
 TARRAGONA – 16 DE DESEMBRE DE 2015

Servera, entrevistat a «L’hora del comerç».

L

es expenedories de tabac i timbre són un tipus de
comerç peculiar, «els grans desconeguts», en paraules de Florenci Nieto, president de PIMEC Comerç de
Tarragona, al capdavant del programa «L’hora del comerç»,
de El Matí de Tarragona Ràdio. Un espai d'opinió a través de
tertúlies i debats dirigit per Miquel González que recentment va tenir com a protagonista Josep Servera, president
del Gremi d’Estanquers de Tarragona, per parlar d’aquests
establiments.
Al llarg de tres-quarts d’hora, Servera va introduir l’audiència
en el món del tabac i els va oferir una visió divulgativa del
sector que es va remuntar als primers estancs de fa gairebé quatre-cents anys, quan es parlava del gènere «estancat»
que els va donar nom: «Ja hi havia estancs el 1636, època de
Felip IV», va precisar.
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Tarragona apropa la realitat jurídica
dels estanquers als Mossos
Servera, convidat a una ponència en una jornada interna dels Mossos a l’edifici CAT112.
 REUS/TARRAGONA – 2 DE DESEMBRE DE 2015

L

es novetats en la legislació del
tabac, i el món del tabac en general, van ser el tema central de
la intervenció de Josep Servera, president del gremi d’estanquers tarragoní, a la jornada tècnica de Mossos
d’Esquadra de la Regió Policial del
Camp de Tarragona.
La conferència de Servera va ser seguida
amb molta expectació pels representants d’un cos policial que, malgrat que
no té competències fiscals, vol conèixer
de prop la realitat del col·lectiu professional. Servera es va centrar en la reglamentació del sector del tabac per donar
a conèixer a les autoritats policials les
darreres modificacions que s’han produït en les lleis d’ordenació del mercat
de tabacs, i va exposar alguns aspectes
de la regulació jurídica de la cigarreta
electrònica i la llei de mesures sanitàries

davant del tabaquisme, entre moltes altres qüestions.
Es tractava d’una sessió interna adreçada a un centenar
de comandaments de Mossos, del càrrec de sergent
en amunt, a les instal·lacions
 L’edifici CAT112 de Reus és un dels centres tecnològicament
del centre d’emergències
més ben preparats d’Europa; es tracta d’un centre de coordi112, estratègicament situat a
nació integral dels diferents cossos i organismes implicats en
Reus-Tarragona. Servera, que
la protecció civil i les emergències a Catalunya.
va fer una exposició de 45
es va fer arribar als estanquers de Caminuts, hi va assistir acompanyat del
vicepresident del Gremi d’Estanquers
talunya amb l’actualització de tota la
de Tarragona, Joseba Gutiérrez.
legislació aplicable al sector.
Per completar la informació aportada
durant la xerrada, el Gremi va lliurar
a Mossos alguns exemplars del Manual jurídic de l’estanquer, el recull
legislatiu que la Federació Catalana
d’Estanquers va editar fa un any i que

Els representants del Gremi es van
mostrar molt complaguts amb aquesta
experiència i amb l’acollida que van rebre de Mossos, que alhora van agrair
aquesta pràctica posada en escena de
la legislació del món del tabac. 

Matí de Tarragona Ràdio
«Han baixat
les vendes de tabac,
no el consum;
això és degut al
contraban»
El president va donar una visió general sobre què suposa ser
titular d’una expenedoria i l’actual esforç de professionalització de la xarxa d’estancs de Catalunya, que va reconèixer
que s’ha d’actualitzar. Aquest és el repte comercial dels estanquers per a 2016, va puntualitzar, i també trobar noves
formes de complementar i explotar el negoci davant d’una
possible baixada de les vendes de tabac.
Servera es va acomiadar fent saber a entrevistadors i audiència que els estancs continuen essent, com han estat sempre,
«un negoci al servei del ciutadà». 
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«EL COMPACTE»
EL CALAIX INTEL·LIGENT CASHKEEPER CK900
Cashkeeper CK900 és un calaix intel·ligent especialment dissenyat per
a la gestió de l'efectiu i el control de totes les transaccions que tenen
lloc a l'estanc. Una eina perfecta per evitar errors en el retorn del canvi,
autentificant possibles bitllets i monedes falsos, i el que és més important,
assegurant un alt nivell de seguretat i confiança davant de robatoris i furts.

CASOS D’ÈXIT

forma automàtica i sense errors, utilitzant sempre la menor quantitat de
bitllets o monedes possibles.
El canvi es nodreix de la càrrega inicial
i els pagaments successius, així que
no és necessari recarregar successivament la màquina. Els diners de la
caixa es guarden sota tres nivells de
seguretat en caixetins tancats i intercanviables, per la qual cosa podrem
canviar-los sense obrir-los i comptar
els diners fora de la vista del públic.
Cashkeeper CK900 és un sistema
tancat de gestió de l'efectiu, compacte i fàcil d'instal·lar, que disposa
d'ancoratge de seguretat al mostrador i que resol de forma immediata
i efectiva tots aquells problemes recurrents als punts de venda. Evita les
pèrdues per cobraments mal efectuats, bitllets falsos, errors en el canvi,
petits furts, robatoris en el punt de
venda o fins i tot en els trasllats.
Com funciona? Una vegada realitzat el
compte, el client introdueix els diners
al Cashkeeper, que retorna el canvi de

Invertir en Cashkeeper és molt rendible, ja que guanyem en seguretat,
tranquil·litat, i reduïm costos en control i seguretat. Estalviem temps en la
gestió de l'efectiu i deixem de comptar els diners en interminables arquejos de caixa o verificant l’autenticitat
de monedes i bitllets.
A més, millorem l'ambient laboral i
reduïm el risc d'errors dels empleats,
en no haver de comptar els diners de
cada venda i poder dedicar més temps
a l'atenció del client, tot millorant la
qualitat de servei a l'estanc.

«Marxo tranquil de
l'estanc: els meus diners
estan protegits»
–Carles de la Torre, Terrassa–
Un estanc per a sibarites

«Un sistema perfecte
per al cobrament
a qualsevol negoci»
–Ana García, Mollet del Vallès–
Experts en oferir el millor servei

UN TERMINAL AMB DOS CASHKEEPER
Ja és possible treballar
amb dos calaixos intel·ligents Cashkeeper
des d'un sol terminal
punt de venda, reduint
els temps d'espera gràcies als nous algorismes de control del
producte.
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«Va costar al principi,
però ara és impossible
estar sense ells»
–Belén González, A Coruña–
Especialistes en el món dels cigars

PUBLIREPORTATGE

«EL MÉS RÀPID»

CASOS D’ÈXIT

EL CALAIX INTEL·LIGENT CASHKEEPER CK1000
Cashkeeper CK1000 és un calaix intel·ligent que manté
les prestacions i estàndards de qualitat del seu
germà petit CK900, però que incorpora importants
novetats per a un calaix d'alt rendiment, com són la
divisió modular del calaix en dues unitats (moneder,
d'una banda i bitlleter, d’una altra), i la utilització
de nous models de bitlleters, que proporcionen la
màxima rapidesa en la tornada del canvi.

«Un sistema segur que
evita errors»
–Rafael Ripalta, Lloret de Mar–
Núm. 1 al servei del client

Cashkeeper CK1000 és un sistema tancat de gestió de l'efectiu que
es caracteritza per la capacitat de
permetre el cobrament i la devolució de diversos bitllets i monedes en
paral·lel, reduint moltíssim els temps
de cobrament i pagament de l'estanc,
però mantenint la mateixa seguretat i
control de caixa que el model CK900.

El sistema s’autoabasteix amb el canvi necessari per garantir uns temps
d'espera mínims en les transaccions
i manté de forma intel·ligent una
quantitat de canvi que concordi amb
les necessitats de l'estanc. A més,
permet excloure el pagament de determinats imports de bitllets als seus
clients.

Com funciona? Igual que el seu antecessor, una vegada realitzat el
compte, el client introdueix els diners en el Cashkeeper i aquest verifica l'autenticitat de bitllets i monedes
i retorna el canvi automàticament i
sense errors.

Igual que en el model CK900, els diners de la caixa es guarden sota tres
nivells de seguretat, en caixetins
tancats i intercanviables, per la qual
cosa podrem canviar els caixetins
sense obrir-los i comptar-los fora de
la vista del públic.

«Vaig optar per mantenir
els dos Cashkeeper,
un CK900 i afegir un
CK1000 per als moments
de màxima venda»
–Teresa Laorden, Gavà–
Estanc que aposta per les
noves tecnologies

INNOVACIÓ PER AL TEU ESTANC
Vam estar amb tu el dia que vas decidir informatitzar el teu
estanc, acompanyant-te en els teus primers passos per
avançar cap a un control total del teu negoci.
Avui seguim treballant molt activament en el desenvolupament de nous productes i solucions perquè no deixis
d'avançar en la gestió i control del teu negoci.

«Vaig passar de la
versió compacta CK900
a la versió ràpida CK1000
per millorar el servei en
hores punta»
–Josep Todó Riera, Girona–
Estanc familiar al servei del client
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Lleida manté l’índex de delictes
contra estancs sota mínims
 TÀRREGA – TARDOR DE 2015

L

a sinistralitat contra el sector
estanquer a la demarcació de
Lleida ha disminuït en el darrer
any, com en l’any anterior, i a la regió Pirineu es manté pràcticament a
zero, malgrat el creixement dels actes delictius al conjunt del territori
català durant els primers mesos de
2015. Un balanç molt positiu que van
celebrar els representants de la Unió
Provincial d’Estanquers de Lleida
(UPELL) i Mossos d’Esquadra en la
reunió de seguiment mantinguda per
repassar els fets delictius de l’any anterior a les comarques de Lleida.
La UPELL també ha valorat molt satisfactòriament com s’està encarant a la
zona la problemàtica del contraban,
una qüestió de la qual s’encarrega
principalment la Guàrdia Civil, però

per a estancs —editat per Mossos i la
Federació en el marc de la campanya
de seguretat engegada la passada
tardor. Els agents es van mostrar especialment interessats en la manera
d’enfocar les visites personalitzades
als estancs per acostar-se als expenedors de la manera més efectiva.

que Mossos d’Esquadra també segueix de prop i actua cada vegada
més. La col·laboració entre els dos
organismes policials és fluida, i als
controls habituals de la Guàrdia Civil a
prop d’Andorra ara se’n poden veure
també alguns dels Mossos d’Esquadra.
Mossos i la UPELL també van planificar
el repartiment entre els estancs de Lleida del díptic amb consells de seguretat

A la reunió amb el president i tresorer
de la UPELL, Eugeni Rodríguez i Edgar
Gasol, hi van acudir els caps de les unitats regionals de Proximitat i Atenció al
Ciutadà de Ponent i Pirineu Occidental
de Mossos, el sotsinspector Vicent Sus
i Josep Anton Rodríguez, el responsable de l’oficina de Relacions amb la Comunitat de la Regió Policial de Ponent,
Jordi Cortasa, i l’agent Encarnació
García, de l’Oficina de Relacions amb
la Comunitat de Tàrrega. 

Una expenedoria de
la UPELL va vendre el número
01714 de la Grossa
 CERVERA – NADAL DE 2015

L

’estanc Gasol, el número
2 de Cervera (Lleida), va
esgotar en només deu minuts les cent butlletes del número
01714 per al sorteig de la Grossa.
L’estanc és propietat de la família
del tresorer de la Unió Provincial
d’Estanquers de Lleida, Edgar Gasol,
que va declarar a El matí de Catalunya Ràdio que no van acceptar
reserves i que només van vendre
una butlleta per persona.
La notícia que l’establiment lleidatà vendria aquest número tan significatiu per a Catalunya se sabia des del
5 de novembre, segons va fer públic la directora general de Tributs i Joc de la Generalitat, Elsa Artadi, en
un comunicat de Loteria de Catalunya. L’establiment
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va sortir escollit en el sorteig que l’entitat catalana
de loteries va fer entre els venedors de la Grossa que
havien fet la comanda entre el 19 i el 30 d’octubre
de 2015. Loteria va decidir sortejar el número 01714
perquè la demanda superava llargament la oferta. 

RADIS EQUIP S.L.
TODO PARA SU ESTANCO Y LOTERIAS

Somos una empresa con una larga trayectoria en Equipamiento para estancos ( obra civil, puertas automá�cas,
cierres, blindajes y todo �po de necesidades para su negocio).
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DE LA LUZ . POSIBILIDAD DE RENTING TECNOLÓGICO.
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Més
vigilància
als estancs
catalans
La Federació i Mossos
endeguen una forta campanya de seguretat

 CATALUNYA – OCTUBRE 2015/GENER 2016

E

ls esforços i el treball de fa
temps de la Federació Catalana d’Estanquers amb el cos
de Mossos d'Esquadra han donat els
fruits esperats i les expenedories han
passat a ser un punt d'atenció preferent de la policia catalana, que ha
engegat una intensa campanya de
seguretat dirigida específicament
als estancs. Aquesta acció estratègica està organitzada i coordinada per
Mossos conjuntament amb la Federació i va dirigida a totes les expenedories de Catalunya, associades o no.
I és que no en va les expenedories catalanes han estat en el darrer any dels
comerços més afectats pels robatoris
amb força, una línia en general ascendent a tot Catalunya des de finals de
2014 que es va accentuar de forma
alarmant a inicis de 2015 i va posar
en alerta a cossos policials i sector
per igual.
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L’eix central que ha motivat la posada
en marxa d’aquest pla són principalment els robatoris que es cometen als
estancs, que tot i haver disminuït respecte a fa un any han persistit a zones
com Barcelona i la seva àrea metropolitana. Bona part són robatoris amb
força que es perpetren de nit, quan
no hi ha ningú a l’estanc, majoritàriament pel mètode de l’encastament o
allunatge, que consisteix a trencar els
vidres dels aparadors amb l’impacte
d’un vehicle, normalment robat. Els
altres dos sistemes més utilitzats són
el d’«obrellaunes» (tallar la persiana
metàl·lica) i els butrons.

Una campanya d’abast nacional
La Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat de Mossos,
en col·laboració directa amb la Federació, ha coordinat aquesta campanya d’abast nacional: Les accions van

© Francesc 2000 - wikipedia.org

Les expenedories es converteixen en un punt d'atenció preferent de
la policia catalana i reben visites d’agents estanc per estanc.

La campanya de
seguretat va dirigida
específicament
als estancs

REPORTATGE

Mossos demanarà
que la Federació
es pugui presentar
com acusació en
delictes a estancs

dirigides a totes les expenedories de
Catalunya, pertanyin o no a una associació o gremi.
Albert Batlle, director general i màxim
exponent de la policia catalana, va recollir el neguit del col·lectiu en una
primera reunió amb la Federació el
mes de maig de l’any passat. A aquest
primer intercanvi d’impressions i
anàlisis dels incidents en profunditat l’han seguit diverses reunions
de debat i planificació entre els alts
dirigents d’ambdues organitzacions
i també amb el conseller d’Interior,
Jordi Jané, per definir l’estratègia bàsica del pla.
El pas previ a l’inici de tota acció ha
estat fer un seguiment exhaustiu i
actualitzar el Protocol de mesures
de seguretat als estancs formalitzat
entre la Federació i el Departament
d’Interior, eina que s’ha demostrat
efectivament útil —s’encoratja els
estanquers a aplicar les mesures que
s’hi recomanen— i que és la base de
les actuacions de prevenció en què
s’assenta la campanya.
Mossos d’Esquadra té previst intervenir a dos nivells estratègics per actuar
sobre aquest tema: Amb accions de
repressió als delinqüents per evitar
que reincideixin i dissuadir nous lladres; i amb accions destinades a prevenir els robatoris i altres actes delictius als estancs.

La Federació podria presentar-se
com a acusació en els judicis
Els robatoris amb encastament, per
exemple, que van ser el tipus de delicte contra estancs per excel·lència
el 2015, són propis de lladres no
professionals. No es pot considerar
crim organitzat, ja que solen ser colles de lladres oportunistes que no
actuen com a banda única, sinó que
s’ajunten entre ells, amb uns o altres, en funció de les circumstàncies.
Per les característiques d’aquests delictes, els detinguts —reincidents o
no— ara per ara no acaben engarjolats ràpidament i en poc temps, encara que el jutge hagi dictat pena de
presó contra ells, sinó que queden
lliures en espera d’un judici amb sentència ferma. I això pot suposar fins a
dos anys en què continuen en llibertat i poden tornar a robar.

Un dels objectius de Mossos i la Federació és aconseguir que hi hagi una
repressió real contra aquests lladres.
És a dir, que la perpetració reiterada
dels actes delictius tingui conseqüències efectives en els delinqüents i entrin a presó de forma immediata.
Per aconseguir aquesta fita s’intervindrà a dos nivells: Per una banda, Mossos
proposarà que en els delictes contra
estancs, la Fiscalia pugui demanar al
jutge que s’apliquin penes de presó
provisional als lladres reincidents per
risc de repetició del delicte, la qual cosa
suposaria la seva entrada immediata
a presó. Això es pot aconseguir si es
permet que les actuacions delictives
s’acumulin i Mossos pugui incloure als
atestats els delictes anteriors. I per altra banda, també es proposarà que la
Federació Catalana d’Estanquers es pugui presentar com a acusació particular en els judicis contra els delinqüents
que actuen en estancs, per exercir així
més pressió i demanar també la pena
de presó provisional.
Amb això s’hi guanyaria per partida
doble: privat de llibertat, el lladre no
podria reincidir; i el fet de saber que
es pot entrar a presó serviria com
a mesura dissuasiva a nous delinqüents.

La prevenció, abans que res
El segon nivell d’actuació estratègica
de la campanya es basa en actuacions
destinades a fomentar la prevenció
i evitar nous delictes a expenedories
gràcies a l’aplicació de les mesures
de seguretat adequades i a les accions de seguiment.
Els principals elements d’aquest eix
d’actuació han consistit en l’edició
del díptic informatiu que els agents
han lliurat en mà en les visites estanc
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Resultats visibles
Detingut el primer sospitós
de l’onada d’allunatges a Barcelona

Desmantellament d’un grup d’encastadors que
assaltava estancs de tot Catalunya

 NOVEMBRE 2015

 DESEMBRE 2015

Mossos ha estat investigant la creixent onada
d’allunatges que ha patit el país, sobretot Barcelona,
des del primer crit d’alarma, i a inicis de tardor tenia registrats i seguia molt de prop una seixantena
de petits delinqüents reincidents que actuaven en
estancs de manera «semiorganitzada». Les hipòtesis
descartaven quasi totalment que els autors dels assalts fossin grups organitzats, sinó més aviat delinqüents comuns, sempre els mateixos, que no actuaven com a banda.

En un altre ordre de les coses actuava la banda d’encastadors que va
caure a finals d’any. En aquesta ocasió es tractava d’un grup criminal
que actuava a tot Catalunya, especialitzat en robatoris a estacions
d’ITV i estancs.

La policia va detenir Ricardo J. S., El Niño, considerat
el cervell d’aquesta onada d’encastaments de vehicles contra estancs i altres establiments a la ciutat de
Barcelona, a principis de novembre. Veí de Barcelona
de 21 anys, El Niño havia estat detingut quaranta-una
vegades en tres anys.

Així actuen els delinqüents en els encastaments

No disposa de carnet de conduir, però els investigadors consideren que en la majoria de casos era ell qui
conduïa el vehicle en el moment d’encastar-lo contra
l’establiment. La policia reconeix la destresa al volant
de R. J. S., que els havia aconseguit despistar en alguna ocasió. Dels comerços afectats per l’acció d’El
Niño, vuit són estancs, el tipus d’establiment preferit
del delinqüent.
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Els acusats, veïns d’Hospitalet de Llobregat i de nacionalitats albanesa i italiana, formaven part d’una banda molt organitzada que es
valia sempre del mateix modus operandi: es desplaçaven i controlaven els establiments que pretenien robar, elaboraven un pla d’acció
i compraven les eines necessàries. Finalment, robaven els vehicles
que encastaven als establiments, d’on sostreien la caixa forta, tabac
i licors.
Es va detenir un total de tres persones, dues de les quals van ingressar a presó. Els delinqüents també van utilitzar el sistema del butró i
del trencament de portes per perpetrar els robatoris.

En ocasions, els assaltants
aconsegueixen col·locar la
«mercaderia» dels estancs en
bars de confiança

Vehicle molt
potent per escapar ràpid.
Els lladres
Sol ser robat i sempre (conductors i carregadors)
s'hi queda el conductor són els que més s'exposen.
mentre els altres
Com més hàbils, més
carreguen
ben valorats

APARADOR

VEHICLE ENCASTAT

Vehicle robat
que s'abandona a
l'establiment

VEHICLE DE
CÀRREGA I FUGIDA
EN BANDES ORGANITZADES

Els recaptadors
encarreguen i paguen la
feina i distribueixen la
mercaderia als clients

Pot haver-hi
un tercer vehicle
de vigilància

REPORTATGE

A Girona, investigació per
atracaments amb força a dos
estancs
 DESEMBRE 2015
Els Mossos van començar una investigació
arran dels atracaments a punta de ganivet a
dos estancs de Cassà de la Selva i Sant Julià de Ramis. Els robatoris amb força no són
un tipus de delicte que se solgui perpetrar
contra estancs, però en aquesta ocasió, dos
homes encaputxats van entrar en els locals
i van amenaçar-ne els propietaris. En el primer assalt no es van poder endur res, però
en el segon establiment van sostreure un
botí de 5.000 euros en tabac, i van agredir
l’estanquer amb un cop de puny a la galta.
Pocs dies després es va detenir un dels lladres, veí del barri gitano de Font de la Pólvora, de Girona, on també van localitzar la
propietària del vehicle amb el qual els dos
lladres es van donar a la fuga.
Segons apunten les principals fonts del sector, sembla que aquests delictes respondrien a fets aïllats, i si bé Mossos continua
amb les investigacions, està gairebé descartat que formin part de cap piràmide de crim
organitzat contra estancs.

per estanc per explicar com aplicar
les mesures de seguretat que s’hi detallen. Aquesta acció ha anat acompanyada de jornades de formació en
seguretat a les províncies i campanyes de prevenció a les xarxes socials.

P Díptic amb consells de seguretat
És potser la cara més visible del pla.
S’hi recullen les directrius d’Estanc
Segur, el Protocol de mesures de

En les visites estanc per estanc
s’han pogut donar consells específics
per a cada establiment
seguretat als estancs: Recomanacions sobre proteccions físiques
(portes de seguretat, instal·lació de
pilones antiencastament, reixes, persianes de seguretat…); proteccions
electròniques (alarma per cable
amb connexió a central de seguretat i amb sistema d’enregistrament
d’imatges); contractació d’una assegurança adequada; i consells sobre
un magatzem segur i sobre la manipulació i tractament de diners en
efectiu. Al dors s’explica què cal fer
si, malgrat totes les mesures de seguretat, l’estanc pateix un robatori.

P Visites personalitzades estanc
per estanc
Patrulles de Mossos han lliurat personalment el díptic estanc per estanc a
tots i cadascun dels estancs de Catalunya. D’aquesta manera han pogut
donar consells específics per a cada
establiment, detectar mancances i
problemes, conèixer personalment
els expenedors de la zona coberta
pels agents de la policia i captar les
inquietuds dels estanquers. Les visites personalitzades es van engegar a
l’octubre per poder cobrir la campanya de Nadal, una època especialment
sensible als robatoris.

P Seguiment de les visites habituals
S’estableix un sistema per fer un seguiment de les visites que Mossos fa
habitualment als estancs per poder
captar millor les inquietuds dels estanquers i perquè la monitorització
sigui més exhaustiva.

P Campanya a la xarxes socials
Coincidint amb la posta en marxa del
desplegament del díptic i les visites
personalitzades, Mossos va llançar la
campanya de prevenció a les xarxes
socials. Amb el hashtag (etiqueta)
#estancs, que permet localitzar fàcilment tots els missatges adreçats
específicament al col·lectiu, Mossos
publica al seu compte de Twitter consells i recordatoris dirigits exclusivament als estancs, com ara què fer en
cas de robatori.
P Accions de formació adaptades
específicament als estancs
Com a complement a tot el que s'ha
exposat, Mossos també ha previst
organitzar conjuntament amb les
associacions unes jornades de formació per aprofundir en els consells
de seguretat. Mossos anirà a cada
demarcació a fer la presentació del
díptic, il·lustrar per a què serveixen
les mesures i explicar què passa
quan les que hi ha instal·lades són
deficients o inadequades. La Federació considera que les xerrades poden ser de gran ajuda per saber com
es pot millorar la seguretat de cada
establiment.

Els delinqüents
ja han copsat
que robar en
un estanc és cada
cop més difícil
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Implicació absoluta
Reunió amb les màximes autoritats policials de Catalunya
 SABADELL – 19 D'OCTUBRE

E

ls representants de la Federació Catalana
d’Estanquers s’han reunit en diverses ocasions
amb les màximes autoritats de la policia catalana i
els dirigents polítics per planificar la campanya de
seguretat i establir la millor estratègia.

Després del primer intercanvi d’impressions i anàlisis
dels incidents amb Batlle el mes de maig, els representants de la Federació van fer una primera presa
de contacte amb la divisió encarregada de coordinar
la campanya, la Comissaria General Tècnica de
Planificació de la Seguretat de Mossos, al Complex
Central de la Policia de la Generalitat, a Sabadell.
La reunió va ser amb el comissari en cap Josep
Lluís Trapero; l’intendent Ignasi Teixidor, cap
d’Investigació; el cap de l'Àrea Tècnica de Proximitat
i Seguretat Ciutadana, Albert Oliva, el sotsinspector
Ferran Resina i l’agent Anna Hernández.

Xerrades d'Estanc Segur

Es va parlar de l’eix central que ha motivat el pla
de seguretat en el seu conjunt —els robatoris a
estancs— i es van tractar temes molt tècnics encarats
a engegar la campanya de forma immediata.
Els estanquers van veure amb molt bons ulls les
propostes de Mossos, que van insistir en començar
a repartir els díptics estanc per estanc i fer les
recomanacions de seguretat personalitzades abans
d’iniciar-se la campanya de Nadal, època en què
augmenten els robatoris en generals.
Van assistir a la reunió Josep Servera, president
de la Federació Catalana d’Estanquers i del Gremi
d’Estanquers de Tarragona; Eugeni Rodríguez, president de la Unió Provincial d’Estanquers de Lleida;
Jaume Gou, president del Gremi d’Estanquers de
Girona; i Julià Vinué, president de la Unió Provincial
d’Estanquers de Barcelona. També hi van assistir el
vicepresident del Gremi d’Estanquers de Tarragona,
Joseba Gutiérrez; el
vicepresident de la Unió
Provincial d’Estanquers
de Barcelona, Josep
Maria Marcé, acompanyats tots ells dels
advocats de la Federació Joaquim Vidal i
Xavier Tamareu, i de
l’assessor de seguretat,
Llorenç Navamuel.

Coincidint amb l’inici del repartiment del díptic i les visites personalitzades als estancs, Mossos i les associacions van organitzar xerrades per
explicar l’Estanc Segur.

La caporal Eugènia Cardona i l’intendent Rafel Comes van donar consells de seguretat a la ciutat de Tarragona el dia 11 de novembre i a Terres
de l’Ebre el dia 18 del mateix mes. La sergent Eva Subirà va parlar de seguretat a Girona el 19 de novembre.
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Visita al conseller d’Interior, Jordi Jané
 BARCELONA – 30 D'OCTUBRE

E

n més petit comitè, els representants dels
estanquers van tenir ocasió de saludar personalment Jordi Jané, conseller d’Interior, en una primera
visita de cortesia en el seu nou càrrec a la seu de la
Conselleria d’Interior.
Va ser una reunió molt propera que es va centrar
força en la problemàtica dels allunatges a la
província de Barcelona i en què es va constatar
que la seguretat és un tema prioritari que els
preocupa molt. Jané ja va apuntar en aquell moment
que tenien sota vigilància un delinqüent que sis
dies després va resultar detingut per diversos delictes
d’encastaments (El Niño).
El conseller va destacar que les mesures posades
en pràctica han fet augmentar els encastaments en
altres tipus d’establiments que no disposen de les
mateixes mesures dissuasives de seguretat.

Tanmateix, Jané va recordar que els estancs són un
objectiu molt llaminer que al final del dia acaba
disposant de més efectiu que molts altres comerços.
Per això va insistir en què s’ha de fomentar la venda
amb targeta i que, en aquest sentit, la policia reclama
gestos als bancs perquè afavoreixin les compres amb
aquesta modalitat de pagament.
El conseller també va posar a disposició dels estanquers instal·lacions del Departament d’Interior i de la
policia per portar-hi a terme esdeveniments amb la
seguretat dels estancs com a motiu central. Un gest
que la Federació valora molt positivament i interpreta
com una implicació absoluta de la policia catalana
envers el sector.
A la visita, Jané estava acompanyat de Cèsar Puig,
secretari general del Departament d’Interior, i
d’Albert Batlle.

A la reunió amb el conseller d’Interior hi van assistir (d’esquerra a dreta): Eugeni Rodríguez, president de la Unió Provincial d’Estanquers
de Lleida; Julià Vinué, president de la Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona; (i a la dreta del conseller): Josep Servera, president de
la Federació Catalana d’Estanquers i del Gremi d’Estanquers de Tarragona; i David Juanhuix, vicepresident del Gremi d’Estanquers de
Girona, que va substituir al seu president, Jaume Gou.

YOLANDA CERVIÀ ESPAÑA
Periodista
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GESTANCO TPV WIN
Programa de gestión de estancos

Gestanco WIN es programa completo, muy sencillo e intuitivo,
creado por y para expendedores de tabaco que se ha convertido en los últimos años en el líder del mercado de la gestión de
estancos.
Incorpora las últimas técnicas de programación y permite que
su uso sea sencillo, cómodo y rápido para el usuario. La lectura
automática de los códigos de barras ya incluidos proporciona
una alta seguridad y rapidez en la venta y manejo de los artículos.

Siempre al día
Gestanco TPV está pensado para dar servicio al estanquero y
que este apenas tenga que preocuparse de nada. El programa se
actualiza automáticamente, estando siempre a punto y, cuando
hay variaciones de precio, estos se incorporan automáticamente
al programa con sólo pulsar una tecla.

Todo es más fácil con Gestanco TPV
Posibilidad de trabajar en modo multipuesto desde varios puntos
de venta para las expendedurías que dispongan de más de un
ordenador en su establecimiento.

Define etiquetas de ficheros de datos especificados anteriormente mediante una serie de formatos estándar o bien creados
por el usuario.
El apartado de almacén permite llevar el control de las entradas y salidas de los artículos actualizando automáticamente el
stock, precios medios, beneficios, entradas y salidas mensuales
y anuales, dar altas de artículos no existentes, etc.
Incorpora la gestión de varios tipos de pedidos a los distintos
distribuidores contenidos en la base de datos, pudiendo optar
por el envío a través de Internet, correo electrónico y también
por fax.

Los datos siempre en tu estanco
Tus datos de facturación, clientes y artículos estarán almacenados en el ordenador del estanco y siempre tendrás control sobre
ellos, nunca en servidores externos sin opción de modificación y
rectificación. Esto permitiría en caso de avería volver a instalar el
programa y cargar los datos de la copia en cuestión de minutos.

Ley Comisionado para el Mercado de Tabacos

Permite las altas, bajas, modificaciones, consultas de clientes, artículos, proveedores, vendedores, tipos de IVA, formas de pago,
recibidos a cuenta, pagos de caja, facturas, albaranes, recibos y
escandallos de artículos, así como el Control de bancos, Agenda
Calendario, etc.

Permite al estanquero atender fácilmente la exportación de datos
entre fechas y con un solo clic de las demandas de información
sobre las ventas diarias que pudiera realizar el Comisionado
para el Mercado de Tabacos en el transcurso de una inspección
(Conforme a la nueva Ley de 14/2013)

Desde la gestión de ventas tendremos acceso a la mayoría de los
procesos existentes en el programa: obtener tickets, facturas, albaranes, pago con tarjetas de crédito, altas de clientes o artículos,
controlar el stock, deudas de clientes, recargas telefónicas, cambiar
empresa, etc. además de disponer de hasta 10 ventas en espera.

Western Unión. Enlace directo desde la aplicación a los pagos y
giros internacionales.
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Control de Vendedores. Acceso de datos estadísticos de las ventas
realizadas por cada uno de los vendedores.

PUBLIREPORTATGE
Mantenimiento Gestanco TPV
El servicio de mantenimiento ofrece una atención personalizada
para cualquier tipo de incidencia sobre el programa, bien sea de
instalación, consulta o corrupción de ficheros. La contratación del
mantenimiento es importante para todos aquellos usuarios de Gestanco TPV puesto que supone la reparación sin cargos del mismo.

P Ayuda en la configuración de los distintos sistemas rela-

El Servicio de Asistencia Técnica (SAT) incluye los siguientes
servicios:

programa Gestanco TPV.

P Solución y reparación de posibles errores que puedan ocurrir en la ejecución del programa Gestanco TPV.

cionados con el correcto funcionamiento del programa.

P Información sobre actualizaciones del software.
P Atención telefónica para consultas o incidencias sobre el
Este servicio no está incluido en el precio del programa de gestión por lo que solo tendrán acceso al mismo los usuarios que
dispongan del correspondiente contrato en vigor.

Compatible con cualquier tipo de ordenador

Sistema operativo Windows Xp, Vista, Windows 7, 8 y 10
Compra de Gestanco TPV

983 23 25 97
91 308 36 66

Para adquirir Gestanco TPV, mejorar la gestión de su negocio y
disponer de las grandes ventajas que este programa proporciona
en la gestión del estanco, pueden informarse en los teléfonos:

		
Asociados
Programa
100 €
Puestos en red
50 €
Mantenimiento
100 €
Mantenimiento en red
50 €

No Asociados
600 €
300 €
200 €
100 €

Revista trimestral de la Federació Catalana d'Estanquers

37

ESTANCS EN RUTA » ENTREVISTA

© Francesc Solà

«Quan vam traslladar l’estanc
aquí, teníem molt clar que si
volíem vendre cigars,
ho havíem de fer bé. Els havans
són la nostra especialitat»

En Lluís Gelada i la seva esposa, la Teresa Trull, regenten des del 1967 l’estanc
número 1 de Girona. Són la segona generació del negoci iniciat pels pares d’en
Lluís en aquest popular barri de la capital gironina, i en fa quinze que el van
traslladar a la ubicació actual. La seva situació a la Rambla Xavier Cugat el
fa un establiment singular, sobretot per la seva acurada atenció per tenir uns
aparadors molt dinàmics, adaptats a les novetats i a les diferents èpoques
de l’any. Un cop a dins, els clients de tota la vida s’hi troben com a casa, i el
comprador esporàdic també té la garantia de rebre un tracte exquisit i una
informació especialitzada de primera mà.

Un dels trets distintius del vostre estanc és la cava de cigars.
Cert. Quan vam obrir la botiga aquí, teníem molt clar que
si volíem vendre cigars, ho havíem de fer bé. A l’altre estanc ho teníem en una vitrina, tot molt casolà, però parlem
d’un producte que s’ha de cuidar molt. En aquesta cambra
s’hi regulen la temperatura i la humitat, i així garantim que
no es perden l’aroma i el sabor dels cigars.
Veig que teniu un gran assortiment d’edicions especials
d’havans.
Els havans són la nostra principal especialitat i els clients
ho valoren molt. Els agrada provar les novetats que arriben
periòdicament dels cigars que ja coneixen, i nosaltres els
expliquem els detalls de cada edició especial.
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A Girona, qui més qui
menys coneix o té vist
l’estanc de Fontajau,
que d’aquí a un parell
d’anys celebrarà el
50è aniversari. S’ha fet
popular per organitzar
esdeveniments del
món del tabac: rutes
gastronòmiques per
Girona i rodalies amb
degustacions de cigars.
Davant la necessitat de
reinventar-se, l’estanc
també s’ha convertit en
una autèntica llibreria,
amb totes les novetats
editorials.

Està passant per un bon moment, el cigar?
Molt bon moment, i estan quallant noves procedències
com Nicaragua, Hondures i Equador, que ofereixen cigars
de molt bona relació qualitat-preu. Això també fa que s’hi
aficioni més gent, encara que segueix costant que els joves facin el pas.
És un món massa estereotipat encara?
Segurament. Es relaciona el cigar amb gent gran, i no
és així, ni molt menys. Però nosaltres hi seguim creient,
per això quan veiem que un client té inquietuds, li expliquem les propietats de cada cigar, busquem el que millor
s’adapta als seus gustos, i així anem incorporant nous fumadors de cigars.

ESTANCS EN RUTA » ENTREVISTA

«Al client que té inquietuds li expliquem les propietats de
cada cigar, busquem el que millor s’adapta als seus gustos i
així anem incorporant nous fumadors de cigars»
directament al fumador les seves novetats; això agrada
molt als participants, que poden provar-les i conèixer diferents procedències.
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Davant la necessitat de reinventar-se, també us heu convertit en una autèntica llibreria.
Hi hem apostat des del primer dia, però ara encara més:
tenim totes les novetats editorials. Pensava que amb les
tauletes electròniques, llegir en paper s’aniria perdent,
però hi ha molts més lectors dels que em pensava. I també
tenim premsa i loteria, tot ajuda.
Però penso que casa nostra ha de ser la casa del fumador,
no podem perdre la imatge que tenim com a professionals.
Si convertim l’estanc en un basar, perdrem l’essència

En donar informació especialitzada?
Justament. Qui vulgui fumar i conèixer el món del tabac, que vingui a l’estanc, és aquí on
trobarà els especialistes. A més, nosaltres tenim un
client molt fidel durant tot l’any, no som com els llocs de
costa, on canvien els turistes cada setmana. Cadascú ha
d’aprofitar les oportunitats que té i nosaltres ens hem convertit en experts del món del cigar.
I en organitzar esdeveniments relacionats amb el tabac. La
gent us coneix per això, oi?
La veritat és que sí. El 1996 vam començar a fer rutes gastronòmiques per Girona i rodalies i fèiem degustacions
de cigars. I no hem deixat mai de fer-ho; som una bona
colla, una quarantena de persones fixes. També ens ajuden molt els fabricants, perquè vénen i donen a conèixer

«Casa nostra ha de ser la
casa del fumador, no podem
perdre la imatge que tenim
com a professionals»
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Un dels trets distintius de l’estanc és la
presència habitual de torcedores.
Els clients ho agraeixen. Els fa molta
gràcia veure com s’elabora un cigar,
és un gran valor afegit. Han vingut a
fer demostracions d’havans i cigars
de República Dominicana, i els clients
els fan preguntes, els parlen de curiositats del món dels havans... els donen una informació molt preuada, els
torcedores. És justament en aquest
sentit que ens hem de professionalitzar més.

de la nostra feina. Hem de ser fidels a la nostra manera
d’entendre el negoci i tenim molt clar que aquí som especialistes en tabac.
Amb el 2016 tot just estrenat, quines perspectives de negoci
teniu?
No t’enganyaré, la tendència és a la baixa. Portem uns
cinc anys baixant en vendes de tabac i els seus productes
relacionats. El nostre és un sector que ha patit la crisi
econòmica més tard que d’altres, però si bé els estancs
d’algunes províncies de l’Estat ja s’estan recuperant, a
Girona encara no.
En Lluís no sembla massa positiu vers els futur del negoci,
però quan ens acomiadem d’ell, ens alegra veure que ja
entreveu una remuntada: «Esperem que estiguem tocant
fons i que les vendes es recuperin, que segur que tard o
d’hora passarà».

FRANCESC SOLÀ
Periodista
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Girona, la ciutat dels quatre rius,
vista des de les riberes
Girona rep cada any milers de visitants atrets pel seu barri jueu, els seus edificis
noucentistes, l’antiga muralla, la catedral... Però hi ha una Girona menys
concorreguda que permet descobrir la ciutat des de racons inèdits: és la Girona
vista des dels quatre rius que la travessen.

Un dels itineraris urbans més desconeguts, fins i tot per
als mateixos gironins, és el que es va habilitar fa poc
més de dos anys al barri de Sant Daniel i que voreja el riu
Galligants. Es tracta d’un camí molt agradable en un dels
entorns més encalmats que té la ciutat de Girona: la vall
de Sant Daniel. El trajecte s’inicia a la font del Bisbe i discorre fins a la plaça dels Jurats del Barri Vell. L’actuació de
recuperació d’aquest sender que amb el pas del anys havia quedat completament impracticable va servir per compactar el terra amb sauló. També s’hi van construir petits
graons per superar els suaus desnivells que presenta. A
més, s’hi van instal·lar bancs de fusta i alguna taula, que
en les èpoques més caloroses ofereixen un bon resguard
per dinar a l’ombra dels arbres que ressegueixen la llera
del riu Galligants.
Dels quatre rius que creuen la ciutat, aquest és el més modest. Neix a les Gavarres, és un afluent de l'Onyar i recull
les aigües de la vall de Sant Daniel. Tot i que durant alguns
mesos pot arribar fins i tot a assecar-se, a la història de
Girona hi ha presents alguns episodis en què el Galligants
ha ocasionat desgràcies: l’any 1840, el riu va ocasionar
una de les pitjors inundacions de la ciutat; va negar els
barris de Sant Pere i de la Barca i va provocar la mort d’un
centenar de veïns.
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El Galligants i la vall més silenciosa

Si parlem d’aigua, a Girona parlem del Ter
El riu més cabalós que creua la ciutat és el Ter, i també
és el que ofereix més amplitud i espai per passejar per la
seva riba. El Ter té un parc que ressegueix el seu traçat
des del pavelló de Fontajau, a tocar de l’estanc número
1 de Girona, fins a la zona de deveses del barri de Pont
Major. Per la seva extensió, la zona verda del Ter davant
del pavelló d’esports és un dels indrets més concorreguts
per caminaires i esportistes, i és al mateix temps un punt
de trobada d’ornitòlegs i amants de la natura. I és que la
zona dels ponts de França i de la Barca, on el Ter recull les
aigües del riu Onyar, és d’una gran riquesa d’aus que hi
fan el niu i crien. En funció de l’època de l’any hi podem
contemplar corbs marins, aligots,
bernats pescaires, martinets i diverses espècies d’ànec.
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Una vegada hem deixat la zona més
extensa del parc, sempre amb el Ter
a la dreta, el sender s’endinsa pel mig
del bosc de ribera cap a la zona de
Sant Ponç i Pont Major, a través d’un
camí més estret però igualment ben
conservat que forma part del mateix
nucli urbà. Precisament el fet que
aquest espai natural estigui dins de
l’espai habitat de Girona li confereix
una gran importància des del punt de
vista ecològic, i també ambiental; i al
mateix temps, descobreix unes imatges poc conegudes de la catedral i la
basílica de Sant Feliu.
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L’Onyar, la postal de Girona
De totes les aigües que discorren per Girona, les més populars i fotografiades són les del riu Onyar. El seu pas pel
cor de la capital gironina conforma una de les estampes
més buscades pels turistes i visitants, i estimada pels veïns
de la ciutat: les cases de colors del riu Onyar, que es poden contemplar des dels nombrosos ponts que el creuen.

més mediàtic. Després, un cop ha banyat els peus de Sant
Feliu, el riu segueix discorrent en silenci cap a Pedret, on
precisament hi ha una de les millors zones de passeig al
seu costat, abans d’abocar tota la seva aigua al riu Ter.

Des de temps immemorials, el riu ha estat utilitzat com a
frontera natural i com a complement de la muralla que envoltava la ciutat. Amb els anys també ha estat lloc de bany,
de rentar roba, d’abeurar el bestiar, de pescar, d’aparcar
tartanes; i més cap aquí, de festejar-hi i passejar-hi gossos.
En tractar-se del riu més urbà de la ciutat, també ha protagonitzat episodis d’inundacions memorables. Entre els
més recents destaquen el d’octubre de 1940, quan l’Onyar
es va endur ponts i va fer arribar l’aigua a més de dos
metres d’alçada a punts tan emblemàtics com la Rambla,
Argenteria o el carrer Ballesteries.
Es pot conèixer l’Onyar des de l’entrada est, des de la Font
del Rei i la Creueta, tot descobrint els valors naturals que
l’integren fins arribar a la zona més cèntrica, a la plaça
Catalunya i el pont de Pedra, que donen pas a l’Onyar

© Francesc Solà

Però més enllà de la típica postal de Girona, l’Onyar s’estén
a banda i banda, i ens ofereix la possibilitat de resseguir-lo
durant molts trams per descobrir també una Girona poc
indexada a les guies turístiques de la ciutat.

El Güell, primer afluent de l’Onyar, i ara del Ter
Per completar el passeig pels quatre rius de Girona trobem el més curt de tots: el riu Güell, que recull l’aigua de
diversos recs i torrents de la comarca del Gironès. Tot i
el seu gloriós passat, cada vegada té més trams soterrats
i creua la ciutat amb tanta discreció que molts gironins
amb prou feines saben de la seva existència. Malgrat la
seva modèstia, és un riu carregat d’història que, al seu pas
per la ciutat, congregava homes i dones que n’aprofitaven
l’aigua per pescar i rentar, per reunir-se i banyar-se.

© Francesc Solà

El riu Güell entra a Girona seguint la ruta del carrer que
porta el seu nom i va fins a la carretera de Santa Eugènia. En aquest punt, fa unes dècades va ser desviat fins
a l’alçada de l’Auditori i el Palau de Congressos, on desemboca al riu Ter. Abans, però, el Güell era un afluent
de l’Onyar, riu que anava a trobar després de vorejar el
passeig de la Devesa.

FRANCESC SOLÀ
Periodista
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OPINIÓ
JULIÀ VINUÉ
President de la Unió Provincial d'Estanquers de Barcelona

La venda de fulles de
tabac fora dels estancs
ens perjudica a tots

D

es de l’inici de la crisi econòmica, especialment
dura al nostre país, s’ha produït un canvi d’hàbits
en els consumidors de labors de tabac que es
reflecteix en una disminució progressiva de les vendes
de paquets de cigarretes i en un increment paral·lel
de les vendes de picadura de tabac. Les màfies
organitzades, per la seva banda, continuen adaptantse i innovant constantment en matèria de mètodes
infractors, tal i com queda demostrat amb el
fenomen de les fàbriques de tabac il·legals.
Ambdós aspectes —units al fet que confeccionar
paquets de fulla de tabac requereix una manipulació més gran— han propiciat l’aparició
d’un nou i atractiu mercat de gran demanda:
la venda de fulles de tabac per ser picada o
processada posteriorment pel propi consumidor final; es tracta d’un producte molt més
fàcil de distribuir que els paquets de cigarretes
de contraban.
Aquesta venda irregular ens ha de preocupar, donat
que en els darrers temps han passat de ser un fet
puntual i anecdòtic d’alguns establiments de la nostra
geografia, a proliferar de forma cada vegada més
salvatge; això inclou l’anunci d’obertura d’establiments
físics dedicats a aquesta activitat, fins i tot amb reclams a
tanques publicitàries.
Hem de manifestar la gran preocupació de la Federació
Catalana d’Estanquers per aquesta pràctica que està
empitjorant encara més, per si calia, la delicada situació
del sector: cada cop hi ha més casos de vendes de fulles
de tabac fora dels canals de distribució regulats, tant a
través d’internet com per vies més directes a través de
no pocs establiments mercantils.

Així, l’aparent falta de regulació o concreció de la
normativa vigent sobre aquest producte del tabac sembla
animar nombrosos empresaris i màfies a iniciar la seva
venda i distribució de forma irregular i indiscriminada.
Les fulles de tabac s’ofereixen al client com a productes
varis, sense indicar quin és el seu ús, i sempre amb
pretextos vagues. La seva finalitat real és, tanmateix, ser
fumades pel consumidor final com a picadura de tabac.
Dit això, queda palès que la comercialització de
fulles de tabac hauria de complir amb totes les
obligacions en matèria d’impostos especials
i hauria de fer-se a través dels canals
estipulats per aquesta finalitat: és a dir, els
estancs. Perquè segons recull la llei, la fulla
de tabac, sempre que sigui susceptible de
ser fumada, inhalada, pipada o mastegada,
és una labor de tabac, tant a efectes sanitaris
com tributaris.
Aquestes consideracions i preocupacions
han estat traslladades als nivells més alts per
combatre i eradicar aquesta pràctica. Volem
des d’aquí animar-vos a denunciar a les vostres
associacions aquest fenomen de venda irregular de
fulles de tabac. La Federació fa temps que ho està
denunciant. Les fulles de tabac que es venen fora dels
nostres estancs ens perjudiquen a tots.

la fulla de tabac, sempre que sigui
susceptible de ser fumada, inhalada,
pipada o mastegada, és una labor
de tabac, tant a efectes tant sanitaris
com tributaris
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CONSELLS DE SEGURETAT
LLORENÇ NAVAMUEL
Assessor de seguretat de la Federació Catalana d’Estanquers

Proteccions electròniques
vs proteccions físiques (part I)
És freqüent observar
com la majoria d’estancs
acaben instal·lant
proteccions electròniques
de seguretat (alarmes,
càmeres, equips de fum…),
pensant que aquests
sistemes són suficients
i deixant a les seves
mans l’èxit de la seva
seguretat. Tan freqüent
com percebre que la
majoria d’estancs no
disposen dels tancaments
físics necessaris —portes
exteriors adequades, porta
blindada al magatzem,
etc.— perquè el seu
establiment es converteixi
en un lloc raonablement
segur. No estan a l’alçada
de la mercaderia que s’hi
emmagatzemarà.

A

questa descompensació entre
proteccions físiques —portes
de seguretat, reixes, portes
de magatzem...— i la sobreexposició, potser excessiva, de proteccions
electròniques, mereixen si més no
una reflexió.

Comprem el que ens venen
És molt habitual que ens vinguin
a visitar als estancs representants
d’empreses de seguretat, coneixedors del gran problema que estem
vivint i de l’angoixa del sector. Un dia
rere l’altre els nostres establiments

són «assaltats» per bandes de malfactors a la cerca de la cada vegada més
valuosa mercaderia que és el tabac.
Tants d’incidents, tants de robatoris
ens fan estar molt atents i predisposats a instal·lar qualsevol sistema que
acabi definitivament amb aquest problema. Aquestes empreses saben que
els estanquers som uns compradors
potencials, i s’esforcen a presentarnos una àmplia gamma de productes
que tenen tots un denominador comú:
són electrònics, es paguen quotes,
porten revisions i/o càrregues periòdiques, que tenen alhora un cost
periòdic… I el que és pitjor, la seva
vida útil segurament serà curta, d’uns
quants anys, cosa que ens obligarà
a adquirir-ne un altre o altres sistemes en un termini relativament curt.
Els sistemes d’alarma són imprescindibles, tot i que són un equip electrònic, es paguen quotes periòdiques i
requereixen un manteniment. Sense
una alarma connectada a una central de seguretat no podríem limitar
el temps d’actuació dels delinqüents
al nostre estanc. Una altra cosa és la
voluntat d’aquestes empreses de seguretat electrònica de «guarnir» el
nostre sistema amb elements més
o menys necessaris.
Amb l’Ordre IRP7/198/2010, de 29 de
març, del Departament d’Interior de
la Generalitat de Catalunya, que estableix els criteris d’actuació dels Mossos d’Esquadra per verificar els salts
d’alarma, s’inicia una nova etapa per
a les empreses de seguretat electrònica. Fins aquest moment, qualsevol
salt de qualsevol element generava
una intervenció de la policia. Tantes
falses alarmes generaven unes des-

peses importants a l’Administració,
pel fet d’haver d’acudir-hi amb cada
salt; així doncs, es va restringir
l’actuació de la policia acudís a un
seguit de supòsits. Els més rellevants
són:
Salt de dos elements per detecció
P
de moviment per volumètrics en un
espai temporal inferior a 30 minuts.
Verificació visual per part de
P
les centrals d’alarmes de la intrusió
mitjançant càmeres o imatges.
Aquesta incorporació de la «verificació visual» que recull la llei va fer que
moltes empreses comercialitzadores
de sistemes d’alarma es decidissin a
vendre càmeres, volumètrics amb fotografies o imatges, equips de gravació, monitors… amb el pretext de la
verificació visual. Però en realitat, la
verificació visual i el salt de dos volumètrics convencionals en un temps
inferior a 30 minuts tenen la mateixa
conseqüència en la verificació de la
intrusió.
Tot i que els productes ens poden
semblar molt atractius, són productes cars, normalment de pagament
ajornat o a quotes durant un període
de temps llarg, que ens ven un equip
comercial potent i ben remunerat
—pensem que aquests equips tenen
un cost de fabricació baix i un bon
marge comercial que ho permet. Si
tenim en compte que tot aparell electrònic té una vida útil relativament
curta, a pocs anys vista, hem de saber que d’aquí a no gaires anys
l’haurem de substituir perquè la
tecnologia avança molt ràpidament
i el seu període d’obsolescència és
cada vegada més curt.
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TRIBUNA LEGAL

XAVIER TAMAREU
Advocat 19118

Els polsadors d’Imperial,
els armaris de BAT, la discoteca de
Philip Morris i altres contes...

E

l Comisionado para el Mercado de Tabacos és l’organisme
regulador, és a dir, és l’àrbitre del joc, que vetlla perquè
es compleixin les regles, fins i tot aquelles que fa tant de
temps que ningú respecta que ja ni recordem que existeixen.
Ja se sap que fer d’àrbitre és molt difícil, i que tots els equips
—marquistes, fabricants, distribuïdors, estancs i PVR— pensen
que les seves decisions i interpretacions del reglament els perjudiquen especialment. La veritat és que, com en futbol, i com a
la vida en general, els més perjudicats són els petits. Així doncs,
els estancs heu de vigilar, heu d’anar molt en compte. Quan el
Comisionado es mou, quan canvia les normes —o la manera
com les interpreta— cal estar ben a l’aguait.
En el segon semestre de l’any que hem deixat enrere, l’àrbitre
finalment es va decidir a tocar dos temes complicats: la neutralitat i les retribucions no autoritzades.
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Ja fa dies que el Comisionado està amoïnat per si hi ha estanquers que reben algun tipus de retribució de les marques
—en efectiu o en espècies— directament o a través d’una
persona o societat interposada.
Aquest tipus de retribucions no només estan prohibides,
sinó que incentiven la compra i promoció d’unes marques
sobre les altres, i per tant, atempten al principi de neutralitat.
D’altra banda, és ben cert que algunes d’aquestes retribucions podrien suposar que alguns estanquers es fessin tan
forts que poguessin oferir molts bons tractes al segon canal;
tan bons que podrien suposar competència deslleial, un descompte encobert.
La idea de treure de circulació aquest possible diner sobrer
va quedar finalment escrita amb ets i uts al BOE del divendres

TRIBUNA LEGAL

20 de novembre de 2015, data per recordar. S’hi va publicar
la ja famosa circular 1/2005, que delimita l’abast i el contingut de determinades activitats promocionals.
La primera cosa que hi llegeixo és: «L’exhibició dels productes haurà de ser sempre gratuïta. Els operadors majoristes
no podran incentivar de cap forma els expenedors perquè
instal·lin el mobiliari». És a dir, res de retribucions no autoritzades. Queda clar?
La segona que em salta a la vista: El tabac ha d’estar exposat
a l’estanc de manera que cada marca ocupi un espai equivalent a la seva quota de mercat espanyola de l’any anterior;
s’ha de reservar un 5 % a les marques amb quota de mercat
de menys de l’1 %. És a dir, neutralitat. Res de taques. Res
d’afavorir o destacar una marca. Les més venudes, ben a
propet, i la resta, ocupant l’espai que els pertoqui.
El Comisionado diu que no traurà la cinta mètrica, però
no val a badar. Recordeu quan van començar a sancionar la
venda d’altres productes no autoritzats? Quatre despistats
que passaven per allà van rebre de valent. Només quatre o
cinc, però digues-li-ho a ells.

Com sempre, però, les circulars aclaridores de l’articulat d’un
reglament generen nous dubtes i nous aclariments. No pot
haver-hi publicitat fixa de marques en el mobiliari, en expositors, ni en «enseres». Entenc que vol dir que no es pot tenir
publicitat estàtica (no vinculada a una promoció especifica
en marxa) en aquests llocs, tot i que n’hi hagués de totes les
marques i no trenqués per tant la neutralitat. Però no queda
clar si la podem tenir penjada a la paret.
No obstant això —ai, l’embolic que generen sempre els no
obstant i els excepcionalment— es permet, per contra, utilitzar mobles i material promocional, que poden ser propietat
del marquista cedits en ús a l’estanquer, en les promocions
vigents comunicades al Comisionado. Això ens permetria,
en principi, col·locar l’armari-discoteca que ens proposa Philip
Morris, sempre i quan estigui autoritzat pel Comisionado.
Seguidament es diu que aquest mobiliari no pot ocupar
més espai, ni estar més ben ubicat, ni lluir més, que la resta
d’espais. És evident que una pantalla de LED de dos metres lluirà més que la resta, oi? Així doncs, el que dèiem:
una resposta que provoca noves preguntes sobre les que caldrà obtenir nous aclariments, i així fins que ens jubilem i
deixem de jugar en aquesta lliga.

Recomanacions de la Federació Catalana d’Estanquers

Simulació d’una venda amb Ukash i Paysafecard
Us informem que s'estan produint nous intents de frau amb
les marques Ukash i Paysafecard. S'estan realitzant trucades als estancs per part de persones que s’identifiquen
com a personal de Logista —en ocasions utilitzen noms
reals de persones que hi treballen— i expliquen que han de
fer una actualització del terminal i que necessiten fer unes
proves per al seu correcte funcionament.

És molt important extremar les precaucions i en cas de qualsevol incidència o sospita relacionada amb aquest tema, cal
fer-ho saber al gremi o associació corresponent, als Mossos
d'Esquadra i informar-ne Logista com més aviat millor.

Sempre orienten la trucada d'una forma tècnica, de manera
que l’estanquer no té la percepció d'estar fent una venda ni
sospita que està patint un frau.

Estem parlant de sistemes de prepagament per a compres
per internet; el que els estanquers esteu «venent» és un
número PIN perquè el client final aboni les seves compres
en línia com si ho fes en efectiu.

En cap moment es parla d'imports, senzillament demanen
fer una prova amb uns números PIN i un codi.
Per exemple:

• En cap cas faciliteu un PIN de Paysafecard i Ukash per
telèfon.
• Paysafecard i Ukash NO realitzen tests telefònics en el
punt de venda. Mai es demanarà a l’expenedor un
PIN per telèfon.
• Cal desconfiar de qualsevol persona que sol·liciti un
PIN telefònicament.
• Tampoc us ho demanarà ningú en nom de Logista.
Mai.
• En el cas en què l'expenedor hagi proporcionat telefònicament algun PIN de Paysafecard i Ukash, cal trucar
immediatament a Logista i informar del que ha passat.

• Entreu al menú i aneu a Ukash
• Marqueu el codi 2 5 0 (és a dir l'import de 250 €)
• Quan surt el tiquet, demanen unes dades com si fossin
paràmetres (resulta ser el PIN)
• Llavors demanen que es destrueixi el tiquet —perquè
no sapigueu a posteriori que en realitat heu fet una
venda— i fins i tot perquè no pugueu trucar a Paysafecard o Ukash i anul·lar-la en cas que us adonéssiu que
heu estat víctimes d'un frau.

Us recordem alguns punts clau que heu de tenir
en compte en relació amb aquest tema:
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EL SECTOR EN XIFRES
ANY 2015

ACUMULAT FINS A 30/11/2015

UNITATS FÍSIQUES/KG
VARIACIÓ 2014/2015
MILERS D'EUROS

» Estat

VARIACIÓ 2014/2015

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

2.128.525

2.091.901

5.619.894 (kg)

637.863 (kg)

-0,93%

-0,76%

-1,93%

1,15%

9.440.978

465.883

949.090

48.033

0,48%

-1,14%

-1,33%

-1,28%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

395.456

337.008

1.203.108 (kg)

109.970 (kg)

-1,58%

0,08%

1,47%

23,49%

1.759.512

85.862

203.363

7.881

-0,21%

-0,58%

2,09%

18,96%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

235.323

213.761

721.727 (kg)

48.920 (kg)

-0,41%

-0,44%

2,91%

7,18%

1.049.917

54.581

122.101

3.710

1,06%

-0,84%

3,45%

7,48%

espanyol

UNITATS FÍSIQUES/KG
VARIACIÓ 2014/2015
MILERS D'EUROS

» Catalunya

VARIACIÓ 2014/2015

UNITATS FÍSIQUES/KG
VARIACIÓ 2014/2015
MILERS D'EUROS

» Barcelona
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VARIACIÓ 2014/2015

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 2015

ACUMULAT FINS A 30/11/2015
CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

UNITATS FÍSIQUES/KG

91.654

58.781

261.088 (kg)

39.239 (kg)

VARIACIÓ 2014/2015

-4,33%

1,06%

-1,50%

61,68%

406.083

16.757

44.088

2.532

-3,20%

0,53%

-0,69%

49,55%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

UNITATS FÍSIQUES/KG

26.352

24.738

79.080 (kg)

9.073 (kg)

VARIACIÓ 2014/2015

-4,55%

-3,54%

-2,13%

20,84%

116.190

5.758

13.335

681

-3,26%

-5,17%

-1,50%

16,62%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

UNITATS FÍSIQUES/KG

42.126

39.728

141.213 (kg)

12.738 (kg)

VARIACIÓ 2014/2015

0,09%

3,90%

1,99%

9,48%

187.320

8.765

23.837

956

1,48%

2,22%

2,53%

6,87%

MILERS D'EUROS

» Girona

VARIACIÓ 2014/2015

MILERS D'EUROS

» Lleida

VARIACIÓ 2014/2015

MILERS D'EUROS

» Tarragona

VARIACIÓ 2014/2015

VENDES DE CIGARRETES EN UNITATS

VENDES DE CIGARS I PURETS EN UNITATS

VENDES DE PICADURA D'EMBOLICAR EN KG

VENDES DE PICADURA DE PIPA EN KG
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UNIÓ PROVINCIAL D’ESTANQUERS DE LLEIDA

GREMI D’ESTANQUERS DE GIRONA
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Ctra. de Barcelona, 31, entresòl 4a, 17002 Girona
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info@estanquersdelleida.com
www.estanquersdelleida.com

gremi@estanquersdegirona.com
www.estanquersdegirona.com

President: Eugeni Rodríguez Cucurull
Vicepresident: Jesús Ibáñez Artigas

President: Jaume Gou Puig
Vicepresident: David Juanhuix

GREMI D’ESTANQUERS DE TARRAGONA

UNIÓ PROVINCIAL D’ESTANQUERS DE BARCELONA

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

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

info@estanquersdetarragona.com
www.estanquersdetarragona.com

info@estanquersdebarcelona.com
www.estanquersdebarcelona.com

President: Josep Servera Sans
Vicepresident: Josep Pallarès Olivé
Vicepresident: Joseba Gutiérrez Luján

President: Julià Josep Vinué Gimeno
Vicepresident 1r: Josep Ma. Marcé Viñas
Vicepresident 2n: José Ramón Sánchez

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ

Data: ________ / _________________ / 2016

Nom:_____________________

Cognoms:____________________

__________________________

NIF:______________________

Estanc núm.:__________________

Tel.:______________________

Adreça:___________________

_____________________________

__________________________

Sol·licita l’adhesió a:

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

 Gremi d’Estanquers de Girona
 Gremi d’Estanquers de Tarragona

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

1000 €
*700€ PEL SEU EQUIP ACTUAL, FOS QUINA FOS LA MARCA, MODEL, ANTIGUITAT…
*300€ PER REBRE UNA FORMACIÓ PRESENCIAL DEL SEU NOU STRATOR

Vol tenir el millor
pel seu estanc?
Nou Gestor,
Nou empleat.
Stocks sempre perfectes
Saques fetes en 5 minuts
Control de l’activitat des de qualsevol lloc
Tots els equips connectats sempre entre ells
Recomprem el seu equip antic al millor preu

Per a més informació, truqui a la seva Delegació de Logista o pregunti pel seu
Pla Renove personalitzat quan passi per la Botiga de Girona, Tarragona, Lleida o Barcelona

* Aquest pla serà vigent fins el 31 de gener.

