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

El 2017, un any per millorar

D

es de la publicació de la darrera REVISTA s’han
produït moviments al sector que cal comentar i
ara és un bon moment per fer-ne balanç.

En primer lloc, cal destacar que les vendes de tabac
continuen baixant de manera global. És cert que la
caiguda s’ha frenat una mica, però igualment, han
baixat. En el conjunt de tota Catalunya, el descens
és pràcticament igual a l'ascens
experimentat l’any anterior; així que
en els darrers dos anys, en general,
podem dir que hem mantingut
el nostre nivell de vendes i hem
«aguantat el tipus» —que no és
poc! Tanmateix, us convido a fer
una lectura més acurada de les
xifres —que trobareu publicades al final de la REVISTA— i
observareu, però, que el comportament a cada una de les
quatre demarcacions catalanes és força diferent.

Grossa Cap d’Any, que quedava orfe. I podem dir que
hem vist els nostres desitjos complerts. L’organisme
de jocs d’atzar ha triat el 23 d'abril —una data molt
representativa al país—, per crear el nou sorteig. I
nosaltres, com a contrapartida, demanem a tots aquells
que comercialitzeu productes de Loteria de Catalunya,
que us continueu implicant igual d'activament en la
promoció i venda d’aquest nou joc.
Per altra banda, hem començat i
acabat l'any immersos en mig d'unes
pujades i baixades dels preus de
les marques, sense poder fer-hi res.
Unes variacions de preus emparades
per la llei, per descomptat, i que
les cases tabaqueres tenen tot el
dret del món a fer per aplicar els preus que considerin
adients. Tanmateix, haurien de tenir en compte que
aquests moviments de preus ens «atrapen» a nosaltres,
els estanquers, que no tenim cap control sobre les seves
decisions. Potser seria necessari revisar la reglamentació
sobre aquest tema i no permetre que es pugi i baixi el
preu d’un mateix producte sense haver transcorregut
un període de temps determinat,
suficient per donar una certa
seguretat financera a l'estanquer.

«En vendes hem
"aguantat el tipus"
—que no és poc!»

També vull cridar la vostra atenció cap al sorteig de
la Grossa que es va celebrar el dia de Cap d'any i que
enguany va introduir força canvis: pràcticament tots els
que havíem reivindicat a la FEDERACIÓ
CATALANA D'ESTANQUERS directament
als directius i representants de
LOTERIA DE CATALUNYA. És de justícia
reconèixer que encara manca fer
alguns reajustaments i millorar el
procediment «sobre el terreny»
perquè el sorteig rutlli de forma
idònia i de la millor manera possible,
però estic convençut que anem pel
bon camí.

«Us recomano que
tingueu sempre
els preus al dia per
evitar infraccions
involuntàries»

I els estancs, repartim sort! I és que com bé sabeu, el
primer premi, amb el número 09260, el va vendre un
estanc; concretament, un estanc de BLANES (Girona).
Això ens omple d’orgull i aprofitem aquesta editorial per
felicitar el nostre company. Sens dubte, una glòria com
aquesta posa de relleu la gran tasca que estem fent les
associacions de la Federació perquè Loteria de Catalunya
ens consideri el seu canal de venda preferit. El nostre
esforç val la pena, i si cada dia som més estancs a vendre
els jocs de Loteria de Catalunya, més beneficis ens
repartirem tots plegats.
Enguany, a més, sabeu que hi ha novetats: la sortida
al mercat del nou sorteig de la Grossa Sant Jordi. Es
compleix, així, una altra de les grans reivindicacions
que sempre ha fet la Federació: crear una «repesca»,
un nou sorteig que aprofiti l’impuls de les vendes de la

De moment només us podem recomanar que estigueu alerta i tingueu
sempre els preus al dia per evitar
infraccions involuntàries. No tenir
actualitzada la llista de preus pot ser
motiu d'una sanció del Comisionado
para el Mercado de Tabacos.

La reglamentació de la gestió delegada dels segons
canals també podria ser perfectament un altre dels
objectes a revisar i modificar. No sembla gaire coherent
que s'hagi de facturar el tabac que es deixa a dins d’una
màquina expenedora en dipòsit, encara que aquesta
màquina estigui ubicada a dins del local del PVR.
Amb un document de transport a nom de l’autoritzat
possiblement n’hi hauria prou per justificar el tabac que
hi ha a dins, en cas d’inspecció. I aquest sí que és un
tema que haurem de treballar directament la Federació,
i arribar fins a on calgui, per aconseguir que hi hagi un
canvi favorable.
Ja per acabar, us voldria transmetre que la Federació
Catalana d’Estanquers desitgem que aquest sigui un
any de més unió, més seguretat i més força per a tot
el col·lectiu.

Revista trimestral de la Federació Catalana d'Estanquers
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DESTAQUEM

Ni fotos vintage, ni cafè, ni
premsa gratuïta a l'estanc
Els nous criteris del Comisionado determinen que els estanquers no poden col·locar
fotografies evocadores de l'hàbit de fumar ni fer merchandising de l'establiment.

T

ampoc no poden tenir una
màquina de cafè d'autoservei ni
premsa de distribució gratuïta. I
fer elements de merchandising —com
ara calendaris o bosses amb el logotip
i les dades de l'estanc—, o aparèixer en
els cartells de patrocini d'esdeveniments
lúdics, culturals o esportius, contravindria les lleis, perquè s'entendria com
patrocinar labors de tabac.
Aquests és el seguit de criteris que
ha adoptat el Comisionado para el
Mercado de Tabacos per aclarir alguns
dels dubtes sorgits de l'aplicació de la
ja cèlebre Circular 1/2015, d'exhibició
de les labors de tabac als estancs, i
d'altres que se'n deriven.
La FEDERACIÓ CATALANA D'ESTANQUERS
(FCE) amb la UNIÓN DE ASOCIACIONES
DE ESTANQUEROS DE ESPAÑA (UAEE) van
plantejar a aquest organisme diverses
consultes que resulten d'interès per a
tot el col·lectiu. La Federació considera
que ha de continuar incidint en fer girar
el sentit d'aquests criteris perquè siguin
més favorables a l'estanquer.

CONSULTES I NOUS CRITERIS DEL COMISIONADO
Es poden col·locar a l'estanc fotografies tipus «vintage»
que evoquen l'hàbit de fumar?
…perquè « [...] aquest tipus de decoració és, en definitiva, un tipus de
comunicació que convida a concebre l'acte de fumar com una activitat
elegant, atractiva, relaxant, seductora».

Podem tenir una màquina de cafè a l'estanc?
…perquè «L'aroma del cafè afecta la conservació de las labors de tabac»; així
doncs, instal·lar-hi un màquina «vulneraria l'article 31 del RD 1199/1999».

Està permès tenir diaris de distribució gratuïta al mostrador?
…perquè « [...] aquest tipus de productes gratuïts provocarien una important
concentració de públic a determinades hores, sobretot al matí, afluència que
podria dificultar la comercialització [...]». Alhora, el CMT també entén que convida « [...] al públic de totes les edats a entrar diàriament [...]». I que, per tant, això
no és el que contemplen les lleis sectorials, que resen que els estancs són «per
vendre tabac i timbre».

I si fem uns calendaris per regalar amb la nostra direcció i telèfon
i els posem al mostrador? I si regalem calendaris que no fan cap
referència a l'estanc?
«No» per partida doble, perquè això seria « [...] una prestació de servei distinta, que fa més atractiva la compra de labors de tabac en unes expenedories
respecte a les altres, pel fet que algunes regalen un determinat obsequi —tot i
que d'ínfim valor—, i les altres no».

Podem fer aparèixer el nostre estanc amb totes les seves dades en
un cartell d'un campionat de pàdel?
…perquè aquesta es podria entendre com una actuació « [...] definida per la
Llei 28/2005, de 26 de desembre, de patrocini de les labors de tabac».

Podem fer aparèixer el nostre estanc i totes les seves dades en el
panell d'una màquina expenedora de tabac del segon canal?
« [...] a les màquines expenedores de tabac només s'hi poden col·locar
els cartells i informacions exigits per la normativa aplicable (article 4c)
de la Llei 28/2005 [...]».

Es poden usar bosses de ràfia per lliurar el tabac amb les dades i
algun missatge de l'estanc, com ara desitjant unes bones vacances?
…perquè l'estanquer «no pot ornamentar, embellir, adornar o revestir
voluntàriament i unilateral les distintes labors de tabac [...]».

Revista trimestral de la Federació Catalana d'Estanquers
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DESTAQUEM

Relleu a la Presidència
del Comisionado
Isabel Eugenia Juliani Fernández de Córdoba, primera dona al capdavant del
Comisionado para el Mercado de Tabacos.

E

l 21 de febrer es va publicar
al BOE el cessament de Juan
Luis Nieto Fernández com a
president del Comisionado para el
Mercado de Tabacos, l'organisme regulador de la xarxa d'estancs. Juan
Luis Nieto Fernández ocupava el

càrrec des del 2012 i l'ha substituït Isabel Eugenia Juliani Fernández de Córdoba. Juliani es converteix així en la primera dona al
capdavant de l'organisme autònom, màxim regulador del sector
a l'Estat espanyol.

 El Comisionado para el Mercado de Tabacos és un organisme
autònom de l'Administració General de l'Estat, adscrit al Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques a través de la Subsecretaria d'Hisenda. Exerceix competències de «caràcter regulador i de
vigilància per salvaguardar els criteris de neutralitat i les condicions de lliure competència efectiva
en el mercat de tabacs a tot el territori nacional».
Actua com a òrgan d'interlocució i relació amb els diferents operadors del mercat de tabacs: fabricants, importadors, majoristes, expenedories de tabac i timbre, punts autoritzats per a la venda
amb recàrrec... i les organitzacions que els representen.
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L'Alt Empordà es
convertirà en un festival
de la pipa i el cigar
Del 12 al 15 d'octubre, aficionats i experts de tot el món s'hi trobaran en ocasió de
la XVII Copa del Món i la XII Copa Federación de España de Fumada Lenta de Pipa,
i del I Campionat del Món «de cendra».
 ALT EMPORDÀ – 12-15 D'OCTUBRE DE 2017

L

'assemblea del Comitè Internacional de Pipa Clubs (CIPC)
va votar i escollir la comarca de
l'Alt Empordà (Girona) com a seu del
proper campionat mundial. La candidatura ja havia estat presentada en la
trobada de l'any anterior a Itàlia, i per
al 2018 ja s'ha proposat la candidatura
de TÒQUIO. A l'assemblea hi assisteixen els presidents de totes les federacions internacionals de pipa clubs.
A Nitra van ser prop d'una trentena.

Campionats
Alt Empordà 2017

Per altra banda, la comarca també
acollirà el proper campionat d'Espanya
d'aquesta modalitat de fumar (la
XII Copa Federación de España), que
segons el nombre d'inscrits es farà a
un nucli o altre.

Fotografia cedida pel Girona Pipa Club – J. Xifreu

Els passat mes d'octubre,
representants catalans
van recollir a NITRA
(Eslovàquia) la «banderola»
insígnia que convertia
CATALUNYA en la propera
destinació del campionat
mundial de fumada lenta
de pipa WORLD CUP SPAIN.
El traspàs organitzatiu
va ser en el transcurs de
la competició europea
European Championship
Slow Pipe Smoking,
al qual van acudir cinc
representants del país.
Antoni Pasqual, president
de la Federació Espanyola
de Pipa Clubs, va cedir
l'honor de recollir la
banderola a l'estanquer
alt-empordanès Joan Xifreu,
membre del GIRONA PIPA
CLUB i promotor, entre
altres gironins, de
la fumada.

NITRA (ESLOVÀQUIA). El president del CIPC lliura a Joan Xifreu la «banderola» que simbolitza el
traspàs organitzatiu a l'Alt Empordà del proper campionat del món.

Revista trimestral de la Federació Catalana d'Estanquers
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DESTAQUEM

ALT EMPORDÀ
DEL 12 AL 15 D'OCTUBRE DE 2017
Dijous 12 d'octubre
12.00 a 16.00 h – Registre a la competició
12.00 h – Exposició de pipes i tabac
12.00 h – Reunió dels presidents dels pipa clubs d'Espanya
14.00 h – Dinar
16.00 h – Inici XII Copa Federació d'Espanya de Fumada Lenta de Pipa
20.00 h – Lliurament de trofeus i cerimònia de clausura
Divendres 13 d'octubre
16.00 h – Reunió dels organitzadors de la Copa del Món
de Fumada Lenta de Pipa
20.00 h – Sopar dels presidents nacionals de CIPC
Dissabte 14 d'octubre
09.30 h – Reunió del CIPC
09.30 a 17.00 h – Ruta turística d'acompanyants dels presidents

i presidentes
10.00 a 17.00 h – Registre a la competició
10.00 a 17.00 h – Exposició de pipes i accessoris
11.00 h – Seminari sobre el tabac
12.00 h – Seminari sobre pipa
16.00 h – Seminari sobre cigars
17.00 h – Seminari sobre vi
18.00 h – I Campionat del Món de Fumada de Cigars
20.00 h – Lliurament de premis i clausura del campionat de cigars
21.00 h – Sopar de gala

Diumenge 15 d'octubre
10.00 a 12.30 h – Registre a la competició
10.00 a 18.00 h – Exposició de pipes i accessoris
13.00 h – Obertura de la sala de competició
15.00 h – XVII Copa del Món de Fumada Lenta de Pipa
20.00 h – Lliurament de trofeus i cerimònia de clausura

Dilluns 16 d'octubre
Visites turístiques

La novetat d'enguany és un nou campionat mundial «de cendra», que se
celebrarà per primera vegada entre
les dues competicions. Serà el I Campionat del Món de Fumada de Cigars, una modalitat que es basa en la
cendra del cigar (si la cendra cau es
queda eliminat). Després d’aquesta
fumada, hi haurà un sopar de gala
al Pa Volador (Vilatenim) per qui ho
desitgi.
S'espera que vingui molt més gent
que en altres fumades, i de més indrets. Els organitzadors estimen que
es podria arribar a uns 300 participants, més els acompanyants, que
s'estarien a la comarca una mitjana
de tres o quatre dies: suficient per
participar a les competicions i fer turisme. Els campionats atrauen molta
gent i s'està obtenint la col·laboració
de les administracions i del col·lectiu
estanquer.

NITRA (ESLOVÀQUIA). Trobada internacional de presidents de pipa clubs 2016.
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Una oportunitat d'or per promoure la
comarca des d'altres vessants. 

LK BITRONIC POSA AL TEU ABAST
NOUS PRODUCTES ELECTRÒNICS
PER AL TEU ESTANC
Fruit de l’acord entre Lk BITRONIC i epay, proveïdor de referència de
productes electrònics i continguts digitals per al punt de venda, els estancs estan incorporant nous articles de venda en els seus negocis.

BITRONIC

Aquesta col·laboració posa a l’abast del programari de l’estanc un ampli catàleg de serveis: recàrregues
a telèfons mòbils de prepagament a nivell nacional i internacional, diner electrònic, targetes de dèbit en
prepagament i moneder, venda de targetes SIMS, targetes regal i d’altres continguts digitals.
epay és una divisió de EURONET WORLDWIDE INC, empresa lider en el processament de transaccions de
prepagament que ofereix els seus serveis a més de 33 països a tot el món.
Millors comissions pel servei de recàrregues.
Major ventall d’operadors telefònics disponibles.
Venda de targetes regal de grans marques i empreses.
Visibilitat de productes i venda mitjançant pins.
Sistema de crèdit per a l’estanc.
Venda ràpida i directa des de la comoditat d’Estancs Èlit.

RECÀRREGUES

TARGETES
SIMS

GAMING
ESPORTS
A LA CARTA
COMPRES
ONLINE
SISTEMES DE
PAGAMENT

EN EXCLUSIVA
AMB EPAY

(Internacionals)

RECÀRREGUES NACIONALS

•
•
•
•
•
•

+130 països
disponibles

SIMS

BITRONIC
CONTACTA AMB
LK BITRONIC PER A
MÉS INFORMACIÓ

900 118 694
info@lkbitronic.com

ACTUALITAT SECTOR

Logista posa el comptador a zero
i apuja al 50% el límit en botiga
Doble canvi en les condicions de Logista, que ha apujat el límit màxim de les
comandes en botiga al 50%, alhora que va avançar el còmput a l'1 de gener.
 PRIMER TRIMESTRE DE 2017

E

l juny de 2016 LOGISTA anunciava una modificació de la clàusula 1.3 de les seves condicions generals de subministrament limitant les compres
que els estanquers poden fer a les seves botigues.
La mesura instaurada afecta el que són les anomenades
«comandes urgents»; és a dir, les comandes de productes que no es fan amb la saca, sinó «a botiga» —directament als seus cash & carry i botigues provincials. El
límit inicial d'aquesta nova restricció, que ara ha augmentat al 50%, se situava en un 25% de les compres de
l'any anterior; o el que és el mateix: les compres «a botiga» no podien superar els 10 caixons de 500 paquets
de tabac, amb un límit màxim del 25% de les compres
totals de l'any immediatament anterior.
Aquesta comportava problemes de subministrament
a estancs com els de zones turístiques, que s'han de
proveir «a botiga» quan els arriben nous turistes, o

els que s'han organitzat per tenir poc estoc i evitar
riscos.
A principis d'aquest 2017, Logista va anunciar que reiniciava el còmput del 25% de les compres a partir
del mes de gener amb el primera —és a dir, posava el
comptador a zero amb l'inici de l'any. Això va ser una
primera solució per aquells estanquers més afectats
per la limitació, que van poder tornar a proveir-se dels
productes mancants.
El mes de febrer, la companyia va anunciar que modificava el límit del 25% al 50%, un nou llindar que
permetrà treballar amb tranquil·litat a gairebé tots els
estancs de la Federació.
És una bona notícia que la FEDERACIÓ CATALANA
D'ESTANQUERS celebra, tot i que avança que continuarà
treballant per retirar definitivament aquesta restricció. 

Ball de xifres als estancs per
l'ajust impositiu del tabac
El sector, immers en una guerra de reposicionament de productes desencadenada
per l’ajust de l’impost especial del tabac, que finalment no va tocar el doble mínim.
 PRIMER TRIMESTRE DE 2017

E

l puja i baixa dels preus de les
cigarretes va esquitxar de ple
el col·lectiu estanquer, que va
quedar atrapat en mig d'un ball de xifres causat per la darrera modificació
impositiva del Govern espanyol, de
finals de 2016. Un ajustament que
tot i els dubtes legals, va mantenir el
sistema de doble mínim.
El règim impositiu del tabac a l’Estat
espanyol està fiscalment condicionat
a la normativa europea, que estableix una estructura comuna a tots
els estats membres i uns nivells im-
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positius mínims que cal aplicar a totes les labors de tabac. A banda de
l’IVA, el preu del tabac també conté
un impost específic i un impost proporcional o ad valorem, que són uns
elements clau en la determinació del
preu final del producte.
L’impost específic, que és una quantitat fixa, se suma al preu del fabricant.
Des del mes de desembre, ha passat
a ser de 24,7 € per cada 1.000 cigarretes. Hi ha hagut un increment molt
important en el tipus específic de la picadura d'embolicar, que ha passat dels

8 €/kg als 23,5 €/kg, i també dels cigars, que ha pujat dels 32 € als 41,5 €
les 1.000 unitats (vegeu la taula). La
quantia d'aquest impost específic és
determinant a l’hora d’establir un llindar mínim de preus.
El 2006 va començar a aplicar-se a
Espanya un impost especial mínim
de tipus únic sobre les cigarretes
(impost mínim per a cigarretes, actualment per a cada 1.000 cigarretes), que inicialment s’aplicava quan
el preu final del paquet era inferior a
3,66 €; avui dia el llindar està en 3,92 €.

ACTUALITAT SECTOR
GRAVÀMENS ANTERIORS

LABORS
CIGARRETES
Tipus proporcional
Tipus específic
Impost mínim
CIGARS I CIGARRETS
Tipus proporcional
Impost mínim
PICADURA D’EMBOLICAR
Tipus proporcional
Tipus específic
Impost mínim
ALTRES LABORS
Tipus únic
*
*
*
*

2017

57%
12,7 €/1.000 unitats
116,9 €/1.000 unitats

55%
19 €/1.000 unitats
116,9 €/1.000 unitats

53,1%
19,1 €/1.000 unitats
119,1 €/1.000 unitats

51%
24,7 €/1.000 unitats
131,5 €/1.000 unitats*

15,8%

15,8%
32 €/1.000 unitats

15,8%
34 €/1.000 unitats

15,8%
41,5 €/1.000 unitats*

41,5%
8 €/kg
75 €/kg

41,5%
8 €/kg
75 €/kg

41,5%
8 €/kg
85 €/kg

41,5%
23,5 €/kg
98,7 €/kg*

28,4%

28,4%

28,4%

28,4%*

131,5 €/1.000 u., que pujarà fins a 141 €/1.000 u. en cas de PVP inferior a 196 €/1.000 u.
41,5 €/1.000 u., que pujarà fins a 44,5 €/1.000 u. en cas de PVP inferior a 215 €/1.000 u.
98,7 €/kg, que seran 102,7 €/kg si el PVP és inferior a 165 €/kg.
22 €/kg quan la quota que resulti d'aplicar el tipus establert (28,4%) sigui inferior a l'import d'aquest tipus únic.

ESTRUCTURA PECUNIÀRIA
D'UNA CIGARRETA

Tipus
proporcional
o ad valorem

Tipus
específic

IVA

Percentatge
del fabricant
Percentatge
de l'estanquer

Aquest tipus únic, que també ha variat a l'alça, és una arma que impedeix que avancin les marques barates
en el mercat.
Finalment, l’impost proporcional o
ad valorem, que és un percentatge
del PVP, també s’ha modificat —a
la baixa—, i ha passat del 53,1% al
51%. Amb aquesta mesura les marques no es veurien obligades a incrementar de nou els preus, després de
l’encariment dels darrers anys, que
ha fet desplomar les vendes i ha disparat el comerç il·lícit de tabac.

La Federació
recomana sempre
«prudència» en
la gestió dels
estocs per evitar
descapitalitzacions
i immobilitzats en
els magatzems
les companyies que venen per sota
d'un preu determinat. L'objectiu final
del Govern és posar límits a la guerra de preus a la baixa al sector per
evitar una caiguda en la recaptació
d'impostos.

És legal el doble mínim?
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) va dictaminar a finals de
2014 que aquest sistema no es podia aplicar a una mateixa categoria
de tabac. Tanmateix, l'Estat espanyol
ha mantingut aquesta estructura fiscal que castiga amb més impostos

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques considera que la
sentència no l'afecta, tot i que les
resolucions d'aquest òrgan europeu
estan per sobre de les normatives
nacionals. Tot i això, admeten que
estan estudiant altres opcions amb la
Comissió Europea. 
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ACTUALITAT FEDERACIÓ

ExpoVape Spain: la cigarreta
electrònica s’obre mercat
La Federació va assistir a la primera edició estatal d’aquesta fira, que pretén
convertir-se en el principal referent del país de l’e-cig i el vapeig.
 MADRID – HIVERN 2016-2017

Del 18 al 20 de novembre de l’any
passat es van donar trobada a MADRID
ARENA distribuïdors, professionals de
la salut, venedors —entre ells, estanquers de la Federació— i minoristes
de diversos països com ara França,
Alemanya, Itàlia, Regne Unit, Portugal, Xina, Estats Units i Rússia.
Durant dos dies també es va admetre l’entrada de visitants i públic en
general, la qual cosa va afavorir la
promoció i presentació de productes de vapeig al mercat de cigarretes
electròniques espanyol, encara molt
verd.
EXPOVAPE es va presentar com una
bona oportunitat per iniciar contactes amb fabricants i distribuïdors
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A mesura que maduri el mercat
hi haurà més tecnologia i innovació
que podrien subministrar vaporitzadors i els seus components als estancs de Catalunya, que veuran com
creix la demanda d’aquests productes en un futur no massa llunyà.

Un sector en creixement
David Juanhuix, vicepresident del
Gremi d’Estanquers de Girona, i Sergi
Jover, secretari de la Unió Provincial
d’Estanquers de Barcelona, són dos
dels experts en tabacs electrònics de
la Federació que es van desplaçar a
Madrid Arena. Ambdós estan d’acord
en què el futur passarà per noves
formes de fumar —electròniques—, i
que aquí el vapeig encara no ha experimentat l’auge d’altres indrets.
L’Estat espanyol és un mercat incipient, de futur, a qui Europa espera
per acollir amb els braços oberts.

© Prostooleh – Freepik

L

’exposició, que estava dedicada
exclusivament al sector de vaporitzadors personals (cigarretes electròniques o e-cigs) i els seus
components, com ara els líquids, va
reunir els millors fabricants del món.

ACTUALITAT FEDERACIÓ
—excel·lentment aconseguits— amb
gust de crispetes o de dònut, per dirne alguns: sabors molt característics
d’altres indrets als que aquí estem
poc acostumats.

Els gustos dels líquids d'EUA no
coincideixen amb els gustos dels catalans
El sector encara està en creixement,
i fins d’aquí a dos o tres anys no es
preveu una veritable penetració de
la cigarreta electrònica al mercat del
tabac estatal. Per això, tot i ser la primera edició de la fira, «potser encara s’ha fet massa aviat; hi mancaven
professionals del país interessats a
comercialitzar els productes que s’hi
exposaven; les nostres empreses encara no han fet una aposta ferma pel
vapeig», opinen els nostres experts.

«Vapejar» un dònut
Un mercat que tot just despunta i tasta aquesta nova forma de fumar es
decanta per sabors clàssics com el
propi tabac, el cafè o el mentol; perquè la tendència aquí, a Catalunya,
és usar la cigarreta electrònica com
a mitjà per deixar de fumar, i per
aquest motiu se solen escollir líquids
sense nicotina. Per això no va deixar
de ser una sorpresa trobar líquids

ExpoVape Spain
Fira de la cigarreta electrònica i els seus complements.
El primer dia és exclusiu per a professionals del sector.
Hi ha dos dies d’obertura a visitants i públic en general.
Per als fabricants és una oportunitat per iniciar contactes de negocis,
promoure les seves marques i contactar directament amb estancs i
altres compradors i distribuïdors potencials.
S’hi fan xerrades amb experts, tallers de formació i concursos.
ExpoVape 2017 se celebrarà del 9 a l’11 de juny

I és que els fabricants de líquids suposaven la pràctica totalitat dels expositors, la majoria de fora del país,
molts d’Estats Units, on hi ha botigues dedicades exclusivament al vapeig, fornides fins i tot amb cafeteres i sofàs perquè el fumador pugui
gaudir-ne en el mateix establiment.
Als estancs és complicat tenir tanta
varietat de sabors per raons d’espai
i exposició; els estanquers s’han de
decantar per oferir els que més es venen, deixant poc marge a la innovació: «De moment, aquí no hi ha mercat per a gustos “rars”, i els gustos
dels líquids nord-americans no coincideixen amb els gustos dels líquids
de Catalunya», coincideixen ambdós
estanquers. Un punt a tenir molt en
compte en futures edicions de la fira.

L’admiració de la sisha
electrònica
El component més esbalaïdor va venir d’un dispositiu que, tot i que ja
té uns pocs anys de vida, aquí és difícil de copsar: la sisha electrònica. És
una càpsula que transforma la sisha
tradicional en una sisha «electrònica» només canviant la cassoleta per
un aparell cilíndric que s’omple del
líquid de la cigarreta electrònica. No
cal comprar carbó, ni paper de plata,
ni tabac, i com que la rosca és universal, tots els cilindres hi van bé. Una
«joguina» que va meravellar als més
neòfits.
La resta d’expositors —no gaires— eren bàsicament fabricants
de cigarretes electròniques que
van presentar algunes novetats
i productes que ja es comercialitzen. «Esperem que en les properes edicions, a mesura que
maduri el mercat, hi hagi més
tecnologia i innovació; que es
presentin noves cigarretes, més
petites i còmodes, que ens ajudin
a obrir mercat», van concloure els
dos experts. 
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28 de MAIG de 2017
d’11.00 h a 14.00 h
MAS MARROCH (germans Roca)
Vilablareix – GIRONA

Més de
50 expositors
del sector

Si ets expenedor professional, t’interessa!
Troba en un sol espai les principals marques, companyies
tabaqueres, distribuïdores i fabricants junts
Oberta a tots els estanquers de la Federació Catalana d’Estanquers
(Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona)

ACTUALITAT FEDERACIÓ

La Federació Catalana
d'Estanquers us convida a
la IV Fira del Tabac
Productes relacionats amb el
tabac i complementaris
Exhibicions i demostracions de
productes i serveis
Tast de productes
Tallers i exhibicions
Articles de fumador, màquines
de tabac, de cobraments
i pagaments, de programes
de gestió d’estancs, empreses
de seguretat, cigarretes
electròniques...

Descobreix de
primera mà les
novetats del mercat!

INSCRIU-TE!
Termini d’inscripció: fins al 14/5/2017

Fotografies © Àlex Tremps

*Cal ser major d’edat i estar associat a algun dels gremis i associacions
provincials de la Federació Catalana d’Estanquers

Gremi d’Estanquers de Girona

El Gremi d'Estanquers de Girona us convida a la propera

assemblea general
que tindrà lloc el dia 18 de març de 2017 a les 20 h
a la seu del Gremi: ctra. Barcelona, 31 (Girona)
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ACTUALITAT FEDERACIÓ

Arriba la repesca més desitjada:
la Grossa Sant Jordi
Campanya per promoure la venda de butlletes de la Grossa Sant Jordi, el sorteig de
repesca més sol·licitat pels estanquers.
 PRIMER TRIMESTRE DE 2017

E

l 2 de gener, LOTERIA DE CATALUNYA va posar a la venda les butlletes de la Grossa
Sant Jordi. L'organisme de jocs català va anunciar la passada tardor la
celebració d'aquesta repesca, que
funciona exactament igual que la
Grossa Cap d'Any, però amb menys
bitllets a la venda.
L'estructura de premis és la mateixa
que en la Grossa nadalenca, amb tres
grans premis:
1r premi: 20.000 € per euro jugat
2n premi: 6.500 € per euro jugat
3r premi: 3.000 € per euro jugat

La sort, al costat dels estancs
L 'ESTANC GIRONÍ DEL MERCAT DE
B LANES , associat de la Federació
Catalana d'Estanquers, va repartir el
primer premi de la Grossa Cap d'Any
amb el número 09260. L'ESTANC DE
VILOBÍ D'ONYAR (també de Girona) va
repartir sort amb el segon premi.

«S’està venent molt bé. A aquest pas
ens quedarem sense loteria abans
d’arribar a Nadal», vaticinava un estanquer lleidatà abans de festes. No
va ser del tot així, però en conjunt,
el col·lectiu coincideix a assenyalar
que els sorteigs de la Grossa tenen
molt bona acceptació i la gent els demana perquè és loteria del país, de
Catalunya.
Dos representants de la Federació
Catalana d'Estanquers i el president
de la Unió Provincial d'Estanquers de
Barcelona, Julià Vinué, van assistir en
directe al sorteig celebrat a la capital.

LLEIDA – 8 DE FEBRER DE 2017. Reunió de Loteria de Catalunya amb membres de la Unió Provincial
d'Estanquers de Lleida (UPELL). D'esquerra a dreta: Edgar Gasol i Eugeni Rodríguez, vicepresident
i president de la UPELL respectivament; Tino Fanjul, director comercial de Novomatic; Josep Gol,
vocal; Maria Eugènia Duque, secretària; i Míriam Juste, vocal, tots tres de la UPELL.
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Reunions amb Loteria de
Catalunya per millorar
el funcionament

C

M

El primer any d'implantació del nou
sistema de funcionament de loteries,
amb la també nova empresa concessionària NOVOMATIC, va provocar un
col·lapse d'última hora en el retorn de
les butlletes per terminal.
Això va motivar diverses reunions
d'urgència entre la Federació Catalana i
l'organisme de loteries per assentar les
bases de gestió del nou sorteig de repesca del 27 d'abril, coincidint amb el
30è aniversari de Loteria de Catalunya,
amb la màxima eficiència i celeritat.
Van assistir a aquestes reunions amb
les juntes dels estanquers els representants Rosa Batalla i Pere Bayascas, de
Loto, i Tino Fanjul, de Novomatic.
Loteria de Catalunya també ha celebrat reunions provincials amb els
estanquers de la Federació per parlar
de com ha anat la Grossa Cap d'Any i
encarar bé la de Sant Jordi. S'ha tractat principalment la resolució de les
incidències produïdes durant els darrers dies del mes de desembre i per
presentar la nova Grossa Sant Jordi i
conèixer de primera mà l'evolució. Els
estanquers reconeixen que la nova
empresa ha suposat un avenç en termes comercials, però que la part tècnica exigeix una millora. 
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ACTUALITAT PROVÍNCIES

El Port de Barcelona, un dels destins
preferits del tabac de contraban
El Servei de Vigilància Duanera ha aguditzat els controls després dels dos intents
fallits d'introduir a l'Estat prop d'un milió i mig de paquets de cigarretes falses.
 BARCELONA – PRIMER TRIMESTRE DE 2017

E

ls dos contenidors amb
475.000 paquets de cigarretes
de tabac de contraban tenien
com a destí el PORT DE BARCELONA,
d'acord amb les primeres indagacions dels agents de la Policia Nacional i el Servei de Vigilància Duanera
de l'Agència Tributària. Finalment, el
tabac, procedent dels Emirats Àrabs,
va ser decomissat al Port de València
en una operació que va culminar també amb la detenció de dues persones
a Torrent, una població d'aquesta comunitat autònoma.
Això va ser el mes de gener, poc després que la mateixa AEAT intervingués prop de mig milió de paquets de
tabac de contraban al mateix Port de
Barcelona, i una càrrega similar en un
magatzem del Prat de Llobregat. En
aquesta ocasió, el tabac procedia de
Vietnam i la Índia però estava fabricat
legalment a empreses asiàtiques.

Destinació: Europa
Les característiques del tabac pres a
Barcelona apunten que el destí final
de tot aquest gènere no es limita a
l'Estat espanyol, vist que els paquets
de cigarretes confiscats, de les marques Deluxe i Manchester, no es distribueixen legalment al nostre país.
La trama és molt àmplia i l'organització
criminal que la dissenya cada vegada
és més ambiciosa; tant com per establir una xarxa de distribució que
s'estén per tota Europa. També és
cada vegada més perfecta, com ho
són les actuacions i la coordinació de
les autoritats responsables de frenar
el comerç il·lícit.
En aquesta actuació hi han intervingut,
a banda dels cossos nacionals, altres
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serveis duaners de la Unió Europea,
i l'OLAF —l'Oficina Europea de Lluita
contra el Frau—. La col·laboració nacional i internacional, que es desenvolupa a través de les vies institucionals establertes, és clau i dóna molt
bons resultats. Són necessaris acords
i col·laboracions internacionals, intercomunitaris, i dins d’un mateix país,
entre els diversos estrats que conformen la indústria; fins i tot el consumidor mateix, que en definitiva, tot i la
paradoxa, és un dels grans perjudicats.

El tabac és un dels
objectius prioritaris
del Pla anual de control
tributari i duaner de
2017 de l'AEAT

Barcelona és un «punt calent»
d'acció prioritària
El Port de Barcelona i determinades
poblacions del cinturó industrial de la
metròpoli catalana són de les zones
de contraban més conflictives de Catalunya. Es tracta sobretot d’expedicions
de tabac il·legal procedents d’Àsia i
dels Emirats Àrabs —apunten fonts de
l'administració tributària catalana—,
contenidors de tabac falsificat que es
destinen, en gran part, al subministrament d’altres mercats europeus.

 En el Pla anual de control tributari i duaner de
2017, fet públic el passat 27 de gener, L'AGÈNCIA
ESTATAL D'ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT)
va aprovar les directrius generals, que posen un
especial èmfasi en els següents productes: les
mercaderies que tenen un nivell més alt de tributació, el tabac, i les begudes alcohòliques.

Desmantellant el contraban
El contraban és una màquina d’engranatge mundial contra
la qual només es pot lluitar si s’activen totes les peces que la
fan funcionar. En aquestes operacions hi han intervingut:

PAgents de la Policia Nacional
PAgents del Servei de Vigilància Duanera de l'AEAT de Barcelona
PL'NCA (Agència Nacional del Crim) britànica
PLes unitats especialitzades UDYCO (Unitat de Drogues

i Crim Organitzat) de la Comissaria General de la Policia Judicial

PLa Brigada provincial de Policia Judicial de Barcelona
PLa Guàrdia Civil
PL'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF)
PEls serveis duaners de la Unió Europea

ACTUALITAT PROVÍNCIES

Els estancs de la Federació
reparteixen sort
Dos estanquers associats de L'Escala (Girona) i del barri de Sant Andreu de Barcelona
van repartir el 2n premi de la loteria del Niño.
 SANT ANDREU (BARCELONA CIUTAT) – L'ESCALA (GIRONA) – GENER DE 2017

Els afortunats que van comprar-lo
es van endur 75.000 euros de premi
per dècim jugat, una quantitat gens
menyspreable que ha fet molt feliç
als seus repartidors: Carlos Alberto
Rodrigues, titular de L'ESTANC NÚMERO 130 al carrer Gran del barri barcelonès de SANT ANDREU; i Joan Lluís
Sánchez, estanquer de VILADAMAT
(Girona), a través d'una administració
complementària que té en una gasolinera de la seva propietat.
Ha estat un premi molt repartit que
també s'ha venut a les localitats catalanes de Castelldefels, Moià i Manresa, i a altres administracions de
l'Estat espanyol.

Carlos Rodrigues al seu estanc, a Barcelona.

© torange.biz - Creative Commons

S

er estanquer d'una de les associacions de la Federació Catalana d'Estanquers porta sort. I
és que el número 95379, segon premi del sorteig de la Lotería Nacional
El Niño, el van repartir dos estanquers associats a la Unió Provincial
d'Estanquers de BARCELONA i al Gremi
d'Estanquers de GIRONA.

Sant Andreu 130, un estanc feliç
Carlos Rodrigues ens explica que
«ens ha portat fama al barri durant
molts dies, i encara a dia d'avui,
veiem que passa la gent i es queden
mirant l'estanc comentant que aquí
va ser on va caure el premi».
El seu titular sent que el fet d'haver
donat aquest premi «és com si
t'hagués tocat a tu mateix», i encara
es va posar més feliç quan la guanyadora li va dir que havia estat ell mateix —i no un empleat—, qui li havia
venut la butlleta.
Rodrigues afirma que aquest premi
els ha fet molta publicitat i espera que
això es converteixi en un increment
de las vendes de cares als propers
sorteigs. També servirà per impulsar
les vendes de les loteries per terminal —opina l'estanquer—, perquè «la
gent té més fe en el dècim tradicional
que en el de la "màquina", i d'aquesta
manera aquest premi els donarà més
confiança, perquè tant et pot tocar la
loteria amb un dècim tradicional com
amb un d'electrònic».
De cop i volta, mitjans de comunicació de tot el país van començar a
trucar a l'estanquer i els periodistes
es van plantar a les portes de l'estanc
per comprovar que realment s'havia
venut allí el número. Un número que,
com hem dit, es va vendre per terminal i que «és la primera vegada que
entreguem un premi d'aquestes característiques».

L'estanc del barri de Sant Andreu (Barcelona)
que va repartir el segon premi del Niño.

L'Escala, també va repartir sort
A més d'en Carlos, l'estanquer de Viladamat Joan Lluís Sánchez també va
vendre el dècim premiat a una gasolinera de la seva propietat situada a
l'Escala (Girona), que és administració
complementària.
 El segon premi, amb el número 95379, estava
premiat amb 750.000 euros per sèrie; és a dir,
75.000 euros el dècim, en un sorteig que va lliurar un total de 630 milions d'euros.
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ACTUALITAT PROVÍNCIES

Susana Ortiz, nova delegada
de Logista a Girona
Relleva a Miguel Ángel Rosado, que s'ocuparà de la zona de Valladolid.

S

usana Ortiz, que ja fa força
anys que treballa a la demarcació junt a Miguel Ángel Rosado
i tota la resta de l'equip, passa a ser
la primera dona delegada de Logista
a Girona.
Per a tots dos, aquesta moguda de
fitxa implica pujar un esglaó important dins de LOGISTA i és un reconeixement a la seva feina. Girona és una
bona destinació dins de l'empresa: és
un bon lloc, amb bones vendes gràcies a la frontera i el turisme. El primer
objectiu de qui fins ara ha estat la mà
dreta de Rosado és donar continuïtat
al projecte en el qual han treballat
conjuntament tot aquest temps.
Rosado, per la seva banda, amb el
nou càrrec de delegat de Valladolid,
s'ocuparà sobretot de mantenir una
plataforma de distribució zonal per a
les províncies de Valladolid, Palència
i Zamora, igual com fa Logista amb
Barcelona respecte a Catalunya. El
canvi de posició és una mobilitat «horitzontal», no només jeràrquica. Així,
funcionalment, parlem d'una província (Valladolid) amb una plataforma
logística que dóna servei a tres.

SUSANA ORTIZ
Va iniciar la seva carrera professional
l'any 2000 a Dragados y Construcciones, com a cap d'administració.
Posteriorment va treballar d'analista
a Banc Santander, i no va ser fins
l'any 2011 que es va incorporar a la
delegació de Logista a Girona. Aquí ha
desenvolupat funcions comercials i de
gestió aportant una àmplia experiència al col·lectiu d'expenedors. Acaba
de ser nomenada delegada de Logista
a Girona.

La nova delegada fa cinc anys que és a Girona, en excedència del sector de la banca, i forma part d'un equip comercial format per unes vuit persones que ara depenen d'ella.

Els cinc membres del Gremi d'Estanquers de Girona que van lliurar el
present a M.A. Rosado.
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MIGUEL ÁNGEL ROSADO
Va començar la seva carrera
professional l'any 1996 a la llavors
TABACALERA, i d'ençà ha passat per
diferents àrees del grup. Compta amb
una gran experiència gràcies a les
funcions de responsabilitat que ha
exercit a l'empresa com a cap del
departament comercial de la Zona
Centre, director de la Zona Nord, i
delegat de Logista a Girona.
Acaba de ser nomenat delegat
de Logista a Valladolid.

Els dos representants de Logista i Josep Marquès, delegat de Logista a Barcelona i responsable de la regió de Catalunya, van celebrar primer una trobada amistosa i més
endavant un dinar de cortesia amb cinc membres del Gremi d'Estanquers de Girona. Així, el president, Jaume Gou,
i l'assessor legal del Gremi, Joaquim Vidal, acompanyats
dels estanquers Montse Roca, Farners Puig i Joan Xifreu,
van lliurar a Rosado un petit detall de comiat en senyal
d'afecte, i van donar una càlida benvinguda a Ortiz. 

 De les sis delegades que LOGISTA té a l'Estat espanyol, dues estan a Catalunya (Girona i Lleida). Logista va registrar un benefici net de 46,1 MEUR en
el trimestre que va d'octubre a desembre de 2016. Aquesta xifra suposa
un increment del 86,1% respecte del mateix període de l'exercici interior.

ACTUALITAT PROVÍNCIES

«L'expenedor de tabac té
els dies comptats»
Amb aquest lema tan cridaner, Girona va impulsar sis trobades sectorials per
encarar amb èxit el futur del negoci.
 COMARQUES GIRONINES – GENER DE 2017

E

ls temps estan canviant i
l’estanquer s’ha de professionalitzar. Això ja no és una conjectura: és un fet. Aquesta afirmació
és la que el Gremi d’Estanquers de
Girona ha volgut transmetre en les
trobades sectorials organitzades a
FIGUERES, RIPOLL, OLOT, LLORET DE MAR,
GIRONA, BANYOLES i PALS.
Amb el lema «L'expenedor de tabac
té els dies comptats», el Gremi fa
al·lusió, no a la desaparició del concepte d’estanc com a negoci, com podria
semblar a un primer cop d’ull, sinó a
la desaparició de l’expenedor forjat
a la vieja usanza. Parlem d’aquella
persona que no aporta cap valor al
consumidor i «expedeix» com si, metafòricament parlant, fos una màquina
de tabac.
Mitjançant aquestes trobades de
diàleg, el Gremi ha insistit en què ha
de desaparèixer l’expenedor en la
forma en què l’hem conegut fins ara
per donar pas a un professional format, que coneix bé el seus productes
i que és capaç de transmetre aquests
coneixements als seus clients.
Els ponents JOAQUIM VIDAL i MONTSERRAT
ROCA, assessor legal del Gremi i estanquera de Figueres respectivament,
van insistir en la repercussió que això

pot tenir en el col·lectiu estanquer i en
la necessitat d’eliminar aquesta figura
passiva que pot fer trontollar el monopoli.

En moments convulsos cal acció
S’estan vivint moments convulsos
que afecten l’activitat de l’estanc: el
moviment independentista, les denúncies contra el president del Comisionado para el Mercado de Tabacos,
la guerra comercial entre empreses
tabaqueres, les sancions a estanquers, el contraban, la venda de tabac en branca...
En un context com aquest, l’acció que
ha de salvar el col·lectiu és la desaparició d’aquest expenedor que no proporciona cap servei al seu entorn i que
no valora la condició de concessionari,
amb tot el que això comporta.
D’aquesta xerrada, pensada més per
reflexionar que no pas per informar,
en van sortir interessants propostes
i conclusions. La reunió es dividia en
dos parts: la primera era una radiografia de la situació actual del sector
i la seva problemàtica; la segona part
es va plantejar com una reflexió de
com es fan les coses als estancs per
millorar i perquè es gestionin de manera més professional.

«Matem "l’expenedormàquina de vendre tabac".
Llarga vida a l’estanquer
professional!»
Radiografia
del sector
L’Estat necessita els ingressos del
tabac: 9.000.000 milions d’euros
Comisionado para
el Mercado de Tabacos
Organisme regulador del sector
Inspecció i sancions
Denúncies contra el seu president
i altres càrrecs

Estanquers
Baixada de vendes:
un 47% (2007-2015)
Inseguretat
Segon canal
Disgregació i individualisme
Més professionalització

Empreses tabaqueres
Guerra de preus
Promocions

Distribució
Logista: limitació del 50% en
compres «a botiga»
Accés al finançament de la saca

Software
El públic escolta atent les recomanacions dels experts a la trobada sectorial de Figueres.
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113 ESTANCS
ASSOCIATS
van participar
a les trobades
09-01 FIGUERES
Alt Empordà
Cercle d’Esports
Figuerenc

A Ripoll, els estanquers es van trobar al Casal del Poble.

Montserrat Roca, estanquera de Figueres, fent una
radiografia del sector a Lloret de Mar.

«Actitud positiva
i ser professionals.
Aquesta és la direcció»

Unió del sector, professionalització
i participació
Els 113 estancs que van assistir a les
trobades van situar la solució per reconduir la indústria i estabilitzar el
col·lectiu en la unió i professionalització dels estanquers, acompanyat
d’un canvi d’actitud cap a la participació.

10-01 LLORET DE MAR
Selva Marítima
Restaurant Il Brigantino
11-01 GIRONA
Selva Interior i Gironès
Seu del Gremi
d’Estanquers de Girona
16-01 RIPOLL
Ripollès i Cerdanya
Casal del Poble
(antic escorxador)
16-01 OLOT
La Garrotxa
Hotel la Perla

UNITAT. Tots a una i el Gremi de
Girona com a canalitzador dels
problemes i les propostes.

18-01 BANYOLES
Pla de l’Estany
Restaurant Can Xabanet

La mateixa OMS recomana el sistema de concessions que funciona
a l’Estat espanyol com aquell que
controla millor la venda de tabac.

20-01 PALS
Baix Empordà
Restaurant Ca la Teresa
Joaquim Vidal va fer la xerrada d'Olot.

MÀRQUETING A L'ESTANC

PROFESSIONALITAT. Actitud positiva i ser professionals. Aquesta
és la direcció.
Cal ser un sector que genera valor
afegit. Que no crea problemes
a l’Estat. Un sector professional
(venta a menors, sanitat, control
del contraban, diversificació controlada...).

1
3

Mirem amb ulls
de client

Preguntem-nos: «què
em demana l'entorn?»

Les cases comercials també ho
encaren d’aquesta forma i fan cursos de formació per a estanquers.
Rendibilitzar les oportunitats
del negoci. Com a professionals,
l’objectiu és guanyar diners, i per
tant, cal pensar en l’estanc de
manera oberta.
Anàlisi en tres fases: control de
despeses, control de compres i
estocs, màrqueting i visibilitat.

PARTICIPACIÓ. El Gremi pot ajudar a assolir tot això, i encoratja
a la participació amb:

2
4

Prioritzem allò
que ens interessa

I si fem reformes?

«L’estanquer s’ha
de professionalitzar»
 Les

La Fira del Tabac.
Apostant per la formació
i la informació als associats.
L’assemblea general.

trobades van merèixer una valoració molt alta i els estanquers es van
sentir ben assessorats i escoltats. En
acabar, qui així ho va voler va gaudir
d’un dinar o sopar entre col·legues, tot
fent apologia de tot allò que s’acabava
de concloure i proposar.
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Lleida vol oferir més protecció
als estancs associats
La Unió lleidatana ha iniciat negociacions amb Prosegur perquè aquest any els
estanquers ja es puguin beneficiar de descomptes especials i plans a mida.

L

a trobada va ser a la ciutat de Tàrrega, situada al
pas del riu Ondara i capital per excel·lència del teatre amateur. I és que en una demarcació d’àmplies
distàncies com aquesta, a Eugeni Rodríguez, president de
la Unió Provincial d’Estanquers de Lleida (UPELL), li agrada
«diversificar» les actuacions de la Junta per tot el territori,
«sempre que això sigui viable». El president entén molt bé
que, a Lleida, a diferència d’altres indrets del país, recórrer
els llargs quilòmetres que separen les localitats per participar a les activitats i compromisos de la UPELL pot suposar
un esforç important per a l’estanquer.
En aquesta ocasió ha estat PROSEGUR, empresa dedicada
a la seguretat, qui s’ha desplaçat a la ciutat per trobar-se
amb Rodríguez Cucurull per negociar una bona proposta
per als estancs de la Unió. La Unió, sempre alerta i al dia,
ha volgut apostar per una empresa de reconegut prestigi, «amb cara i ulls», que ofereixi el màxim de garanties
als comerços estanquers «i tingui capacitat per donar cobertura a absolutament tot el territori lleidatà, sense
distincions», va puntualitzar el president.
PRINCIPALS SERVEIS
A COMERÇOS
Alarmes
App Smart
Alarmes mòbils
Videovigilància
Control d’accessos
Servei d’intervenció
immediata
Protecció contra
incendis
Prosegur cloud
Zona segura
Actifog
Actishop
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Eugeni Rodríguez, president de la UPELL, i Joan Ceballos, responsable
de Prosegur a Lleida.

ELEMENTS MÉS DESTACATS DE L’OFERTA
D’ALARMES TRIPLE SEGURETAT
SEGURETAT ANTIINTRUSIÓ:
sensor amb vídeo d’alta qualitat, identificació
per codi, compromís 30 segons, custòdia de claus
i vigilants propis, centrals receptores, control via
app i web, tècnics instal·ladors certificats, anàlisi
cobertura GPRS.
SEGURETAT ANTIINHIBICIÓ:
Detecció de senyals d’interferència
(detecció i transmissió de senyals d’inhibició de
sistemes sense fils).
Possibilitat de doble comunicació GPRS/Ethernet
(Ethernet garanteix una comunicació ràpida i
un canal alternatiu de comunicació del senyal
d’alarma).

Properament la Unió farà arribar
una proposta detallada a tots els socis perquè coneguin els detalls de
l’oferta i, qui ho desitgi, s’hi aculli.
La negociació inclou un contracte de
col·laboració amb descomptes especials en la instal·lació d’alarmes i
altres aparells de seguretat. El servei
també pot ser integral i a mida per a
cada negoci.
L’entrevista la van celebrar el 26 de
gener Joan Ceballos, responsable
de Prosegur per a l’àrea de Lleida, i
el president Rodríguez, al seu estanc
de Tàrrega. 

SEGURETAT ANTISSABOTATGE:
panell ocult, silenciós, sirena separada,
panell amb detecció de desinstal·lació, panell
amb alimentació segura (doble alimentació).

 PROSEGUR és una empresa que s’ha convertit
en un referent global en el sector de la seguretat
privada. Està present a les principals ciutats del
país amb tres línies de negoci: Prosegur Alarmes, Prosegur Seguretat i Prosegur Cash.

ACTUALITAT PROVÍNCIES

Presó per als traficants de
la Seu d'Urgell
Quatre acusats han rebut penes de fins a dos anys de presó i també s'ha desarticulat
un grup criminal de contraban de tabac, amb deu persones més detingudes.
 LA SEU D'URGELL – HIVERN 2016-2017

A

LES
XIFRES

la Secció Fiscal de la GUÀRDIA CIVIL de la SEU D'URGELL
en aquests darrers anys se
l'hi ha girat més feina del compte,
principalment, i de llarg, a causa del
comerç il·lícit de productes de tabac,
altrament conegut i popularitzat, senzillament, com a contraban.

© Outisnn - Creative Commons

Recentment, quatre acusats de contraban a la Seu d'Urgell han rebut penes de
fins a dos anys de presó, a més de les
respectives multes de prop de 44.000
i 22.000 euros. El delicte: traficar amb
6.000 paquets de tabac, valorats en
prop de 22.000 euros, amagats al doble fons de vehicles. D'això ja fa gairebé un any i mig, el juliol de 2015, i les
aventures contrabandistes no sempre
tenen el final feliç que desitgem, perquè els delinqüents finalment evitaran
l'entrada a garjola perquè no tenen antecedents penals i no pertanyen a cap
grup criminal, sinó a una mateixa família. Tot i això, la UPELL, Unió Provincial
d'Estanquers de Lleida, celebra aquesta
sentència. Si més no, rebre una pena
de presó fa que la llaminadura es torni
amarga i el tràfic de cigarretes no sigui
una opció tan «fàcil i atractiva».

LA SEU
D'URGELL

PRULLANS

8

vehicles
requisats

10
ARDÈVOL

2

persones
detingudes

ingressos
a presó

4.262

paquets de
cigarretes
de tabac ros (diverses
marques) decomissats

LLEIDA

Deu detinguts per més de mig
milió d'euros en tabac de
contraban procedent d'Andorra
Els introduïen per la Seu d'Urgell i
els van desmantellar el novembre
passat. En aquesta ocasió es tractava d'un important grup de crim organitzat desarticulat després d'una
extensa investigació. Es van detenir
deu persones, entre elles transportistes i responsables financers del
grup, i també un dels màxims responsables de les actuacions contrabandistes de la zona.
Els criminals eren persones de les
comarques de L'ALT URGELL i LA
CERDANYA, i D'ANDORRA, que passaven per muntanya fardos de tabac
de contraban procedent d'Andorra.
La Guàrdia Civil va trigar tres dies
a portar a terme l'operativa, que va
acabar destapant una extensa xarxa
de col·laboradors —cadascun amb
tasques molts específiques, com
ara el monitoratge del transport o la
contravigilància—, i la ubicació del
tabac emmagatzemat en una finca
d'Ardèvol (Prullans).

17.775

euros és
el valor
del tabac decomissat
Hi han intervingut:
Secció Fiscal de la Seu d'Urgell;
Equip Territorial de la Policia
Judicial de la Seu d’Urgell, Secció
de Duanes de la Farga de Moles,
seus de Solsona i Puigcerdà
(Girona); Centre Nacional Europeu
de Coordinació per a la Vigilància
de Fronteres

Les autoritats policials van detectar
que aquest tabac es distribuïa a, com
a mínim, altres destinacions de la Península, i que ho feien perfectament
equipats amb vehicles de gran capacitat i prenent mesures de seguretat.
La UPELL es mostra satisfeta i hi veu
els resultats de l'esforç fet conjuntament amb la resta d'associacions de
la Federació Catalana d'Estanquers
per conscienciar i treballar mà a mà
amb les autoritats policials i judicials,
que «estan molt alerta de la nostra
problemàtica». 
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GESTANCO TPV WIN
Programa de gestió d’estancs

Gestanco WIN és un programa complet, molt senzill i intuïtiu,
creat per i per a expenedors de tabac, que s’ha convertit en els
darrers anys en el líder del mercat de la gestió d’estancs.

Defineix etiquetes de fitxers de dades especificats anteriorment mitjançant un seguit de formats estàndard o bé creats
per l’usuari.

Incorpora les darreres tècniques de programació i permet que
el seu ús sigui senzill, còmode i ràpid per a l’usuari. La lectura
automàtica dels codis de barres ja inclosos proporciona una alta
seguretat i rapidesa en la venda i maneig dels articles.

L’apartat de magatzem permet portar el control de les entrades i sortides dels articles actualitzant automàticament l’estoc,
preus mitjos, beneficis, entrades i sortides mensuals i anuals, fer
altes d’articles no existents, etc.

Sempre al dia

Incorpora la gestió de diversos tipus de comandes als diferents
distribuïdors que conté la base de dades, i es pot optar per
l’enviament a través d’Internet, correu electrònic i també fax.

Gestanco TPV està pensat per donar servei a l’estanquer i que
aquest gairebé no tingui que preocupar-se de res. El programa s’actualitza automàticament, la qual cosa permet que estigui sempre a punt, i quan hi ha variacions de preu, aquests
s’incorporen automàticament al programa només prement una
tecla.

Tot és més fàcil amb Gestanco TPV
Possibilitat de treballar en mode multilloc des de diversos punts
de venda per a les expenedories que disposin de més d’un ordinador en el seu establiment.
Permet les altes, baixes, modificacions, consultes de clients, articles, proveïdors, venedors, tipus d’IVA, formes de pagament,
rebuts a compte, pagaments de caixa, factures, albarans, rebuts
i escandalls d’articles. I també el control de bancs, agenda,
calendari, etc. Des de la gestió de vendes tindrem accés a la majoria dels processos existents en el programa: obtenir tiquets,
factures, albarans, pagament amb targetes de crèdit, altes de
clients o articles, controlar l’estoc, deutes de clients, recàrregues
telefòniques, canviar empresa, etc. A banda de disposar de fins
a 10 vendes en espera.
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Les dades sempre al teu estanc
Les teves dades de facturació, clients i articles estaran emmagatzemades a l’ordinador de l’estanc, i sempre en tindràs el control,
mai a servidors externs sense opció de modificació i rectificació.
Això permetria, en cas d’avaria, tornar a instal·lar el programa i
carregar les dades de la còpia en qüestió de minuts.

Llei Comisionado para el Mercado de Tabacos
Permet a l’estanquer atendre fàcilment l’exportació de dades entre dates i amb un sol clic de les demandes d’informació sobre
les vendes diàries que pogués realitzar el Comisionado para el
Mercado de Tabacos en el transcurs d’una inspecció (conforme
a la nova llei de 14/2013).
Western Unión. Enllaç des de l’aplicació als pagaments i girs internacionals.
Control de venedors. Accés de dades estadístiques de les vendes
realitzades per cadascun dels venedors.

PUBLIREPORTATGE
Manteniment Gestanco TPV
El servei de manteniment ofereix una atenció personalitzada
per a qualsevol tipus d’incidència sobre el programa, bé sigui
d’instal·lació, de consulta o de corrupció de fitxers. La contractació del manteniment és important per a tots aquells usuaris de
Gestanco TPV, ja que suposa que es repari sense càrrecs.
El Servei d’Assistència Tècnica (SAT) inclou els següents
serveis:

P Solució y reparació dels possibles errors que puguin
succeir en l’execució del programa Gestanco TPV.

P Ajuda en la configuració dels diferents sistemes relacionats
amb el correcte funcionament del programa.

P Informació sobre actualitzacions del software.
P Atenció telefònica per a consultes o incidències sobre el
programa Gestanco TPV.

Aquest servei no està inclòs en el preu del programa de gestió,
per la qual cosa només hi tindran accés els usuaris que disposin
del corresponent contracte en vigor.

Compatible amb qualsevol tipus d’ordinador

Sistema operatiu Windows Xp, Vista, Windows 7, 8 i 10
Compra de Gestanco TPV

983 23 25 97
91 308 36 66

Per adquirir Gestanco TPV, millorar la gestió del seu negoci i
disposar dels grans avantatges que aquest programa proporciona
en la gestió de l’estanc, poden informar-se en els telèfons:

		
Associats
Programa
100 €
Llocs en xarxa
50 €
Manteniment
100 €
Manteniment en xarxa
50 €

No associats
600 €
300 €
200 €
100 €
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Il·luminació i rètols: no badem!
Tarragona adverteix de tenir cura amb la il·luminació i els rètols de prestatgeries
i expositors. S'han donat els primers casos d'inspeccions a la província.
 COMARQUES DE TARRAGONA – PRIMER TRIMESTRE DE 2017

U

n moble més il·luminat que la
resta de mobles que hi havia a
l'estanc. Aquest va ser el motiu d'una inspecció a la demarcació
tarragonina que va merèixer un tracte
especial a la darrera reunió de Junta
del Gremi d'Estanquers de la Província de Tarragona.
L'entitat es manté ferma en el seu esforç de «trobar una solució a la problemàtica dels preceptes que poden
ser objecte de més d'una interpretació legal» i que indueixen a caure,
potser involuntàriament, en suposades infraccions, apunta Josep Servera, president de l'esmentat Gremi i de
la Federació Catalana d'Estanquers.
L'establiment tarragoní va ser el primer cas que hem conegut a Catalunya d'un estanc expedientat per
motius d'il·luminació. Les màquines expenedores, per altra banda, ja
han causat l'aixecament de diverses
actes i els aclariments interpretatius
d'aquesta normativa confusa són un
destret comú a tot el territori.

ELS CONSELLS DE L'EXPERT
ELS COMERCIALS SÓN EXPERTS EN VENDES.
EN LLEIS, EL MILLOR ASSESSOR ÉS LA NOSTRA ASSOCIACIÓ
Lògicament, l'estanquer s'assessora en la figura de l'agent comercial
per trobar la forma més eficient de vendre un producte desitjat. Però no
hem d'oblidar que el comercial és precisament això: un comercial; un
expert en vendes, no en interpretar lleis. Qui ens ha d'assessorar és la
nostra associació provincial, o la Federació Catalana.

NO ENS VENGUEM LA SORT PER UNA CAIXA D'ENCENEDORS
Davant del dubte, precaució.

IGUALTAT I SENTIT COMÚ
Si no incloem l'expositor d'una marca, estarem incomplint la llei. Si en
destaquem una més que una altra, també. Com veiem, aquest «destacar»
pot ser per raons de llum, de rètols, de situació... Davant d'aquesta vaguetat conceptual, intentem donar el tracte d'igualtat amb sentit comú.

FEM FOTOGRAFIES
Si l'autoritat inspectora pren fotografies d'un moble expositor
il·luminat, cal que tot seguit nosaltres també fem les nostres pròpies fotografies del moble i de tot l'establiment, amb perspectiva. El Comisionado probablement resoldrà l'expedient en base a les imatges gràfiques
aportades, per això és important que tinguem les nostres.

EVITEM QUE S'OBRI L'EXPEDIENT SANCIONADOR
Hem de contactar i fer arribar tota la informació al nostre assessor
legal tan punt s'aixequi l'acta —no quan ens expedientin—, perquè així
se'ns podrà defensar en el plec de descàrrec i evitar que s'obri un expedient sancionador. L'experiència ens diu que una vegada obert, ja no hi
ha volta enrere, i si es guanya, es guanya als tribunals.

GRATUÏT
Us recordem que la vostra associació i la Federació us atendran gratuïtament per orientar-vos en cas d'inspecció i aixecament d'acta.
Us ha aconsellat XAVIER TAMAREU, advocat expert en expenedories de tabac
i assessor legal de la Federació Catalana d'Estanquers.
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Tinc bombetes més intenses que
altres: estic infringint la llei?
Doncs potser sí..., o potser no. Aquesta falta de seguretat jurídica fa sentir
desprotegit a l'estanquer, «perquè
ningú pot estar segur del cert de què
està bé», expressa Joseba Gutiérrez,
vicepresident del Gremi tarragoní.
Per això la voluntat del Gremi no és
altra que intentar establir una forma
de procedir unificada a la qual atenirse i poder assessorar sobre com disposar dels productes a l'estanc. «Una
fita que només s'aconseguirà amb
el benentès d'un bon diàleg aclaridor amb les autoritats i la màxima
col·laboració del col·lectiu estanquer», manifesten ambdós membres
de la Junta.

Josep Servera, president de la Federació Catalana d'Estanquers
i del Gremi d'Estanquers de la Província de Tarragona, i Joseba
Gutiérrez, vicepresident d'aquest mateix Gremi.

El cas del comerç tarragoní es va generar arran d'un estanc que tenia tres
armaris, i d'aquests tres, només n'hi
havia un d'il·luminat. Un estanquer
podria entendre que ha posat un llum
allà on li feia més falta per veure-hi més
bé. La Guàrdia Civil, o el Comisionado,

per contra, podrien interpretar —al
marge de si l'estanquer s'hi veu bé o
no—, que perquè no hi hagi desigualtats els armaris han d'estar il·luminats
tots tres—o no ho ha d'estar cap—, i
a més, ho han d'estar al mateix nivell
—no un més que l'altre. 

Tarragona posa novament la
seguretat al capdavant
Els estanquers tarragonins demanen a Mossos una implicació encara més activa
i més recomanacions de seguretat.
 TARRAGONA – HIVERN 2016-2017

M

olt pocs robatoris, però més
especialitzats, als estancs
de la província de Tarragona: aquest és el balanç del treball fet
conjuntament entre els estanquers
tarragonins i MOSSOS D’ESQUADRA,
que van centrar la campanya de les
festes nadalenques en la prevenció i
en més vigilància.
TARRAGONA – 26 DE GENER DE 2017. Reunió de seguiment amb Mossos. D'esquerre a dreta:
els mossos Octavi Jesús Ruano i Jordi Pedret amb Joseba Gutiérrez i Raúl Rubio, del Gremi
d'estanquers tarragoní.

Joseba Gutiérrez, vicepresident primer del Gremi d’Estanquers de la
Província de Tarragona, i Raúl Rubio, vicepresident segon, van donar
l’enhorabona al nou sotscap de la
REGIÓ POLICIAL CAMP TARRAGONA, Octavi Jesús Ruano, per la tasca desenvolupada fins ara amb el seu equip
de Mossos. Ruano estava acompanyat
pel caporal Jordi Pedret, que assisteix
habitualment a les trobades trimestrals de seguiment.
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ACTUALITAT PROVÍNCIES

Els agents, que es van mostrar molt receptius, van recordar i fer una crida a la
cooperació perquè els estanquers informin de persones sospitoses i se’ls faci
arribar la major quantitat d’informació,
i el més ràpidament possible, ja que
pot ser molt important per prevenir delictes. Gràcies a la informació rebuda
durant els darrers mesos s’han pogut
resoldre casos i fer detencions.
També van insistir als representants
del col·lectiu que recomanin als estancs seguir les indicacions del cos
policial, del Gremi i del Protocol
de seguretat pel que fa a mesures
d’autoprotecció, ja que són fruit de
molts anys d’observació i experiència.
Gutiérrez i Rubio van excusar l’assistència de Josep Servera, president del
Gremi d’Estanquers de la Província de
Tarragona i de la Federació Catalana
d’Estanquers, que no va poder acudir a
la reunió. Com és habitual, el Gremi de
Tarragona ha valorat molt positivament
la feina de Mossos d’Esquadra i considera que s’està seguint la línia adequada.
Mossos, per la seva banda, ha convidat
el Gremi a visitar el departament del
112 i van acordar una propera trobada
amb els agents de la REGIÓ POLICIAL DE
TERRES DE L’EBRE.
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Tot i la bonança, els estanquers han
demanat en aquesta ocasió una implicació encara més activa dels agents, en
el sentit que siguin ells mateixos que
recomanin les mesures de seguretat
als estancs, segons valorin en cada
cas. Van sol·licitar més apropament del
cos dels Mossos als estancs agremiats
amb visites més continuades, perquè
així se senten més protegits.

RECORDEU!
LA SACA
SEMPRE CAL ANAR DIRECTE DEL MAGATZEM A L'ESTANC, sense fer cap tipus de parada
per fer encàrrecs, esmorzar, etc.

CAL VIGILAR QUE NO ENS SEGUEIXIN. Si percebeu, o sospiteu que ho fan, feu
alguna maniobra absurda (com donar una volta sencera a una rotonda,
per exemple) per veure si el cotxe se'n va o si segueix darrere vostre.
En el cas que detecteu que us segueixen, és aconsellable que aneu en
direcció a la comissaria de policia més propera.
Quan descarregueu el tabac, ASSEGUREU-VOS QUE EL COTXE NO QUEDA MAI SOL, i en
cas que quedi sol, que HEU TANCAT CORRECTAMENT TOTES LES PORTES. ASSEGUREU-VOS
QUE ESTAN TANCADES ACCIONANT EL PANY, ja que de vegades fan servir
inhibidors de senyal que tot i tancar-les accionant el comandament
a distància, les portes continuen obertes.

FURTS
S'han tornat a produir furts a establiments agafant els cartons de sobre
el taulell i marxant sense pagar. NO DEIXEU MAI EL TABAC A L'ABAST DEL CLIENT fins
que hagi efectuat el pagament.

DENÚNCIA
Denuncieu qualsevol furt o robatori que patiu, per petit que sigui.
Només si denunciem tots els furts i robatoris que hi ha al sector podrem treure aquestes persones de la circulació.

Uneix-te al gremi o associació de la teva província!
Unió Provincial
d’Estanquers de Lleida
Gremi d’Estanquers de la
Província de Tarragona
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Gremi d’Estanquers
de Girona
Unió Provincial
d’Estanquers de Barcelona
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EQUIP DE VENDES: JTI

La força de les vendes
L'equip humà de JTI – Japan Tobacco International
Perquè darrere d'un gran producte o empresa,
sempre hi ha aquest intangible que és la seva
força de vendes, l'equip humà de referència
que ens atén i en qui confiem.

E

l nostre interlocutor d’avui és Josep Cadena,
area field manager de JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL. L’acompanya en aquesta aventura empresarial un equip format per quatre district field manager
—Esteve Samitier, Leo Stano, Sebastián Bordoy i Daniel
Estébanez— i els trade marketer Lluís Ariño (Barcelona),
Josep Sabaté (Tarragona), Xavier Claramunt (Balears),
Oscar Pardo (Lleida), i Santi Matas (Girona).
En Josep lidera l’equip d’agents comercials que constitueix
la força de vendes de JTI a Catalunya i Balears: un equip
forjat per assistir a l’estanquer i ajudar-lo a conèixer més
bé els productes que comercialitza per millorar les vendes
del seu establiment. Fa vint-i-nou anys que desenvolupa
la seva activitat professional a JTI, l’empresa on ha crescut professionalment, i es considera un autèntic privilegiat
de poder treballar, junt amb el seu equip, amb i per al
col·lectiu d’estanquers.

La seva experiència en el ram és ben dilatada. Del 1988 al
2003, any en què va ser nombrat area field manager, va
treballar als estancs de Catalunya i Balears. Ja amb el nou
càrrec, i fins a 2012, que es va establir de nou a Catalunya
—concretament a Barcelona— es va ocupar de la regió comercial de Llevant i Múrcia, una etapa de la qual guarda
«molt bons records dels seus estancs».
Al llarg d’aquests anys ha pogut comprovar com s’han
professionalitzat molts dels seus clients [estanquers]
d’antany, «i això demostra el dinamisme i l’evolució que
ha viscut el sector».
Com aprecia la relació del seu equip comercial amb els
estanquers de Catalunya?
L’equip comercial de JTI sempre ens hem caracteritzat
per tenir una clara vocació de servei cap als estancs, i
això ha fet que se’ns percebi com un
referent dins del sector. Aquesta visió ens omple d’orgull i ens encoratja a seguir treballant i col·laborant
per millorar la forma d’entendre
aquest negoci i minimitzar les dificultats.
Com aconseguiu aquesta aproximació?
A través de les visites —qualitatives
i d’altra índole— que fem a les expenedories, i donant molta importància
a impulsar l’establiment de cada estanquer. Per això establim plantejaments que redundin en una millora
global del seu negoci, i fins i tot impartim formació específica.
Formació en vendes pensada per a
l’estanquer?

Josep Cadena, area field manager de Japan Tobacco International.
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D’això es tracta, sí. Formació per entendre els diferents comportaments
dels consumidors, les tendències, els

EQUIP DE VENDES: JTI

Trade marketer de JTI: Lluís Ariño (Barcelona), Josep Sabaté (Tarragona),
Xavier Claramunt (Balears), Oscar Pardo (Lleida), Santi Matas (Girona).

«Els volums de la indústria
s'estabilitzaran»
segments, i les marques. En definitiva, volem que ens vegin com uns aliats que els ajudem i assessorem de la
millor forma.
I això es transforma en bons resultats?
Aquest enfocament comercial està essent ben valorat,
com ho demostra que JTI és la companyia líder en aquest
mercat, i som els que més hem crescut en el segment del
tabac d’embolicar [i d’això n’estem especialment orgullosos!]. D’acord amb una enquesta als estanquers que va
realitzar una empresa especialitzada, JTI és la companyia
amb la que hi ha un nivell de satisfacció més alt.

District field manager de JTI: Esteve Samitier, Leo Stano, Sebastián
Bordoy i Daniel Estébanez.

Cal dedicar temps i oferir un tracte personalitzat als
nostres estancs. Cert?
Per descomptat. L’efectivitat de la relació comercial comença per establir una relació cordial i de proximitat
amb els clients, que sens dubte evoluciona amb el pas del
temps. Molts dels nostres comercials fa anys que visiten
el mateixos clients, i això en ajuda a cimentar aquesta relació.
I cada client té les seves pròpies característiques.
Per això és fonamental donar un tracte personalitzat i
adaptat a les circumstàncies de cadascú. Un bon comercial
—i a JTI ens preuem que sigui així— ha d’entendre què
li cal a cada client i adaptar la seva activitat comercial a
aquestes diferents necessitats.
Estarem d’acord que això exigeix molta dedicació, i no
escatimar en recursos.
A JTI tenim un equip comercial ampli que ens permet donar
la cobertura adequada per atendre els nostres clients de
forma molt especial i informar-los de la nostra activitat comercial. A LLEIDA, l’Oscar Pardo atén els nostres estanquers;
a TARRAGONA, ho fa en Josep Sabaté; a BARCELONA, en Lluís
Ariño; i a GIRONA, en Santi Matas.
Parlem de les vendes. Com valoreu la sortida dels vostres productes?

«El 2017 arribaran més
innovacions de productes»

Fonamental. Els estanquers són un eslavó crucial per fer
arribar els productes de JTI als consumidors: disposar dels
estocs necessaris per satisfer la demanda; mostrar als
compradors els productes en els lineals de forma ordenada per facilitar-ne l’elecció; explicar-los les característiques de cadascun... Tot això és una labor molt important
que avui en dia, els estanquers, porten a terme amb gran
professionalitat.
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«Volem que els estanquers
ens vegin com uns aliats»
Molts dels estancs són establiments no massa grans, i
presentar-hi tota l’oferta actual és tot un repte...
La nostra és una indústria molt dinàmica, de fabricants
que oferim gammes molt àmplies i a més, en una enorme
varietat de formats i categories. Arranjar tot aquest ventall
de productes als lineals no és fàcil, perquè cal conjugar
una disposició que faciliti despatxar amb rapidesa amb
una presentació vistosa que ajudi els consumidors a distingir cada marca.
Què opina de la forma com els estancs de Catalunya
presenten els productes?
En els darrers anys hi ha hagut una millora important: s’ha
renovat el mobiliari i els lineals estan més ben estructurats. Per això a la majoria d’estancs, la presentació és molt
adequada.
Com pensa vostè que es podrien millorar les vendes?
Les vendes de les nostres marques vénen determinades
per la demanda que en fan els consumidors. El nostre esforç comercial se centra a informar els fumadors de les
característiques dels nostres productes per fidelitzar-los
o, si són fumadors d’altres marques, perquè s’animin a
provar les nostres.
Aquesta fidelització i captació de nous clients, com
l’aconseguiu?
Als estancs. Els nostres comercials hi organitzen diversitat
d’activitats de comunicació i promoció. La millor manera
que les nostres marques es venguin més és desenvolupant
aquestes accions promocionals amb la màxima efectivitat.
Aquesta és la principal comesa dels comercials de JTI.

JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL és la divisió
internacional de JAPAN TOBACCO (JT), una de les
empreses mundials més importants en la fabricació,
comercialització i venda de productes de tabac. Amb
seu a Ginebra, hi treballen prop de 27.000 persones
a 73 països. JTI IBERIA inclou els mercats de l'Estat
espanyol (Península i Illes Balears), les Illes Canàries,
Portugal, Andorra i Gibraltar. Posseeix marques de
reconegut prestigi com Winston, Camel o Benson &
Hedges, els cigars Rex o Calisto, i és un referent en
tabac d'embolicar i entubar (Domingo), entre altres.

Calen nous productes al mercat?
El llançament de nous productes demostra el dinamisme
de la nostra indústria i de com adaptem constantment
les gammes de productes a les demandes dels consumidors. El tabac d’embolicar n’és un magnífic exemple. En
aquesta categoria, tots els fabricants hem fet un esforç
important per adaptar els gramatges, tipus de barreges,
etc. a les necessitats dels fumadors. Alguns volen tabac
«d’embolicar»; d’altres, «d’entubar», i així fins cobrir tots
els gustos. Per això és important que trobin totes aquestes
varietats als estancs.
Quina percepció té de la situació actual del mercat?
Hem passat diversos anys de crisis que han tingut un impacte al mercat. Els volums han caigut de forma important,
ha pujat el contraban... però afortunadament, la situació
econòmica del país ha millorat i això està fent que el mercat comenci a donar senyals d’estabilitat. Entreveig que
l’any 2017, pel que fa al volum del mercat, serà de consolidació.
I pel que fa als canvis legislatius?
S’estan fent els ajustaments requerits per la nova Directiva
europea del tabac amb tota normalitat. I amb la recent pujada dels impostos, penso que també hi haurà estabilitat
en l’àmbit fiscal.
Així doncs, contemplem el 2017 amb optimisme.
La millora de la situació econòmica farà que els volums
de la indústria s’estabilitzin i que el contraban continuï
baixant. Sens dubte, continuarà essent un mercat dinàmic
i reptador, i arribaran més innovacions de productes.
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Josep Cadena finalitza aquesta entrevista amb bons auguris: «Nosaltres, a JTI, seguirem posant tota la nostra energia en oferir als nostres consumidors les millors marques
i en seguir construint relacions comercials de qualitat amb
tots els nostres clients».

JTI a la Fira del Tabac de Girona. MAIG 2016.
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NOVETATS
Macanudo Inspirado Black
Combinació de fortalesa i sabor
Cada marca té un estil propi i un sabor característic,
però cada vitola pot, alhora, proporcionar sabors
distints. Les noves incorporacions a la línia Macanudo
Inspirado presenten cadascuna unes particularitats que
les fan úniques.

LLIGADA

Tripa: Jamastra (Hondures); Estelí (Nicaragua);
Olor i Piloto Cubano (República Dominicana)
Subcapa (capote): Vega Especial
(República Dominicana)
Capa: Habano Connecticut (EUA). Sedosa, brillant i fosca

La sèrie Macanudo Inspirado Black continua amb la línia de l'Inspirado Orange. Es tracta d'un cigar feta a mà
elaborat amb tabacs d'Hondures, Nicaragua i República
Dominicana. Presenta una fumada plena i dolça; tot
un repte, perquè per mantenir la fortalesa, sovint cal
sacrificar el sabor. Això s'aconsegueix amb una barreja
intensa i amb cos que acaba amb una capa sun-grown
(al sol) de tabac cultivat en els sòls sorrencs de les
plantacions de la hacienda THRALL, de les més antigues
d'Estats Units. És una capa sedosa i exclusiva Habano
Connecticut.

MACANUDO INSPIRADO GORDITO
LONGITUD: 114 mm
CALIBRE (CEPO): 54 - W 21 mm
PRESENTACIÓ: caixa de 10 cigars
PREU DE VENDA: 6,40 euros/cigar
MACANUDO INSPIRADO CAÑONAZO
LONGITUD: 146 mm
CALIBRE (CEPO): 52 - W 22 mm
PRESENTACIÓ: caixa de 10 cigars
PREU DE VENDA: 6,90 euros/cigar

La subcapa (capote) Vega Especial és exclusiva d'STG
i es cultiva a República Dominicana. Contribueix a
aconseguir aquesta combinació de sabors excepcionals
amb fortalesa, que és el que fa aquesta barreja tan
especial.

MACANUDO INSPIRADO ROBUSTO
LONGITUD: 127 mm
CALIBRE (CEPO): 50 - W 20 mm
PRESENTACIÓ: caixa de 10 cigars
PREU DE VENDA: 6,70 euros/cigar

Les fulles de la tripa, de la part central de la planta
(secos), aporten un càlid toc de sabor i intensifiquen la
fortalesa. Les fulles dels pisos superiors de la planta
(ligeros), la magnifiquen.
Macanudo Inspirado Black promet, i valgui la redundància, bons moments d'inspiració.

MACANUDO INSPIRADO GIGANTE
LONGITUD: 152 mm
CALIBRE (CEPO): 60 - W 24 mm
PRESENTACIÓ: caixa de 10 cigars
PREU DE VENDA: 7,80 euros/cigar
PRODUCTE FINAL

Sabor: notes dolces, cremoses, amb aroma
de cacau, i notes picants
Fortalesa: alta
Fumada: plena i dolça
COMERCIALITZA: STG – SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP

© STG

 Macanudo Inspirado es va convertir en un èxit entre els
fumadors de tot el planeta des del seu llançament el 2014,
i s'han anat incorporant noves vitoles a les línies MACANUDO
INSPIRADO BLACK i MACANUDO INSPIRADO ORANGE. La línia Macanudo
Inspirado Black es va presentar per primera vegada a la fira
Inter Tabac, l'any 2015.

Revista trimestral de la Federació Catalana d'Estanquers

37

ENTREVISTA

Joaquim Vidal,
consells d'expert per
a estancs actuals

«Assessorar no és tan sols una pràctica professional per
solucionar problemes i tapar focs; també presto el meu
servei per donar eficàcia i seguretat jurídica a l'estanquer».
I la fórmula funciona, perquè ja fa disset anys que els
expenedors es guien pel seus consells i apliquen les seves
recomanacions legals amb tota confiança.
Nascut al poble d'Anglès, a l'interior, actualment viu a Girona.
És un gran nedador, però amb tres fills petits i un sector tabaquer revolucionat, se li fa
complicat trobar temps per a l'esport i per a la lectura, la seva altra gran afició.

Ras i curt
Joaquim Vidal Gambín
Assessor legal del GREMI D'ESTANQUERS DE GIRONA des de fa 17 anys. Actualment en té 46.
Advocat especialista en legislació del sector del tabac, ha cursat formacions específiques
d'aquesta disciplina i reciclatges continuats d'adaptació a les noves normes. També ha
realitzat altres formacions especifiques d'aquest ram en camps com el tabac d'embolicar
i entubar, el tabac de pipa o els cigars.
Advocat per compte propi en les parcel·les de dret civil i penal, i en concret en els camps
del dret civil català, els accidents de circulació, la jurisdicció de menors i la violència de
gènere.
Col·laborador de la FEDERACIÓ CATALANA D’ESTANQUERS amb l'aportació de coneixements i
assessorament en la implantació de diversos projectes, com el «Protocol de directrius de
seguretat» i la Campanya de Seguretat amb Mossos d'Esquadra.
En els darrers anys ha assessorat en l'aspecte legal estancs gironins de tota tipologia: de
costa, fronterers, grans estancs, petits comerços amb venda complementària, i punts de
venda amb recàrrec, entre altres.
Creador de les Píndoles legals, petits apunts de dret tabaquer redactats en un llenguatge
proper i amable per a l'estanquer. Es divulguen amb periodicitat regular per mitjans
electrònic.
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E

n els seus vint anys de trajectòria com a advocat les ha vistes
de tots colors, però quan li parlem de tabac ens respon ràpidament,
amb certa expressió de preocupació,
que «el sector està revolucionat».
El coneixement de la problemàtica
i les circumstàncies que configuren
el marc d'actuació de l'activitat estanquera supleixen les carències en
assessorament legal que tradicionalment hi ha hagut al ram. En Joaquim
s'ocupa de cobrir aquestes mancances, que en part van cobrir inicialment
especialistes d'altres sectors, però que
en el cas dels estancs «és precisament
molt important que es gestioni tot de
forma integral per estar segurs que no
la pifiem».
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Assessor legal del Gremi
d’Estanquers de Girona i advocat
per compte propi, brinda
orientació professional
d'acord amb les modernes
necessitats dels estancs

Joaquim Vidal

Espero que amb el temps pugui dir
que, en algun moment, els estanquers
s'han adonat que l’associació ha de
ser el seu consultor de capçalera
Quines són les principals matèries
en què ajudes als estanquers?
Assessorament sobre el seu dia a dia:
problemes amb els PVR —Punts de
Venda amb Recàrrec—; informació i
aclariments de com s’apliquen determinades directrius del Comisionado
para el Mercado de Tabacos (sigui
per visibilitats, publicitat, noves tecnologies, etc.); com s'ha d’afrontar la
successió del negoci (venda, traspàs
a fills o familiars...) i similars.
Què fa exactament un assessor legal en una associació d’estanquers?
Tenim quatre tasques principals:
En primer lloc, assessorar a l'entitat
[el Gremi] en tot allò que li pot ser
necessari per al funcionament intern (actes, assemblees, estatuts...).
També assessorar-lo en les modificacions legals que es produeixen i
les que haurien de produir-se per tal

que el sector es reguli de la millor
manera possible. La tercera consisteix a fer una labor d’informació i
prevenció vers els estanquers respecte a l’aplicació de les lleis sectorials. I la quarta i darrera tasca és la
defensa directa dels estanquers, bé
perquè se’ls ha aixecat alguna acta,
bé perquè necessiten recolzament
en algun àmbit de la seva actuació
professional.

Què destaques de la teva funció
d’assessor legal al Gremi?
La funció de servei: esvair dubtes i
donar tranquil·litat al treball dels estanquers. I que estem sempre actualitzats i al dia perquè ens formem,
la qual cosa és un descans i una garantia per a ells.
Sempre a punt i sempre al dia.
Som els primers que rebem la informació del sector. I el fet d’estar en
contacte amb els estanquers ens
proporciona informació de com és la
seva realitat. Això és molt útil per poder assessorar adequadament.
La legislació del món estanquer és
multidisciplinària, enrevessada i difícil d’interpretar. Com es pot complir amb tot sense patir?
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El quid de la qüestió no rau tant en
la complexitat de la norma en sí (que
també), sinó en la interpretació que
d’aquesta norma en fa l’organisme
regulador. És evident que la norma és
una, però aquí el que val és la interpretació que d’aquesta norma en fa
«l’àrbitre».
En un símil futbolístic, una mateixa
falta por ser falta, targeta groga,
o targeta vermella, en funció de
l’apreciació de l’àrbitre. Llavors, el
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comitè de competició emet el seu
criteri en via de recurs. Doncs en el
nostre sector és igual. Malgrat que
sapiguem què diu la llei, el que importa és saber, o preveure, quina
serà la interpretació del «comitè de
competició», que en el nostre cas, és
el COMISIONADO PARA EL MERCADO DE
TABACOS (CMT), i els àrbitres al camp
de joc, són els agents de la GUÀRDIA
CIVIL.

Que ens facin
una inspecció
no vol dir que ens
aixequin acta
inspecció ens comporti l’aixecament
d’una acta. Tampoc en aquest cas ens
hem d’espantar. La Guàrdia Civil, si
té algun dubte, sempre aixecarà acta.

Podrem preveure o albirar quina
serà la interpretació del nostre «comitè»?

Aixecar acta no implica, doncs, sanció?

Nosaltres intentem unificar criteris
d’inspecció amb la Guàrdia Civil i transmetre als nostres associats el criteri del
CMT per tal que tinguin una certa «seguretat» en la seva actuació del dia a
dia. Tot això ho fem per tal que puguin
treballar sense patir. Però les interpretacions del CMT normalment són restrictives i gairebé mai tenen la claredat
que nosaltres desitjaríem.

No, no. Una altra cosa seria que
aquesta acta comporti l’inici d’un
expedient sancionador. I tot i així,
tampoc és de rebut que aquest expedient acabi en sanció. Tenim dret a
fer al·legacions, aportar proves, etc...
I si finalment aquest expedient acaba
en sanció, encara tindrem la possibilitat d’instar el procediment contenciós-administratiu corresponent per
defensar allò que creiem que ha estat
sancionat de manera incorrecta.

Quan sentim a parlar d’inspeccions,
tots tremolem. Per què patim tant
si ho tenim tot bé?
No ens ha d’espantar que ens inspeccioni la Guàrdia Civil: és la seva
feina. El que passa és que patim perquè, com he dit abans, les lleis, per
una banda, diuen una cosa (la que
sigui) i el Comisionado, per una altra,
fa la interpretació d'aquesta llei. I la
Guàrdia Civil, consegüentment, fa la
seva labor d’inspecció basant-se en
aquestes dues lectures legals, a les
quals s'hi suma el seu propi criteri.
De tota manera, repeteixo, no ens
han d’espantar les inspeccions.

Què ha de fer un estanquer si rep
una inspecció?
En primer lloc, cal col·laborar amb
l’actuació dels agents. I també cal

ser correctes, però ferms, en el respecte dels nostres drets. Són agents
de l’autoritat, és la seva feina, tenen
autoritat per fer-ho i per tant hem de
col·laborar. Però de la mateixa manera que dic això, dic també que durant
una inspecció s’ha de respectar la
dignitat de l’estanquer i un seguit de
limitacions legals que cap cos policial
té dret a creuar.
El Gremi hi pot ajudar?
Si la Guàrdia Civil aixeca acta, s'ha
de trucar al Gremi immediatament.
Allà donarem una primera orientació
que pot ajudar molt l'estanquer, alhora que es posa en coneixement de
l’associació una actuació que pot no
ésser correcta o tenir una interpretació pròpia de la legalitat. Llavors ja és
labor de les associacions intentar parlar amb els estaments que correspongui per evitar que altres companys es
trobin en la mateixa tessitura.

La gestió delegada i els tercers productes
marquen un abans i un després al sector

D'acord. De fet, hi ha quatre passos
en el procés d'inspecció des de que
entra la Guàrdia Civil —o els inspectors— en un estanc, i no s’arriba al
quart pas (la sanció) en un noranta
per cent dels casos. En primer lloc, hi
ha la inspecció: que ens facin inspecció no vol dir que ens aixequin acta.
De fet, això només passa en una petita part dels casos. Si passa, arribem
al segon pas, que seria que aquesta
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Entesos, no ens hem d'espantar...,
però tranquil·litza'ns una mica.

Joaquim Vidal

som víctimes de robatori, primer de
tot, trucar a MOSSOS D’ESQUADRA.
Si s'han endut poca cosa, també cal
trucar?

© Àlex Tremps

És molt important denunciar qualsevol
incident que tinguem en els nostres
establiments, tant si és un robatori, un
furt o només una temptativa. Si no es denuncia, és com
si no hagués
passat. Recordeu que hi ha un
protocol especial
d’actuació pactat entre la
Federació Catalana d’Estanquers
i el cos de Mossos d'Esquadra per
quan hi ha un incident d’aquest tipus.

Un tema que ha canviat els darrers
anys són les transmissions. S’han
simplificat?
És un tema molt específic del sector
que de vegades es confia al gestor
de tota la vida, i en no ser especialitzat en el tema, pot comportar problemes. Jo he vist transmissions que
tarden normalment dos mesos i mig
a fer-se, trigar més d’un any. Als estanquers us diria: podeu fer-ho amb
qui creieu més oportú, però us recomano que demaneu consell a les associacions o a la Federació; és millor
no confiar aquest tràmit a gestors no
especialitzats.
Com ha de procedir un estanquer si
és víctima d’un robatori o delicte?
Per als robatoris, la millor solució és
la prevenció: una bona assegurança,
bones proteccions antirobatori i estar
alerta. En aquesta REVISTA em consta
que a cada número es fa referència
a aquest tema. Però si malgrat això

En segon lloc, trucar a l’asseguradora. A partir d’aquí, si ho teníem
correctament assegurat, no hem de
patir. Si l’assegurança està feta per
algú no coneixedor del sector, haurem de recórrer a un advocat per, si
hi ha sort, poder reclamar els perjudicis que ens han causat.
En els darrers anys el sector ha donat mil voltes. Podries destacar els
principals canvis legislatius?
Hi ha hagut canvis molt importants:
l'obertura dels estancs a la venda
d’altres productes; el canvi en la
gestió delegada de les màquines de
tabac i els PVR; les imatges (horroroses) als paquets de tabac; entre moltes altres. Però realment són la gestió delegada i els tercers productes
que marquen un abans i un després
al sector.
I de subhastes, creus que en sortirà
alguna?
No n’ha sortit cap. Al sector li convindria que en sortís alguna, ja que
hi ha zones que han crescut i no tenen servei d’estanc. També entenc
que convindria perquè és un senyal

Si la Guàrdia Civil aixeca acta,
s'ha de trucar al Gremi immediatament

més que l’Estat aposta per la continuïtat del sector tal i com el coneixem fins ara [en règim de monopoli].
Sempre «legalment» parlant: què
recomanaries a un estanquer novell?
El novell necessita sense cap mena de
dubte estar associat a qualsevol de
les quatre associacions de la Federació Catalana. De cap altra manera podrà tenir la informació necessària per
tirar endavant el seu negoci, ni tindrà
un paraigües que el protegeixi de les
dures sancions del sector.
I a un veterà?
Li aconsellaria el mateix, però en
aquest cas perquè la informació que
rep de l’associació li pot fer replantejar costums i vicis adquirits amb
el pas del temps en el seu treballar
diari.
Què destacaries de tots aquests
anys al servei dels estancs?
Tinc la percepció que l’estanquer ha
passat progressivament de considerar
«TABACALERA» (avui LOGISTA) el seu
consultor de capçalera (i l’associació
en segon terme), a considerar les
companyies tabaqueres el seu consultor de capçalera (mantenint igualment
l’associació en segon terme). Tant Logista com les companyies treballen,
com és lògic, per guanyar diners; les
associacions, en canvi, ho fem únicament en la defensa de l’estanquer,
sense cap altre interès. Espero que
amb el temps pugui dir que, en algun
moment, els estanquers s'han adonat
que l’associació ha de ser el seu consultor de capçalera.
Amb aquesta gran reflexió ens deixa
avui Joaquim Vidal, advocat, expert
en legislació tabaquera, que recordem que té subscrit un conveni amb
el Gremi d'Estanquers de Girona del
qual se'n poden beneficiar els estanquers agremiats.

YOLANDA CERVIÀ ESPAÑA
Periodista
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TRIBUNA LEGAL

XAVIER TAMAREU
Advocat 19118

De qui és el tabac
de la màquina?
QUAN LA REALITAT I LA LLEI NO LLIGUEN

D

urant el procés de negociació
de la darrera reforma de la
llei, que va autoritzar els estanquers a fer la gestió delegada de
les màquines, ja vàrem advertir al legislador que la normativa es quedava
curta, i que quan les coses no lliguen,
no lliguen.
M’explico. La FEDERACIÓ CATALANA
D'ESTANQUERS va presentar esmenes
per tal que es fes un últim pas per
reconèixer la realitat: és a dir, perquè es reconegui que, en la majoria
de casos, és l’estanquer qui carrega la màquina, en té la clau, ven el
tabac i fa caixa amb les monedes.
I que únicament paga al PVR (punt
de venda amb recàrrec) 15 cèntims
de recàrrec per cada paquet venut.
O el que és el mateix: que es reconegui que qui ven el tabac al consumidor que compra a la maquina és
l’estanquer. I que l’estanquer paga
al PVR 15 cèntims de compensació
per haver-li cedit un espai on tenir un altre punt de venda. O sigui,
que el tabac de la màquina ha estat
sempre de l’estanquer, i el PVR no
l'ha pas comprat per revendre’l al
públic.
El Comisionado, però, no va voler
anar tan enllà. El punt de venda amb
recàrrec, com el seu nom explica,
compra el tabac a l’estanc i el ven
al públic amb un recàrrec. Aquest
ha estat un principi bàsic des l’inici
dels temps que no van gosar canviar. I quan l’estanc li ven el tabac,
aquest passa a ser del PVR. Però...
en quin moment el ven, aquest tabac? Doncs per normativa general,
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quan emet la factura. I aquí ens trobem amb dos usos diferents en el
mercat: aquells que fan albarans, i
aquells que emeten directament la
factura.
1

Podríem considerar que els que
fan albarans estan deixant el
tabac en dipòsit en el bar i no li
facturen fins que l’ha venut. Això
ens permetria defensar que el
tabac que hi ha a dins de la maquina és encara de l’estanquer.
Però aquí es genera un problema encara més gran, perquè al
emportar-nos la recaptació de
la màquina, estem cobrant els
albarans sense haver emès la
factura. I evidentment, els albarans no es cobren, es cobren les
factures. I encara un segon problema: si ajuntem els albarans
d’un mes, i fem una factura, ens
resultarà molt fàcil que aquesta superi els màxims que la llei
permet pagar en efectiu, que només són 2.500 euros. Com i quan
s’ha pagat, doncs, aquesta factura que supera els 2.500 euros?

2

Aquells que fan directament la
factura tenen menys possibilitats de superar aquest límit dels
2.500 euros, ja que això només
seria probable que passés en PVR
molt bons. I la llei permet fer una
factura per cada lliurament de
béns, per cada càrrega. Recordeu que no es pot dividir una
càrrega en dos factures per evitar superar els 2.500 euros. Això
seria massa fàcil. En aquest cas
hauríem de dir que han estat dos
càrregues. El problema d’aquest
sistema és, però, que en aquest
supòsit, el tabac és legalment
del PVR des del primer moment.
Potser el PVR et deu la factura, et
deu diners, et deu..., però el tabac és seu, perquè l’ha comprat,
i l'hi hem facturat.

Potser el PVR et deu la
factura, et deu diners...,
però el tabac és seu,
perquè l’ha comprat

TRIBUNA LEGAL

Així que, ho fem com ho fem, tirem
cap a on tirem, estem atrapats en
una «al·legalitat». Un cop més, cartes que no lliguen. I tot per la resistència atàvica de l’Administració
de reconèixer la realitat que es
mou fora de les seves oficines. De
fet, se’ls veu una mica el llautó. Si
l’estanquer té la clau, deu ser que el
tabac és seu. Això ha estat així des
dels romans. El lliurament de la clau
suposa la propietat d'allò que hi ha
a dins. Alguna cosa grinyola.
Per aquest 2017 ens hem de fer el
propòsit d’esmenar molt lleugerament l’article referit a la gestió delegada i aconseguir imposar la realitat
de les coses. Això ens permetria solucionar quatre problemes de cop,
com per exemple:

Per aquest 2017
hem de fer el propòsit
d’esmenar lleugerament
l’article referit a la
gestió delegada

La propietat del tabac en el PVR
de cara a les assegurances.
La problemàtica que Hisenda ens
consideri majoristes quan les nostres vendes a segons canals superen el 19% del total. Si no venem
al PVR, ja no hi ha vendes a segon
canal ni declaracions embolicades
del 347. Logista i avall.
El problema del cobrament en
efectiu. Si l’efectiu que movem
és nostre, no estem cobrant cap
factura i som dins la llei.
La possibilitat d’instal·lar a la
màquina sistemes de pagament
amb tarja de crèdit o dèbit. Heu
pensat que, a hores d’ara, els
diners haurien d’anar al compte
del PVR, que és qui fa la venda?
Us imagineu el desastre?
I no estem pas sols en tot això. A
finals d’any, alguns estanquers que
tenen la sort de ser l’estanc assignat al permís de botigues Repsol,
van rebre una carta on se'ls comunicava que es canviava el sistema
de funcionament. La carta, fent una
interpretació —entenc que errònia—
del que vol dir la gestió delegada,
resava:

« [...] entiendo que la venta la va a
realizar el estanquero en nuestras
estaciones, como punto de venta con
recargo [...] Campsared no realiza
ninguna acción: no vende, no liquida,
no recauda, no repone la máquina,
etc... por eso no podemos cobrarle
una comisión de servicio: pero sí que
podemos facturarle y cobrarle la cantidad que se acuerde en concepto de
arrendamiento de espacio [...]».
I especifica que aquesta quantitat podria ser fixa o variable en funció de
les vendes.
La Federació els vam haver d’explicar
quin és el sentit actual de la gestió
delegada, i el fet que a hores d’ara:
«[...] permite al expendedor atender
la máquina y gestionarla, pero lo
hace siempre en nombre y representación del delegante, que es el titular del punto de venta con recargo.

Como su nombre indica, el titular del
punto de venta con recargo es quién
está autorizado a vender con recargo
el tabaco que compra a precio tarifa
BOE al estanquero.
No tenemos ningún inconveniente en
atenderles bajo régimen de gestión
delegada, siempre que entiendan que
tal opción no les exonera de comprar el
tabaco y que, en su caso, los albaranes
de entrega de mercancía deben obligatoriamente a la fecha quedar respaldados por la factura correspondiente.
Otra cosa sería que uds. consiguieran
un cambio en la actual Ley 13/98, que
permitiera que el tabaco fuera vendido directamente por el estanquero, y
que se abonaran 15 céntimos al establecimiento por paquete vendido
en concepto de cesión del espacio que
ocupa la máquina.»
Ja m’agradaria.
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LLUMS I OMBRES
JOSÉ ANTONIO PET POSSE
Escriptor

El nostre havà
de cada dia
E
l 2016 va ser un any que es va
registrar la mort d'importants
personatges del panorama
internacional. Potser el fet més sonat ha estat la desaparició de Fidel
Castro, figura irrepetible, paradigma contumaç i encoratjador durant
cinquanta-set anys de totes les revolucions que varen esclatar als més insospitats confins de la terra.

Entre altres coses, ha demostrat que
resistir és vèncer. I a ell, només la
mort el va poder doblegar. Després
de cinquanta anys llargs (semblava
que interminables) de bloqueig internacional contra Cuba per part dels
Estats Units, ara el president Barack
Obama, figura excepcional en la forma de fer política, dotat d'un carisma
i «señorío» poc comuns, ha decidit
recuperar les relacions amb el poble
cubà i entreobrir així una porta que
mai s'hauria d'haver tancat.
Tanmateix, hem d'emfatitzar aquí
uns altres tres fets polítics que sens
dubte distorsionaran les relacions internacionals: el Brexit, la pau entre
el govern colombià i la guerrilla de

les FARC, i la sorprenent arribada a
la presidència dels EUA de l'antipàtic
Donald Trump. Sobre el Brexit, la
decisió inesperada de Gran Bretanya
d'abandonar la Unió Europea dóna la
raó a polítics com el general De Gaulle, que mai van veure amb bons ulls
l'adhesió dels britànics a la UE. Des
del meu modest punt de vista, mai
se'ls hagués hagut d'admetre com
a socis d'una associació de nacions
europees —la decisió més important
de la història d'Europa— en la qual,
dominats per la seva supèrbia congènita, només pretenien aprofitar-se
dels avantatges que el Mercat Comú
els oferia tot ronsejant a l'hora posar
alguna cosa de la seva part. La pau
colombiana havia d'arribar… i va arribar, després de cinquanta anys de
tragèdia: cadascuna de les parts antagòniques cedeix, sense perdre la
dignitat, allò que li toca cedir.
Pel que fa al món del tabac, l'arribada
a la Casa Blanca de Donald Trump
suposa en aquests moments tot un
enigma d'imprevisibles conseqüències. Farà, respecte a Cuba, una política en la línia traçada per Obama?
Ho enterrarà tot i retornarà a la situació anterior de bloqueig? En aquest
assumpte, com en molts altres, el
temps serà eteri, testimoni de les seves decisions. Tinc el pressentiment,
com solen dir els americans, que a
aquestes alçades de la història, la majoria dels estatunidencs —inclosa la
colònia urbana a Miami—, està en la
línia de mirar cap a una altra banda, i
deixar fer…
Per altra banda, els jerarques del
règim cubà, amb Raúl Castro al capdavant, envellits i fatigats de tants
d'anys de tenaç resistència, aniran
afluixant poc a poc. Ells ja no són
el futur de Cuba i les noves generacions agafaran el poder d'una forma
natural.
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Després de tants d'anys d'escassedat
de cigars havans als Estats Units,
els fumadors d'aquest producte anhelen poder abastir-se'n com solien
fer-ho el seus ancestres en els temps
finats del dictador Batista, quan els
ianquis eren els amos de la Havana.
Quan els gàngsters, amb els barrets
encasquetats als seus cranis, exhibien els seus terns ben entallats,
les seves mans plenes d'anells, i les
seves figures fatxendes en els garitos de moda, mentre es posaven a la
boca amb estudiada parsimònia els
vegueros més aromàtics del món.
El cigar havà inspira poder i sol estarhi a les proximitats. Durant aquests
cinquanta anys en què la importació ha
estat prohibida, els consumidors nordamericans de les lligades cubanes han
hagut de resignar-se i adquirir-les, mitjançant el contraban més sibil·lí, en
sofisticada clandestinitat, però, llevat
de rares excepcions, en quantitats i
qualitats precàries. Si es compleixen
les expectatives activades per l'ínclit
Barack Obama, més aviat que no pas

tard es podran comprar havans a les
tabaqueries més importants de la Unió,
i els fumadors ianquis tornaran a ser
feliços, com només pot sentir-s'hi un
fumador amb un cigar entre els llavis.
Potser, quan aquest moment arribi,
els fumadors espanyols pagarem
les conseqüències del desprovisionament i de l'encariment de tan exquisit producte. Potser no puguem
competir amb el gegant del nord. Tal
vegada haurem d'alçar la mirada al

cel implorant: el nostre havà de cada
dia, dóna-me'l avui…
No obstant, confiem que puguin ampliar-se les àrees de cultiu de VUELTA
ABAJO, allà en els predis de PINAR DEL
RÍO, en aquella terra beneïda, bella i
exòtica que vaig tenir la felicitat de
conèixer entre plantacions de tabac i
el xiuxiueig de les fulles de les esveltes palmeres, bressolades per la brisa,
tot infonent assossec, mestissatge i
amor per la vida.

AQUESTA ÉS LA SEVA OPORTUNITAT
PER A INCREMENTAR EL
SEU NEGOCI AMB
WESTERN UNION

© 2015 WESTERN UNION HOLDINGS, INC. All rights reserved.

Feu-vos agent de Western Union

Per a més informació truqueu al telèfon
93 302 78 61
o envieu un correu electrònic a
info@fcestanquers.com

MÓVIL

ONLINE

EN TIENDA
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OPINIÓ
JULIÀ VINUÉ
President de la Unió Provincial d'Estanquers de Barcelona

Un futur sense combustió
Arriba la tecnologia de control de temperatura que escalfa
el tabac sense cremar-lo

L

Experts en biologia, química, matemàtiques, informàtica,
enginyeria dels aliments, lleis i trenta-nou disciplines més
treballen en estricta confidencialitat en el desenvolupament de «productes de risc reduït» [RRP o Reduced-Risk
Products] que tinguin un aspecte i un sabor com més
semblant millor a les cigarretes convencionals, però
menys perjudicials. A aquests productes se'ls coneix com
a ‘tabac sense combustió’, el «Sant Grial» de la indústria
tabaquera.
Un dels primers resultats comercials de tota aquesta
experimentació és el dispositiu electrònic iQOS, que,
segons afirma l’empresa que el comercialitza, escalfa
el tabac per sota del punt de combustió.
L’iQOS disposa d’una unitat en forma de bolígraf que
escalfa el tabac a 250 °C —a diferència dels 800 °C d’una
cigarreta convencional. D'aquesta manera, s’evita la
combustió i que es produeixin fum i cendra. L’escalfador
funciona amb una bateria recarregable i les unitats que
contenen el tabac, anomenades heatsticks, són més
curtes que les cigarretes convencionals, però estan fetes
també amb paper i filtre. L’avantatge d’aquest mecanisme és que tots els additius del tabac i les substàncies
perilloses que conté no s’activen a baixa temperatura i,
en conseqüència, no entren en contacte amb l’organisme
del fumador.
Per gaudir d'aquest producte, fruit d’anys de recerca als
laboratoris, s'ha d'adquirir l’aparell i comprar regularment recàrregues de tabac, que es troben als estancs
en exclusiva. Aquesta exclusivitat ve donada pel fet que
es tracta de tabac; el dispositiu pròpiament dit es pot
adquirir a través dels equips comercials de l’empresa distribuïdora, tot i que properament també estarà disponible
als estancs.
El sistema és similar al de les cafeteres Nespresso, que
funcionen amb càpsules que contenen el cafè i que el
consumidor ha d’anar comprant. Aquesta estratègia de
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a manera majoritària de consumir tabac als nostres
països és a punt de deixar pas a noves formes de
fumar, menys nocives per a les persones. Primer
van ser les cigarretes electròniques, creades per substituir la cigarreta tradicional en un termini de temps més
o menys curt. De moment, però, no han tingut gaire èxit,
tot i que alguns estudis, com el que va publicar l’agost
passat la Public Health England —l'agència del servei de
salut anglès—, indiquen que les cigarretes electròniques
són un 95% menys nocives que el tabac tradicional.

El tabac sense combustió
funciona amb recàrregues de
venda exclusiva als estancs
màrqueting, calcada de les màquines de cafè, ens ajuda
a tenir un flux constant de consumidors a l’estanc i
fidelitzar el nostre client. És una garantia de negoci tant
per al fabricant com per a l'estanc que comercialitza les
recàrregues.
Ara per ara ningú posa en dubte que aquesta és l’opció
de futur més important que hi ha al sector, perquè el
consum del tabac de combustió tradicional descendeix
de forma constant a causa de les prohibicions en la seva
venda i de l’aparició de noves restriccions.
Sens perjudici de les patents que protegeixen aquesta
gran innovació, sortiran al mercat nous productes de tecnologies similars desenvolupats per empreses competidores. Alhora, aquestes solucions despertaran les cigarretes
electròniques del son del just i les faran evolucionar cap
aquesta nova modalitat de consum.
Un altre factor positiu del tabac sense combustió és la
fiscalitat aplicable a les recàrregues, que a l’Estat espanyol de moment és la mateixa que s'aplica al tabac de pipa
(més reduïda).
Així doncs, esperem veure créixer amb força, i ben aviat,
l'oferta de productes que no escalfen el tabac: el tabac
del futur. En qualsevol cas, amb l’iQOS, el futur arriba al
sector expenedor, i ho fa sense combustió.

CONSELLS DE SEGURETAT
LLORENÇ NAVAMUEL
Assessor de seguretat de la Federació Catalana d’Estanquers

Tipus de robatoris
i sistemes de seguretat (part II)
Allunatges, obrellaunes i butrons
Aquests tres tipus de robatori són
els grans enemics dels estancs. Les
nostres instal·lacions de seguretat,
alarmes, portes... haurien de tenir
com a finalitat evitar que qualsevol
d’aquestes accions prosperi amb
èxit. Els grups i bandes de delinqüents s’especialitzen normalment
en un d’aquests tres tipus i treballen
només amb el sistema de robatori
triat. Cadascun d'aquests sistemes té,
tanmateix, un índex d’incidència i un
impacte molt diferents.

Els butrons
El butrón és el sistema més professional de tots i és, per tant, un
dels més perillosos. I no només per la
«professionalitat» de les bandes [que
també], sinó perquè normalment disposem de menys mitjans per fer-li
front respecte als altres tipus de robatori. És el que ningú no s'imagina
ni espera. De fet, som una minoria
els estanquers que disposem de sistemes per prevenir butrons als nostres establiments. Per això és el més
perillós: perquè és el sistema per al
qual estem menys preparats —o no
ho estem prou.

Llocs més vulnerables per
als robatoris amb butró:
El quarto dels comptadors,
el dels ascensors, on hi ha
els armaris de neteja, etc. En
definitiva, els petits habitacles
on els amics de les coses alienes
poden picar la paret sense que els
vegin els veïns o els vianants.
Locals comercials annexos al
nostre estanc.
Patis interiors que queden
amagats.
Cases o edificis que estan
abandonats o en construcció.

Si volem millorar la nostra defensa
enfront aquest tipus de robatori, la
primera cosa que hauríem de fer és
identificar quines són les parets

Com que no sabem de quin delicte
serem víctimes, la pòlissa
d’assegurances hauria de tenir
un capital de mínim 20.000 euros
per aquesta partida
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més vulnerables, que seran aquelles
que fan partió o confronten amb el
nostre estanc.

© Dora Pete - freeimages.com

Robatoris a estancs n’hi ha
hagut sempre, però potser
n’hem patit massa en aquests
últims anys. En una breu
anàlisi sobre la tipologia
d’aquests delictes, ens
trobem que podem dividir
els robatoris als nostres
estancs en tres grans blocs:
ALLUNATGE o ENCASTAMENT
—encastar un vehicle contra
el nostre establiment—;
OBRELLAUNES —tallar la
persiana—; i BUTRONS —
foradar una o diverses parets
per accedir a l’interior.
Cada sistema de seguretat té
com a finalitat dificultar una
o algunes d’aquestes formes
d’intrusió. En la primera
part d'aquest article ens vam
ocupar dels encastaments i
els obrellaunes. En aquesta
segona part veurem amb
quins sistemes de seguretat
contrarestem els butrons i
fem una síntesi dels millors
sistemes de seguretat per
a cadascuna d’aquestes
accions.

CONSELLS DE SEGURETAT

Una vegada identificades las parets vulnerables, hauríem
de fer-hi instal·lar:
SÍSMICS. Els sísmics són uns elements perifèrics que poden formar part d'una alarma i
detecten els cops per vibració a las parets on estan instal·lats. N'hi ha de diferents tipus
i la seva intensitat es pot graduar. És l'element clau per prevenir butrons.
Si creiem que al nostre estanc hi ha alguna paret vulnerable (és a dir, que fa partió amb
algun dels llocs que hem descrit en el paràgraf anterior), hauríem de trucar al nostre
proveïdor d'alarmes perquè ens hi instal·li aquests nous elements.
Si disposem de porta blindada o de difícil accés al magatzem, només caldrà instal·lar sísmics a les parets
vulnerables del magatzem.
PLANXES DE FERRO. Una altra possibilitat és instal·lar planxes de ferro en aquestes mateixes parets. Amb planxes
de 3 mm de grossor serà suficient. No tenen manteniment i poden complementar perfectament els altres
elements, com els sísmics.

Com ja vàrem comentar a la part I
d'aquest article, al número 23 de la
REVISTA, hi ha robatoris que ocasionen moltes destrosses i deixen quantiosos desperfectes. És el cas dels robatoris per allunatge o encastament,
que ens obligarien a actualitzar la
pòlissa d’assegurança que tinguéssim contractada en aquell moment.

En el sistema de butró, els desperfectes només representen una petita
part de l’import global del sinistre.
Però com que no sabem de quin tipus
de delicte serem víctimes, totes les
pòlisses d’assegurances que tenim
contractades a CTS SEGUROS tenen un
capital de 20.000 euros per aquesta
partida.

Avui us deixo amb una taula que resumeix els millors sistemes de seguretat per a cada una de les tres tipologies de robatori que hem tractat en
les dues parts d'aquest article: encastament, obrellaunes i butró.

UTILITAT ESPECÍFICA DELS SISTEMES DE SEGURETAT
ALLUNATGE

OBRELLAUNES		

BUTRÓ

Porta metàl·lica ondulada
Porta metàl·lica ondulada + ballesta
Porta d'autoblocatge o de seguretat
Alarma connectada a una central de seguretat
Porta del magatzem blindada o de seguretat
Pilones antiencastament o pivots
Planxes de ferro a les parets vulnerables
Sísmics
LLEGENDA:
malament
bé
no interfereix
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«No volem tenir més productes del compte.
Nosaltres ens centrem en el tabac, els seus
complements i la papereria, perquè creiem
que si tothom fa de tot, ningú fa res ben fet»

© Francesc Solà

L’estanc de Quart (Gironès) és
un establiment que no passa
desapercebut. A peu de carretera de
la transitada via que va de Girona a
la Costa Brava, per la banda de Platja
d'Aro, destaca per la seva façana
gravada amb forja, un material que
li dóna personalitat pròpia i que
contrasta amb els grans vitralls que
l'inunden de claror. L’Imma Bonmatí
està al capdavant d’aquest negoci,
que ja té més de trenta anys.
Avui és un dels establiments més
singulars de Quart, una petita vila
terrissaire nou quilòmetres al sud
de la ciutat de Girona.

El modern local que actualment presenta l’estanc de Quart té el seu origen en un
petit i fosc racó de sota escala, als baixos de la casa on vivien els antics propietaris.
Era petit i poca cosa, «però així vam començar». Quan l'Imma i la seva família
van agafar l'estanc, van respectar la ubicació i distribució dels antics propietaris:
«L'estanc era al replà del portal de la casa: obries la porta i et trobaves el taulell;
i al forat de sota l’escala, hi havia el magatzem». Més tard van fer-hi reformes fins
convertir-lo en l'establiment ampli i modern que és ara.
Com recordes els inicis del negoci familiar, fa trentados anys?
Primer vam fer una petita ampliació provisional, i més tard
vam créixer aprofitant la part davantera del taller de ferro i forja del meu marit, a l’altre costat de carretera d’on
som ara. Vam guanyar-hi molt, però amb el temps ens va
quedar petit, i ara fa vuit anys ens vam traslladar a aquest
local.
Quins altres productes teniu, a banda del tabac?
Sempre hem treballat amb papereria i premsa, ja des de
l’inici del negoci. Tot i que ens ho han ofert, no hem entrat
mai en el ram de les joguines i l'alimentació. Tenir llibres
i complements de papereria ens va molt bé, perquè la
gent ho té en compte a l’hora de comprar un detall per regalar. El problema que tenim és que Girona és molt a prop,
i no podem competir amb els seus centres comercials.
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Aquesta no és la vostra guerra.
És clar que no, ni aquesta ni la de voler tenir més productes del compte. Nosaltres ens centrem en tabac i complements i papereria, perquè creiem que si tothom fa de tot,
ningú fa res ben fet. Ja sé que podríem tenir altres productes, però crec que seria un error voler tocar massa tecles.
M'estimo més l'especialització.
Any nou, costums nous dels clients?
No massa, la veritat. Sí que és cert que com cada inici d’any,
hi ha una davallada en les vendes perquè la gent que s’ha
proposat deixar de fumar; però això no és nou. Pel que fa
als costums, només destaco la tendència dels últims anys
de l’augment de venda de tabac d’embolicar. És com una
moda que torna, perquè els nostres avis ja fumaven aquest
tabac de picadura, i ara s’ha tornat a popularitzar. Molts
diuen que s’estalvien diners, però jo ho poso en dubte.

ESTANCS EN RUTA
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«Seria un error voler
tocar massa tecles,
m’estimo més
l’especialització»

No és més econòmic que les cigarretes convencionals?
Un cop has comprat el paper, els filtres, la maquineta
d'embolicar… No sé… Potser és cert que així no es fuma
tant, però ben mirat, pot sortir més car i tot.
El vostre estanc està a peu de carretera. És un avantatge
o resulta més popular un establiment a la plaça major del
poble?
Per a nosaltres és una gran virtut ser un estanc de pas.
Per aquí hi passa molta gent que surt de Girona i va cap a
la Costa Brava centre o sud, i també gent de fora de Girona
que treballa a la capital. Com que és tan fàcil aparcar davant de l'estanc, molts clients s’hi aturen per comprar-hi el
tabac en el seu trajecte habitual.

Així doncs, ser en un lloc de pas no és una
trava per fidelitzar els clients.
Al contrari. Fins i tot hi ha gent de Girona
que ve expressament a comprar aquí, perquè aprofiten per venir a Quart a buscar el
pa, comprar el tabac... i quan arriben a la
ciutat ja no s’han d’aturar fins a casa seva.
Tenim clients des de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols.
En aquest sentit, és innegable que la nostra situació és
molt bona.
I els clients locals?
També vénen, és clar. En els darrers anys, han arribat a
Quart moltes parelles joves que, tot i que és durant el
cap de setmana que més temps passen al poble, sí que
d’alguna manera s’han anat convertint en clients habituals.

«L'elaboració artesana
de terrissa encara marca
el tarannà d'avui dia
de Quart»
Quart és un poble de tradició terrissaire. Teniu visitants
motivats per la ceràmica?
Ara no tant, perquè ja no obrim els diumenges, que és
quan hi ha més moviment a les botigues de terrissa. Tot
i així, quan hi ha fires al poble, hi ha molt d'ambient, i
d’això ens en beneficiem tots els establiments.

© Francesc Solà

Teniu cava de cigars?
Sí, però petita. Ja fa anys que la demanda ha anat molt a la
baixa. En això, la prohibició de fumar als bars ha provocat
canvis de costums: el senyor que es comprava la caixa i
fumava al bar, ara ja no ho pot fer; i aquests establiments
també han deixat de comprar cigars, perquè si els clients
no se’ls poden fumar allà, no els venen.

 Quart és un municipi del Gironès (Girona) que engloba sis
nuclis o veïnats: Quart, la Creueta, el Castellar, Sant Mateu
de Montnegre, Montnegre i Palol d’Onyar. El riu Celrè i la
tradició terrissaire configuren la personalitat de Quart, que
compta amb un Museu que ret honor a una activitat terrissera de més de sis segles d'història. L'elaboració artesana
de terrissa marca encara avui en dia el tarannà del municipi.

Veig que tens còpies del BOE a la vista del client…
És perquè a vegades ens demanen explicacions per les pujades del preu del tabac, i d’aquesta manera els ho justifiquem. És curiós, perquè quan a la televisió s’anuncia una
pujada, alguns clients pregunten si ja s’ha incrementat el
preu, o encara no. N’estan molt al corrent, i la majoria entén que això no és cosa nostra.
FRANCESC SOLÀ
Periodista
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EL SECTOR EN XIFRES
ANY 2016

VENDES

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2015/2016
EUROS

» Estat

VARIACIÓ 2015/2016

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

2.323.450

2.201.470

5.917.874 (kg)

687.577 (kg)

-0,07%

-3,70%

-2,99%

-0,79%

10.311.177.335

496.286.273

1.000.737.185

49.788.893

-0,01%

-2,61%

-2,86%

-20,72%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

428.774

361.489

1.300.354 (kg)

126.846 (kg)

-0,49%

-1,80%

-0,50%

6,67%

1.909.668.330

92.833.166

220.146.695

8.875.443

-0,38%

-1,31%

-0,34%

3,90%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

258.862

228.457

788.643 (kg)

53.494 (kg)

0,39%

-2,52%

0,03%

-0,18%

1.155.634.454

58.978.893

133.651.411

3.963.359

0,45%

-1,86%

0,20%

-2,51%

espanyol

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2015/2016
EUROS

» Catalunya

VARIACIÓ 2015/2016

MILERS D'UNITATS/KG
VARIACIÓ 2015/2016
EUROS

» Barcelona
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VARIACIÓ 2015/2016

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 2016

VENDES
CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

94.880

63.715

276.689 (kg)

46.832 (kg)

VARIACIÓ 2015/2016

-3,56%

-0,09%

-1,15%

12,33%

421.171.499

18.263.332

46.784.790

3.006.115

-3,37%

0,66%

-1,00%

11,42%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

28.693

26.949

85.130 (kg)

11.838 (kg)

VARIACIÓ 2015/2016

-1,05%

-0,34%

-1,53%

19,60%

126.674.226

6.304.770

14.382.590

840.858

-0,90%

-0,72%

-1,37%

12,89%

CIGARRETES

CIGARS I PURETS

P. EMBOLICAR

P. PIPA

MILERS D'UNITATS/KG

46.337

42.368

149.893 (kg)

14.683

VARIACIÓ 2015/2016

1,58%

-1,34%

-1,49%

6,87%

206.188.152

9.286.171

25.327.904

1.065.111

1,66%

-1,94%

-1,38%

3,00%

EUROS

» Girona

VARIACIÓ 2015/2016

EUROS

» Lleida

VARIACIÓ 2015/2016

EUROS

» Tarragona

VARIACIÓ 2015/2016

VENDES DE CIGARRETES EN UNITATS

VENDES DE PICADURA D'EMBOLICAR EN KG

VENDES DE CIGARS I PURETS EN UNITATS

VENDES DE PICADURA DE PIPA EN KG
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GREMI D’ESTANQUERS DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

UNIÓ PROVINCIAL D’ESTANQUERS DE BARCELONA

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

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

info@estanquersdetarragona.com
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President: Josep Servera Sans
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Vicepresident 1r: Josep M. Marcé Viñas
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SOL·LICITUD D’ADHESIÓ

Data: ________ / _________________ / 2017

Nom:_____________________

Cognoms:____________________

__________________________

NIF:______________________

Estanc núm.:__________________

Tel.:______________________

Adreça:___________________

_____________________________

__________________________

Sol·licita l’adhesió a:

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

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

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

ACUMULA FINS
AL
EN €Logistadis

Les comandes mínimes més baixes

ABANS

L’assortiment més ampli

Les millors marques

Per a més informació contacta amb el teu comercial
o al telèfon gratuït d’atenció al client 900 338 327

www.logistadis.es

21%

100€

ARA

80€

PER CAP D’ANY
NO T’HA TOCAT?
ESPERA LA ROSA
I EL DRAC
27 D’ABRIL
SORTEIG DE LA GROSSA
DE SANT JORDI

COMPTE, QUE LA GROSSA CAU A PROP!
QUEDEU AVISATS
loteriadecatalunya.cat

