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Consulta prèvia per a l'elaboració de la llei del Mercado de Tabacos.

Enviada per correu a tots i totes les sòcies de la UPEB. L'objectiu de l'enquesta és obtenir un recull d'opinions i valoracions de cara a
la futura nova llei del Mercado de Tabacos, per la qual s'obre el període de consulta prèvia. Si bé no totes les opcions proposades i
respostes compleixen o tenen la capacitat de ser incloses en els articles de la futura llei, poden incloure en el reglament de la
mateixa. Per a poder limitar i obtenir uns resultats el més acotats possibles, és limita a 5 possibles propostes les que es consideren
més importants. De tota manera es dóna la possibilitat de aportar altres en 3 apartats lliures.
nº
proposta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Prosposta
ESTUDIAR PUJADA COMISSIÓ SOBRE PVP
RECÀRREC EQUIVALÈNCIA
CONCESSIÓ EDAT JUBILACIÓ
PUNTUACIÓ EXTRA SUBHASTA
CÀNON FRACCIONABLE
ARTICLES NICOTINA IMPOSTOS I REGULACIÓ
CBD: IMPOSTOS I REGULACIÓ
6 ESTANCS PROPERS PVR
PVR DE TEMPORADA
LIMITACIONS ARTICLE PROMOCIONS
CMT I PAGAMENTS TARGETA
REMUNERACIONS EXTRES
PVR EXTENSIÓ CONCESSIONS

nº seleccions % sobre 170
115
50
100
70
39
29
97
25
8
76
128
83
30

67,65%
29,41%
58,82%
41,18%
22,94%
17,06%
57,06%
14,71%
4,71%
44,71%
75,29%
48,82%
17,65%

Queden expressament prohibides la reproducció, la modificació, la reutilització, la distribució i la comunicació pública, de la totalitat o part dels continguts inclossos en
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En l'apartat d'altres propostes es classifiquen per temes. Es resumeixen en les següents:

-

SANCIONS
Actualitzar i ajustar les sancions
CONCESSIÓ
Ampliació dels anys de concessió. Extensió de la mateixa amb un cànon proporcional.
Concessions indefinides, que es puguin traspassar a familiars de 1er grau.
En cas d'esgotar els anys de concessió tenir prioritat en cas de subhasta
En "mortis causa" renovació de 25 anys per a familiars
Blindar l'actual sistema minorista per assegurar la xarxa expenedories
CBD
Autoritzar, regular i tenir exclusivitat en productes fumables derivats del CBD
PVR
Eliminació dels PVR
Pujar el recàrrec dels PVRs
Gestió delegada retribuida
Renovacions PVR automatiques previ pagament de la tasa
Eliminació dels 15 dies, si ja existeix traçabilitat
Distribuir PVR entre estancs més propers amb menys assignats
Eliminar els contractes lloguer
CONTRABAND I INTERNET
Lluitar contra el comerç electrònic per internet de venda de tabac i articles amb nicotina
Nova regulació del contraband, baixar el mínim de 15.000€ a una quantitat més baixa.
CMT / CÀNON
Millorar els canals de relació-gestió entre expenedors i el CMT
Cànon basat en les vendes de l'últim any vençut.
Que el CMT reguli les accions comercials, actualitzades al mercat comercial actual.
ALTRES
Millora de la informació que tenen els agents que s'encarreguen de les inspeccions.
En estanc complementari es pugui vendre de tot i no limitat productes com ara.
Pujar la comisió del segells. Actualment no es rentable vendre segells.
Prohibir les butlletes de comercials de companyies tabaqueres.
Poder fer obsequis i promocions en dates assenyalades.
No limitar l'espai a altres productes dins l'estanc.
Autoritzar la instal·lació de màquines expenedores a preu de 1er canal en servei de 24h a l'exterior i habilitar
mecanismes de control de menors

- Legalitzar i autoritzar la publicitat en l'interior dels estancs.
- Perseguir el tabac robat amb la traçabilitat.
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