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Venda d’altres productes: 
objectiu aconseguit
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EDITORIAL
JOSEP SERVERA
President del Gremi d'Estanquers de Tarragona

«Tingueu sempre present 
que el nostre negoci 

continua essent la venda 
de tabac i els seus 

articles relacionats»

A ra que ja fa uns quants mesos que els estancs estem autoritzats a comercialitzar 
tercers productes i serveis, és hora de fer-ne les primeres valoracions. Al meu entendre, 
s’ha assolit l’objectiu primordial de regularitzar unes vendes que en molts casos ja 

s’efectuaven —de sotamà— i que ara es poden realitzar amb la legalitat a la mà i sense por de 
rebre una sanció. 

Els vostres representants feia molt de temps que lluitàvem per aconseguir aquesta obertura de 
vendes. I no només, com potser podríeu pensar, per buscar una via de negocis secundària en 
aquests temps de mesures antitabac, sinó per legalitzar una situació que afectava molts estancs 
i que era ben visible. Objectiu assolit.

I el mateix podem dir de la gestió delegada de les màquines dels punts de venda amb recàrrec 
als segons canals. Amb aquesta mesura, la intenció del Comisionado era fer desaparèixer la 
ja clàssica figura dels «explotadors» del nostre mercat de tabacs, que feien l’agost portant les 

màquines d’altri, fent i desfent a la seva voluntat. Des que els 
estanquers ens fem càrrec del subministrament de tabac en 
els segons canals assignats, s’ha regularitzat la situació —fet 
que fins i tot les autoritats policials reconeixen—, que abans 
estava immersa en els mateixos llimbs que la venda d’altres 
productes.

Però tornant a la venda de tercers productes, de productes 
que no són genuïnament els propis d’un estanc, us aconsello 
insistentment que a tots els efectes (visibilitat, ubicació, 

senyalística, etc.) tingueu sempre present que el nostre negoci continua essent la venda 
de tabac i els seus articles relacionats. Aquest és el nostre leit motiv, la nostra raó de ser, i 
qualsevol altre «invent» que distorsioni la nostra activitat principal ens pot fer córrer riscos que 
ja tots coneixem.

Hem de tenir en compte que de ben segur —tot i que encara no sabem quan—, el Comisionado 
farà les corresponents comprovacions dels articles que hem incorporat a les nostres 
expenedories. Que la facilitat de vendre’ls (una simple declaració responsable) no ens faci 
perdre de vista que el Comisionado continua exercint la seva activitat, que té com a missió 
principal controlar què venem —i com ho fem— en la seva concessió de l’Estat. Tard o d’hora 
voldran saber si complim amb allò que vam manifestar en la declaració de venda de tercers 
productes i serveis, si estem comercialitzant productes que no hem comunicat, i si tenim 
productes que afecten l’estat i conservació del tabac.

Cal recordar que, a banda de comunicar-ho al Comisionado, és obligatori sol·licitar la 
corresponent llicència municipal d’activitat per vendre les famílies de productes que desitgem 
(com ara licors, articles de regal, llaminadures, etc.).

De tota manera, és bo destacar que ara podem defensar com cal els nostres estancs: ens han 
obert la porta a incorporar nous ingressos al calaix, que tanta falta ens fan, sense perdre la 
característica de ser una concessió estatal.



NOTÍCIES

El canal estanc vol ser la xarxa natural de distribució de Loteria de Catalunya.
 FEDERACIÓ CATALANA D’ESTANQUERS – SETEMBRE DE 2015

Els estancs, el canal preferit 
de la Grossa Cap d’Any

D evolució de loteria no venuda, nous terminals, 
cinc llibrets per número, autoretorn el 30 de des-
embre... Els canvis anunciats per la directora 

general de Tributs i Joc de la Generalitat, Elsa Artadi, a 
l’assemblea de la unió d’estanquers barcelonina del mes 
d’abril han irromput amb força en la nova comercialització 
de la Grossa Cap d’Any, que ofereix ara més possibilitats 
de donar premi.

Els bitllets amb la imatge de la Grossa van començar a des-
patxar-se a tots els estancs de Catalunya abans de l’estiu, 
«el canal favorit de Loteria de Catalunya» en paraules 
d’Artadi, que també va lloar la imatge impecable que trans-
meten i la seva seriositat. Per això la Federació Catalana 
d’Estanquers ha posat a disposició de l’entitat de joc de 
la Generalitat la seva xarxa professional d’expenedories, 
de gran capil·laritat i distribució territorial, representativa 
de bona part del sector català. L’entitat vol potenciar que 
els estancs consolidin el seu estat de xarxa natural de co-
mercialització de Loteria de Catalunya gestionant el canal 
complementari d’establiments no especialitzats, com ara 
benzineres, supermercats i petit comerç. Per aquest motiu 
—insisteixen els representants de la Federació— cal de-
mostrar la capacitat de venda de loteria dels estancs.

Doble comissió per a l’estanquer 

La Federació vol potenciar que els estancs associats venguin 
la Grossa Cap d’Any i per això els recorda que a la comissió 
ordinària que reparteix Loteria de Catalunya s’hi afegeix 
una comissió addicional de la Federació, escalada en fun-
ció del volum de vendes. Els estanquers associats que no si-
guin punt de venda habitual de Loteria de Catalunya també 
poden beneficiar-se d’aquest tracte i a tal efecte només els 
cal demanar a la Federació els números que desitgin.

Facilitats per potenciar les vendes als estancs

L’entitat de Tributs i Joc ha tingut molt en compte els 
comentaris, suggeriments i queixes que la Federació 
ha anat recollint després de l’experiència dels dos 
sortejos previs i ha incorporat així diverses 
millores a proposta dels estanquers.

 Els establiments amb terminal de Loto poden fer la de-
volució de butlletes i llibrets no venuts el dia abans del 
sorteig. El sistema de devolució avançada dels anys ante-
riors no permetia aprofitar la remuntada de vendes dels 
dies abans del sorteig.

 Es poden demanar números concrets, una petició 
que fan molts clients.

Comissió addicional per 
als estancs associats

Cal demostrar la capacitat 
de venda dels estancs

NOTÍCIES
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NOTÍCIES

 Reforç de la relació entre Loteria de Catalunya i els 
punts de venda. Els expenedors rebran visites de promo-
tors i rebran un manual La Grossa per facilitar la venda.

 Participacions personalitzades i gratuïtes. Fer parti-
cipacions d’un número és més senzill que mai.

Loto proporciona a les associacions i col·lectius que ho 
sol·licitin talonaris de cinquanta participacions impre-
sos i personalitzats amb el seu logotip o imatge, sen-
se cap cost. 

Les associacions i entitats o grups (clubs, empreses, 
grups d’amics...) poden demanar els talonaris bé direc-
tament a Loteria de Catalunya, bé adreçant-se a un punt 
de venda —com ara un estanc—de la xarxa de venedors 
de Loteria de Catalunya.

Loto  dissenyarà els bitllets a partir de dos models base 
estàndard, i els personalitzarà amb la imatge i les dades 
variables de cada col·lectiu.

Una vegada impresos, Loto remetrà a l’estanc —o punt de 
venda escollit—el talonari fet a mida per lliurar al client.

 Menys números i més probabilitats de premi. Loteria 
de Catalunya ha reduït la quantitat de números del sorteig 
dels 100.000 de les edicions anteriors, a 80.000. 

Som la xarxa natural de 
comercialització de Loteria 
de Catalunya

Els talonaris de participacions 
—dos models—es lliuren impresos 
i personalitzats amb la imatge 
de cada entitat sense cap cost 
addicional.

Això significa que hi ha un 20% més de probabilitats que 
toqui la Grossa que en els darrers dos anys.

 Cinc llibrets per número. Cada número es divideix 
en 100 butlletes o bitllets de 5 € cadascun, que aniran 
distribuïts en 5 llibrets —i no en els 2 en què es dividia fins 
ara—, de manera que es podran repartir de manera més 
horitzontal i vendre més números. Això s’ha fet per evitar 
sobretot que els premis importants quedin deserts, com 
va succeir l’any passat. 

 Combinacions de números, una bona opció. Com que 
cada número està format per 100 bitllets de 5 €, l’import 
màxim per a un mateix número és de 500 €. Si alguna en-
titat demana participacions per un import superior, Loteria 
recomana fer combinacions de diversos números.

Objectiu: augmentar les vendes

La finalitat de totes les millores és incrementar el volum de 
vendes. Després de l’èxit del primer any, que va superar 
totes les expectatives, l’any passat la Grossa va patir un 
descens en les vendes del 5%, agreujat per la casuística 
que premis importants van quedar deserts, enterbolint 
així la seva excel·lent imatge. 

Per invertir aquesta tendència, Loteria de Catalunya, amb 
el suport de la xarxa d’estancs de la Federació, està po-
tenciant fortament la promoció del sorteig i ja va aprofitar 
l’estiu per iniciar la campanya. La capgrossa que represen-
ta el sorteig es va poder veure de visita a diverses pobla-
cions catalanes, i enguany totes les butlletes presenten la 
imatge d’aquesta figura, per facilitar el reconeixement de 
la butlleta i unificar l’estètica.

NOTÍCIES
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NOTÍCIES

Formació per als expenedors 
amb més bon volum de vendes de Loteria
En marxa els cursets formatius perquè els estanquers coneguin de primera mà 
com fer les noves participacions i potenciar les vendes de la Grossa.

E n la venta de Loteria, i principalment de 
la Grossa de Cap d'Any, hi ha tot un seguit 
d'estratègies i accions que es poden empren-

dre per millorar els resultats que cal que coneguem. 
Cal professionalitzar la venda i fer que l’estanquer 
sigui proactiu en la cerca dels seus propis clients 
—com ara petites empreses, associacions o escoles— 
per oferir-los la venda de números i participacions.

Per això Loteria de Catalunya i la Federació catalana 
han endegat uns cursets formatius dirigits inicial-
ment als expenedors amb més bon nivell del volum 
de vendes. Un dels objectius principals és que cone-
guin com fer les noves participacions de valor infe-
rior al de la butlleta, alhora que aquestes jornades 
han de servir per reforçar el vincle entre l’expenedor 
i l'entitat de joc i apostes catalana.

» Sessions
Barcelona 15 de setembre Seu de la UPEB   12 estancs convocats

Tarragona  22 de setembre Seu del Gremi d’Estanquers  12 estancs convocats

Girona  28 de setembre Seu del Gremi d’Estanquers  12 estancs convocats

Lleida   Properament

El mes de setembre es van dur a terme les primeres 
d’aquestes jornades en sessions de dues hores a cada 
província, de la mà del coordinador comercial de Lote-
ria de Catalunya, Pere Bayascas. En totes les sessions, 
les participacions van ser el tema que va suscitar més 
interès i que més preguntes van originar. 

NOTÍCIES

Import de loteria reservada d’un número (normalment 500€)

Quantitat jugada a cada número

Els valors vàlids, que ens donaran un número sencer de participacions, són:

0’10, 0’20, 0’25, 0’40, 0’50, 1’00, 2’00, 2’50

500 €/0,2 € = 2.500 participacions. 500€ / 0,3€ = 1,666,6666666... participacions

Molt important
El número de participacions serà el resultat de la divisió:
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NOTÍCIES

Els delictes afecten principalment estancs amb poques mesures de seguretat o 
inadequades.
 FEDERACIÓ CATALANA D’ESTANQUERS – TARDOR DE 2015

La Federació i Mossos, colze 
a colze contra els robatoris

B otigues de telefonia i estancs. 
Aquests són els dos tipus de 
comerç més afectats pels ro-

batoris aquest 2015, segons fonts 
del sector. Les expenedories aparei-
xen, doncs, un cop més, a la llista 
negra d’establiments víctimes de de-
lictes, una situació produïda per les 
característiques del producte que s’hi 
ven, fàcil de col·locar al mercat i que 
aporta diners ràpids.

La tendència de robatoris a estancs 
ha estat, en general, ascendent a 
tot Catalunya des del setembre de 
2014. El 2015 es va encetar amb un 
alarmant increment d’actes delictius 
durant el primer trimestre, que es 
va accentuar durant el segon, i que 
ha posat en ràpida mobilització els 
cossos policials i el sector per igual. 
Ambdós col·lectius no han abaixat 
la guàrdia durant el període estival, 
que acostuma a ser una època en què 
augmenten els delictes contra esta-
bliments tancats per vacances.

Malgrat la línia ascendent general, hi 
ha zones de Catalunya més afectades 
pels robatoris, com ara la província 
de Barcelona —senzillament perquè 
hi ha més estancs. Zones com Tarra-
gona tenen índexs d’actes delictius 
molt baixos, dada que el Gremi tarra-
goní atribueix directament a la feina 
conjunta amb Mossos.

Minven els assalts, augmenten 
els encastaments

Fins al moment, no s’han registrat as-
salts personals contra estanquers. 
Una bona part dels robatoris es per-
petra de nit, quan no hi ha ningú a 
l’estanc, i alguns es queden només 
en furts.

S’ha detectat, però, un augment expo-
nencial de robatoris amb el mètode de 
l’encastament, un sistema que consis-
teix a encastar un vehicle prèviament 
robat contra la porta o l’aparador de 
l’establiment. Aquest tipus de delicte 
és més propi de lladres no  professio-
nals, que acostumen  a ser colles de 
lladres oportunistes i que requereix 
més de valor que no pas de coneixe-
ment de com i on es robarà. Les inves-
tigacions policials han permès saber 
que aquests robatoris els perpetren 
petits delinqüents i no grups organit-
zats actuant contra estancs.

Malgrat que mitjançant aquests en-
castaments ara tan «de moda» el valor 
de la mercaderia sostreta no és gaire 
elevat, sí que ho són, però, els des-
perfectes que causen. I és aquí que 
sovint els estanquers afectats tenen 
problemes amb les asseguradores.

Revisió del Protocol de mesures
de seguretat

Justament un dels objectius de la Fe-
deració Catalana d’Estanquers és que 
les empreses d’assegurances no po-
sin traves a l’hora de fer una pòlissa a 
un estanc. Per això s’està actualitzant 
el Protocol de mesures de seguretat 
que es va formalitzar amb el Depar-
tament d’Interior i s’encoratja els es-
tanquers a aplicar totes les mesures 
que s’hi recomanen.

Compartint aquest objectiu, Mos-
sos d’Esquadra i la Federació estan 
treballant en un díptic informatiu 
que els agents lliurarien en mà es-
tanc per estanc i que explicarien 
detalladament. Aquesta acció anirà 
acompanyada de xerrades en què 
es mostraran fotografies dels efec-
tes de diferents tipus de robatoris 

La Federació i el Departament 
d’Interior estan actualitzant 
el «Protocol de seguretat»

Reunió de membres la junta de la Unió Provincial d'Estanquers de Barcelona amb el cap 
de l'Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciutadana de Mossos d'Esquadra, Albert 
Oliva Mateu, el passat 8 de setembre. Barcelona és una de les demarcacions més afecta-
des pels delictes contra estancs.
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NOTÍCIES

a estancs, per il·lustrar per a què 
serveixen les mesures de segure-
tat, i què passa quan les que hi ha 
instal·lades són deficients o ina-
dequades.

La implicació de la 
policia

Mossos d’Esquadra s’ha bolcat 
completament en revertir aquesta 
tendència i ha fet saber a la Fe-
deració que està completament a 
disposició del col·lectiu. Les co-
missaries catalanes tenen conei-
xement dels estancs que hi ha a 
la seva zona i fan rutes de reco-
neixement. La Federació recorda, 
però, que amb això no n’hi ha 
prou i destaca la importància de 
tenir, a més, altres mesures, com 
ara una bona alarma. Cal no obli-

dar que les alarmes que funcionen 
sense cables són molt fàcils de 
desconnectar, i si no sonen, Mos-
sos no se n’assabenta i els lladres 
tenen més temps.

A més de l’acció policial preventi-
va, la Federació recorda que el que 
és més eficaç per trencar aques-
ta tendència a l’alça dels delictes 
és actualitzar les mesures de 
seguretat de l’estanc. Encara hi 
ha molts estancs amb persianes 
metàl·liques que s’obren fàcilment 
pel sistema de l’«obrellaunes», 
amb alarmes inadequades, o sen-
se pilones a la vorera per evitar 
encastaments. La intenció de la 
feina conjunta de la Federació i 
Mossos és que el col·lectiu enten-
gui aquesta conjuntura i actuï en 
conseqüència. 

La distribuïdora està implantant el seu nou programa de gestió d’estancs coincidint 
amb la descatalogació del Magenta, efectiva des de l’1 d’octubre.

Logista continua amb 
les presentacions de Strator 

als estanquers

S eguint la línia de presentacions encetada 
a principis d’estiu a Girona i Lleida, els 
expenedors de la província de Barcelona 

i de les terres tarragonines han pogut conèixer 
de primera mà Strator, el nou programari de 
gestió d’estancs que està implantant Logista.

Els dies 21 i 28 de juliol es va presentar el pro-
grama a Tarragona i Tortosa respectivament, i 
també a Barcelona, per donar a conèixer tots 
els detalls del nou sistema. Strator funciona 
per web service, i es pot executar, per tant, 
des de qualsevol ordinador que tingui conne-
xió a Internet. 

Com a la resta de demarcacions, durant les jornades de 
presentació els estanquers van poder manipular in situ un 
terminal Strator. Per aquells que vulguin seguir practicant 
amb els equips i familiaritzar-se més amb el nou progra-
mari, Logista ha deixat un terminal preparat a les delega-
cions de totes quatre províncies amb personal per resoldre 
dubtes i atendre els expenedors que hi acudeixin. 

El director de Logista per a Catalunya, 
Josep Marquès, durant la presentació 
de Strator a Barcelona.

Les presentacions fetes en terres tarragonines, organitza-
des pel Gremi de Tarragona i Logista, van comptar amb la 
plana major de totes dues entitats. El president tarragoní, 
Josep Servera, va presentar Josep Marquès, director de 
Logista per a Catalunya —que també va esser present a la 
jornada de Barcelona—, que anava acompanyat del màna-
ger de Strator per a la zona, David Micó.

David Micó, de Logista, a la presentació 
de Strator a Tarragona.

El fulletó ha estat elaborat amb textos ex-
trets del Protocol de mesures de seguretat 
signat entre el Departament d’Interior i la 
Federació Catalana d’Estanquers.
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A partir de 2016, els estancs catalans hauran de cobrar per les bosses de plàstic 
amb nanses.

Bosses de plàstic? 
No, gràcies!

L a mesura, que afecta el petit comerç ca-
talà i s'emmarca en la modificació de 
la directiva europea 2015/720, sobre 

bosses de plàstic. Una mesura que al nostre 
país entrarà en vigor el proper 1 de gener, 
avançant-se així la decisió europea de prohi-
bir-ne la gratuïtat abans del 2018.

La Unió Europea pretén reduir així un 80% l’ús de 
bosses de plàstic, fins a 40 per persona i any —unes 
3 bosses de mitjana al mes—, un objectiu que Catalunya vol 
superar reduint aquest nombre a 32 bosses anuals abans 
del 2020. Actualment la mitjana anual europea se situa en 
156 bosses per persona i any, front les 100 que es consu-
meixen de mitjana a Catalunya.

Catalunya ha pactat voluntàriament amb el sector 
comercial avançar la no-gratuïtat

Per als representants del col·lectiu d’expenedors, fer pagar 
les bosses és una bona mesura de conscienciació sobre 
el seu ús i sobre la necessitat de reduir-ne el consum, per 
l’enorme impacte ambiental que té la seva fabricació i pel fet 
que, tot i no ser biodegradables, sovint acaben llençades a 
l’entorn natural i al mar.

Per bé que inicialment les entitats que agrupen el petit co-
merç es van mostrar reticents a fer pagar les bosses de plàs-
tic per por de perdre clients, la Confederació de Comerç de 
Catalunya va acceptar finalment la passada primavera la pro-
posta de l'Agència de Residus de Catalunya de prohibir-ne 

la gratuïtat en els petits i mitjans comerços, 
que s’han afegit així a la iniciativa ja iniciada fa 
uns anys per les grans superfícies. Un perío-
de durant el qual els consumidors s’han anat 
habituant a portar les seves pròpies bosses 
reutilitzables, o a pagar si en volen una d’un 

sol ús.

El col·lectiu d’expenedors ho considera una bona 
oportunitat per posar fi a l’enorme despesa que gene-

ren les bosses de plàstic no reutilitzables. Josep Maria Marcè, 
vicepresident de la Unió d’Estanquers de Barcelona, destaca 
que «els estancs donem moltes bosses: molta gent que ve 
a comprar, per exemple, un o dos paquets de cigarretes, ja 
en demana una, perquè a les grans superfícies les han de pa-
gar». «Ara és el moment de reduir aquest consum excessiu; 
si els expenedors contribuïm a la seva disminució, també 
estem transmetent una bona imatge del sector», conclou.

Abans d’acabar l’any, la Federació Catalana d’Estanquers 
farà arribar al seus associats el text de la normativa i un 
rètol explicatiu perquè el pengin als estancs per informar 
els clients de la mesura.

La Federació vol, però, anar més enllà, i seguint l’exemple de 
França —que aquesta tardor ha anunciat la seva intenció de 
prohibir-ne totalment l’ús a partir de 2016—, desaconsellarà 
l’ús d’aquestes bosses a les expenedories: ni gratuïtes, ni de 
pagament. En aquesta línia, de cares a l’any 2017, la Fede-
ració fomentarà mesures per eradicar el seu ús als estancs 
associats. 
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>>> Voleu col·laborar amb la revista?
ENVIEU ELS VOSTRES ESCRITS, FOTOGRAFIES, PROPOSTES O SUGGERIMENTS 

A L’ADREÇA ELECTRÒNICA DEL VOSTRE GREMI

Els textos han d’anar signats i incloure l’adreça electrònica del remitent així com la població des de la qual 
s’escriu. L’extensió màxima de les cartes per publicar és de 4.500 caràcters amb espais inclosos (una mica 
menys d’una pàgina en lletra Arial de cos 12 i espaiat simple). La meitat (2.250) si inclou alguna fotografia, 
logo o gràfic addicional. Els textos es publiquen en català. Si el voleu publicar en castellà, indiqueu-nos-ho. 
Els editors no es fan responsables de les opinions expressades en aquesta secció.



NOTÍCIES

La Llei preveu ara mesures més dures pel tràfic il·lícit de tabac.
 FEDERACIÓ CATALANA D’ESTANQUERS – SETEMBRE DE 2015

El Govern endureix 
les sancions a contrabandistes

B ones notícies per al sector estanquer. El Govern, 
mitjançant la Llei 34/2015, aprovada el 21 de set-
embre passat, que modifica parcialment la Llei ge-

neral tributària i de retruc la Llei del contraban, ha aprovat 
noves mesures per lluitar contra el contraban. 

Així doncs, junt a l’encariment de les sancions, ara també 
es considera infracció administrativa molt greu trencar els 
precintes que els inspectors hagin posat en màquines ex-
penedores o a l’establiment, així com obstaculitzar, no 
permetre o no atendre requeriments d’inspecció. 

Sancions més dures i més cares

La Llei ha augmentat els imports de les sancions i els 
percentatges d’aplicació de sanció per contraban amb la-
bors de tabac.

Així, les infraccions seran greus si el valor del tabac està 
entre els 1.000 € i els 6.000 € (en lloc dels 7.200 €, com 
fins ara), i molt greus si tenen un valor superior. Les san-
cions continuen essent proporcionals al valor del tabac de 
contraban, la qual cosa suposa que ara, amb l’augment 
dels percentatges, la sanció mínima que es pagarà serà de 
2.000 € —i no els 1.000 € anteriors— amb percentatges 
que queden de la següent forma:

•Entre 200% i 300% en casos d’infraccions lleus 
    (fins ara era del 200% al 225%)

•Entre 300% i 450% en les  infraccions greus 
    (fins ara era del 225% al 275%)

•Entre 450% i 600% en les infraccions molt greus 
    (fins ara del 275% al 350%) 

Precinte de l’activitat

El Govern també ha argumentat un augment de la tendèn-
cia a evitar l’aplicació efectiva de les sancions, i la gene-
ralització de conductes de resistència i obstrucció en les 
inspeccions i processos sancionadors, per introduir noves 
sancions pecuniàries i d’altre índole. 

Per al primer cas, es podran imposar noves sancions addi-
cionals, es podrà doblar l’import de la multa original, i es 
podrà fer tancar l’establiment durant més temps del que 
establia la primera sanció. En el segon cas, per obstaculit-
zar les tasques de l’administració inspectora es preveuen 
sancions d’entre 3.000 € i 5.000 €.

No s’abaixa el llindar per ser considerat delicte

Per altra banda, el llindar econòmic perquè una acció de 
contraban sigui considerada delicte segueix igual. 

Així doncs, no prospera la proposta inicial que el col·lectiu 
estanquer —vehiculat a Catalunya mitjançant la Federa-
ció Catalana d’Estanquers i a l’Estat espanyol a través 
de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España 
(UAEE)— va negociar amb diversos partits polítics a inicis 
d’any, en saber-se que l’Estat tramitava el projecte de llei 
per reformar les mesures aplicables al contraban.

L’esmena presentada pels estanquers proposava rebaixar 
l’actual llindar de 15.000 € a 10.000 € perquè el tràfic 
il·legal de tabac fos considerat delicte. Uns 5.000 € prou 
dissuasius que marquen la diferència entre pagar una 
multa o anar a presó.

De moment, però, no s’ha inclòs la mesura a la nova Llei 
34/2015, tot i que la Federació no descarta que el Govern 
la inclogui en futures modificacions. 
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Expenedories solidàries: les nostres 
vendes faran feliç un nen!

Estancs barcelonins destinen el 5% de les seves vendes a l’associació Ubuntu per a 
nens i joves en risc d’exclusió.
 JULIIOL DE 2015

NOTÍCIES

U n grup de catorze expenedo-
ries de l’àrea metropolitana 
de Barcelona ha donat el  5% 

de les vendes d’articles de fumador 
del mes de juliol passat a l’Associació 
Educació i Lleure Ubuntu, en una 
campanya de recaptació solidària de 
proximitat.

La campanya, una iniciativa sorgida 
d’un grup de titulars d’expenedories 
de la Unió Provincial d’Estanquers de 
Barcelona, ha aconseguit reunir un to-
tal de 1.600 euros a partir de la venda 
de productes de fumar —com ara fil-
tres, encenedors i paper d’embolicar—, 
una suma que es destinarà a millorar 
les condicions de vida de joves i infants 
desfavorits. 

Ubuntu ha estat la primera beneficiària 
escollida per aquest grup de comer-
ciants solidaris, una associació sen-
se ànim de lucre propera als estancs, 
al barri de Ciutat Meridiana, tot po-
sant així en valor la funció social del 

comerç de proximitat. Els promotors 
de la campanya han quedat gratament 
sorpresos de l’entusiasme amb què 
els clients han rebut la iniciativa i de 
com s’hi han involucrat, fins al punt 
que alguns compradors han avançant 
l’adquisició d’articles de fumador 
d’altres mesos per poder-hi participar. 

Per aquesta campanya es van impri-
mir 5.000 fulletons i cada expene-
doria va rebre dos cartells en A3 per 

 Ubuntu és una associació sense ànim de lucre que promou 
la convivència, el reconeixement mutu i el sentit crític dels 
infants més desfavorits de Ciutat Meridiana, un barri amb un 
índex molt alt d’immigració. La recaptació d’aquesta iniciativa 
es destinarà a organitzar tallers educatius i lúdics durant el 
proper curs escolar.

penjar al seu establiment.  La intenció 
és donar continuïtat a aquesta inicia-
tiva destinant els beneficis a altres 
entitats benèfiques de proximitat, bé 
sigui en diners bé amb altres formes, 
com ara aliments.

Aquest octubre, els expenedors han 
fet el lliurament de la recaptació i han 
aprofitat per visitar les instal·lacions 
de l’associació i veure de primera mà 
la seva activitat. 

Estancs col·laboradors
Expenedories de la ciutat de Barcelona:

7 (c/Amèrica), 101 (c/Còrsega), 132 (c/Ajuntament), 136 (Riera St. Andreu), 

230 (c/ Horta), 242 (c/Freser), 293 (c/Cretas), 301 (c/Llobregós), 

377 (Ps. Maragall), 356 (c/Formentera), 327,  387 i 405 (Ps. Valldaura).

Bona simbiosi entre la Unió d’Estanquers i el Gremi de Restauració, ambdós de la 
província de Barcelona, per gestionar els segons canals.

El sector de la restauració de 
Barcelona es posa al dia sobre les 
noves formes de gestió dels PVR

 BARCELONA – 3 DE JULIOL DE 2015

E ls mecanismes i particularitats de funcionament dels 
punts de venda amb recàrrec (PVR) a bars i restau-
rants arran dels canvis arribats amb la darrera modi-

ficació del Reglament del tabac han despertat l’interès del 
sector de la restauració de la província de Barcelona, on ja 
comença a haver-hi nombrosos establiments en règim de 
gestió delegada, una de les grans novetats del 2015.

La gestió dels PVR en les seves dues modalitats —direc-
ta i delegada— i les noves obligacions i avantatges que 
comporta, van centrar l’atenció del president del Gremi 
de Restauració de Barcelona, Pere Chías, en la reunió 
celebrada amb la Unió d’Estanquers de la Província de Bar-
celona (UPEB) per tractar els nous mecanismes d’aquest 
sistema de distribució i altres temes d’interès mutu.

R e v i s t a  t r i m e s t r a l  d e  l a  F e d e r a c i ó  C a t a l a n a  d ’ E s t a n q u e r s 15 



NOTÍCIES

 El Gremi de Restauració de Barcelona 
és una entitat que defensa els interessos dels 
restauradors i representa col·lectivament el 
sector en l’àmbit territorial de Barcelona capital, 
la província de Barcelona i Catalunya.

Julià Vinué, president 
dels estanquers barce-
lonins, va posar èmfasi 
en els avantatges que 
representa per a un es-
tabliment de restaura-
ció disposar d’un PVR i 
en la comoditat que la 
nova forma de gestió 
delegada suposa per al 
titular del local. També 

la UPEB va facilitar als representants del sector de la res-
tauració àmplia informació sobre el rol que desenvolupa el 
Comisionado para el Mercado de Tabacos en la regulació 
de la venda de tabac.

La UPEB, ja per concloure, va recomanar als restauradors 
que si tenen alguna consulta relacionada amb la normativa 
i la gestió del PVR es posin directament en contacte amb el 
Gremi de Restauradors o amb la mateixa Unió d’Estanquers 
i els resoldran tots els seus dubtes i preguntes. Ambdues 
entitats es van mostrar molt satisfetes d’aquesta simbiosi 
beneficiosa per a tots dos sectors. 

va detallar entenedorament les diferents obligacions que 
el restaurador té en relació a la comercialització de tabac 
en el seu establiment, les principals limitacions d’aquest 
tipus de comercialització i, en particular, la obligatorietat 
d’aplicar un recàrrec de 15 cèntims per paquet. Per evi-
tar sancions o incórrer en incompliments no intencionats, 
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Pere Chías, president del Gremi 

de Restauració de Barcelona.
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El procés d’implantació gradual als estancs barcelonins prossegueix amb força.
 BARCELONA – 8 DE SETEMBRE DE 2015

Millores en els serveis de 
Western Union als estancs

A rran de l’acord entre la Unión 
de Estanqueros i l’empresa 
de transferència de diners 

Western Union perquè els estancs 
puguin actuar d’operadors i prestar el servei d’enviament i re-
cepció de diners, ja s’ha iniciat de forma gradual el procés im-
plantació d’aquests punts a les expenedories barcelonines i de 
la resta de Catalunya.

Western Union, una empresa de comunicació i serveis financers 
que inclou la transferència de diners de forma ràpida arreu del l’establiment i posteriorment no hi ha manera de contac-

tar-hi. En  una  reunió  mantinguda amb  l’empresa  finan-
cera,  el  president  de  la  Unió Provincial d’Estanquers de 
Barcelona, Julià Vinué, i altres membres de la junta, van fer 
notar al responsable de zona de l’empresa, Pedro Sendón, 
que caldria trobar una fórmula perquè Western Union es 
posi en contacte amb aquests clients per retornar-los els 
efectes.

Els representants barcelonins també van tenir a bé de trac-
tar la prioritat dels estancs adherits a la Unió barcelonina i 
a la Federació Catalana d’Estanquers. Sendón va reiterar la 
importància que la companyia atorga a la xarxa d’estancs i 
es va comprometre a prosseguir amb les visites als establi-
ments de la província que encara no tenen el servei.

La companyia, que vol fidelitzar al màxim els punts de venda 
actuals, va anunciar finalment que està valorant augmentar 
aquesta tardor les comissions que reben els estancs amb 
més transaccions efectuades, establint un barem en funció 
del volum de vendes. 

Pedró Sendón amb membres de la junta barcelonina.

món, actualment està redirigint els punts de venda del seus 
serveis a l’Estat espanyol cap a les expenedories, entre altres. 

Després d’un primer període de prova en un petit nombre 
d’estancs, s’han començat a aplicar millores per accelerar els 
tràmits de les transaccions, com ara el sistema face to face 
(cara a cara), un mecanisme que simplifica les dades que se 
sol·liciten als clients perquè la transacció sigui més àgil i es 
completi en pocs minuts, mantenint totes les garanties de 
seguretat. També s’ha ampliat l’horari en què el servei és 
operatiu, que ara s’allarga fins a les nou del vespre de di-
lluns a dissabte, coincidint amb els horaris d’obertura més 
habituals dels estancs.

Durant aquests primers me-
sos de prestació del servei 

als estancs, el col·lectiu 
també ha detectat que 

els clients sovint obli-
den documentació a 



La venda irregular 
de fulles de tabac arriba a Lleida

La UPELL posa en coneixement de la Guàrdia Civil l’existència d’una botiga que ven 
fulles de tabac al públic.
 LLEIDA – 17 DE SETEMBRE DE 2015

L a primera reunió dels repre-
sentants dels estanquers llei-
datans després de l’estiu va 

posar sobre la taula la qüestió de la 
venda de fulles de tabac directa-
ment al consumidor. Aquest tipus 
de comerç, la legalitat del qual no és 
clara, permet que el consumidor tri-
turi allà mateix les fulles, i fins i tot 
se’n faci cigarretes. Ja s’ha vist en 
diversos indrets de l’Estat espanyol 
i les autoritats hi han actuat tancant 
els establiments i comissant el mate-
rial. Ara s’ha detectat a la província 
de Lleida la primera botiga d’aquest 
tipus de Catalunya, motiu pel qual 
la Unió Provincial d’Estanquers de 
Lleida (UPELL) ho ha denunciat a la 
Guàrdia Civil perquè emprengui les 
accions oportunes.

En aquesta primera trobada després 
de les vacances —a la qual va assistir 
tota la junta en ple— també es va fer 
saber que el 36.351 és el número de 
la UPELL per al sorteig de Nadal de la 
loteria nacional, que els estancs as-

sociats poden distribuir. La UPELL 
remarca com n’és d’important 
aconseguir-ne bones vendes, ja 

que els diners recaptats són 
una font de finançament im-
portant de l’associació.

Un tema sempre present a 
les reunions de la junta llei-

datana és l’evolució de les vendes 
de tabac, que en aquests moments 
marca una baixada del 5% a les co-
marques lleidatanes. Tot i que el 
contraban s’ha reduït a tot l’Estat del 
12% al 10%, i que la Guàrdia Civil està 
fent molts comisos a la frontera amb 
Andorra, les vendes no han notat els 
efectes d’aquestes accions i marquen 
aquesta lleu línia descendent. Eugeni 
Rodríguez, president de la UPELL, 
va indicar un clar moviment cap a 
l’abordament del contraban i el co-
merç il·lícit com a accions prioritàries 
de l’associació. 

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

Gremi d’Estanquers 
de Tarragona

Unió Provincial 
d’Estanquers de Barcelona

Unió Provincial 
d’Estanquers de Lleida 

Gremi d’Estanquers 
de Girona

NOTÍCIES
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Maçanet de Cabrenys podria 
acollir el primer museu de la pipa 

de les comarques gironines
La bona nova es va anunciar en el transcurs del IX Campionat de Catalunya de fumada 
lenta amb pipa
 MAÇANET DE CABRENYS, GIRONA – 5 DE SETEMBRE DE 2015

NOTÍCIES
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Fumar la pipa és un acte lent i meditatiu. Tot i ser un art 

minoritari, són milers les persones que escullen degustar el tabac amb 

aquest instrument artesà amb el qual el tabac no s’empassa (és a dir, 

no arriba als pulmons), sinó que s’assaboreix a la boca, amb la llengua i 

el paladar. Els seus admiradors ens fan notar que fumar en pipa poca cosa té 

a veure amb altres formes de consumir tabac, llevat, potser, dels cigars

L a tercera edició de la fumada lenta amb pipa de Maça-
net, organitzada pel Girona Pipa Club i amb el suport 
de la Federació Catalana de Pipa Clubs i l’Ajuntament 

del municipi, ha estat tot un èxit d’assistència que gairebé 
ha doblat els participants de la primera competició, fa tot 
just dos anys.

La jornada es va iniciar al migdia a l’oficina de turisme del 
municipi —habilitada com a club de fumadors— on hi va 
lluir durant tot el dia una magnífica exposició dedicada a la 

obertes les seves portes la factoria de pipes Salvatella, que 
remunta al 1887 l’inici de la seva activitat. En els seus 
moments més gloriosos, Salvatella arribà a produir fins 
a 150.000 pipes l’any. Les pipes són encara avui un dels 
símbols identificadors de la població i llueixen als apara-
dors d’alguns establiments.

Èxit de participants a la competició

Cap a les 5 de la tarda es va donar peu a la fumada, que 
va ser, com en edicions anteriors, tot un èxit d’assistència, 
amb quaranta-un pipafumadors a la competició, alguns 
d’ells de reconegut prestigi, i una setantena d’assistents 
a la jornada.

pipa amb articles d’artesans restauradors rela-
cionats amb aquest noble art: una mostra de 
pipes de diversos col·leccionistes, que incloïa 
algunes rareses, una exhibició del procés de 
construcció, rabasses de bruc, escalaborns, 
mesuradors... i diversos tipus de tabac de pipa.

Futur museu de la pipa de Maçanet

Estanquers, fumadors, organitzadors, promotors, fabri-
cants de pipes i resta de participants i convidats, tots ells 
van rebre la càlida acollida de Mercè Bosch, alcaldessa del 
municipi, que en el seu discurs de benvinguda va mostrar 
el seu suport al col·lectiu i el compromís del consistori per 
a un futur Museu de la Pipa. 

Una novetat d’enguany ha estat el taller de fumar pipa des-
tinat tant a fumadors amateurs com a professionals del 
sector, que van poder fer una cata a cegues de tres tipus 
de tabac, il·lustrats pels millors pipafumadors.

I és que la fabricació de pipes té més de tres-cents anys de 
tradició a Maçanet de Cabrenys. Fins a l'any 2001 va tenir 



NOTÍCIES

Els amants de la bona gastronomia van poder degustar els cigars Camacho 
Criollo Robusto, Connecticut Toro i Corojo Robusto excel·lentment maridats 
amb pernils Joselito, rom Abuelo i vins de l’Empordà.

 FIGUERES – 14 DE JULIOL DE 2015

«Vermutejada» sibarita 
a Figueres amb Camacho Cigars

E l bar Vermut de Figueres va congregar una qua-
rantena de persones en aquesta primera «vermu-
tejada» gourmet a la capital altempordanesa, que 

va atraure a amants dels bons cigars i de la bona gastro-
nomia per igual. Un complet tast amb maridatge que va 
comptar amb la col·laboració de l’estanc figuerenc Rim-
blas i de primeres marques com la bodega empordanesa 
Arché Pagès,  els pans de Triticum, pernils i embotits 
Joselito, i amb el prestigiós bartender figuerenc David 
Carreras, de la cocteleria Maverick.

Representants de cada marca van acompanyar els assis-
tents i van presentar els seus productes abans de donar 
peu a la degustació, que va començar amb embotits i 
pernils Joselito —aquests darrers considerats un refe-
rent gastronòmic— amb tapes i «pa de vi» elaborat per 
Triticum.

El sopar es va maridar amb els vins negres Sàtirs, Bonfill 
i Cartesius, els vins blancs Sàtirs i Ull de Serp, i un 
exclusiu vi de la varietat ull de llebre, encara per co-
mercialitzar i de poca producció, tots del celler Arché 
Pagès, de Capmany, amb DO Empordà.

L’Estanc Rimblas va voler participar en aquesta cele-
bració sibarita amb l’aportació de cigars Camacho, 
que va presentar Martin Pueyo, delegat de vendes de 
Davidoff i Camacho a la zona nord. Els assistents van 
degustar els crIollo roBusto, connectIcut toro i corojo 
roBusto, tres cigars hondurenys prèmium de llavor cu-
bana amb fàbrica a Danlí, de gust fort i que han es-
tat a la mà de reconegudes personalitats com Winston 
Churchill, cadascun d’ells amb característiques idònies 
segons el fumador i l’ocasió.

David Carreras va preparar un còctel elaborat amb el 
rom panameny Abuelo i perfumat amb l’aroma dels 
cigars Camacho. ©
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Cada participant va rebre un tapete, dues cerilles, una pipa 
recta especial per a l’ocasió, amb la marca de la III Fumada, 
i una bosseta de tres grams de tabac. El guanyador va ser 
Antoni Pascual (1:20:20) president de la Federació Espa-
nyola de Pipa Clubs, seguit de, Xavier Fernández (1:16:35), 
president del Girona Pipa Club.

El repte d’una fumada lenta consisteix a anar fumant sense 
que s’apagui la pipa i sense possibilitat de poder-la tornar 
a encendre, i el guanyador és el que més temps dura amb 
la pipa encesa. Els bons fumadors de pipa poden arribar a 
fer-la durar, sense apagar, fins a tres hores. 

La III Fumada de Pipa de Maçanet de Cabrenys ha estat 
àmpliament secundada per prestigioses personalitats i 
ha comptat amb el suport del Gremi d’Estanquers de 
Girona, representat pel seu president, Jaume Gou Puig, 
que va assistir a la jornada, les federacions catalana i 
espanyola de pipa clubs, i l’Ajuntament de Maçanet de 
Cabrenys. 

El campionat ha estat impulsat per Joan Xifreu, de 
l’Smoking Club de la Jonquera, el col·leccionista i fumador 
de pipes Josep Samitier i l’artesà piper Segimon Baule-
nas (Pipes Sigmund), del Girona Pipa Club. 
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NOTÍCIES

Continua la bona sintonia entre el 
gremi tarragoní i Banc de Sabadell

Ambdues entitats ratifiquen el conveni financer amb condicions de crèdit preferents 
per als estanquers i finançament de la saca.
 TARRAGONA – 2 DE JULIOL DE 2015

Parlem amb CÉSAR SUÁREZ IBORRA
Director De  Zona tarragona centre 
Banc De SaBaDell

E l Gremi d’Estanquers de Tarragona i Banc de Sabadell 
van corroborar el bon funcionament del conveni 
subscrit fa sis anys per oferir als estanquers tarra-

gonins unes condicions de finançament i crèdit avantat-
joses per satisfer les necessitats financeres del col·lectiu.

L’objectiu d’aquesta col·laboració és oferir condicions 
preferents i crear productes específics per als titulars 
d’expenedories, com ara un preu millorat per als paga-
ments amb targeta (TPV) i el compte d’ajornament de pa-
gaments a Logista, que permet a l’expenedor diferir el 
pagament de la comanda de Logista catorze dies.

Josep Servera, president del Gremi d’Estanquers de Tarra-
gona, va renovar així amb l’entitat aquest acord de 
col·laboració iniciat l’any 2009, una celebrada iniciativa 
que es va estendre posteriorment a la resta de províncies 
de la Federació Catalana.

César Suárez estava al capda-
vant del primer conveni que va 
signar el 2009 amb Servera «per 
treballar en comú per tal que els 
agremiats, els seus familiars de 
primer grau i els seus empleats 
es puguin beneficiar de serveis 
i productes financers en condi-
cions preferents». 

Han passat sis anys des d’aquest 
primer acord. Diria que han 
assolit l’objectiu?
Hem fet una aposta ferma pel 
Gremi, per tractar de satisfer les 
necessitats financeres dels seus 
membres. Les xifres demostren, al 
seu torn, que els associats també 
estan satisfets amb el conveni: un 
35% dels agremiats tarragonins ja 
són clients de Banc Sabadell.

Quina és la clau d’aquest èxit?
Les reunions de treball periòdiques 
amb els representants dels estan-
quers per tal de reconèixer les inquie-
tuds del col·lectiu i les millores que 
hem anat incorporant des dels inicis 
per continuar avançant. Tot això que 
ens ha permès elaborar una oferta de 
productes específics per als estan-
quers tarragonins que s’estén també 
a l’esfera personal.

Quins productes destacaria 
d’aquesta oferta?
En primer lloc, la bonificació del 10% 
de la quota d’agremiat, una de les 
avantatges lligada al Compte Expan-
sió Negocis PRO, pensat per a nego-
cis com els estancs. És un compte 
sense comissions d’administració i 
manteniment ni sobre la majoria de 

 Banc Sabadell és el quart grup bancari privat espanyol, integrat 
per diferents bancs, marques, societats filials i societats partici-
pades que abasten tots els àmbits del negoci financer. Compte 
amb una organització multicanal enfocada en banca personal, 
d’empreses i de professionals.

transferències, i amb les targetes 
gratuïtes, per citar algunes de les 
avantatges.

També subratllaria que oferim 
TPV i préstecs en condicions pre-
ferents i la targeta de crèdit amb 
la imatge personalitzada del Gre-
mi d’Estanquers de Tarragona.

Un altre avantatge molt impor-
tant per als estanquers és el fi-
nançament de la saca.
Com a estanquers disposen d’un 
compte específic, el Compte d’ajor-
nament de pagaments de Logista, 
amb el qual es poden finançar gra-
tuïtament els rebuts de Logista du-
rant catorze dies després de la seva 
presentació, sense cost addicional 
per a l’estanquer. 
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Una fulla de tabac a l’aquarel·la és el 
nou anagrama del gremi tarragoní
El nom de l’entitat s’escurça a «Gremi d’Estanquers de Tarragona» per adaptar-se 
als nous temps.
 TARRAGONA – SETEMBRE DE 2015

T arragona aposta fort per re-
novar la identitat corporativa 
amb un nou anagrama, ele-

gant i modern, que reté els valors i la 
unitat que representa el Gremi, alho-
ra que rejoveneix la seva imatge. 

El nou logotip es basa en una gràcil 
fulla de tabac que imita la textura de 
la pintura a l’aigua, que quan es des-
dobla projecta en columnes ondula-
des l’escut de la ciutat de Tarragona, 
conservant així la referència a la capi-
tal de les terres tarragonines.

A sota del dibuix hi apareix, amb 
una cal·ligrafia elegantment traçada, 
el nom de l’entitat, que s’escurça a 
«Gremi d’Estanquers de Tarrago-
na» (sense la paraula província), 
que és com ja se’l coneix de mane-
ra col·loquial. S’ha volgut d’aquesta 
manera adoptar un llenguatge més 
modern en sintonia amb les tendèn-

cies actuals, que imposen senzillesa 
i simplificació, eliminant les paraules 
supèrflues i amb un to més planer.

Tota la imatge fa servir de base els 
colors torrats, que remeten directa-
ment a les fulles de tabac assecades 
i identifica a la perfecció els valors 
del col·lectiu. Permet una identifica-
ció ràpida de l’activitat de l’associació 
i transmet un missatge d’unitat i 
d’arrelament al territori, en la línia de 
la concepció gràfica actual: imatges 

que transmetin diversos conceptes 
sense ser visualment carregades. 

A l’hora de dissenyar la marca també 
s’han tingut en compte les diferents 
aplicacions que pot tenir i la seva fun-
cionalitat. Per això s’ha buscat un lo-
gotip versàtil que s’adapti fàcilment 
a multitud de suports: paper, correus 
electrònics, pàgines web, material 
gràfic de grans dimensions…

La nova imatge corporativa i el nom 
ja s’han adoptat en totes les comuni-
cacions de l’entitat, tot i que no serà 
fins a la propera assemblea anual del 
Gremi que se sotmetran a ratificació.

El pas següent d’aquest procés de 
modernització és renovar la imatge 
i funcionalitats de la pàgina web per 
potenciar els tràmits en línia i aprofi-
tar més bé les possibilitats que ofe-
reixen les noves tecnologies. 

R e v i s t a  t r i m e s t r a l  d e  l a  F e d e r a c i ó  C a t a l a n a  d ’ E s t a n q u e r s 23 

Pendent Anunci
WESTERN UNION
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Correcció de les borses i pànic. Baixada i alarma. Crisis i fugida.

Banco Mediolanum: 
planificació financera, inversió 
a llarg termini i oportunitat

S egur que t’has sentit així da-
vant d’un moviment del mercat 
i has fet el que  és més habitual 

en aquests casos, el que fa la majo-
ria: sortir corrents. I el pitjor de tot és 
que en moltes d’aquestes ocasions 
probablement has hagut d’assumir 
una pèrdua.    

Doncs no et posis les mans al cap si 
et diem que molts inversors a llarg 
termini esperen les baixades per in-
vertir. Davant d’una davallada dels 
mercats, encara que et sembli una 
caiguda lliure, hauries de mantenir 
la calma i decidir amb serenitat. Sí, 
sabem que en moments així és molt 
complicat perquè no hi ha cosa que 
vulguis més que preservar els teus 
estalvis. Però potser hauries de fer 
un replantejament. De què et serveix 
invertir de pujada, si quan arriba el 
descens t’espantes, t’escapes i perds 
diners? Si alguna cosa se’t remou 
per dins, ho estem fent bé, t’estàs 
adonant que et manca quelcom, i 
nosaltres sabem què és: un profes-
sional de les finances que t’ajudi a 
prendre decisions racionals en mo-
ments d’inquietud.

A què ens referim? Primer, a algú que 
tingui experiència professional i un 
alt nivell de formació que li permetin 
resoldre qualsevol qüestió financera; 
segon, algú amb qui puguis confiar 
(recorda que estem parlant dels teus 
estalvis); i, tercer, algú que estigui a 
la teva disposició durant tot el dia, 
també els caps de setmana, i no no-
més de 8 a 2 del matí i darrera una 
finestreta.

Encara que et costi de creure, un bon 
professional t’explicarà que a llarg 
termini, la volatilitat dels mercats 

pot ser un aliat, i aquí entra en joc 
el poder de les emocions. Perquè no 
només sorgeixen el pànic, l’alarma o 
les crisis, estem envaïts de notícies, 
comentaris d’amics i rumors que ens 
fan dubtar. Pensa-ho uns segons. Els 
éssers humans, quan tenim por, re-
accionem de manera instintiva. Creus 
que pots deixar a les mans del teu 
instint o d’una sobretaula de diumen-
ge una decisió que pot afectar, i molt, 
als teus estalvis?

A Banco medIolanum ho tenim clarís-
sim: la seguretat i la tranquil·litat dels 
nostres clients és la nostra prioritat. 
Aquesta tranquil·litat està fonamen-
tada en una estratègia sòlida que de-
mostra que invertir a llarg termini i 
de manera diversificada és la millor 
opció per estalviar i veure créixer 
els teus estalvis.

L’angoixa de perdre diners ve donada 
pel fet de no poder complir els objec-
tius; els teus, i sobretot, els de la teva 
família: la universitat dels fills, una 
nova llar, la jubilació... Els assessors 
financers de Banco medIolanum, els 
nostres Family Banker’s®, t’ajudaran 
a invertir de forma adient, diversifi-
cant per no assumir riscos i a llarg 
termini, a partir d’una planificació fi-
nancera personalitzada.

No podem predir el futur —tan de 
bo!—, però sabem com ajudar-te al 
llarg de la teva vida financera. Encara 
pots canviar la forma de gestionar els 
teus estalvis i veure la inversió d’una 
altra manera: Correcció de les borses 
i planificació. Baixada i inversió. Cri-
sis i oportunitat.
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Molts han estat els canvis al sector estanquer des de setembre de 2014 i fins a dia 
d'avui. Des d’aleshores, hem vist canvis legislatius tan importants com l’obertura 
a la venda de nous productes i l’aparició de nous serveis als estancs, o la gestió 
delegada dels punts de venda amb recàrrec.

Si ho vols, ho tens: 
Servei de postvenda integral 

N o ha estat, però, un any de 
canvis només per als estan-
quers, sinó que també ho ha 

estat per a la resta d’actors d’aquest 
sector. I és per això que des del mes 
de setembre de 2014, en el marc del 
seu 35è aniversari, LK BItronIc està 
implementant canvis significatius que 
l’ajuden a oferir un servei encara mi-
llor als seus clients.  D’aquests, des-
taquem especialment els següents:

A aquests grans canvis i millores per 
als usuaris dels seus productes, LK 
BITRONIC afegeix un nou servei a la 
seva oferta: el servei de postvenda 
integral.

El servei de postvenda integral és 
una ampliació del servei de manteni-
ment prestat per l’empresa als seus 
clients al llarg de les dues últimes 
dècades. Aquest nou tipus de servei 

de postvenda inclou, sense costos 
addicionals, els següents punts:

 Servei d’atenció telefònica 
i remota als clients, tant per a 
consultes relacionades amb l’ús 
del software de gestió com per 
a la resolució d’incidències 
tècniques produïdes per fallades 
al hardware, errors de configuració, 
reinstal·lacions de perifèrics, 
etc.

 Cursos il·limitats de formació 
per aprendre o millorar en l’ús 
del software, tant per a usuaris 
avançats com per a usuaris novells. 
Aquests cursos s’adeqüen per 
complet a les necessitats de 
l’usuari.

 Actualitzacions del programa 
Estancos Élite, a les que 
s’incorporen, entre d’altres, noves 
funcions i nous serveis disponibles 
per als estancs, així com adaptacions 
a noves normatives i canvis legals 
que afecten el sector.

Ampliació gratuïta de l’horari d’atenció al client 
Servei de postvenda d’LK BITRONIC durant 12 hores ininterrompudes
HORARI: 8.30 a 20.30 h de dilluns a divendres.

Posada en marxa del servei d’urgències els dissabtes
HORARI: 9.00 a 14.00 h i de 16.00 a 19.00 h

Acord d’ampliació gratuïta de serveis
Permet als estancs accedir a un ventall encara més ampli d’opcions 
i serveis per al seu negoci

Noves funcions incloses al programa Estancos Élite
Noves funcions que agilitzen i faciliten l’experiència d’ús del 
programa
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No conservar apropiadament 
la informació del negoci és un risc 
de perilloses conseqüències

El servei de postvenda integral 
és una ampliació de l’oferta 
dels serveis que LK Bitronic posa 
a l’abast dels seus clients
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 Cobertura d’antivirus, 
fonamental per a qualsevol equip 
amb connexió a internet.

 Sistema automatitzat de còpies 
de seguretat remotes i desateses, 
perquè les dades del client estiguin 
sempre desades en un lloc segur, a 
la seva disposició, i xifrades. 

 Servei tècnic a domicili 
sense cap cost per al client: ni de 
desplaçament, ni de mà d’obra, 
ni de peces necessàries per tal de 
solucionar l’averia.

 Servei de préstec de material 
per avaries que no poden ser 
solucionades in situ, per tal que res 
aturi l’activitat de l’estanc.

Com es pot apreciar, aquesta opció 
ampliada de serveis cobreix comple-
tament les necessitats de manteni-
ment informàtic de l’estanc, incloent, 
entre d’altres, la instal·lació d’un an-
tivirus professional i l’ús del servei de 
còpies de seguretat desateses. 

No conservar apropiadament la infor-
mació del negoci és un risc de perillo-
ses conseqüències, per això LK BItronIc 
ofereix, en col·laboració amb una de les 
empreses més importants d’Espanya 
en gestió i emmagatzematge de dades, 
un sistema de còpies de seguretat re-
motes i desateses que garanteix poder 
seguir treballant amb normalitat en cas 

de què aparegui qualsevol incidència. 
És important destacar que, donada la 
sensibilitat d’aquesta informació, i a 
diferència d’altres proveïdors infor-
màtics, en cap cas ni LK BItronIc ni 
l'empresa especialitzada que proveeix 
el servei tenen accés a les dades ni po-
den explotar-les comercialment sota 
cap circumstància.

El servei de postvenda integral el 
poden contractar tots aquells clients 
que adquireixin un nou ordinador. És 
a dir, poden fer-ho tant els estanquers 
que habitualment renoven els seus 
equips informàtics amb LK BItronIc, 
com els nous clients que s’interessen 
per primera vegada en els productes 
de l’empresa.

Una vegada realitzada la compra de 
l’equip informàtic, el client té tres 
mesos per decidir si vol o no contrac-
tar el servei de postvenda integral 
per a l’equip adquirit, que estarà to-
talment assegurat sense cap cost fins 
a la data límit del servei (cinc anys). 
De contractar-lo, i seguint la mateixa 
filosofia que s’aplica en l’adquisició 
d’altres serveis de l’empresa, el servei 
es presta per períodes de tres mesos 

que es renoven automàticament, una 
renovació que es pot cessar quan al 
client li convingui.

Amb el servei de postvenda integral, 
LK BItronIc recupera una modalitat de 
manteniment que ja existia als inicis 
de l’activitat de l’empresa, però que 
degut als costos associats que com-
portava la mateixa empresa el va des-
cartar. Amb les noves tecnologies i 
amb el desenvolupament de nous pro-
ductes i mitjans de les dues últimes 
dècades, ara el servei pot oferir-se 
amb unes condicions molt atractives 
per als usuaris d’LK BItronIc.

El servei de postvenda integral és una 
ampliació de l’oferta dels serveis que 
LK BItronIc posa a l’abast dels seus 
clients, per garantir la màxima satis-
facció i cobertura en l’ús de la infor-
màtica a l’estanc.

TONI MUÑOZ
Responsable del Departament 

de Servei Postvenda d’LK Bitronic
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L’Estat espanyol diu
«no» 

a l’empaquetat 
genèric 

F ora aromes, menys ingredients, 
més advertències sanitàries, ras-
trejament del tabac fins a l’origen, 

penalització als productes i publicitat 
enganyosos... L’executiu espanyol ja 
ha començat a treballar en la transpo-
sició de la polèmica Directiva europea 
2014/40/CE, sobre productes de tabac, 
a l’ordenament jurídic de l’Estat.

En el projecte de llei, l’executiu no 
ha inclòs, finalment, mesures tan te-

mudes com l’obligació de cobrir el 
tabac en els estancs —proposta que 
no va prosperar i l’Europarlament no 
va arribar a aprovar— o d’imposar 
l’empaquetat genèric —una decisió 
que la Directiva va deixar en mans de 
cada estat membre.

La Directiva estableix un marc regu-
lador per als estats membres apli-
cable a la fabricació, presentació i 
venda de productes de tabac —cigar-

retes, cigars, tabac de pipa, tabac 
d’embolicar— i els seus productes re-
lacionats —tabac a base d’herbes, per 
fumar amb sisha, tabac d’ús oral—, i 
també un marc base per regular la ci-
garreta electrònica. 

Estableix així unes directrius míni-
mes que tots els països han de com-
plir, sens perjudici de si volen imposar 
o no mesures més estrictes, a partir de 
l’any vinent.

©
 w

Ik
Ip

ed
Ia

.o
r
g

Els preceptes de la Directiva europea entrarien en vigor 
la primavera vinent amb noves i més advertències 
sanitàries als paquets de cigarretes i tabac d’embolicar 
—que no adoptarien el plain packaging—, i nous sistemes 
de traçabilitat. Els productes mentolats es mantindrien 
fins a l’any 2020.
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 Prohibeix les cigarretes 
i el tabac d’embolicar amb 
aromes característiques.

 Obliga la indústria 
tabaquera a informar 
detalladament els Estats 
membres sobre els 
ingredients que utilitzen 
en els seus productes, i 
molt en particular, a les 
cigarretes i tabac 
d’embolicar.

 Exigeix que s’incloguin 
advertències sanitàries 
als envasos de productes 
de tabac i relacionats. 
Les advertències combinades 
(imatge i text) han de cobrir 
el 65% de les cares anterior 
i posterior en el cas de les 
cigarretes i el tabac 
d’embolicar.

 Estableix les dimensions 
mínimes de les advertències 
i elimina els paquets petits 
per a determinats productes 
de tabac.

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

 Permet als estats membres 
prohibir les vendes per 
internet dels productes de 
tabac iproductes relacionats. 
No es prohibeixen en l’àmbit 
de la UE, però els Estats 
membres podran impedir 
aquestes vendes. Si ho fan, 
els comerços detallistes
(a l’Estat espanyol, els 
estancs) no podran 
subministrar a consumidors 
d’aquests països membres 
en qüestió.

 Preveu un sistema de 
seguiment i rastrejament 
per a tota la UE per combatre 
el comerç il·lícit de productes 
de tabac. Si es permet la 
venda per internet, els 
detallistes hauran de notificar 
la seva activitat abans de la 
primera venda a l’Estat 

membre en què estiguin 
situats, i en aquells estats 
membres a qui venguin els 
productes.

 Protecció del menor. Preveu 
establir sistemes per verificar 
l’edat i no vendre a menors i 
adolescents. Es prohibeixen 
certs productes d’imitació, 
com per exemple, els paquets 
de cigarretes que simulen 
pintallavis o maquillatge, que 
resulten molt atractius i van 
dirigits a un públic femení jove.

 Estableix uns requisits 
de qualitat i seguretat per a 
les cigarretes electròniques.

 Obliga els fabricants a 
informar sobre els productes 
de tabac innovadors abans 
d’introduir-los al mercat.

El nou projecte de llei 
no afegeix mesures més 
restrictives

A l’hora de transposar la Directiva, 
alguns països, com el Regne Unit i 
Irlanda, han portat la legislació al 
màxim i han implementat mesures 
tan agressives com el paquet genè-
ric.

El govern espanyol, però, fins al 
moment s’ha manifestat en con-
tra d’imposar noves mesures més 
enllà de les d’obligat compliment, i 
sembla, segons es desprèn del pro-
jecte de llei presentat el passat 29 de 
juliol, que la transposició és literal i 
no anirà més enllà del que la ma-
teixa directiva preveu. 

Què  diu la Directiva:

Les advertències combinades 
han de cobrir el 65% 
de les cares anterior i posterior 
en el cas de les cigarretes 
i el tabac d'embolicar
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Principals punts que regula el projecte de llei

Traçabilitat

DIRECTIVA: 

» Els envasos hauran de mos-
trar obligatòriament advertèn-
cies sanitàries en el 65% dels 
paquets de cigarretes i de tabac 
d’embolicar (productes RYO –
Roll Your Own), en ambdues ca-
res (ara ocupen el 40% de la su-
perfície). Això és un 10% menys 
del que proposava inicialment 
l’executiu comunitari (un 75%) i 
molt menys que el temut paquet 
genèric (plain packaging). 

» Els missatges hauran d’ocupar 
la part superior: tindran una 
alçada i amplada mínimes de 
44 mm i 52 mm respectiva-
ment, i la marca se situarà for-
çosament a la part inferior de 
l’envàs.

» També hi haurà advertències 
als laterals dels paquets de ci-
garretes. Ocuparan un 50% de 
la superfície, amb una alçada i 
amplada mínimes de 43 mm i 
20 mm respectivament. Aquests 
laterals inclouran missatges del 
tipus «Fumar mata» en lloc de 
les actuals llegendes que infor-
men sobre els nivells de quitrà, 
nicotina i monòxid de carboni 
(TNCO).

» Per garantir la visibilitat de les 
advertències, els paquets de ci-
garretes hauran de tenir forma 
de paral·lelepípede rectangular 
i contenir com a mínim 20 ci-
garretes. Els productes de RYO 
hauran de tenir com a mínim 30 
g de tabac i poden tenir forma 
de paral·lelepípede rectangular 
o cilíndrica, o presentar-se en 
bosses.

DIRECTIVA: 

» Introdueix a la UE un mètode 
de traçabilitat a tota la cadena 
de producció que inclou siste-
mes (com hologrames) visibles i 
invisibles que ajudin les autori-
tats i els consumidors a detec-
tar els productes il·legals.

» Els primers productes que 
s’incorporaran a la traçabilitat 
seran les cigarretes i els pro-
ductes RYO.

» En les cigarretes i el tabac d'em-
bolicar, es traslladen literalment les 
mesures de les advertències esta-
blertes a la Directiva, el 65% en les 
cares frontals i posteriors, i el 50% 
en els laterals. S’elimina el text sa-
nitari «Les autoritats sanitàries ad-

» S'implanta el sistema d'identificador 
únic del producte. No s’obliga, com 
faculta la Directiva, a usar l’estampilla 
fiscal com a lloc per fixar el codi de 
seguretat, i s’estableix com a òrgan 
competent en aquest tema el Ministe-
ri d’Hisenda.

verteixen [...]» i en una esmena pos-
terior, la de «prohibició de venda a 
menors». Aquesta darrera només es 
pot eliminar mitjançant una norma 
amb rang de llei, per la qual cosa 
s’està a l’espera de veure jurídica-
ment com es farà. 

» Es manté el període transitori de 
tres anys, fins al 2019, per col·locar 
l’advertència sanitària combinada a la 
part superior del revers del paquet.
 
» Respecte al text de les advertències, 
de les dues possibilitat que s’oferien, 
s’ha triat «fumar mata». Així mateix, 
s'estableixen regles per a la rotació 
dels pictogrames i missatges combi-
nats i s’obliga a incloure informació 
de contacte per deixar de fumar.
 
» Es mantenen els mínims de 20 cigar-
retes per envàs i el mínim de 30 g 
en les picadures.

Empaquetat: no s’adopta 
l’empaquetat genèric

Cigarreta electrònica: 
es vendrà també a farmàcies

DIRECTIVA: 

» Els fabricants hauran d’indicar 
si és un producte medicinal i 
demostrar que posseeixen pro-
pietats per tractar o prevenir 
malalties. En aquest cas hauran 
de complir amb la Directiva de 
productes farmacèutics.

» Si no es venen com a producte 
medicinal, tindran les mateixes 
restriccions publicitàries que 
el tabac normal. Per tant, no 
es podran publicitar a mitjans 
audiovisuals i escrits. En aquest 
cas, les advertències ocuparan 
el 30% de la superfície a la part 
frontal i del darrere de l’envàs.

» Per a les cigarretes electròniques 
que no siguin considerades un pro-
ducte farmacèutic (és a dir, que tin-
guin més de 20 mg/ml de nicotina), 
s’estableix un registre i augmenten 
els tràmits administratius per a la seva 
comercialització (notificació prèvia de 
sis mesos abans de la comercialitza-
ció, documentació especial, etc.).
  
» També s’hi inclouen advertències 
sobre addicció en el 30% de la super-
fície d'envasament. 
  
» La seva venda es limitaria a expene-
dories, establiments especialitzats, 
farmàcies i parafarmàcies. 
  
» Finalment, es prohibirà la publicitat 
i també qualsevol tipus de referèn-
cia publipromocional que apunti a la 
cigarreta electrònica com a mètode 
d'ajuda per deixar de fumar.

» La traçabilitat es farà fins al primer 
establiment minorista.
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Aromes i ingredients: es manté 
el mentol fins a l’any 2020

Altres productes de tabac 

DIRECTIVA: 

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

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

DIRECTIVA: 

» Els estats membres tenen un 
marge de discreció en les nor-
mes d’etiquetatge de productes 
que no són cigarretes i tabac 
d’embolicar, com ara els cigars, 
els purets, el tabac de pipa i els 
productes sense combustió. 

Així doncs, ha quedat a discre-
ció de cada país eximir aquest 
productes d’un etiquetatge rigo-
rós amb advertències sanitàries 
combinades amb imatges i text, 
que en tot cas han de dur una 
advertència general i una de text 
addicional. 

» Els productes sense combustió 
sí que hauran de tenir advertèn-
cies sanitàries, a les dues super-
fícies més grans de l’envàs, amb 
normés específiques de mida i 
ubicació.

» S'opta per eliminar els pictogrames 
actuals i mantenir advertències de 
text en el 30 i 40% de les superfícies 
en cigars, purets i picadura per a 
pipa.
  
» Productes a base d'herbes per fu-
mar. Hauran de complir un seguit de 
requisits, com ara incloure un adver-
timent general i no incloure elements 
que en fomentin el consum o que su-
ggereixin que són menys nocius. Es 
prohibeix la venda d’aquests produc-
tes en establiments que no siguin les 
expenedories de tabac i timbre. 
  

La Directiva preveu un període de 
transició per a totes les categories de 
productes, a fi que els fabricants i mi-
noristes tinguin temps d’esgotar les 
seves existències. 

» Es donarà un termini addicional fins 
al 20 de maig de 2017 per comercia-
litzar els productes d’aqueta índole 
que no compleixin amb aquests re-
quisits, sempre que hagin estat fa-
bricats o despatxats abans del 20 de 
maig de 2016 (termini per liquidació 
d'estoc).
  
» Es prohibeix comercialitzar tabac 
d’ús oral, productes amb aromes ca-
racterístiques o amb additius supo-
sadament beneficiosos per a la salut, 
o amb compostos estimulants o que 
aportin energia o vitalitat.

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

» Les aromes es podran mante-
nir, de moment, als altres pro-
ductes de tabac. 

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

» La Directiva no discrimina en-
tre les diferents varietats de ta-
bac.

» Els fabricants hauran de noti-
ficar la llista d’ingredients i les 
seves quantitats, detallat segons 
les marques i tipus de producte, 
i les seves emissions i continguts 
alliberats.

F a un parell d’anys, mentre a Europa es debatia 
àmpliament la nova Directiva europea del tabac, 
i es rebutjava la idea d’implantar un empaquetat 

genèric per a aquest producte, a Austràlia s’endegava 
aquesta mesura i es convertia en el primer país del món 
en el qual els paquets de tabac es comercialitzaven sen-
se cap tipus d’indicatiu de marca, llevat del nom, en pe-
tit, situat en una ubicació fixa i escrit amb una tipografia 
única per a tots.

La Directiva europea del tabac finalment es va aprovar, 
però, sense aquesta mesura, que va quedar descartada 
després d’un ampli i contrastat debat. Tanmateix, sen-
se que ni tan sols s’hagin posat en marxa les mesures 
incloses en aquesta legislació, ni que se n’hagin valorat 
els efectes sobre el control del tabaquisme, alguns paï-
sos han decidit anar més enllà i imitar Austràlia en la 
implantació d’un paquet homogeni per a totes les mar-
ques. És el cas del Regne Unit i Irlanda.

El que més sorprèn és que es tracta d’una decisió que 
no es basa en cap estudi, ni en proves científiques de 
cap tipus. Ni tan sols l’exemple d’Austràlia serveix 

L’estanc dels horrors
Empaquetat genèric
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YOLANDA CERVIÀ ESPAÑA 
Periodista

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

» Es manté el període transitori fins a 
l’any 2020 per eliminar el mentol (no 
fa, però, referència a les càpsules).

Nous productes: 
informe previ vinculant

» Per als productes innovadors, s’esta-
bleix que cal notificar-ne l’existència 
al Comisionado sis mesos abans de 
la seva comercialització, acompanyat 
de documentació tècnica i sanitària. 
S’exigeix també un informe tècnic 
preceptiu del Ministeri de Sanitat, 
que serà vinculant.

Entrada en vigor

La nova Directiva va preveure un pe-
ríode de dos anys perquè els estats 
membres la transposin i adaptin la 
legislació nacional. Això vol dir que 
la majoria de les noves normes seran 
efectives la primera meitat de 2016.

per justificar que s’hagi posat en marxa aques-
ta mesura. Les dades recollides fins al moment 
sobre l’experiència australiana són força nega-
tives, ja que si bé les xifres de vendes de tabac 
legal han baixat lleugerament, les vendes de 
tabac il·legal no han parat de pujar per la falta 
d’atractiu del paquet genèric. De fet, el 2012, 
quan va començar a implantar-se l’empaquetat 
neutre, el nivell de contraban havia baixat fins 
a l’11,8%, una tendència que es va revertir cap a 
un creixement constant que s’ha mantingut fins 
arribar al 14,7% de l’any 2014, segons les dades 
recollides en un informe elaborat per la consul-
tora KPMG.

En definitiva, a dia d’avui, amb les dades a la mà, 
podem dir que l’empaquetat genèric anima el 
consumidor a acudir al mercat del contraban. Si 
s’aplica, encara serà més difícil que el fumador 
percebi les garanties que ofereix el producte le-
gal, i en el comerç il·lícit trobarà el millor preu 
—i amb diferència— perquè no haurà passat cap 
tipus de control ni pagarà impostos. 

Per altra banda, l’empaquetat genèric de tots els 
paquets de cigarretes atempta directament contra 
la llibertat d’elecció del consumidor. Si es treuen 
els elements distintius de cada marca, només 
queda el preu com a factor diferenciador entre 
productes, de manera que s’incentiva el pas a 
opcions més barates. I buscant productes més 
econòmics, està demostrat que l’evolució natural 
del consumidor és el consum de productes de 
contraban, que no passen controls de qualitat i/o 
sanitaris i són de fàcil accés per als menors, per 
disponibilitat i preu.

Es tracta, a més, d’una mesura que ignora la vo-
luntat dels ciutadans europeus expressada mit-
jançant els seus europarlamentaris. La Directiva 
europea del tabac inclou mesures més que sufi-
cients per advertir el consumidor sobre els perills 
del tabac, sense atemptar contra els seus drets 
legítims.

En resum, la implantació de l’empaquetat genèric 
a Europa és una mesura que, lluny de contribuir a 

L’estanc dels horrors
Empaquetat genèric

A l’Estat espanyol, es fixa la data 
d’entrada en vigor de la directiva el 
20 de maig de 2016 i s’estableix un 
termini d’adaptació d’un any.

La passa final

El projecte legislatiu es troba actual-
ment en tràmit d'al·legacions, un pe-
ríode obert a les propostes de modifi-
cació de totes les entitats, ministeris, 
organismes i col·lectius interessats. 

El procés culminarà quan el Ministeri 
de Sanitat remeti el text definitiu al 
Consell de Ministres perquè s’aprovi 
i publiqui al BOE. 

L’objectiu que persegueix el col·lec-
tiu d’expenedors és que el pro-
jecte es converteixi en un nou 
reial decret abans d’acabar l’any, 
abans de les eleccions generals. Un 
objectiu que espera veure complert 
ben aviat. 

arribar als objectius que pretén, contribuirà a aug-
mentar el consum de tabac de contraban, sense 
controls de qualitat ni sanitaris; facilitarà l’accés 
als menors, que podran adquirir-ne fàcilment a 
un preu reduït, i afectarà greument la recaptació 
d’impostos especials del tabac que, evidentment, 
el contraban no paga. Dit d’una altra manera, a 
dia d’avui, vistes les dades disponibles, podem 
afirmar que el paquet neutre és una mesura ex-
cessiva, desproporcionada i contraproduent.

Els nostres companys francesos estan lluitant 
perquè l’empaquetat genèric mai no arribi als 
seus estancs i els converteixi en una mena 
d’«estanc dels horrors». A l’Estat espanyol, els 
nostres legisladors han entès que la Directiva eu-
ropea del tabac, tal com es va aprovar, és més 
que suficient. I així ho creiem els estanquers 
que, en tot cas, hem donat i seguirem donant el 
nostre suport als companys francesos en la seva 
lluita contra una llei tan absurda. Com diu la dita: 
«Quan vegis la barba de ton veí cremar, posa la 
teva a remullar!».

JULIÀ VINUÉ 
President de la Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona

El procés de la Directiva, d’un cop d’ull
 14 de març de 2016: data màxima per aprovar la llei estatal que 
    transposi la Directiva.

 Actualment: projecte de llei en fase d’esmenes.

 19 de maig de 2014: entrada en vigor.

 14 de març de 2014: el Consell Europeu aprova la Directiva sobre productes de 
   tabac revisada. Ha de ser transposada als estats membres en dos anys.

 26 de febrer de 2014: el Parlament Europeu aprova formalment la Directiva sobre 
   productes de tabac revisada. Les noves mesures afecten: l’etiquetatge, els 
   ingredients, el track and trace, la cigarreta electrònica, les vendes transfrontereres 
   i els productes a base d’herbes per fumar. 

 19 de desembre de 2012: els estats membres acorden revisar la primera Directiva 
   europea sobre productes de tabac, aprovada deu anys enrere.

 2001: s’aprova la Directiva europea 2001/37/CE, sobre productes de tabac, 
   popularment coneguda com a TPD (Tobbacco Products Directive).



«La meva mare i jo fèiem de 
telefonistes quan aquí a l’estanc hi 

havia la centraleta del poble»

«El tabac i els articles 
complementaris els venem 
en taulells separats»
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A inicis del segle XX el besavi de Maria Antònia Casas ja regentava el petit 
estanc de la Colònia Güell —antigament conegut com a Santa Coloma Única—, 
ubicat en aquesta antiga colònia obrera del municipi de Santa Coloma de 
Cervelló, ara declarada Bé Cultural d'Interès Nacional. L'estanc de Cal Casas, 
com se l'ha conegut sempre, es un bell exemple de l'arquitectura modernista 
dels edificis de l'època industrial, encara que els treballadors de la coneguda 
colònia tèxtil del Baix Llobregat ja fa molt que van deixar pas als turistes que 
visiten ara l’obra de Gaudí.

L a Maria Antònia, titular actual de l'estanc Colònia 
Güell, despatxant tabac als clients anomenant-los 
pel nom i sense necessitar que li detallin què vénen 

a buscar. Mentrestant el Joaquim, el seu marit —que ha 
vingut a conversar amb nosaltres— ens explica que du-
rant gairebé un segle, fins l'any 1998, quan un nou estanc 
es va situar a Santa Coloma, van ser l'expenedoria única 
de Santa Coloma. Però tot i haver perdut l’adjectiu que 
tan bé la definia, únic  es pot continuar aplicant a l'antic 
estanc núm. 1 en molts més sentits.

Antigament es coneixia l’estanc com «Santa Coloma 
única». Hi devia haver de tot!
Sí, i tant. Era un estanc complementari i s’hi havien venut 
articles de merceria, roba de la llar, i fins i tot joguines. 
Els que han crescut a la Colònia encara se’n recorden, de 
l’escala on la meva mare  presentava les joguines!

Encara avui dia hi tens molts 
articles. A més d’estanc, és una 
mica la botiga d’urgència del po-
ble?
Hi venc allò típic que se t’ha aca-
bat o que t’has deixat quan has 
anat a comprar: paper higiènic, 
detergents, carbó per a barbacoa, 
material de papereria. I el carbó i 
la terra per a plantes, perquè aquí 
gairebé totes les cases tenen jardí, 
fan barbacoes… 

I tots aquests articles els vens 
en un taulell a part.
Sí. El tabac i els articles comple-
mentaris els venem en taulells se-
parats. Prefereixo no barrejar la 

venda de tabac amb la resta, sobretot pensant en els nens. 
No m’agrada que hagin de venir al taulell del tabac a pagar 
unes llaminadures.

Antigament, a l’estanc, hi havia la centraleta de telèfons 
del poble.
Sí, de tot Santa Coloma, estava al costat d’on ara hi ha el 
taulell dels altres productes.

I qui feia d’operadora de les línies?
La meva mare i jo! M’havia fet un fart d’anar amunt i avall 
a portar telegrames. Si ens avisaven de la centraleta de 



«Som estanc i també
 fem de botiga de primera 
necessitat. I fins i tot, de 
punt d’informació!»

Durant molts anys, la Colònia va estar habitada 
pels treballadors de les fàbriques tèxtils i les seves famílies
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Sant Boi que algú volia posar una 
conferència, havíem de connectar 
amb la central que tocava, sol·licitar-
la i esperar. De vegades teníem aquí 
persones durant una hora i mitja, i 
els havíem de donar conversa… Amb 
els anys, la centraleta va donar pas 
al telèfon per passos, que finalment 
també va desaparèixer.

Tot i que la Colònia Güell pertany al 
municipi de Santa Coloma de Cerve-
lló, té una identitat pròpia marcada 
pel seu passat industrial i el conjunt 
històric llegat per l’arquitecte Antoni 
Gaudí. En aquella època, a la Colònia 
hi havia de tot —un mercat a l’aire 
lliure, botigues, l’estanc, fonda, teatre, hospital, escola, es-
glésia, capella etc.— i la gent hi feia la vida.

Quin tipus de clientela has tingut al llarg dels anys?
Durant molts anys, la Colònia va estar habitada pels tre-
balladors de les fàbriques tèxtils i les seves famílies. Quan 
la fàbrica va tancar, els treballadors van marxar perquè 
les cases es van posar a la venda i no tots se la podien 
comprar. Això va fer que la majoria de botigues i el mercat 
tanquessin. Però l’estanc va continuar. Amb els anys han 
anat venint molts nouvinguts, sobretot famílies joves.

I per damunt de tot, turistes.
A la Colònia, sí. I encara més, japonesos que vénen prin-
cipalment a conèixer la cripta que Antoni Gaudí va fer per 
encàrrec de l’empresari Eusebi Güell, propietari del terreny 
de la Colònia, com edifici religiós per als seus treballadors.

Doncs a la botiga hi vens souvenirs, però no destaquen 
excessivament...
No, perquè la botiga no està orientada als turistes, però si 
entren, hi poden trobar imants, postals o petits objectes 
de decoració. 

En vénen molts, de turistes, a l’estanc?
La veritat és que no gaires.  La majoria arriben en autobu-
sos i no s’estan més de mitja hora a la Colònia. Arriben, 
els donen una copa de cava al Punt d’Informació, visiten 
la Cripta, fan un tomb per la Colònia i marxen. Els caps de 
setmana, que hi ha més turisme nacional, entra més gent.

Mentre parlem entra un home, demana un paquet de ta-
bac, i de passada pregunta on és el Punt d’Informació.

També fas de punt d’informació ocasional, oi?
Sí, cada dia entra algú preguntant on és el Punt 
d’Informació o la Cripta. Però tinc molt bona relació amb 
les persones del Punt d’Informació, que també m’envien 
gent aquí. I de fet, fa uns vint anys va entrar una parella 
de japonesos que es van convertir en «amics de deu mi-
nuts» del meu pare.

Ens pots explicar això dels «amics de deu minuts»?
Doncs és una història molt curiosa. Un matrimoni japonès 
va entrar la botiga, que llavors regentava el meu pare. 
Amb prou feines es van entendre, mig parlant en anglès, 
amb signes… Van fer fotos de tot, inclosa la botiga i no-
saltres, i al cap d’un temps vam rebre una carta, escrita 
en japonès, amb les fotos. El meu pare els va escriure una 
carta d’agraïment, en castellà, i a partir d’aquí, cada Nadal 
ens enviàvem mútuament una carta, i cadascú se la feia 
traduir al seu idioma.

Una amistat que ha perdurat.
L’any passat, després de rebre la seva carta, els vaig es-
criure per dir-los que el meu pare havia mort. Doncs al 
cap de poc van escriure ells, lamentant-ho molt, i dient 
que s’havien organitzat per venir tres dies. Adjuntaven un 
mapa, que era el recorregut que pensaven fer: venir a la 
Colònia, anar al cementiri on és enterrat el meu pare a 
dur-li flors, i anar a la Rambla a dinar una paella. 

I dit i fet —ens explica la Maria Antònia— que els amics ja-
ponesos van venir amb dos poms de flors i van plorar amb 
molt de sentiment la mort del seu «amic de deu minuts» 
—com ells l’anomenaven, i després van anar tots plegats a 
dinar una paella. Són aquestes coses curioses que et pas-
sen quan tens una botiga, sobretot si és un estanc tan 
curiós i únic com el de Colònia Güell. 



Colònia Güell: 
vivint en 
ple Modernisme
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L’únic estanc de la Colònia Güell en forma 
part gairebé des de la seva fundació. 
Inaugurada el 1890 juntament amb la 
fàbrica dedicada a produir teixits, aquesta 
petita colònia obrera va adoptar una 
personalitat pròpia fins  esdevenir un 
dels referents arquitectònics 
de l’obra de Gaudí.

R ecórrer els carrers de Colònia Güell és reviure el 
que devia ser la vida a principis del segle XX. Aques-
ta antiga colònia obrera situada al terme de Santa 

Coloma de Cervelló, al Baix Llobregat, és un referent de 
l’obra d’Antoni Gaudí i un dels conjunts arquitectònics 
modernistes més importants de Catalunya que l’any 1991 
va ser declarada Bé Cultural d'Interès Nacional.

Una colònia industrial diferent

Eusebi Güell, fundador de la fàbrica tèxtil que va donar 
origen a la colònia, es volia distanciar dels conflictes so-
cials que hi havia en aquell moment a la ciutat de Bar-
celona. Per aquest motiu va idear una petita població on 
els seus treballadors visquessin amb una relativa como-
ditat —lluny dels atapeïts blocs de pisos— i amb accés 
a l’educació i a la religió. Güell, un reconegut mecenes, 
va fer construir diferents equipaments culturals (escola, 
ateneu, teatre) i religiosos (església, centre parroquial). I 
ho va fer seguint el corrent arquitectònic del moment, el 
Modernisme. Diferents arquitectes van deixar la seva em-
premta no només en les modestes cases unifamiliars, sinó 
també en les masies dels masovers que treballaven les te-
rres i els habitatges més senyorials dels càrrecs directius 
de la fàbrica.

Les cases dels treballadors, fetes de maó vist per mostrar 
sense complexos l’arquitectura popular catalana, sovint 
exhibeixen detalls artístics en la forja dels balcons, alguns 
detalls de les façanes o la signatura personal del mestre 
d’obra en les cornises dels edificis.

Amb unes alçades similars entre elles, les casetes, unifa-
miliars, tenen un petit jardí a l’entrada i s’arrengleren en 
carrers que tenen forma de L. En cada extrem, els puntals 
de la colònia, l’escola i l’església, i al l’angle recte, la fàbri-
ca, la raó de ser d’aquest conjunt d’habitatges.

La marca de Gaudí

La construcció que més renom ha donat a la colònia és la 
cripta de Gaudí. Eusebi Güell va contractar el famós arqui-
tecte perquè construís l’església que havia de donar servei 
a la colònia. Després de molts estudis i de construir-ne 
una maqueta, Gaudí va començar la construcció del tem-
ple el 1908. 

D’aspecte semblant a l’obra mestra de Gaudí, la Sagrada 
Família, l’església de la Colònia Güell havia de tenir dues 
naus, una d’inferior i una de superior, amb diverses torres 
laterals i un cimbori central de quaranta metres d’alçada. 
Quan ja s’havia enllestit la nau inferior, el 1914, la família 
Güell va deixar de finançar l’obra, motiu pel qual Gaudí 
n’abandonà la construcció. Atès que la part enllestida ja 
permetia el culte, el bisbe de Barcelona la va consagrar el 
1915, i gràcies a l’obra de tancament que hi va fer un altre 
arquitecte, es va poder començar a fer servir. Com que 
només hi havia acabada la nau inferior, popularment aviat 
se la va començar a anomenar cripta.
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La modernitat també hi ha arribat

No per ser una obra modernista la colònia ha quedat con-
gelada en el temps com una obra de museu. La modernitat 
s’hi ha fet lloc i hi ha arribat. Quan la fàbrica va tancar, 
a principis dels anys setanta, les cases es van oferir en 
venda als treballadors. No tots les podien comprar, ni a 
tots els interessava quedar-se en un lloc on l’oferta laboral 
havia quasi desaparegut. Molts van marxar, però amb el 
temps van començar a arribar nouvinguts que buscaven 
un lloc tranquil on viure, amb els serveis bàsics i ben co-
municat amb la capital, i amb totes les comoditats espe-
rables.

I no van ser els únics d’arribar. Els turistes, sobretot els 
japonesos, van començar a venir enlluernats per tot el que 
porta la signatura de Gaudí. Avui dia, autocars plens a ves-
sar s’aturen a la colònia cada matí amb turistes que se 
sumen a la resta de visitants arribats pel seu compte o en 
visites guiades concertades.

Aquest reclam turístic es va anar cuidant i polint, i avui 
dia la colònia explota aquest vessant amb orgull, i amb 
l’al·licient que l’església —la «cripta»— forma part des del 
2005 de la llista d’obres considerades Patrimoni de la Hu-
manitat per la UNESCO.

En el Punt d’Informació Turística mimen els visitants i els 
donen la benvinguda amb una copa de cava, i des de fa 
quinze anys, a mitjans d’octubre se celebra la Festa del 
Modernisme, un dia en què els habitants i comerciants 
de la Colònia Güell es vesteixen com fa cent vint anys, 
tot evocant aquella època gloriosa de la indústria tèxtil, i 
el nucli s’omple de paradetes que mostren ad hoc tot un 
ventall de productes.

Qui li hauria dit a Eusebi Güell que la seva colònia, pensa-
da per estalviar-se conflictes amb els treballadors, seria 
tan viva i admirada més d’un segle després? 
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La Unión de Estanqueros de España 
ha desenvolupat un complet projecte 
informàtic, en el qual hi ha el programa 
de gestió d’estancs Gestanco WIN TPV, 
per aconseguir que les expenedories 
de tabac i timbre s’adaptin a les noves 
tecnologies de la manera més fàcil 
possible.

Aquest programa incorpora les últimes 
tècniques de programació i permet 
que sigui d’ús senzill, còmode i ràpid 
per a l’usuari. La lectura automàtica 
dels codis de barres mitjançant un 

lector, una pistola de rajos o llapis òptic 
proporciona una alta seguretat i rapidesa 
en la venda i maneig dels articles.

Per tot això es pot considerar que 
Gestanco TPV és un programa complet, 
molt senzill i intuïtiu de fer servir, 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.
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La tranquil·litat 
d'estar ben assessorat

OPINIÓ

Una de les grans raons per ser de 
les associacions és que us comuniquem 
tot el que us afecta de forma entenedora 
i sense preàmbuls

F a temps que en el món de l’estanc hi ha molt 
de moviment. La legislació que regula la nostra 
activitat ha anat canviant en els últims anys, 

i això fa que les associacions siguem molt actives.

Ara fa just un any es publicava al BOE la reforma del 
Reglament del tabac, que quedava, doncs, finalment 
modificat. Es tancava una etapa de feina frenètica als 
gremis i associacions: reunions, pactes, esmenes, 
negociacions, visites als representants dels partits polítics 
i institucions... I n’encetàvem una de també molt intensa 
per informar, aconsellar i assessorar els estanquers amb 
expertesa i celeritat: cursets de formació, nous drets i 
obligacions, assemblees, reunions... 

I és que la realitat s’ho valia: Podíem, a la fi, vendre 
articles complementaris —no relacionats amb el tabac— 
amb un únic tràmit sorprenentment senzill; s’obria, 
també, un nou sistema d’adjudicació d’expenedories 
—la subhasta— en substitució del sistema ja clàssic 
de concurs; i la gestió del segon canal passava 
potestativament a mans de l’estanquer amb la gestió 
delegada.

Les associacions som conscients que entendre, 
assimilar, i aplicar tots aquests canvis sense l’ajut de 
professionals experts, per a un estanquer no és tasca 
fàcil: Molta paperassa per llegir i un llenguatge legislatiu 
complex que us podrien fer desistir de beneficiar-vos 
d’aquestes mesures. I aquesta és una de les grans raons 
de ser de les associacions: us comuniquem tot el que 
us afecta de forma entenedora i sense preàmbuls, i us 
expliquem què heu de fer, i de quina forma. 

La segona «gran batalla» que se’ns acosta abraça la 
transposició de la Directiva europea sobre productes 
de tabac a la legislació de l’Estat espanyol. 
Serà un altre moment àlgid de feina a les associacions. 
Lluitarem aferrissadament en les més altes esferes per 
defensar els interessos de tot el col·lectiu i aconseguir 
que les mesures de la transposició tinguin el mínim 
impacte sobre els nostres negocis. I quan tot ja estigui 
dat i beneït, i la llei definitivament aprovada, 
continuarem treballant per facilitar-vos la feina; us 
explicarem les noves mesures, com us afecten, 
i quins canvis caldrà fer.

La seguretat és un altre dels camps al que dediquem 
mant esforços per obtenir resultats eficaços a curt 
termini. La nostra feina conjunta amb Mossos 
d’Esquadra és vital per aconseguir fer disminuir els 
robatoris; per això insisteixo en què denuncieu tots 
els actes delictius a la policia i que alhora també ens 
en feu coneixedors. Només així podrem tenir la força 
de tot el col·lectiu. Una força que ens ha permès arribar 
tan lluny com disposar d’un Protocol de seguretat, 
rebre visites personals dels Mossos als estancs, i tenir 
línia directa amb els inspectors que s’encarreguen del 
nostre sector. En aquest àmbit, a més, també triem i 
analitzem les principals novetats en mesures de seguretat 
perquè estigueu al corrent de què és el més convenient 
per a la vostra expenedoria.

Ho hem dit moltes vegades, però no ens en cansem, i 
ho continuem repetint: associeu-vos! És clau perquè 
el vostre negoci es modernitzi i estigui actualitzat —
comercialment i legalment—, amb seguretat i confiança. 
I sigueu actius! Les vostres consultes ens fan investigar i 
aprendre, i per tant, millorar per així donar-vos un servei 
més bo.



«En tots aquests anys, he après a amar 
Catalunya, i d’una forma especial, Girona»

E l 23 d’agost de 1957, a l’edat 
de setze anys, vaig arribar a la 
vetusta estació de ferrocarril 

d’una Girona on encara es percebien 
les empremtes de la Guerra Civil. Va-
gons amb seients de fusta, arrosse-
gats per màquines de vapor, sortien i 
arribaven a les estacions amb demo-
res tercermundistes, que és el que era 
Espanya llavors, un país tercermun-
dista. El viatge entre A Coruña i Bar-
celona en el popularment anomenat 
Shanghái durava dues nits i un dia. 
A mig recorregut, els lavabos ja no 
disposaven d’aigua ni per rentar-se 
les mans. Girona era en aquells dies 
una urbs envellida i molt trista; una 
tristesa que es feia més palesa quan 
un recorria els carrerons angostos del 
Barri Antic, on la malenconia, el son 
dels segles i l’oblit dels pròcers de la 
ciutat et condemnaven a una recalci-
trant etapa medieval. En els anys suc-
cessius, i a pesar de la dictadura de 
Franco, aquesta ciutat, com les de la 
resta de l’Estat, va fer el que va poder 
per aixecar-se de la seva postració.

No obstant això, les vides dels pobles 
estan subjectes a tot tipus de convul-
sions econòmiques i socials. Cap ter-
ritori, de cap persona, està exempt 
de patir canvis i ensurts de tot tipus. 
Els pobles, les nacions, més vegades 
de les desitjades, manejades per ho-
mes imperfectes, són víctimes de les 
seves ambicions personals, aplicant 
aquella vella sentència del pensament 
il·lustrat: «Tot per al poble, però sense 
el poble». 

El progrés integral assolit amb l’esforç 
de tots en els últims trenta-set anys 
deixa un llast molt negatiu: la corrup-
ció parasitària que es va incrustar 
entorn dels partits polítics quan van 
arribar al poder. Resulta descoratja-
dor contemplar com les formacions 
polítiques més destacades de l’àmbit 
nacional, davant la indiferència del 
contribuent, neguen les seves evi-
dents corrupcions i cor-rupteles en un 
terme molt castellà de «mantenella y 
no enmendalla», i quan es veuen acor-
ralades, acudeixen al típic «i tu més».

els prohibís parlar amb normalitat el 
català, escriure el català i publicar en 
català. Nosaltres, els gallecs, també 
teníem prohibit tot això, essent com 
era Franco natural de Fer-rol. He par-
lat al llarg de tots aquests anys amb 
catalans de certa edat, homes i do-
nes, que creuen que la Guerra Civil 
(1936-1939) va ser una guerra entre 
Catalunya i Espanya. I això mateix 
sostenen alguns respecte a la Guerra 
de Successió al tron espanyol, que va 
ser una guerra europea que va durar 
tretze anys i va acabar amb la pre-
sa de Barcelona l’11 de setembre de 
1714.

És lògic que en tots aquests anys, per 
múltiples raons, hagi après a amar 
Catalunya, i d’una forma especial, Gi-
rona. Em declaro catalanista. És a dir, 
vull el millor per a aquest principat on 
visc i on la meva família i jo mateix 
ens beneficiem del seu progrés. Però 
em dol a l’ànima aquesta situació ac-
tual d’exacerbat desacord que, per 
dins, a les entranyes, està fracturant 
la societat catalana. Jo ho sé. Visc 
aquí. I la culpa és dels d’aquí i dels 
d’allèn de l’Ebre.

La política, amb majúscules, no con-
sisteix a tirar-se els trastos al cap; 
consisteix a dialogar, a cedir quan 
és necessari, a consensuar. Tirar pel 
carrer del mig —la ruta independen-
tista— em sembla una cosa semblant 
a matar mosques a trets de canó. 
Tan de bo m’equivoqui, però molt 
em temo que si segueixen al poder 
els que actualment governen aquí i 
allà, la tragèdia està servida. Molt em 
temo que els més sensibles, d’un i 
altre bàndol, patiran ferides molt ínti-
mes: la frustració s’imposarà.

Recomano als que vulguin disposar 
de més elements de judici que lle-
geixin el llibre de Josep Borrell i Joan 
Llorach Els comptes i els contes de la 
independència.

A la mort del dictador, i amb l’arribada 
de la democràcia, Girona i Catalunya 
van emprendre un camí de pau i 
prosperitat mai coneguts fins llavors. 
Enrere quedaven els convulsos anys 
trenta del segle XX: les manifesta-
cions i els altercats al carrer, els as-
sassinats de polítics, els governs pre-
caris, la fam, les baralles fratricides 
i, en certa forma, la ignorància de la 
majoria de la població. La democrà-
cia, primer, i l’adhesió a la Comunitat 
Econòmica Europea, després, van ser 
passes definitives per situar Espanya 
en l’òrbita dels països europeus més 
avançats. En aquests moments som 
l’Estat més descentralitzat del món 
després de Canadà.

En aquests cinquanta-vuit anys 
transcorreguts des de la meva arri-
bada a l’estació de Renfe gironina, 
he estat un observador privilegiat 
del desenvolupament d’aquesta Ca-
talunya on em vaig casar amb una 
nativa, vaig tenir quatre fills i qua-
tre néts. Com a oriünd del Finisterre 
gallec, he percebut les diferències, 
els contrastos de tot tipus, entre els 
costums d’aquí i els d’allà. Tots em 
semblen molt respectables. No em 
va sorprendre que els catalans par-
lessin en català —nosaltres parlem 
gallec—, ni que ballessin sardanes 
—nosaltres ballem la jota i la muñei-
ra—. El que més em va sorprendre és 
que aquí es queixessin que Franco 
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LLORENÇ NAVAMUEL
Assessor de seguretat de la Federació Catalana d’Estanquers 

Amb l’àmplia oferta d’elements de seguretat que hi ha al mercat, 
sovint em pregunten quin sistema de seguretat és millor. Una 
pregunta de difícil resposta si no s’ha fet primer una revisió de 
l'establiment, perquè això dependrà de les seves circumstàncies 
particulars com ara la distribució, les vulnerabilitats específiques, 
els accessos o el volum de tabac emmagatzemat. Abans d’invertir, 
hem d’analitzar els nostres sistemes per identificar prioritats.

Quin sistema 
de seguretat instal·lo 

a l’estanc?

CONSELLS DE SEGURETAT

P er escollir el sistema de segu-
retat més adequat per a no-
saltres, també hem de tenir 

en compte com són de segurs els 
elements físics (portes, reixes...) i 
electrònics (alarmes...) de què ja dis-
posem. Tot seguit analitzem quins 
elements poden ser complementaris 
als nostres sistemes i com, abans 
d'invertir en canviar o incorporar un 
nou element, podem intentar deter-
minar les nostres prioritats.

Un estanquer no és un 
especialista en seguretat

En principi, si ens fem instal·lar un 
nou sistema de seguretat és per mi-
llorar. Som conscients del risc que 
correm, i potser no estem massa se-
gurs de com hauríem d'invertir. Tro-
bem al mercat un nombrós ventall 
d'empreses —amb un no menys di-
vers catàleg de productes—, i no tots 
són adequats per al nostre negoci. No 
és el mateix protegir una sabateria o 
ferreteria, que un estanc o una joie-
ria. Som estanquers, no especialistes 
en seguretat, però, per sobre de tot, 
som empresaris que hem de gestionar 

el nostre negoci amb el rigor i 
l'austeritat necessaris.

És lògic que el preu tingui sempre un 
paper fonamental en la nostra elec-
ció, però també pot ser que el preu 
ens porti a l'error. Podem pensar que 
una alarma barata és suficient «per-
què totes són iguals», o que «si volen 
entrar, entraran igual» —creences tan 
generalitzades com falses. 

O pensar que, com que ens hem 
gastat una dinerada en una alarma 
caríssima, amb multitud de càmeres 
que controlem des del mòbil, fent un 
esforç econòmic importantíssim, ja 
no ens fa falta res més, sense tenir 
en compte que potser no necessitem 
tanta sofisticació electrònica i, en 
canvi, potser sí que ens cal una porta 
de seguretat al magatzem.

En realitat, necessitem menys coses 
de les que inicialment podríem pen-
sar, però han de ser proporcionals 
al risc del nostre negoci, adequades 
al nostre establiment i complemen-
tàries entre si. La combinació de di-
versos elements de seguretat serà la 

clau perquè, en cas de robatori, els 
nostres amics els lladres no se surtin 
amb la seva. Per això hauríem de fer 
primer una petita autoavaluació dels 
nostres sistemes i valorar les nostres 
prioritats. 

La Federació Catalana d’Estanquers 
ens ofereix la possibilitat d’avaluar 
gratuïtament el nivell i les mancan-
ces de seguretat del nostre establi-
ment. El protocol de seguretat per a 
estancs, elaborat per la Federació i el 
Departament d’Interior, marca un or-
dre general de prioritats en aquesta 
inversió.
 
Mesures de seguretat clau

Si disposem dels següents tres ele-
ments clau de seguretat, serà molt 
més difícil que patim un robatori; 
però si això passa, tindrà un impacte 
menor.

 Porta exterior metàl·lica ondulada 
    + ballesta, o porta de seguretat;

 Alarma connectada a una central 
    de seguretat;

 Porta blindada o de seguretat al 
    magatzem. 
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Hem d’optar per mesures proporcionals al 
risc del nostre negoci, adequades al nostre 
establiment i complementàries entre si

Hi ha tres elements 
de seguretat clau: 
La porta exterior de 
l’estanc, l’alarma, i 
la porta blindada al 
magatzem

CONSELLS DE SEGURETAT 

Partint de la base que és molt difícil 
generalitzar —donada la gran diver-
sitat d'establiments que conformen 
la nostra xarxa—, i que quan ho fem, 
sempre podem cometre errors, la 
combinació d'aquests tres elements 
és fonamental perquè el nostre es-
tanc sigui segur. Vegem per què amb 
només aquests tres elements ben 
instal·lats n’hi pot haver prou.

PUNT 1
La porta exterior de l’estanc

Hem de tenir clar que les portes 
metàl·liques ondulades clàssiques, 
les de tota la vida, les que llueixen 
a molts establiments comercials, 
són insuficients per a un estanc. 
Probablement no ho siguin per a al-
tres comerços, però sí que ho són 
per a nosaltres. Si la nostra porta és 

d'aquestes característiques, propo-
sem dues solucions:

SOLUCIÓ ECONÒMICA > Instal·lar 
una porta de ballesta o tisora per 
davant o per darrere de la porta 
metàl·lica ondulada ja existent. 
MILLORA > dificulta la possibilitat 
de tallar la porta (obrellaunes) i 
dificulta la possibilitat d’impacte 
d’un cotxe (encastament). 

SOLUCIÓ MÉS SEGURA > Substituir 
la porta clàssica per una persiana 
de seguretat de tipus autoblocant, 
o similar. MILLORA > com que és 
una persiana de doble cos, és 
molt difícil tallar-la (obrellaunes) i 
també ajuda contra l’encastament, 
perquè és una persiana de molt 
més pes i cos.

PUNT 2
Les alarmes

Han de fer una funció molt simple, 
però clau: reduir a dos o tres minuts 
com a màxim el temps que els lladres 
estan a dins del nostre establiment. 
Ni més ni menys. La resta de les 
funcions de les alarmes modernes 
(càmeres, filmacions, visionat des del 
mòbil…) són accessòries i, des del 

punt de vista de la seguretat contra el 
robatori, prescindibles. Per poder re-
alitzar aquesta funció correctament, 
caldrà:

1 Que tots els elements estiguin 
connectats amb cable (alimentació 
permanent).

2 Que cobreixin tots els espais 
buits.

3 En cas de parets vulnerables 
al magatzem, la instal·lació de 
sísmics (robatori per butró).

Punt 3
Porta de seguretat o blindada 
al magatzem

Aquesta porta és fonamental i la 
trobem a faltar a molts estancs. Al 
punt 2 comentàvem que el paper fo-
namental de les alarmes, dels siste-
mes electrònics, és reduir el temps 
d'actuació dels lladres a pocs minuts. 
Doncs bé, si durant aquests pocs mi-
nuts els lladres tenen accés directe al 
magatzem, el seu botí serà quantiós 
i valuós. Si, per contra, en el moment 
d'accedir al magatzem es troben amb 
una porta de seguretat o blindada 
que els impedeixi accedir-hi per molt 
que la copegin, i el temps de què dis-
posen és de molt pocs minuts perquè 
l'alarma els està constrenyent, fugi-
ran sense el seu preuat botí. 

Per tant, la combinació de les mesu-
res 2 i 3 —alarma i porta de magat-
zem—, garanteix i dificulta enorme-
ment la possibilitat que els lladres se 
surtin amb la seva. Són mesures tan 
senzilles com útils. 

Si no disposem d'una porta al ma-
gatzem, aquesta hauria de ser, sen-
se cap gènere de dubtes, la primera 
mesura de seguretat que hauríem de 
prendre. Tanmateix, si disposem de 
la porta blindada, però la nostra alar-
ma no funciona correctament perquè 
és sense cable (menys fiabilitat) o 
perquè la instal·lació és deficient (no 
cobreix totes les estances), els lladres 
disposaran d'un temps il·limitat per 
atacar i de poc ens servirà la porta de 
seguretat.



Nous productes? 
Noves altes i noves obligacions!
La possibilitat de vendre i prestar altres productes i serveis 
complementaris a l’activitat principal de venda de tabac i timbre 
és, sense cap mena de dubte, una gran millora aconseguida 
gràcies a la insistència negociadora de les nostres associacions. 

A questa nova normativa ens pot 
estalviar, si fem bé les coses, de 
rebre més sancions d’aquesta 

mena.  Ara bé, cal tenir present un se-
guit de consideracions:

Tot i que cada ajuntament funcio-
na amb les seves pròpies ordenan-
ces municipals, en general la llicèn-
cia municipal d’activitats serà més 
o menys difícil d’obtenir, o tindrà 

més o menys cost, en funció del ti-
pus d’activitat que es desitgi fer. 
Les altes per a l’activitat d’estanc 
s’emmarquen en les activitats no pe-
rilloses, i no requereixen de gaire res 
més que el pagament d’una taxa en 
el moment de sol·licitar la llicència. 

El problema es pot produir si la lli-
cència municipal d’activitats que vam 
obtenir quan vam iniciar el negoci no 
cobreix els nous productes o ser-
veis que oferim, o ha quedat obsole-
ta. En aquest cas caldrà sol·licitar una 
nova llicència.

A tall d’exemple: l’Ajuntament de Bar-
celona, que és el més gran i marca una 
certa tendència, va decidir enquadrar 
els estancs que venen altres produc-
tes en l’article 4, punt 4.1, de la seva 
Ordenança d’establiments i centres de 
comerç, que els qualifica de «botigues 
de producte quotidià no alimentari», 
amb la descripció següent:

«4.1. Botigues de producte quotidià 
no alimentari: establiments comer-
cials [...] que venen qualsevol tipus de 
producte quotidià com perfumeria, 
drogueria o parament de la llar en 
els quals l'alimentació, que ha d'estar 
envasada i que en cap cas pot com-
prendre aliments de caràcter fresc 
—és a dir, productes peribles que per 
les seves característiques conserven 
les seves qualitats aptes per al con-
sum durant un període inferior als 

l Cal haver notificat al Comisionado para el Mercado de Tabacos 

mitjançant una «declaració responsable» els nous productes i serveis 

que pretenem comercialitzar. No fer-ho ens porta a la mateixa sanció 

de 12.000 €.

l Les expenedories generals han de continuar essent bàsicament 

estancs que tenen altres productes, no a l’inrevés. No podem oblidar 

la nostra essència i donar peu a raonaments que ens poden ser 

contraproduents, perquè ja hi ha qui reflexiona que si les expenedories 

ara venem de tot, també els altres comerços haurien de poder vendre 

tabac. En aquest sentit, ha ajudat molt que l’ús que ha fet el col·lectiu 

d’aquesta llibertat hagi estat limitat i poc cridaner, tenint present el 

que venen els veïns.

l Si venem un nou producte i/o oferim un nou servei (nova activitat) 

caldrà donar d’alta a l’Agència Tributària, mitjançant en el model 036, 

l’epígraf o epígrafs corresponents a la venda o prestació d’aquests 

nous productes o serveis, si escau.

l Aquest nou epígraf o activitat pot comportar, en alguns municipis, 

un augment de la taxa municipal de residus, si n’hi ha. Aquesta taxa 

d’àmbit local pot variar d’un municipi a un altre, o no ser-hi.

l La majoria de municipis catalans exigeix, per obrir un negoci al 

públic, obtenir una llicència municipal d’activitats.
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30 dies o que requereixin condicions 
de temperatura regulada per la seva 
comercialització i transport— ocupa 
un percentatge petit, amb un màxim 
del 20% de la superfície neta de ven-
da [...]».

Així doncs, els nous estancs i els 
estancs que canviïn de nom o 
d’emplaçament haurien de tenir pre-
sent, a l’hora de sol·licitar la llicència 
municipal d’activitats, que potser en 
algun moment tindran altres produc-
tes i serveis, i enquadrar-se en una 
tipologia que els ho permeti.

El que cal, però, per damunt de tot, és 
donar d’alta a l’Agencia Tributària, 
amb el model 036, la nova activitat. 
Els estancs estem donats d’alta dels 
epígrafs 6461 a 6463 (complemen-
taris). El 6 correspon a la secció de 
comerç minorista; el 46 a la venda 
de tabac, i els números 1, 2, 3 o 4 al 
final de la xifra indiquen si la venda 
es fa en expenedories generals, tran-
sitòries, complementàries o punt de 
venta amb recàrrec, respectivament. 

Per tant, el nostre epígraf ens permet 
vendre tabac i timbre i alguns altres 
complements a petita escala, però 
si venem diaris i revistes i/o pape-
reria, ens haurem de donar d’alta en 
l’epígraf 6594; si venem alimentació 
i begudes, en el 6471, i si venem jo-
guines, al 6596. L’Agència Tributària 
té —o pensa que té— classificades to-
tes les activitats econòmiques.

Tot plegat sembla un laberint (i una 
mica ho és), però de fet, només és una 
mica de burocràcia, perquè des que 

no es paga l’IAE (Impost d’Activitats 
Econòmiques), el fet de donar-te d’alta 
de més activitats no te conseqüències 
econòmiques, excepte pel que fa a la 
taxa de residus municipal, si escau. 
Tot i això, les ordenances preveuen 
que els locals en què s'exerceixen 
conjuntament diverses activitats em-
presarials o professionals puguin 
sol·licitar l'agrupació en el titular de 
l'activitat a la qual correspongui major 
coeficient per raó de les fraccions resi-
duals generades, a efectes d'una única 
liquidació del preu públic.

Recordem 
Per vendre i prestar tercers productes i serveis hem de:

 Notificar-ho  al Comisionado amb una declaració responsable.

 Donar d’alta els epígrafs corresponents a la nova activitat a 
     l’Agència Tributària amb el model 036.

 Sol·licitar la modificació o una nova llicència municipal d’activitats, 
     si escau. Això ens pot comportar una variació en la taxa de residus 
    municipal.
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EL SECTOR EN XIFRES

ANY 2015  ACUMULAT  FINS A 31/08/2015
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» Catalunya

» Barcelona

» Estat 
    espanyol

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

1.556.785 1.526.746 4.085.467 (kg) 469.445 (kg)

-1,24% -0,22% -1,55% 3,63%

291.912 246.188 874.240 (kg) 81.281 (kg)

-1,98% 1,08% 1,61% 24,36%

170.404 155.199 519.024 (kg) 35.485 (kg)

-0,84% 0,50% 3,48% 7,66%

6.905.619 339.564 689.732 35.307

0,36% -0,56% -0,79% 1,18%

1.298.857 62.545 147.735 5.782

-0,45% 0,46% 2,38% 19,79%

760.301 39.375 87.785 2.676

0,82% -0,07% 4,18% 7,83%

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2014/2015 

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2014/2015 

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2014/2015

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2014/2015

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2014/2015

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2014/2015

VENDES DE CIGARRETES EN EUROS VENDES DE PICADURA D'EMBOLICAR EN EUROS

VENDES DE CIGARS I PURETS EN EUROS VENDES DE PICADURA DE PIPA EN EUROS



EL SECTOR EN XIFRES

ANY 2015   ACUMULAT  FINS A 31/08/2015
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» Lleida

» Tarragona

» Girona

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2014/2015 

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2014/2015

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2014/2015

VENDES DE CIGARRETES EN UNITATS VENDES DE PICADURA D'EMBOLICAR EN KG

VENDES DE CIGARS I PURETS EN UNITATS
VENDES DE PICADURA DE PIPA EN KG

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

70.729 43.749 194.790 (kg) 29.213 (kg)

-4,76% 1,92% -2,49% 56,74%

19.337 18.099 58.083 (kg) 6.930 (kg)

-4,46% -1,12% -1,73% 29,90%

31.441 29.140 102.343 (kg) 9.653 (kg)

-0,07% 4,39% 2,34% 14,49%

313.444 12.496 32.887 1.870

-3,54% 1,87% -1,52% 45,57%

85.245 4.213 9.791 515

-3,02% -2,27% -0,92% 24,26%

139.866 6.459 17.271 719

1,46% 2,90% 3,05% 11,61%

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2014/2015

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2014/2015

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2014/2015
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GREMI D’ESTANQUERS DE GIRONA

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

gremi@estanquersdegirona.com
www.estanquersdegirona.com

President: Jaume Gou Puig
Vicepresident: David Juanhuix

UNIÓ PROVINCIAL D’ESTANQUERS DE LLEIDA

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

info@estanquersdelleida.com
www.estanquersdelleida.com

President: Eugeni Rodríguez Cucurull
Vicepresident: Jesús Ibáñez Artigas

GREMI D’ESTANQUERS DE TARRAGONA
c/ Pau Claris, bloc H-1, local 4 baixos, 

43005 Tarragona
Tel. 977 249 014 – Fax. 977 251 928

info@estanquersdetarragona.com
www.estanquersdetarragona.com

President: Josep Servera Sans
Vicepresident: Josep Pallarès Olivé

Vicepresident: Joseba Gutiérrez Luján

FEDERACIÓ CATALANA D'ESTANQUERS

c/ Casp, 37, pral. 5a, 08010 Barcelona – President: Josep Servera Sans

UNIÓ PROVINCIAL D’ESTANQUERS DE BARCELONA

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

info@estanquersdebarcelona.com
www.estanquersdebarcelona.com

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

SOL·LICITUD D’ADHESIÓ

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

Nom: ____________________  Cognoms: ___________________   _________________________

NIF: _____________________  Estanc núm.: _________________  Tel.: _____________________

Adreça: __________________   ____________________________   _________________________

Sol·licita l’adhesió a:

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

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

Data: ________ / _________________ / 2015
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