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Qui fa soroll 
no sempre té la raó

Rev is ta  t r imestra l  de  la  Federac ió  Cata lana  d 'Es tanquers 5 

EDITORIAL
JAUME GOU
President del Gremi d’Estanquers de Girona

La vaga de màquines 
expenedores de tabac es 
va cancel·lar per falta de 
seguiment i pels dubtes 

legals de la convocatòria

E l dilluns 11 d’abril havia de començar una curiosa —per dir-ho d’alguna manera— 
vaga que havia de durar tota una setmana: la de màquines expenedores de tabac de tot l’Estat. De 
les aproximadament 140.000 màquines de vènding existents que operen amb llicència —es calcula 

que n’hi podria haver fins a 60.000 més que no disposen dels permisos adequats—, es preveia que un terç 
estarien aturades i la resta farien «serveis mínims». Era tan estrambòtica aquesta vaga —o per definir-ho 
més correctament, aquest «cessament d’activitat», perquè la vaga és un dret dels treballadors, no de les 
màquines—, que ni tan sols sabem què s’entén per donar serveis mínims quan parlem d’una màquina que està 
programada per donar un producte a canvi d’unes monedes.

Des de principis d’any, el Comisionado para el Mercado de Tabacos ha començat a imposar duríssimes 
sancions a uns pocs estanquers per no ajustar-se a la normativa de visibilitat de les marques de tabac en els 
punts de venda amb recàrrec; és a dir, per afavorir unes marques determinades —les que no serien les més 
venudes— a canvi de suposats pagaments d’aquestes marques.

Quan aquestes investigacions del Comisionado i posteriors multes, de fins a 120.000 euros, es van començar 
a conèixer, van aparèixer la Asociación Española de Puntos de Venta con Recargo (AEPVR) i una tal Asociación 

Professional de Estanqueros de España. En el sector ningú no 
sap ben bé ni d’on surten ni qui les integra —suposadament 
apleguen propietaris i fabricants d’aquestes màquines per 
defensar els interessos dels punts de venda amb recàrrec—, 
però aviat van començar a fer força enrenou per manifestar la 
seva disconformitat amb les multes. Una d’aquestes accions va 
ser la vaga de màquines expenedores de tabac, de la qual molts 
mitjans de comunicació generalistes van informar.

El quid de la qüestió és, però, per què va venir a tomb aquesta 
aturada frustrada? I diem «frustrada» perquè no va tenir el resultat esperat —senzillament, perquè no es va 
celebrar. L’AEPVR, impulsora de l’aturada, va haver de cancel·lar-la per falta de seguiment i pels dubtes legals 
de la convocatòria. Segons sembla, a algunes comunitats autònomes es van començar a fer inspeccions de les 
màquines i les seves corresponents factures, i s’aixecava acta del seu estat —apagada o funcionant—, la qual 
cosa va desencoratjar els promotors de la vaga a seguir endavant. 

Per altra banda, l’aturada no estava secundada per agrupacions tan significatives com la Federación Española 
de Hostelería (FEHR) —lobby de distribució de tabac a través de màquines expenedores que representa 
300.000 restaurants, bars, cafeteries i altres establiments de tot l’Estat — que va manifestar-hi el seu desacord 
més absolut des de bon principi.

En paral·lel, les associacions provincials d’estanquers de Catalunya, reunides a la Federació Catalana 
d’Estanquers, estem fent la feina que ens pertoca sense fer soroll, fent un seguiment proper i constant, 
amatent per esbrinar els motius de les sancions. Amb discreció i responsabilitat, sense cridar als quatre vents 
què és el que no ens agrada de l’actuació del Comisionado, estem estudiant la situació i les sancions, si són 
fetes a dreta llei o no, i quines accions podem dur a terme, si escau.

Us volem reiterar aquesta idea perquè de ben segur que us ha arribat per diversos costats el «soroll» que estan 
generant aquestes misterioses associacions de sobtada aparició. De nosaltres, en canvi, potser no n’heu sentit res 
en relació amb aquest cas. Podeu estar ben tranquils: les vostres associacions i gremis estem treballant per a 
vosaltres i ho estem fent de manera responsable. Vetllar pels vostres interessos és el nostre principal motiu de 
ser. En aquest cas extremadament delicat, que no sentiu «el soroll» que fem és el millor senyal que anem fent la 
feina que toca, i com toca.
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Les contradiccions normatives i els buits legals amoïnen els estanquers. 
El Comisionado imposa multes a expenedories en un procés que investiga 
també grans companyies tabaqueres i de màquines expenedores.

El Comisionado vol 
garantir el compliment 
del principi de neutralitat

S ón temps remoguts per al 
sector del tabac. Els darrers 
mesos s’han vist marcats per 

l’activitat del Comisionado para el 
Mercado de Tabacos a tabaqueres i 
expenedories, a qui ha col·locat en el 
punt de mira del seu Pla d’inspecció 
per a 2016. Hi figura de manera 
preferent vetllar per l’estricte com-
pliment de la neutralitat als estancs 
—principi estatutari que constitueix 
un dels pilars fonamentals de la seva
regulació—, objectiu prioritari per 
aquest any. 

Aquest fet no va sorprendre mas-
sa el sector, que s’havia acomia-
dat del 2015 amb la sobtada 
aparició de la Circular 1/2015, 
sobre activitats promocionals que,
recordem, no deixa de ser un seguit
d’instruccions perquè els agents les 
tinguin en compte a l'hora de fer les 
seves inspeccions.

Tot i que la circular no introdueix 
cap concepte legal nou, per primera 
vegada fixa uns criteris a partir de 
l’ordenament jurídic vigent relacio-
nats amb la quota de producte, la 
visibilitat i la promoció de labors 
de tabac als estancs i punts de ven-
da amb recàrrec.

En realitat, la circular també va servir 
d’advertència a estancs i operadors 
majoristes sobre control de publici-
tat i segons canals que estava per 
arribar davant la detecció de cer-
tes pràctiques relacionades amb 

l’exposició i presentació de les 
labors que aquest organisme sospi-
tava —o havia arribat a coneixement 
seu— que excedien les limitacions 
legals. Unes pràctiques relacionades 
amb la promoció dels productes en 
els punts de venda que la circular va 
tenir a bé d’acotar —tot recordant 
l’obligació de disposar de les mar-
ques més demandades— i quantifi-
car amb una «quota nacional». 

L’organisme va deixar entreveure 
així la base dels seus recels —un 

canal «aturat» o una màquina inac-
tiva, per exemple, farien presumir 
que alguna cosa no anava alhora—, 
tot posant sobre la taula la direcció 
que haurien d’emprendre les seves 
actuacions.

La Unión de Asociaciones de Estan-
queros de España (UAEE) va enviar 
una circular als associats advertint 
de la il·legalitat d’algunes pràctiques 
i recordant que el Comisionado està 
actuant de forma adequada i dins de 
la legalitat.
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Sancions desproporcionades: 
les sancions que preveu la llei per 
aquesta pràctica són molt altes 
i van dels 120.000 als 300.000 euros

«Els 
objectius princi-

pals del Comisionado para 
el Mercado de Tabacos dins del seu 
Pla anual d’inspecció per aquest any 

2016 seran garantir el compliment del prin-
cipi de neutralitat a la Xarxa d’Expenedories 

de Tabac i Timbre de l’Estat». Es prendrà com a 
referència, juntament amb la Llei 13/98 i el Real 
Decret 1199/1999, la Circular 1/2015, de l’11 
de novembre, d’aquest organisme, que delimiti 

l’abast i el contingut de determinades 
activitats promocionals. 

FONT: CIRCULAR 17/2016, DE LA UAEE,  

DE 15/02/2016

Vulnerar el principi 

de neutralitat està tipificat 

com a infracció greu 

(art. 57.6 del RD 1199/1999, 

de 9 de juliol, Reglament 

del tabac), i comporta 

una sanció que va 

dels 12.020,24 als 

120.202,42 euros, o la 

suspensió temporal de 

l’exercici de la concessió 

fins a sis mesos.
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Obrir la caixa de Pandora

La publicació de la circular ha obert 
un procés que ha seguit una doble 
vessant: Per una banda, l’obligació 
d’aplicar les mesures que hi «des-
punten» (de marcada vaguetat con-
ceptual) ha despertat entre els es-
tanquers indignació i encaboriament 
per igual. El motiu és l’ambigüitat, 
els buits legals i les llacunes que 
als seus ulls legislativament profans 
deixa la circular i que fan impossi-
ble saber si s’està donant compli-
ment o no als criteris que prescriu 
l’organisme regulador. El sector es 
dol de sentir-se indefens, a la corda 
fluixa.

Per altra banda, el Comisionado ha 
obert inspeccions i processos sancio-
nadors a estancs i companyies taba-
queres davant la sospita d’existència 
de possibles pagaments per publi-
citat i promoció de les seves marques 
en els punts de venda —tant a es-
tancs com a segons canals— en front 
les marques de la competència. 

Legislar a mitges

La circular es considera vaga, incom-
pleta, ambigua, plena de llacunes i 
comporta ambigüitats en les nor-
mes i problemes per interpretar-les. 
Els criteris d’exposició de publici-
tat als punts de venda queden poc 
definits, els aclariments i les res-
postes del mateix CMT són encara 
més «etèries» que el text original i 
els estanquers se senten en situació 
d’indefensió.   

Això ha provocat un desgavell im-
portant a dos bandes: als agents i 
inspectors que han de vetllar perquè 
s’apliquin les normes, i als estanquers, 
que no saben a què atendre’s per sa-
ber què han de fer per complir-les. La 
manca d’un criteri unificat d’actuació i 
interpretació ha portat cap a un estadi 
de pànic interpretatiu que té el sector 
en suspens: —Ho puc posar o no ho 
puc posar? «No pot ser que un estan-
quer hagi de saber de dret», es lamen-
ten els seus representants.

8 

L’ordenament jurídic obliga a mantenir 
el principi de neutralitat tant a l’estanc 
com als punts de venda amb recàrrec

Davant les incerteses de la circular, la Federació Catalana 
i les associacions provincials que la integren han fet arribar 
als agremiats un resum dels criteris que està «aclarint» 
el Comisionado mitjançant la UAEE, que serien:

El mobiliari i els expositors situats a les expenedories no pot 
contenir noms, marques, símbols ni altres elements distintius 
de productes del tabac.

El mobiliari no pot tenir una il·luminació diferent a la resta, i 
només s’hi poden col·locar cartells si són neutres (per exemple, 
la imatge d'una plantació de tabac).

Es pot destinar un espai a l’interior del mobiliari per a 
exposicions periòdiques i rotatives de labors de tabac de 
campanyes promocionals.

Les labors de baixa rotació no es poden exhibir en els 
prestatges principals i la seva proporció no pot ser diferent 
de la veritable demanda de l'expenedoria.

Les labors dels lineals s'han de correspondre amb la demanda 
real a l'estanc.

Els operadors majoristes no poden incentivar de cap manera 
els expenedors per instal·lar aquest mobiliari.

El mobiliari ha de ser propietat de l'expenedor o del majorista. 
I encara que el moble sigui propietat d'un majorista, aquest espai 
podrà incloure marques de qualsevol altre operador majorista.
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Publicitat zero

Eliminar tot tipus d’elements publi-
citaris i propagandes de les expene-
dories podria presentar-se com una 
solució passable fins que no hagi 
amainat el vendaval. 

Totes les promocions de les tabaque-
res —això ja ha estat sempre així— 
han de comptar amb l’aprovació del 
Comisionado, i en cap cas el valor 
dels regals que s’hi ofereixen no 
pot superar el 5% del valor del pro-
ducte adquirit. Recau en l’operador 
majorista vetllar i respondre perquè 
l’activitat compleixi amb totes les 
garanties legals, però és finalment 
l’estanquer qui decideix acceptar o 
no la promoció al seu estanc.

Per enredar encara més la troca, ara 
resulta que hi ha qui s’agrada de «ve-
rificar» —per dir-ho d’alguna mane-
ra— que la «seva quota» està adequa-
dament representada als prestatges 
de l’estanc (segons els criteris de la 
nova circular, s’entén). I amb això la 
cosa es va complicant encara més per 
a l’estanquer, que es troba així mateix 
amb dificultats per saber si un moble, 
expositor o element promocional de-
terminat és o no conforme a les noves 
prescripcions. En aquest cas, també 
és l’operador majorista qui sol·licita al 
Comisionado el permís corresponent 
per al seu ús (que s’entén acceptat 
si hi ha silenci administratiu). Tan-
mateix, qui accepta que es col·loqui 
aquell expositor, televisor LED o ele-
ment publicitari és l’estanquer. Una 
situació prou paradoxal, atès que com 
a persona en qui recau la responsabi-
litat en última instància no disposa 
de cap mitjà legal per verificar si 
l’element promocional que accepta 
s’ajusta a llei. —Com puc saber jo, 
estanquer, si aquesta televisió és de la 
mida que correspon a les vendes na-
cionals d’aquest o d’aquell operador 
(per exemple, un 37%)? Doncs no es 
pot, és impossible.

Davant d’aquesta situació, les asso-
ciacions estarien valorant d’adoptar 
temporalment una posició passiva i 
fins i tot recomanar eliminar l’activitat 
promocional als estancs fins que no 
es trobi una fórmula que els prote-
geixi més bé. 

Rev is ta  t r imestra l  de  la  Federac ió  Cata lana  d 'Es tanquers 9 

©
 t

a
ba

zk
.b

lo
g

sp
o

t
.c

o
m
.e

s

A les màquines expenedores hi ha 
d’haver les marques més demandades. 
Una màquina inactiva no compleix 
aquesta prescripció

 La Asociación Española de Puntos de Venta con Recargo, una as-
sociació que va aparèixer del no-res fa uns mesos amb les primeres 
multes del Comisionado a les grans tabaqueres, es va veure obligada 
a suspendre l’aturada de «màquines expenedores», que ella mateixa 
havia convocat, perquè estava provocant que se sancionés els seus 
associats.

Dies abans, la Guàrdia Civil va començar a advertir els propietaris de 
màquines de vènding de tabac que tenir una màquina aturada els po-
dia costar fins a 3.000 euros de sanció, d’acord amb el Reglament del 
tabac. L’AEPVR es va poder assabentar així que qui seguís l’apagada 
de màquines que ella mateixa recomanava estaria incomplint la llei, 
amb la qual cosa va desconvocar-la «fins a trobar assistència legal».

Aquesta aturada no va estar secundada en cap moment per les 
associacions d’estanquers ni per la Federación Española de Hos-
telería (FEHR), que aglutina uns 300.000 establiments, i UGT va 
puntualitzar que el dret a fer «vaga» és un dret de les persones, no 
de les màquines, i que en tot cas s’estaria parlant d’un «cessament 
d’activitat».

El motiu de la convocatòria era protestar contra el Comisionado para 
el Mercado de Tabacos per les inspeccions i sancions que aquest or-
ganisme està imposant a empreses de màquines expenedores de ta-
bac, a tabaqueres i a estancs, per la subscripció d’uns contractes de 
vendes que ara mateix s’estan investigant.

L’AEVPR es veu obligada a suspendre la «vaga» 
convocada per desconeixement de la legislació
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SANCIONS A LES TABAQUERES

El mes de setembre passat va saltar a la llum que el Comisio-
nado estava requerint a les grans companyies tabaqueres que 
aportessin informació i documentació relativa a contractes i pa-
gaments realitzats a operadors de màquines de vènding i vin-
culats directa o indirectament amb expenedories, a l’empara 
de l’article 5, 10, de la Llei del tabac.

Les companyies, davant del risc que una negativa pogués impli-
car una obstrucció a l’acció inspectora de l’organisme autònom 
d’Hisenda, van aportar la documentació que se’ls exigia, que 
incloïa acords de prestació de serveis amb diversos opera-
dors de màquines expenedores relacionats amb la gestió de 
punts de venda amb recàrrec. 

El Comisionado «va interpretar» que aquests acords porta-
ven implícit un marge de contraprestació que va considerar 
que no s’ajustava als que hi havia previstos a la llei, i va obrir 
expedient sancionador als quatre majors operadors per pro-
moció irregular de les marques. Els va imposar la pena màxima 
permesa de 300.000 euros.

SANCIONS TAMBÉ ALS ESTANCS 

Poc després de l’inici de l’expedient sancionador a les taba-
queres van començar les multes de 120.000 euros a les ex-
penedories —la sanció mínima per aquest tipus d’infracció, 
que és molt greu—, un fet que manté en joli a tabaqueres, 
expenedors, associacions d’estanquers, agrupacions de punts 
de venda amb recàrrec, lobbys empresarials i representants de 
màquines expenedores.

L’origen de tot plegat sembla remuntar-se a l’estiu de 2015, 
quan el Comisionado va saber que les grans tabaqueres 
arribaven a acords amb estancs i empreses de màquines ex-
penedores (bona part també propietat d’estanquers) que es 
formalitzaven mitjançant contractes de col·laboració per inter-
canviar informació sobre vendes.

L’objectiu d’aquests contractes era obtenir informació de les 
marques de tabac relatives a l’estat del producte, l’estoc, la 
rotació als punts de venda amb recàrrec i informació comercial 
similar. La interpretació que en va fer el Comisionado va ser 
que eren per encobrir promocions irregulars de les seves mar-
ques als canals dels PVR.

Des de llavors, s’han obert desenes d’expedients a estan-
quers relacionats amb el negoci de les màquines de tabac i 
el sector està a l’expectativa de quin curs adoptarà aquest 
procés legal. 

Desconeixement, ingenuïtat, o ben a consciència: les hipòtesis 
que se senten sobre la signatura d’aquests contractes «de ven-
des» són múltiples i heterogènies, les intencions que les han 
motivades, també.

Alguns dels contractes tenien contraprestacions de només 
400 euros, la qual cosa fa pensar que si un expenedor ha-
gués tingut consciència que un contracte emmascara un 
objecte legal pel qual pot ser sancionat amb desenes de 
milers d’euros, seria absurd formalitzar-lo. Per això hi ha 
estanquers que se senten «enganyats» amb els contractes 
signats per la compra d’informació comercial —es faciliten 
dades sobre la demanda—, d’acord amb les noves interpre-
tacions que fa el CMT. 

Per contra, el Comisionado va detectar que grans empreses 
de vènding pertanyien en realitat a titulars d’expenedories 
—amb centenars de màquines i ingressos anuals mitjans que 
podien arribar a superar els 150.000 euros—: empreses «inter-
posades» per fer suposats pagaments per promoció irregular.

En tot cas, ara queda en mans de la justícia determinar qui té i 
qui no té raó, la procedència d’aquests contractes, i si realment 
encobrien suposats finançaments irregulars. 

De fet, aquest va ser un dels temes 
debatuts a les assemblees provincials 
de la Federació Catalana d’Estanquers 
d’aquesta primavera i Julià Vinué, secre-
tari general de la Unión de Asociaciones 
de Estanqueros de España i president de 
la UPEB, recorda que «l’estanquer, ni és 
advocat ni té perquè saber interpretar 
lleis» i recomana, mentrestant, «aplicar 
el sentit co-mú». Perquè al cap i a la fi, 
és l’estanc qui decideix.

Visibilitat i neutralitat: 
Combinació impossible?

Per ser neutral, no pots prioritzar, això 
és un fet. Partint d’aquesta premissa, 

els criteris de visibilitat que marca la 
circular «serien contraris al principi 
de neutralitat» —apunten lletrats com 
Joaquim Vidal, assessor legal del Gre-
mi d’Estanquers de Girona. —Com puc 
ser neutral si he de tenir més produc-
tes d’una marca que d’una altra en 
funció de la quota nacional de vendes? 
(i no en funció de les meves vendes i la 
demanda dels meus clients) —es pre-
guntarà el propietari d’un estanc, o el 
gestor d’un PVR. 

En vistes dels dubtes, la UAEE va aclarir 
en la seva circular 17/2016 que: «En la 
gestió delegada, l’expenedor és el res-
ponsable d’escollir les labors que cal 

incloure a les màquines expenedores; 
per això haurà de respectar en tot mo-
ment el criteri de la major demanda 
dels clients i prendre com a base els 
quinze dies que la factura o vendí pot 
emparar la seva tinença a les màquines».

Per tant, en el cas de les màquines 
expenedores, ara s’hauria d’entendre 
que el concepte de «quota nacional» 
incorpora també les vendes locals, per-
què pren com a base la facturació dels 
darrers quinze dies. Tanmateix, el lle-
trat fa incís en què això no deixa de ser 
una «interpretació» del text i la situació 
que, com és habitual, no queda del tot 
aclarida.
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La Directiva europea del tabac s'havia de transposar a tots els països de la UE el 
mes de maig, amb o sense l’empaquetat genèric.

La Federació reitera la 
necessitat de transposar 
urgentment la DPT

L a Federació Catalana d’Estan-
quers continua insistint en 
la necessitat de transposar 

amb caràcter d’urgència la Directi-
va 2014/40/UE, sobre productes 
de tabac, per sortir de la situació 
d’inseguretat jurídica en què es tro-
ba. Un pas difícil tenint en compte 
la conjuntura actual, amb un Govern 
en funcions i noves eleccions a la 
vista.

La Directiva obliga a introduir modi-
ficacions substancials en el disseny 
i format dels paquets de cigarretes 
i tabac d’embolicar, entre altres.  
Una mesura que comporta canviar 
el procés de fabricació i impressió 
dels envasos i adquirir la maquinària 
necessària per fer-ho. Una inversió 
important per a les companyies ta-
baqueres, que mesos enrere ja van 
comunicar al Comisionado la seva 
intenció d’imprimir els paquets 
d’acord amb la nova legislació a par-
tir del mes de maig, data límit de 
transposició de la Directiva, encara 
que no s’hagi transposat. La seva 
circulació és doncs, imminent.

Un paquet genèric «encobert»

El sector viu aquest pas intermedi com 
una oportunitat per frenar a llarg ter-
mini la introducció de l’empaquetat 
genèric. Una estratègia perquè les 
fotos actuals que ocuparan bona part 
del paquet siguin la mesura «final» 
que s’hi apliqui, substituint així el 
paquet en blanc.

Estat espanyol: 
2.700 referències aproximadament 
entre cigarretes, cigars, tabac 
d’embolicar i picadura de pipa.

Mercat europeu: 
70.000 referències en total.

ACTUALITAT SECTOR
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AIXÍ SÓN ELS NOUS PAQUETS DE TABAC DES DEL 20 DE MAIG
Menys espai per a la marca i les imatges i les advertències s'endureixen

» 65%: es dobla la mida de les advertències sanitàries.

» S’introdueixen advertències laterals a ambdues bandes que ocupen un 50%.

» Obligat incloure-hi un missatge d’ajuda per deixar de fumar.

» Pictogrames obligatoris amb imatges renovades a ambdós costats. 
   La Unió Europea imposa els pictogrames, però cada país decideix l’ordre dels 
   jocs, que s’han de renovar anualment.

» Etiqueta fiscal obligatòria i noves mesures de seguretat a l’envàs.

Sempre serà millor 
un paquet amb
fotos grans que un 
paquet en blanc

Advertència 
general

Missatge 
informatiu



El món d’un cop d’ull

França. La imposició de 
l’empaquetat genèric és 
imminent junt amb una pu-
jada del preu del paquet de 

cigarretes fins a 10 euros. El preu 
del paquet de vint cigarretes més ve-
nut al país va passar dels 5,3 euros 
l’octubre de 2009, a 7 euros el ge-
ner de 2014. Actualment, el preu mi-
tjà és de 6,9 euros i ara augmenta a 
10 euros de preu mínim, una pujada 
del 40%.

Regne Unit. El Parlament 
britànic va prohibir les 
marques del fabricant en 
els paquets de tabac a par-
tir del 2016.

Austràlia. Va ser el pri-
mer país on es va aplicar 
el paquet genèric o plain 
packaging. Des de la seva 
introducció, ha augmentat 

el contraban i han baixat les vendes 
oficials, i fins i tot ha sorgit el paquet 
genèric de contraban.

El rastreig del tabac

Finalment, la transposició de la Direc-
tiva també ha de suposar un pas en-
davant en el rastreig del tabac i posar 
fre al comerç il·lícit. Preveu mesures de 
traçabilitat del producte des del seu ori-
gen en fàbrica i fins al comprador final 
amb programes com Codentify i altres 
sistemes de seguiment d’avançades 
tecnologies.

La Federació Catalana d’Estanquers con-
tinua amb les gestions per accelerar la 
seva transposició com més aviat millor. 

Venda de fulles de tabac 
per internet

La Directiva també és la solució jurí-
dica per defensar-se de l’intrusisme 
que ha arribat amb la venda de fu-
lles de tabac mitjançant botigues 
físiques i a internet, i els estancs 
virtuals. La DPT considera «tabac» 
tota la planta del tabac, incloses 
les fulles. La seva transposició com-
portaria així la creació del marc le-
gal necessari a l’Estat espanyol per 
lluitar contra aquest frau que va in 
crescendo. 

ACTUALITAT SECTOR
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Primeres valoracions de la campanya de seguretat 
del cos policial català, que ha triplicat les seves accions 
informatives de prevenció als estancs.

Important representació 
de Mossos a l’assemblea anual 
del Gremi tarragoní
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Tot i que els esdeveniments del matí 
van trastocar inicialment l’ordre del 
dia —s’esperava l’assistència del 
conseller d’Interior, Jordi Jané, que 
a causa del greu accident d’autocar 
a Freginals va excusar la seva absèn-
cia—, Josep Servera, president del 
Gremi d’Estanquers de la Província 
de Tarragona i de la Federació Cata-
lana d’Estanquers (FCE), va encetar 
la primera assemblea ordinària de 
l’any, que va tornar a ser, com ja és 
habitual, la de les comarques de Tar-
ragona. Fidel a la seva idea que les 
assemblees no s’allarguin més enllà 
del necessari, el president va obrir la 
reunió sense ni un minut de retard i 
l’assemblea va avançar amb agilitat.

Exposició i primeres valoracions 
de la campanya de seguretat 

Eugènia Carmona, caporal de Mos-
sos d’Esquadra de la Unitat Regional 
de Proximitat i Atenció al Ciutadà de 

la Regió Policial Camp de Tarragona, 
va encetar el primer torn amb els pri-
mers resultats de la nova campanya 
de seguretat que la Direcció General 
de la Policia va posar en marxa el dar-
rer trimestre de 2015 dirigida espe-
cíficament als estancs. Amb aquesta 
acció estratègica organitzada i coor-
dinada conjuntament amb la Federa-
ció Catalana d’Estanquers, de 2014 
a 2015 pràcticament s’han triplicat 
les reunions amb els representants 
dels expenedors i s’han fet més de 
1.500 visites de patrulles i 262 troba-
des més profundes a estancs de tot 
Catalunya.

La caporal va exposar les principals 
actuacions que s’han dut a terme en 
el marc de la campanya de seguretat, i 
en especial a Tarragona: intensificació 
de les reunions de seguiment amb el 
Gremi tarragoní; disseny i repartiment 
de 3.000 díptics a estanquers de tot 
Catalunya i jornades de formació. 
 

DIA: Diumenge, 20 de març de 2016.

HORA: 10.30 h.

LLOC: Hotel SB Ciutat de Tarragona (Tarragona).

TAULA PRESIDENCIAL: Josep Servera (president 

del Gremi d’Estanquers de la Província 

de Tarragona i de la Federació Catalana 

d’Estanquers), Eugeni Rodríguez (president 

de la Unió Provincial d’Estanquers de Lleida), 

David Juanhuix (vicepresident del Gremi 

d’Estanquers de Girona), Joseba Gutiérrez 

(vicepresident del Gremi d’Estanquers de la 

Província de Tarragona) i Xavier Tamareu 

(assessor legal de la Federació Catalana 

d’Estanquers).

CONVIDATS D’HONOR: 

Julià Vinué, secretari de la Unión de 

Asociaciones de Estanqueros de España 

(UAEE) i president de la Unió Provincial 

d’Estanquers de Barcelona.

Excusa la seva assistència Jordi Jané, 

conseller d’Interior, degut a l’accident 

d’autobús de Freginals.

ESTANCS REPRESENTATS: 

99 estancs (165 persones).

ASSISTENTS AL DINAR DE GERMANOR: 

112 persones.

Dels aproximadament 225 estancs de 

les comarques tarragonines, 181 estan 

associats al Gremi d’Estanquers de la 

Província de Tarragona.

LA FITXA
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També va recordar a l’audiència que 
aquest pla de seguretat se centra 
en les mesures preventives dels ac-
tes delictius, i dit això va aprofitar 
l’avinentesa per fer un repàs de les 
recomanacions que es fan als expe-
nedors i de la importància de coope-
rar activament (vegeu requadre). 

Estancs: Prevenció
Recomanacions de Mossos d’Esquadra

Anar traient els diners de la caixa per evitar que se n’hi acumulin molts
Observar els moviments dels clients
Fer servir caixes de seguretat
Prendre precaucions a l’hora de tancar

Indicacions sobre com dur els diners quan se surt de l’establiment: 

Amb bosses creuades
Sense seguir mai la mateixa rutina
Duent pocs diners a sobre
Anar a sucursals properes a l’estanc

En cas d’incident, evitar sempre l’enfrontament amb el delinqüent, 
però ser observador i recopilar-ne el màxim de dades per 
comunicar-les a la policia.

Nous tipus de furts

D’altra banda, la caporal va cridar 
l’atenció sobre un tipus de furt que 
darrerament s’ha detectat molt i que 
és el furt de telèfons mòbils de 
clients que els deixen sobre el taulell 
en el moment de pagar, moment en 
què algú altre els el pren. Carmona va 
demanar als estanquers que estiguin 
alerta perquè els clients no ho facin 
i va fer notar que això fa augmentar 
l’estadística de furts als estancs, tot 
i que no és un tipus de delicte propi 
d’aquests comerços.

A continuació va explicar les modali-
tats de robatori més comuns a estancs, 
que al Camp de Tarragona és principal-
ment la d’«obrellaunes» (tall de la per-
siana metàl·lica). Aquesta actuació no 
requereix planificació i la fan dos o tres 
individus, que entren a l’establiment i 
s’enduen tot el que poden mentre 
sona l’alarma. La presentació anava 
acompanyada d’imatges de casos re-
als que il·lustraven aquest mètode de 
robatori, el de l’encastament i el dels 
butrons. Carmona va finalitzar la seva 

intervenció recomanant als estanquers 
que en cas de robatori no manipulin 
res, no entrin a l’establiment i facilitin 
el màxim de dades als agents que acu-
deixin al lloc.

Assessorament del Gremi i de 
la FCE als associats

En el seu informe de l’exercici 2015, 
Servera va fer incís en la feina del Gre-
mi tarragoní a favor dels associats, que 
en el darrer any va rebre més de set-
centes consultes telefòniques, de les 
quals un centenar anaven adreçades 
a Xavier Tamareu, assessor legal, i 
un altre centenar a Mercè Giménez, 
assessora fiscal del Gremi respecti-
vament. Però Servera també va voler 
destacar un dels principals èxits de la 
Federació Catalana d’Estanquers, de la 
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qual ell n’és president, i que ha estat 
fer arribar Loto Catalunya a molts 
més estancs, la qual cosa ha aportat 
un suplement de beneficis al conjunt 
dels estancs tarragonins.

Es manté el mot província en 
el nom del Gremi

La proposta de la junta d’escurçar el 
nom de l’entitat de «Gremi d’Estan-
quers de la Província de Tarragona» a 
«Gremi d’Estanquers de Tarragona», 
sense la paraula província, va obrir un 
debat d’opinions oposades entre els 
assistents que es va resoldre amb una 
votació a mà alçada sobre l’adopció 
o no del nom curt. Els associats, no-
més per un sol vot de diferència 
(27 a 26, a banda de 9 abstencions) 
van decantar-se finalment per mante-
nir el nom complet actual. Tanmateix, 
es va deixar la porta oberta perquè la 
junta estudiï l’opció d’emprar la versió 
curta segons el cas, perquè sigui més 
manejable a l’hora d’inserir-lo en dife-
rents suports.

Vinculat amb la nova imatge més mo-
derna del Gremi i l’actualització del seu 
logotip uns mesos enrere, el president 
va explicar que s’ha actualitzat el web 
per fer-lo més útil, i va convidar els as-
sociats a visitar-lo i donar la seva opi-
nió sobre què hi troben a faltar o què hi 
sobra, o sobre quines altres funcionali-
tats els agradaria d’incloure-hi.

Nous acords amb entitats 
bancàries

Servera va donar pas a Joan Marín, 
representant de BBVA-CX, que va 
exposar l’acord que aquesta entitat 
ha signat amb el Gremi i que recull 
condicions avantatjoses per als es-
tanquers tarragonins. Un punt des-
tacable d’aquest banc és la seva 
capil·laritat, ja que BBVA ha adquirit 
Caixa Catalunya (CX) i a partir del 
proper setembre totes dues xarxes 
estaran integrades.

L’assessor Tamareu va aprofitar la 
presència de Marín per demanar que 
l’entitat bancària valori de perme-
tre que els estanquers que s’acullin 
al conveni puguin passar directa-
ment a l’oficina per fer l’ingrés de 
la caixa, en comptes de fer cua i de 
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mostrar obertament a tothom els 
diners en metàl·lic que porten. Una 
recomanació sorgida arran de les re-
unions de seguretat que se celebren 
entre la Federació, el Gremi i els Mos-
sos d’Esquadra.

Servera també va avançar que s’està 
a punt de formalitzar un conveni amb 
l’Institut Català de Finances per fi-
nançar despeses d’inversió, com ara 
l’ampliació del negoci, la compra de 
locals o la compra d’expenedories (és 
a dir, no per finançar despeses co-
rrents, del dia a dia de l’estanc), i que 
properament en rebran la informació.

Compra a distància de productes 
complementaris

Antonio Ginés, soci fundador 
d’Estanclick, una botiga online de pro-
ductes complementaris específics 
per a estancs, es va ajudar d’un vídeo 
per mostrar els avantatges de comprar 
fent servir la plataforma, accessible 
des d’ordinadors, tauletes i mòbils. Va 
destacar que es tracta d’una platafor-
ma digital de compra amb suport tele-
fònic per resoldre dubtes i incidències 
de l’estanquer. Mentre ho explicava, 
alguns dels estanquers presents ja hi 
van accedir des del mòbil. Aquesta bo-
tiga virtual és al mercat des de fa un 
any i ofereix un descompte als agre-
miats, acumulable amb els que hi hagi 
vigents, i un descompte addicional en 
la primera compra.

Fidelització de Logista i venda 
de l’ONCE

José Luis Heredia, delegat de Logista 
Tarragona, va prendre el relleu per fer 
una breu intervenció en què va assegu-
rar que tots els estancs, del més gran 
al més petit, es poden beneficiar dels 
descomptes que ofereix l’empresa, 
i no només les expenedories que fan 
més despesa, idea equivocada —va 
indicar—, que a vegades tenen alguns 
petits estanquers. Va explicar han 
creat un pla de fidelització i de des-
comptes escalats a partir del primer 
euro gastat, i també va recomanar que 
provin el programa de gestió, que està 
completament integrat amb la coman-
da i inclou tecnologia de telemetria 
(control a distància) de les màquines 
de vènding.
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La venda de jocs de l’ONCE va tenir 
també un petit espai a l’assemblea. 
Andrés Muñoz, representant de 
Salesland, empresa que actua de ca-
nal físic complementari en loteries 
de l’ONCE, va pujar a l’estrada per 
explicar breument què s’ha i s’està 
millorant del sistema de gestió, des-
prés d’un període en què la fórmula 
no ha acabat de funcionar. La seva 
intervenció va generar una consulta 
de l’estanc 3 d’Amposta, que va de-
manar per què és l’estanquer qui ha 
d’abonar l’assegurança de la màqui-
na de venda de l’ONCE. Muñoz va ex-
plicar que és un imperatiu legal i que 
s’està treballant amb la Federació 
Catalana d’Estanquers perquè això es 
pugui canviar.

que ofereix un sistema de gestió a 
distància de les màquines expene-
dores. Col·locant un petit dispositiu 
dins de la màquina i una connexió a 
internet, es pot obtenir a distància el 
detall de les vendes i gestionar els 
estocs, tant de producte com de mo-
nedes per al canvi. S’obté un registre 
de les vegades que s’ha obert la porta 
de la màquina, es poden detectar ava-
ries i es pot configurar la màquina i 
variar-ne els canals i preus.

Qüestions que afecten els 
expenedors

Un cop finalitzades les intervencions de 
les empreses convidades a l’assemblea, 
Servera va recuperar la paraula per par-
lar de diferents temes que afecten els 
estanquers tarragonins. 

El primer va ser el fet de regalar ence-
nedors i el fet que molts expenedors 

se senten coaccionats per clients que 
argumenten que hi ha estancs que en 
regalen. Servera va recomanar a tots 
els estancs agremiats que valorin bé si 
val la pena cedir a aquesta demanda i 
fer aquests regals «aparentment sense 
gaire cost», en el sentit que cal tenir en 
compte que la llei ho prohibeix taxati-
vament i se’ls podria aixecar acta, de 
forma que un petit gest cap al client 
els podria acabar sortint més car que 
la «pèrdua» de no donar-ne.

Un altre tema que va exposar va ser el 
de la venda de loteria de Nadal del 
Gremi, un element de recaptació de 
fons essencial per a l’entitat, però que 
pot generar molts maldecaps a alguns 
expenedors, segons va fer notar un es-
tanquer present a la sala. Les dificultats 
vénen, sembla ser, a l’hora de cobrar 
els diners dels premis que l’estanquer 
ha d’avançar als clients. Servera va 
assegurar que des que els bancs no 

Innovacions que faciliten la 
gestió de l’estanc

Joan Bergadà, representant de l’em-
presa Ramon Bergadà, va oferir als 
estanquers una solució de gestió 
d’efectiu amb un caixer electrònic, 
un aparell que compta monedes i bit-
llets, en verifica la validesa, calcula el 
canvi i el torna al client —i fins i tot 
evita que el treballador o l’estanquer 
manipulin els diners, perquè és el 
comprador qui els diposita al calaix. 
Amb aquest sistema s’eviten les difi-
cultats amb què es troben els esta-
bliments a l’hora de fer l’arqueig de 
caixa i s’estalvien malentesos i pèr-
dues econòmiques.

Un tema que ja s’havia apuntat prè-
viament, el de la telemetria, el va 
exposar més extensament Gerard 
Escriu, de l’empresa Dealberri, que 
ha creat un programa del mateix nom 
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fan el pagament de les butlletes pre-
miades —per llei ja no es pot fer, i és 
l’entitat emissora que ha d’abonar-
les—, han hagut de trobar un nou 
sistema, i que procuren fer les trans-
ferències als expenedors en 24 hores. 
Servera va recollir les opinions dels 
agremiats sobre aquest nou funciona-
ment i va afirmar que miraran de resol-
dre les incidències i millorar la fórmula 
de cara a la loteria de 2016.

Visibilitat, sancions i bosses 
de plàstic

En el torn de precs i preguntes obert 
a continuació es va parlar sobre el 
punt del reglament que parla de la vi-
sibilitat i de les marques més venudes 
—que a judici de Servera és un aspecte 
confús—, de la controvèrsia del crite-
ri de vendes nacionals i el principi de 
neutralitat, i de les fortes sancions de 
fins a 120.000 euros que està impo-
sant el Comisionado para el Mercado 
de Tabacos, que està generant angoi-
xes a les expenedories de tot l’Estat. 

Servera va manifestar que tant el Gre-
mi com la Federació estan seguint de 
molt a prop totes les accions al res-
pecte i que els continuaran mantenint-
los informats de tot el que passa.

També es va esmentar la pretesa obli-
gatorietat de cobrar les bosses de 
plàstic, que el govern català havia de 
regular però que en aquests moments 
és un procés aturat. Mentre aquesta 
regulació que afectarà a tot el comerç 
català —representat a l’assemblea pel 
president de la PIMEC, Àlex Goñi—, 
no es dugui a terme, el Gremi reco-
mana als estanquers que no cobrin 
les bosses, ja que pot representar un 
perjudici per a algunes expenedories. 
Servera va afirmar que «estem amb el 
mateix cas que l’encenedor; si jo el 
cobro i el de sota no, el client se’n va 
al de sota». En aquest punt van sorgir 
veus d’estanquers que asseguraven 
que cobren les bosses —generalment 
perquè són l’únic estanc d’una pobla-
ció—, d’altres que les cobren en fun-
ció de la despesa del client, i d’altres 

que no les cobren pels motius que ha-
via adduït Servera.

Una qüestió que va plantejar l’agremiat 
Alfred Gas, de Xerta, va ser l’horari 
d’obertura de les botigues de les 
benzineres, que legalment ha de ser 
d’un mínim de 18 hores, però que no 
sempre es compleix, i això va en de-
triment de l’expenedor que hi té una 
màquina de venda. Xavier Tamareu 
va respondre que en aquest cas el 
problema és de la botiga de conve-
niència, ja que està obligada a fer una 
declaració jurada sobre l’horari, i si 
no el compleix, pot rebre una sanció.

Dinar de germanor

El president tarragoní va tancar 
l’assemblea recordant que té «data de 
caducitat», ja que li queden dos anys 
de mandat i un de provisional mentre 
es fan eleccions. Tot i afirmar que els 
membres de la junta estan totalment 
capacitats per continuar, va encoratjar 
els agremiats a presentar-se si creuen 
que poden fer aportacions al Gremi 
i en benefici de tots els associats. 
Servera va assegurar que «és una feina 
bonica, de vegades una mica empipa-
dora, però que val la pena».

Tot seguit, els assistents es van dirigir 
al vestíbul, on els esperava un aperitiu 
format per set tastos acompanyats de 
vermut tarragoní, refrescos, vi i aigua, 
per passar després a la mateixa sala on 
s’havia fet l’assemblea, transmutada ara 
en saló de banquets, on tots van apro-
fitar per conversar relaxadament. 
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LA FITXA Aquestes han de ser les properes accions on 
encaminar els esforços de Mossos vers els estancs: 
«Tenim una tasca de conscienciació amb 
les autoritats judicials»

La traçabilitat i l’actuació 
de la justícia, una prioritat

DIA: Diumenge, 17 d'abril de 2016.

HORA: 11.00 h.

LLOC: Hotel NH Collection Constanza 

        (Barcelona).

TAULA RODONA I INTERVENCIONS: Julià Vinué, 

president de la Unió Provincial d’Estanquers 

de Barcelona (UPEB) i secretari de la Unión 

de Asociaciones de Estanqueros de España 

(UAEE); Josep Maria Marcé, vicepresident 

primer de la UPEB i responsable de les 

relacions amb Mossos d’Esquadra de la 

Federació Catalana d’Estanquers; José 

Ramon Sánchez, vicepresident segon de 

la UPEB; Sergi Jové i Berta Purcet, secretari  

i tresorera de la UPEB respectivament;  

Aránzazu Moraga, José Luis Iranzo i Carles 

Rosalèn, vocals de la UPEB. Xavier Tamareu, 

assessor legal de la Federació Catalana 

d’Estanquers, va actuar de moderador.

CONVIDATS D’HONOR: 

Va clausurar l’acte Jordi Jané, conseller 

d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

Albert Batlle, director general de la Policia 

Mossos d’Esquadra. 

Albert Oliva i Anna Hernández, inspector i 

agent de Mossos d’Esquadra. 

Pere Bayascas, coordinador comercial de 

Loteria de Catalunya. 

Aquesta decisió va mostrar Jordi Jané, 
conseller d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, quan es va adreçar 
als estanquers de les comarques de 
Barcelona: 

«Estic aquí perquè els vull traslladar 
que per al Departament d’Interior 
i per al Govern de la Generalitat de 
Catalunya en el seu conjunt, els es-
tancs sou vistos com establiments 
propers amb els que volem comptar i 
a qui volem ajudar. Per això s’han du-
plicat els contactes, les distribucions, 
i els esforços». Amb aquestes de-
claracions, Jané feia referència a les 
actuacions de Mossos d’Esquadra en 
la campanya de seguretat a estancs i 
a la forma en què s’ha donat respos-
ta a la preocupació transmesa per la 
Federació Catalana d’Estanquers al 
president de la Generalitat de Cata-
lunya, Artur Mas, un any enrere (en 
el transcurs d’aquesta mateixa as-
semblea) davant l’alarmant augment 
del nombre de robatoris a expenedo-
ries que s’estava produint.

En el seu moment, Mas es va adreçar 
al director general de la Policia de la 
Generalitat de Catalunya, Albert Batlle 
—enguany també convidat i present 
a la sala—, urgint-li de solucionar 
els problemes que estaven asso-
lant el col·lectiu. La Unió Provincial 
d’Estanquers de Barcelona (UPEB) va 
denunciar en aquell moment que hi 
havia hagut mesos (febrer de 2015) 
que els delictes contra estancs havien 
augmentat fins a un 600%, en contra 
de la inèrcia favorable que es portava 
des de 2012 amb la posta en marxa 
i signatura del protocol de seguretat.

Jané va agrair a la Unió barcelonina i 
al seu president, Julià Vinué, la invi-
tació a clausurar l’assemblea general 
d’enguany. Vinué, al seu torn, li va do-
nar la benvinguda i va agrair-li la seva 
presència en nom de la UPEB, de la 
Federació Catalana d’Estanquers i dels 
estanquers de tot Catalunya, a qui Jané 
va felicitar perquè «sou aquests autò-
noms que apugeu i abaixeu la persiana 
cada dia; un model que defensem».

Vinué: «Us vull afirmar que teniu una veu a Madrid. 
Una veu que vetlla per a tots vosaltres, sense bloqueigs»
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En parlar de Jané, Vinué el va presen-
tar com a home cabdal que sempre ha 
fet costat als estanquers i va voler fer 
extensiu l’agraïment a tot el col·lectiu 
de Mossos. «Mossos d’Esquadra 
s’ha bolcat en la seguretat als es-
tancs» i «hem mantingut una relació 
directa i privilegiada amb ells». En 
aquest sentit, Jané va destacar que 
«la proximitat ha estat l’element de-
finitori dels Mossos».

Inesperada placa de 
reconeixement  

El punt de sorpresa per reiterar 
aquest suport va ser la placa comme-
morativa que la Unió d’Estanquers 

de Barcelona va lliurar al conseller, 
en presència de Batlle i dels Mossos 
que l’acompanyaven: el cap de l'Àrea 
Tècnica de Proximitat i Seguretat Ciu-
tadana, Albert Oliva; i l’agent Ana 
Hernández, de la Unitat Central de 
Proximitat i Atenció al Ciutadà, al cap-
davant de la campanya de seguretat a 
la zona de Barcelona.

Jané va agrair-los també «la bona fei-
na diària i de proximitat en l’àmbit 
dels estanquers» tot recordant que 
ens trobàvem en la setmana idònia 
per celebrar-ho, perquè l’encetàvem 
amb el dia nacional de les esquadres, 
una setmana de reconeixement de la 
tasca policial.

Treure taules per treure distàncies 
L’absència d’una taula presidencial i l’ambientació d’una 
zona de conversa —amb tres cadires espaioses i còmo-
des i una taula, en un espai obert i diàfan— van ser la 
primera nota de contrastat vers les edicions anteriors de 
l’assemblea, marcades pel fort protocol que sol revestir 

La reiteració delictiva ha d’ajudar 
a què hi hagi conseqüències

La línia discursiva del conseller va vi-
rar finalment cap a les properes ac-
cions de la campanya de seguretat als 
estancs, que de cap manera s’hauria 
de veure aturada pels bons resul-
tats obtinguts fins al moment, que 
tot i això, «no sempre es resol com 
voldríem». El conseller feia al·lusió 
aquí a l’aplicació de la llei una vega-
da Mossos ha posat els delinqüents 
en mans de la justícia. Ha d’haver-hi 
una actuació que es vagi obrint via en 
aquesta direcció: «Cada vegada ani-
rem més al que és la reincidència. La 
reiteració delictiva ens ha d’ajudar 
a què hi hagi conseqüències».

Una actuació que ja s’està començant 
a treballar igual d’intensament és la 
traçabilitat del tabac. Saber qui ha 
comprat el producte serà clau per 
aturar el comerç il·lícit i els robatoris. 
Programes com Codentify —una apli-
cació que es pot instal·lar a qualsevol 
mòbil— i les mesures que preveu la 
Directiva europea de productes de 
tabac, pendent de transposició, seran 
un pas endavant en el rastreig i segui-
ment del tabac robat.

El track & trace, la traçabilitat del 
tabac, fa referència a «rastrejar» el 
producte des del primer pas en la ca-
dena de producció i fins que arriba 
al consumidor. A Europa ara mateix 
hi ha dos sistemes en pugna: el de 
tinta invisible i el del núvol de punts. 

Jané:« La proximitat ha estat l’element 
definitori dels Mossos»

aquest tipus d’actes. Aquest fou l’ambient distès i amigable 
que desprenia el tarannà de la junta encapçalada per Vinué, 
formada per un equip de gent d’esperit jove que busca el 
concepte de presentar una assemblea dinàmica i participa-
tiva, menys solemne i institucional del que sol ser habitual.

«Hem volgut una 
assemblea com una taula 
rodona, amb menys 
oficialitat, propera a 
la gent, que fomenti la 
participació; que sentin 
que poden xerrar, que 
es poden fer preguntes 
i resoldre dubtes»
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Aquests sistemes permeten a l’usuari 
saber amb un senzill escaneig la pro-
cedència del producte de tabac que 
tenen a les mans: la fàbrica d’origen, 
la data de fabricació, etc. Algunes 
marques ja tenen implantat el siste-
ma de núvol de punts, que és la tec-
nologia per la que advoca la Mesa del 
Tabaco. Tinta o núvol, l’any 2019, en 
aplicació de la Directiva, aquest codi 
ja serà una realitat a tots els paquets.

A les 11 h, com ja és tradicional, Xavier 
Tamareu, assessor legal de la Fede-
ració Catalana d’Estanquers, va obrir 
l’acte i es va continuar amb les for-
malitats d’aprovació de l’acta de la 
sessió anterior a càrrec del secretari, 
Sergi Jover, i de la memòria econòmi-
ca de 2015 i el pressupost de 2016, 
a càrrec de la tresorera Berta Purcet, 
que es van aprovar per unanimitat. 

Aquest va ser el tret de sortida d’una 
assemblea en la qual van intervenir 
destacats membres del cos de Mossos 
d’Esquadra i Pere Bayascas, coordina-
dor comercial de Loteria de Catalunya. 
També es va comptar amb la presèn-
cia del director general de la Policia 

de la Generalitat de Catalunya, Albert 
Batlle, i de Juan Ignacio Blázquez, 
anterior president de la UPEB.

Tamareu va donar pas a les inter-
vencions previstes per als diferents 
membres de la junta, que van servir 
per donar resposta a molts dels prin-
cipals dubtes que envolten el sector.

Un any de gestió de la junta 
i noves incorporacions a la UPEB

Vinué es va mostrar orgullós de la junta 
de continuïtat que va presentar un any 
enrere en el transcurs de l’assemblea i 
va aprofitar l’avinentesa per fer conèi-
xer alguns dels seus membres, que 
van intervenir tot seguit.

Josep Maria Marcè, vicepresident pri-
mer i responsable de seguretat i de la 
relació amb Mossos de la UPEB i de la 
Federació, va parlar del funcionament 
d’aquesta junta i de com s’intenta que 
sigui equitativa, que ningú tingui més 
pes que l’altre. Aránzazu Moraga, vo-
cal, va fer un ràpid balanç de les acti-
vitats desenvolupades per l’associació 
durant l’any, i José Ramon Sánchez, 

vicepresident segon, va resumir les 
activitats promocionals i de serveis 
que s’han ofert als estanquers. Va 
destacar-ne la nova web i la REVISTA 
que teniu a les mans, únic mitjà espe-
cialitzat en català fet per i per a es-
tanquers, que edita la Federació i en 
el qual la UPEB col·labora activament. 
José Luis Iranzo, vocal i vicetresorer 
de la UPEB i Carles Rosalèn, vocal, van 
posar al dia els assistents de les nego-
ciacions amb empreses i institucions, 
com els possibles futurs acords amb 
ONCE i VISA internacional i l’actual im-
plantació de Western Union.

Nou assessor comptable-fiscal i 
nou gerent a la UPEB-FCE

Tamareu va presentar les noves per-
sones incorporades a la Unió i a la 
Federació: Ramon Mussons, que és 
la nova figura d’assessor comptable 
i fiscal de la UPEB, que es posa a dis-
posició de tots els associats. De cares 
a 2016, un dels objectius és intentar 
optimitzar les despeses i tasques ad-
ministratives per donar un millor ser-
vei sense augmentar la quota que han 
d’aportar els estancs. I Hugo Heusch, 
que és la persona que ha substituït 
a l’Àlex Ollé, tristament traspassat 
el darrer juliol, en la gerència de la 
UPEB i en les tasques de la Federació 
i La Central. Heusch va destacar que 
per a ell és un honor i un repte ocu-
par aquest lloc perquè «feia una feina 
excel·lent que vull continuar desen-
volupant igual de bé».

84.000 accessos a 
la web durant l’any

Nou perfil a Twitter 
i Facebook, amb 
restricció als menors
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Marques i neutralitat: 
sentit comú per davant de tot

El president, acompanyat d’unes dia-
positives, va sintetitzar a l’audiència 
els punts més controvertits del prin-
cipi de neutralitat i de les normes de 
visibilitat de les marques i va recor-
dar als estanquers que «al final som 
nosaltres que decidim si posem o no 
un producte a l’estanc». Dit això va 
recomanar «aplicar el sentit comú», 
tot recordant que si hi ha un problema 
amb una promoció, no seran les com-
panyies tabaqueres, sinó l’estanquer, 
qui en pagarà les conseqüències.

Directiva europea: per què al 
sector li convé la seva transposició

Amb un govern en funcions, la trans-
posició de la Directiva no és imminent, 
però les tabaqueres ja començaran a co-
mercialitzar els nous paquets ben aviat i 
«ens convé defensar els paquets amb 
les noves fotografies, perquè així evi-
tarem que s’arribi al paquet genèric», 
va explicar Vinué. Ho va il·lustrar pre-
sentant el cas de França, on s’ha acon-
seguit la implantació del paquet genèric 
i que el tabac es vengui a un mínim de 
10 euros el paquet. 

Amb la venda de tabac en fulla 
per internet, la Directiva europea es 
presenta també com l’única forma 
de defensar-se’n, perquè considera 
«tabac» tota la planta del tabac, in-
closes les fulles. Això implicaria que 
quedés creat el marc legal necessari, 
ara absent, per lluitar contra aquest 
frau que fa perillar els estancs. I en-
cara hi ha una tercera raó de pes 
per insistir en la urgència de la seva 
transposició —sense el paquet genè-
ric, s’entén—, i és la traçabilitat. Com 
més aviat s’implantin els sistemes de 
rastreig del tabac, més aviat podrem 
acabar amb el comerç il·lícit. «Als es-
tanquers ens interessa parar la Direc-

Grossa 2015: Petit decrement global del 4,5% (23 milions de venda)

Barcelona - Grossa 2015: El primer, tercer, quart i cinquè premis ... repartits als estancs

PREMI  NÚMERO   ESTANC   MUNICIPI   PREMI PER BITLLET      TOTAL PREMI

Tercer  56024   Estanc núm. 319  Barcelona                              15.000 €  600.000 €

Quart  35543   Estanc Plaça del Pou Vilanova i la Geltrú            5.000 €  200.000 €

Quart  35543   Estanc Joaquim Gallart Barcelona             5.000 €  100.000 €

Anterior segon 69630   Estanc núm. 2  Sant Cugat del Vallès              325 €  6.500 €

Posterior segon 69632   Estanc Aragay  Sabadell                                    325 €  6.500 €

tiva aquí i que es transposi de forma 
immediata; per això ara estem fent 
pressió a Madrid».

Donar o no la volta al nou 
pictograma 

Els nous paquets que estan a punt 
d’arribar, en funció de com es 
col·loquin als prestatges —planers—, 
no mostraran ni una sola de les foto-
grafies que exigeix la Directiva. Això 
ha fet sorgir dubtes sobre la proce-
dència o no de disposar el producte 
d’aquesta forma. 

Vinué va convidar els assistents a fer 
una reflexió: «Podem posar-los pla-
ners? De poder-se fer, es pot, ningú 
no ha dit que no. Ara bé, si tots fem 
el mateix, potser algú es preguntarà si 
els estem prenent el pèl. Les associa-
cions contra el tabac es queixaran... i 
al final anirem directes cap al paquet 
genèric». Tot i que les companyies ho 
tenen tot preparat perquè els estan-
quers col·loquin els paquets planers, 
la recomanació inicial de la UPEB és te-
nir precaució i posar «com a mínim la 

meitat dels paquets que es vegin les 
fotos —i al principi, fins i tot un 60%».

Loteria de Catalunya, carregada 
de novetats

La tresorera Purcet a l’inici de 
l’assemblea ja havia cridat l’atenció 
dels assistents i demanat un esforç 
davant la baixada de les vendes de 
Loteria de Catalunya a Barcelona 
en un 40% i les de la loteria de Nadal 
en un 10%, però ara va ser el torn de 
Pere Bayascas, coordinador comer-
cial de Loteria de Catalunya, d’entrar 
més en detall.

Va posar exemples d’estancs que van 
repartir premis, sobretot de la Gros-
sa, abans d’explicar els canvis i no-
vetats que ha portat l’any 2016 amb 
el nou partner Novomatic Lottery 
Solutions. Va reconèixer que hi havia 
hagut problemes des del comença-
ment amb la implantació, va demanar 
comprensió i va anunciar que en dues 
setmanes moltes de les situacions 
actuals s’haurien solucionat. Va de-
manar disculpes de nou i paciència 
davant dels errors, garantint que s’ha 
incorporat un servei molt millor, tant 
pel que fa a la comunicació com a la 
tecnologia.

Entre aquestes millores s’hi inclouen 
més recursos en l’estructura comer-
cial, un servei diferent amb més 
supervisors; un canvi total de Loto 
Ràpid, amb activació bitllet a bitllet; 
millores en molts jocs; nous terminals 
modulars (30 cm d’ample x 40 cm de 
fons x 36 cm d’alt) que poden ocupar 
molt menys que els antics, que eren 
d’una peça; i nous expositors, molt 
més bons pel que fa a seguretat i a 
promoció, amb elements d’exposició 
més moderns.
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Les novetats que més controvèrsia 
van despertar van ser, potser, les de 
la Grossa, quan Bayascas va anun-
ciar que aquest 2016 s’ha optat per 
reduir l’emissió inicial de 40 a 34 
milions d’euros, és a dir, 6 milions 
menys, fins que el sorteig no estigui 
més consolidat: «això només se solu-
cionarà el dia que vengueu més».

Tot i que s’intenta no perjudicar els 
venedors, aquesta mesura comporta 
fer 80.000 números de 400 euros (en 
lloc de 500), és a dir, 80 bitllets de 
5 euros per número, 4 llibrets. La 
novetat és que s’hi podran afegir 
25 euros de bitllets virtuals (per ter-
minal), corresponents a 5 bitllets de 
5 euros, aquests sí, ampliables.

La traçabilitat i la reincidència 
delictiva, properes passes 
de la campanya de seguretat 
Mossos-FCE 

Abans de cloure l’acte el conseller 
Jordi Jané, l’inspector Albert Oliva, 
cap de l'Àrea Tècnica de Proximitat 
i Seguretat Ciutadana, i l’agent Ana 
Hernández, de la Unitat Central de 
Proximitat i Atenció al Ciutadà, van fer 
una exposició del treball conjunt de 
la Policia General-Mossos d’Esquadra 
i la FCE. Oliva va resumir la campanya 
de seguretat en tres grans eixos: la 
materialització del treball conjunt —
com les reunions, la formació i la ma-
teixa campanya; el valor de les me-
sures de seguretat —a l’establiment, 
durant l’activitat, la gestió de fons, i 

Oliva: «Això és bàsic perquè hagin 
baixat els actuals robatoris i això 
ha pogut ser perquè vostès han trucat 
de manera preventiva»

davant d’un presumpte delinqüent; i 
la detecció de les tipologies delictives 
més comunes: obrellaunes, encasta-
ment i butrons.

Després d’explicar en detall els re-
sultats de la campanya 2015, Oli-
va va donar pas a l’agent Hernán-
dez, que va exposar i recordar a 
l’audiència les recomanacions de 

seguretat que s’han d’aplicar als 
estancs i que ara ja en són tots co-
neixedors.

Els agents van culminar la seva inter-
venció intentant donar resposta a les 
preguntes que els van formular alguns 
estanquers, com ara on va a parar el 
tabac que distribueixen les bandes 
que han estat detingudes. Oliva va 
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informar que després de la  resolució 
judicial, és cert que es fa difícil saber 
on es «col·loca» aquest tabac, on el 
van a vendre. Oliva va reconèixer que 
és una assignatura pendent i que 
espera que en properes trobades en 
comú puguin dir que ho han tornat al 
propietari. En aquest sentit va apuntar 
cap a la traçabilitat com a eina clau i 
línia de treball immediata amb la Fe-
deració en el marc de la campanya de 
seguretat.

Per acabar, un assistent va demanar 
fins a quin punt es podia defensar 
un estanquer davant d’un robatori, 
a la qual cosa Oliva va ser molt con-
tundent en la seva resposta: evitar 
l’enfrontament de totes totes. «El que 
vostè consideri una legítima defensa 
—i això serà la seva valoració com a 
ciutadà— no sabem com ho valorarà 
l’autoritat judicial, i es podria trobar 
que no es considera una defensa». 
L’inspector va insistir en què el millor 
que es pot fer en aquest casos per 
ajudar és intentar recordar els petits 
detalls: el to lingüístic, un anell, etc., 
que sí que realment ajudaran.

Els agents es van acomiadar tot re-
cordant que disposen d’oficines de 
proximitat a tot el territori i que po-
den presentar denúncies telemàtiques 
a través de la Federació.

L’assemblea es va donar per finalit-
zada quan Jordi Jané va cloure l’acte 
davant d’una sala plena de gom a gom 
d’associats, convidats i professionals 
del sector que el van seguir amb tota 
atenció. Julià Vinué va convidar tothom 
a un aperitiu i al dinar de germanor a 
aquells que ho desitgessin, una vetlla-
da que va transcórrer i finalitzar pau-
sadament en l’ambient distès que va 
caracteritzar tota l’assemblea. 
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Condicions 
dels préstecs

Fins al 100% 
de l’import de 
la inversió, 
amb un mínim 
de 10.000 € 
i un màxim 
d’1.000.000 € 
per titular 
o grup.

IMPORT

TERMINI
El termini màxim del 
préstec serà:

» Per a l’adquisició de 
l’expenedoria de tabac i 
timbre: fins a 12 anys, 
amb la possibilitat d’un 
període de carència 
d’amortització de 
capital de fins a 1 any, 
inclòs en aquest termini.

» Per a inversions en 
millores i adequació del 
local de venda de tabac: 
fins a 5 anys, sense 
possibilitat d’incloure 
carència.

Es formalitza un acord amb l’Institut Català de Finances-Avalis per finançar 
despeses d’inversió a les expenedories.
 FEDERACIÓ CATALANA D’ESTANQUERS – PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Crèdits avantatjosos per als 
estancs associats a la Federació

R enovar-se o morir. Amb aquesta premissa per da-
vant, la Federació Catalana d’Estanquers ha por-
tat a terme negociacions amb l’Institut Català de 

Finances per facilitar l’accés al finançament a qualsevol 
estanc de la Federació. Així, ambdues entitats i la socie-
tat Avalis de Catalunya han formalitzat un conveni a tres 
bandes que té per objectiu donar suport als estancs asso-
ciats perquè puguin accedir al finançament d'operacions 
destinades a inversió: noves instal·lacions, ampliació del 
negoci, millores...

La voluntat de la Federació és aconseguir que es conce-
deixi un bon finançament —amb millores en les condicions 
econòmiques de les operacions i cobertura de possibles 
carències— per adquirir expenedories de tabac i timbre i 
també per aquells que ja n’estiguin explotant una i vulguin 
invertir en adequar i millorar el negoci.

El marc de col·laboració específic estableix inicialment una lí-
nia de préstecs de 20.000.000 euros, que són ampliables. Els 
estanquers que vulguin acollir-se al conveni s’han de dirigir 

 AvAlis de CAtAlunyA sGR és 
una societat de garantia recí-
proca participada pel Grup ICF 
que té com a finalitat atorgar 
avals solidaris a autònoms i 
petites i mitjanes empreses 
catalanes.

 l’institut CAtAlà de FinAnCes té com a missió faci-
litar el finançament a empreses i autònoms catalans 
per contribuir a reactivar l'economia, millorar la seva 
competitivitat i fomentar l'ocupació. El 2015 va atorgar 
694,7 MEUR a 1.414 empreses, un 97% de les quals van 
ser pimes. En total, 670 préstecs i 1.470 avals. L’entitat 
aspira a convertir-se en banc públic d’inversions.

a Avalis, que els farà un estudi de l’operació i 
aprovarà o denegarà el finançament.

El primer contacte entre les entitats va ser 
en una reunió el passat 20 de gener a la 
qual van assistir Josep Ramon Sanromà i 
Anna Álvarez, conseller delegat i directo-
ra general d’Inversions Creditícies i Risc de 
l’Institut Català de Finances respectivament; 
també una representant d’Avalis, i en nom 
de la Federació Catalana d’Estanquers, Jo-
sep Servera, president de la Federació i del 
Gremi d’Estanquers de la Província de Ta-
rragona; Eugeni Rodríguez, president de 
la Unió Provincial d’Estanquers de Lleida; i 
Julià Vinué, president de la Unió Provincial 
d’Estanquers de Barcelona. 

El Comisionado canvia de web

D es del divendres 14 d’abril, el 
Comisionado para el Mercado 
de Tabacos ha traslladat el 

seu nou portal web directament a la 
pàgina del Ministeri d’Hisenda i Admi-
nistracions Públiques, sota l’etiqueta 
«Mercats de tabacs»: Inici/àrees te-
màtiques/mercats de tabacs.

La pàgina enllaça amb la seva 
subseu electrònica des d’on es 
poden fer gestions i tràmits amb 
certificat electrònic. 

La informació actualitzada amb 
la normativa i les circulars sobre 
la quota nacional de vendes, 
per marques, tipus de labor, i en 
euros i unitats, es troba ja al nou 
portal —tot i que l’antiga adreça 
(www.cmtabacos.es) continuava 
accessible a inicis de maig. 

Portal del CMT: 
www.minhap.gob.es/es-ES/Areas%20Tematicas/CMTabacos/Paginas/Default.aspx
Subseu electrònica del CMT: 
https://sedeminhap.gob.es/es-ES/Sedes/CMTabacos/Paginas/Default.aspx
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Continua l’estreta col·laboració entre Mossos i estancs.
 SABADELL – PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Primers resultats positius 
de la campanya de seguretat 

L es primeres dades sobre l’evo-
lució dels robatoris en el marc 
de la campanya de seguretat 

conjunta endegada fa uns mesos en-
tre Mossos i la Federació Catalana 
d’Estanquers ha estat molt satisfac-
tòria i els robatoris han baixat.

Els estanquers estan contents amb les 
mesures empreses fins ara i valoren 
en especial el fet que es van visitar 
tots els estancs de Catalunya. Tanma-
teix, els representants del col·lectiu 
d’expenedors recorden que s’ha 
d’entendre i ser conscient «que no es 
pot tenir una parella de Mossos a dins 
de cada estanc» i que els mateixos es-
tanquers també han de respondre per 
part seva seguint les recomanacions 
de seguretat: «Cal una actitud pre-
ventiva i reactiva dels estanquers».

Desballestament de dos 
importants bandes 

L’èxit d’aquestes primeres dades de 
la campanya de seguretat —s’està 
tornant progressivament a xifres 
normalitzades de robatoris a es-
tancs — ha estat, en part, gràcies a la 
col·laboració i bona coordinació amb 
la Federació Catalana, que ha permès 
detenir membres actius d’importants 
bandes especialitzades en robato-
ris per encastament: la banda de El 
Niño i la banda de El León. Amb la 
sentència judicial de final de l’any 
passat, aquestes persones han entrat 
o s’afronten a condemnes de 2 a 9 
anys de presó. Això ha estat bàsic 
perquè hagin baixat els robatoris de 
forma real i ha pogut ser perquè els 

Uns bons resultats dels quals amb-
dues institucions es mostren orgu-
lloses i que els mateixos Mossos han 
presentat a les assemblees generals 
provincials d’estanquers de la Fede-
ració al llarg dels darrers dos mesos. 
A totes elles hi van assistir en repre-
sentació del cos policial els màxims 
representants de Mossos de cada 
demarcació. D’aquesta manera, 
s’implica directament als caps territo-
rials en la relació amb els estanquers 
de tot Catalunya. 

Prevenció i reacció: 
claus per a un estanc més protegit 

L’ocasió també va servir perquè Mos-
sos presentés als associats les se-
güents accions que hi ha previstes 
dur a terme en el marc de la mateixa 
campanya i donar-los directament re-
comanacions sobre què més poden 
fer els estancs per estar més prote-
gits. Les presentacions estaven enfo-
cades, com les sessions formatives, 
a donar consells de seguretat i sobre 
mesures dissuasives, segons els ti-
pus de delictes, de forma molt visual 
amb fotografies i vídeos.

Noves lleis que facilitin l’entrada 
a presó 

Precisament una d’aquestes propos-
tes de diàleg és la qüestió de 
l’entrada a presó o posada en lli-
bertat dels delinqüents en els delic-
tes menors, un tema que la Federació 
voldria abordar en una propera reu-
nió amb el col·lectiu de jutges. En 
aquest sentit, Mossos va indicar que 
és d’esperar que si es produeixen de-
tencions per actes delictius d’aquesta 
mena —en referència als robatoris 
amb força i als atracaments de dia 
a estancs—, la justícia, gràcies a les 
noves lleis aprovades recentment, 
sigui més àgil i més contundent.

estanquers han trucat de manera 
preventiva i els agents d’investigació 
han pogut portar als jutges el màxim 
de proves per retirar aquestes perso-
nes del terreny.

La Federació va fer coincidir aquesta 
primera reunió de seguiment i evolu-
ció de la campanya de seguretat, ce-
lebrada el 25 de febrer, amb la reunió 
trimestral que celebra amb el cos de 
policia per analitzar les dades de ro-
batoris amb força segons les zones, 
temptatives, i altres factors, i dialo-
gar sobre propostes de futur.

TIPUS DELICTIUS 
MÉS COMUNS A ESTANCS

Obrellaunes 

Tall a la persiana 
i entren. 
Sense planificació, 

2 o 3 individus.

» Què ens convé?: 
Persiana metàl·lica i 
tancament de ballesta.

Encastaments

Molt ràpid. No importa 
l’alarma. Planificació mínima, 
entre 4 i 8 individus. 
2 vehicles. A grans ciutats. 
Establiments propers a vies 
ràpides per poder escapar. 

» Què ens convé?: 
Persiana metàl·lica 
i tancament de ballesta.

Butrons

Al sostre, en una paret.

» Com evitar-los? 
Sísmics de paret o 
planxes d’acer. 

1 2 3
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Abans de donar per finalitzada la tro-
bada, els representants de la Federa-
ció van voler destacar el creixent nom-
bre d’individus que ven tabac il·legal 
en portals d’internet (de contraban, 
robat o fabricat il·legalment). Es va 
parlar de la possibilitat d’enxampar-
los per incompliment de les normes 
de venda del Comisionado, per una 
banda, o per venda de material robat, 
per l’altra, si no fos possible fer-ho 
per robatori. 

Actitud preventiva: Canviar les 
mesures de seguretat essent 
conscients de com és l’establiment.

Actitud reactiva: Contactar amb 
Mossos o amb la Federació - Denún-
cies telemàtiques. 
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ADAPTAR LES MESURES PREVENTIVES A LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ESTABLIMENT: 
Interior – Perímetre - Accessos

» Revisions periòdiques dels sistemes de seguretat.
» No divulgar els sistemes de seguretat emprats i combinar-ne de diversos. 
» Contractar una assegurança.
» Instal·lar portes de seguretat als magatzems. 

DURANT L’ACTIVITAT COMERCIAL
» Observar el moviment dels clients i trucar si es nota alguna cosa estranya, poc comú...
» Retirar els diners de la caixa enregistradora i prendre precaucions a l’hora de tancar la caixa.
» Fer servir caixes de seguretat.

GESTIÓ DELS FONS
» Evitar rutines, no passar pels mateixos llocs.
» Fer l’ingrés als bancs sense cridar l’atenció, i si es pot, en un despatx i no a la finestreta. 

DAVANT UN PRESUMPTE DELINQÜENT
» Avisar a Mossos. 
» Prendre mesures d’autoprotecció.
» Evitar l’enfrontament.
» Vigilar els objectes valuosos.
» Recopilar tots els detalls que es pugui.
» Comunicar els fets no consumats: informar encara que no hagin aconseguit robar res.

LA CAMPANYA, EN XIFRES
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» 3.027 contactes d’atenció i 561 reunions amb estanquers el 2015 - enfront 1.909 contactes 
   i 198 reunions el 2014.
» Campanya puntual del díptic: 1.505 contactes d’atenció i 262 contactes de relació.
» No és un fet aïllat. L’estanquer ara té el referent de cada comissaria.
» Presentació només per a estanquers a cada assemblea: 4 formacions + formacions específiques.

» 13 reunions amb la Federació Catalana 
   d’Estanquers arran dels acords i 
   compromisos a què es va arribar.
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» 3.027 contactes d’atenció i 561 reunions amb estanquers el 2015 - enfront 1.909 contactes 
   i 198 reunions el 2014.
» Campanya puntual del díptic: 1.505 contactes d’atenció i 262 contactes de relació.
» No és un fet aïllat. L’estanquer ara té el referent de cada comissaria.
» Presentació només per a estanquers a cada assemblea: 4 formacions + formacions específiques.

» 13 reunions amb la Federació Catalana 
   d’Estanquers arran dels acords i 
   compromisos a què es va arribar.
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sabadell - 25 de febrer de 2016 

A la reunió, els estanquers van estar representants per Josep Maria Marcè, responsable de les re-
lacions amb Mossos d’Esquadra de la FCE i de la Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona (UPEB); 
Eugeni Rodríguez, president de la Unió Provincial d’Estanquers de Lleida; Julià Vinué, president 
de la UPEB; i Xavier Tamareu, assessor legal de la Federació Catalana d’Estanquers. Els agents 
dels Mossos que els van acompanyar van ser el cap de l'Àrea Tècnica de Proximitat i Seguretat 
Ciutadana, Albert Oliva; l’agent Ana Hernández, de la Unitat Central de Proximitat i Atenció al 
Ciutadà; l’intendent Ignasi Teixidor, cap de la Divisió d’Investigació Criminal; i Jordi Ollé, cap de 
l’àrea Central d’Investigació de Patrimoni.



Es tracta d’un nou servei que s’ofereix als associats per presentar denúncies mitjançant 
internet. La Federació s’ocupa dels tràmits amb Mossos evitant les esperes a comissaria.
 SABADELL – PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Els estancs ja poden interposar 
denúncies a Mossos a través 
de la Federació

L a Federació Catalana d’Estan-
quers i Mossos han presentat 
una nova forma d’interposar 

denúncies online a través de la Fe-
deració que facilita els tràmits a les 
víctimes de furts i delictes lleus de 
danys. Per fer-ho, els afectats poden 
trucar a la Federació, que s’ocupa de 
tots els tràmits.

Sense esperes ni paperassa

Una vegada obtingudes les dades 
necessàries de l’estanquer afectat, 
la Federació complimenta la docu-
mentació pertinent i la presenta a 
Mossos tot valent-se de la plataforma 
d’internet que hi ha habilitada. Quan 
els Mossos ja l’hagin validat, la Fede-
ració truca a l’estanquer per facilitar-
li un número de denúncia i donar-li 
dia i hora perquè vagi a la comissaria 
assignada —que serà la que li per-
toqui segons la ubicació de l’estanc 

perquè el desplaçament sigui mí-
nim— a signar-la i ratificar-la. Per evi-
tar fer cues, és important indicar el 
número de denúncia que hagi facilitat 
la Federació.

De cares al futur, l’entitat catalana 
vol millorar l’aspecte relatiu a la sig-
natura i recollida de les denúncies a 
comissaria, que si bé a les capitals no 
és problema, en algunes poblacions 
i a províncies els desplaçaments po-
den ser de molts quilòmetres i prou 
dissuasius.

Les denúncies fan baixar el 
nombre de robatoris

Aquesta experiència ja s’ha provat 
prèviament amb alguns tipus de cen-
tres comercials i s’ha comprovat que 
funciona i els robatoris baixen de for-
ma significativa. Això permet a Mos-
sos racionalitzar l’esforç i estar més 

25 de gener de 2016 

Els representants de la Federació Catalana d’Estanquers (FCE) Josep Maria Marcè, responsable de les relacions amb Mossos d’Esquadra de la FCE i 
de la Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona (UPEB); Julià Vinué, president de la UPEB; i Joseba Gutiérrez, vicepresident del Gremi d’Estanquers 
de la Província de Tarragona, es van reunir a Sabadell amb agents dels Mossos per posar en marxa el nou sistema d’interposició de denúncies via 
la Federació.

pendent dels comerços on hi ha més 
risc, com els estancs. Per això, tant la 
Federació com Mossos volen fomentar 
que els afectats presentin efectiva-
ment aquestes denúncies i no es tirin 
enrere a causa d’una burocràcia i pa-
perassa que podrien trobar feixugues.

Aquest sistema per interposar denún-
cies és una opció més que tenen els 
estanquers associats de la Federació 
víctimes d’un delicte de furts i danys 
lleus, que altrament poden conti-
nuar utilitzant les vies tradicionals 
o canalitzar-ho a través de les seves 
respectives associacions provin-
cials. A algunes demarcacions, com 
Girona, els agremiats tenen en mar-
xa programes d’atenció preferent: 
els estanquers poden fer la denúncia 
per telèfon a Mossos, i quan van a la 
comissaria on han trucat, la denúncia 
ja està feta i només l’han de signar i 
recollir. 
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Els estancs celebren la nova operativa, que incorpora una nova estructura comercial 
amb més promotors i recursos.
 FEDERACIÓ CATALANA D’ESTANQUERS (BARCELONA) – PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Loteria de Catalunya: 
tecnologia més potent amb 
nous terminals i gestió 
integrada de tots els sorteigs

U nificar totes les línies dels 
jocs d’atzar sota un mateix 
paraigües; canvis tecnològics 

importants; nova estructura comer-
cial, amb més recursos; renovació de 
Loto Ràpid; possibilitat de vendre la 
Grossa per terminal; rellançament de 
la resta de jocs amb nous productes 
més adequats...

Aquests han estat alguns dels prin-
cipals objectius fixats per Loteria 
de Catalunya per aquest 2016, to-
talment en línia amb les demandes 
de millora traslladades a l’organisme 
autònom per la Federació Catalana 
d’Estanquers, que no en va repre-
senta el col·lectiu que ha tornat a ser 
líder de vendes de loteria catalana 
el 2015 i que va comercialitzar un 
53,8% de la Grossa.

En la reunió mantinguda el dia 3 de 
març entre els representants de la 
Federació Catalana d’Estanquers i els 
responsables de la loteria catalana, 
Pere Bayascas va anar desgranant 
les principals novetats en una troba-
da que també estava motivada per va-
lorar com s’està aplicant el conveni 
formalitzat entre ambdues entitats 
l’any 2010 i negociar les comissions 
pactades.

Nova tecnologia, nous recursos... 
noves solucions

Al llarg de les darreres setmanes els 
estancs han vist com s’apagaven els 
terminals antics i començaven a fun-
cionar els nous Morpho S8 enviats i 
preinstal·lats durant el mes de març. 
Tot i que la implementació no és fàcil 

—s’està fent gradualment— i la nova 
operativa està generant dubtes, els 
expenedors celebren la introducció 
d’aquest avançat sistema omnicanal 
que ha d’acabar integrant tots els ca-
nals de venda de loteria de Catalunya: 
detallista, internet i mòbil. 

El nou proveïdor, la companyia Novo-
matic Lottery Solution, que propor-
ciona els serveis complets de gestió 
de les instal·lacions de loteria, va 
connectar l’1 d’abril tots els punts 
de venda minoristes de loteria cata-
lana utilitzant terminals de darrera 
generació i tecnologia avantguardis-
ta de telecomunicacions. Tot plegat, 
2.300 terminals nous, el desenvolu-
pament del software necessari per 
gestionar totes les apostes des d’un 
mateix programa (el sistema és com-
patible amb tots els jocs existents), 
emmagatzemament i distribució, els 
serveis complets de loteria online, i el 

De les antenes al 3G
El sistema que hi havia fins al març passat s’havia implementat l’any 2013, 
moment en què Loteria de Catalunya va canviar el sistema de comunicació 
per antenes, al sistema 3G. El 3G, amb cobertura a gairebé el 90% del 
territori català, ja va suposar una important millora. I és que fins aquell 
moment, els comerços que volien vendre els productes de Loteria de 
Catalunya havien d’instal·lar una antena emissora i una de receptora per 
poder dur a terme tota l’operativa, una mesura que sovint topava amb la 
negativa de les comunitats de veïns i comportava que molts establiments 
no poguessin vendre la loteria.

Rellançament de productes amb 
canvis a Loto Ràpid i la Grossa

Un dels canvis més demandats arriba 
amb la renovació de Loto Ràpid, amb 
sis sèries i l’activació bitllet a bitllet. 
Però els expenedors també conside-
ren que el procés de modernització 

disseny i impressió de bitllets de lo-
teria instantània. El nou adjudicatari 
també s’ocupa de les vendes i serveis 
de màrqueting amb una nova estruc-
tura comercial reforçada amb més 
promotors i recursos.
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Federació: «El procés de modernització ha 
de culminar amb la possibilitat d’imprimir 
els bitllets de loteria al mateix estanc»



ha de culminar amb la possibilitat 
d’imprimir els dècims al mateix 
estanc. Així ho havia plantejat la Fe-
deració en reunions anteriors, un sis-
tema que l’organisme es va compro-
metre a valorar de cares a 2016 amb 
la introducció dels nous terminals, i 
que ara podria ser una realitat.

Una novetat important és que es po-
drà accedir a qualsevol número de la 
Grossa des de qualsevol terminal. 
Per aconseguir això, una part de les 
butlletes quedarà reservada a la ven-
da per terminal amb la impressió 
d’un tiquet.

Amb el conveni Federació-Loto 
Catalunya, els estancs associats es 
beneficien entre un 0,40% i un 4% 
de remuneració addicional

Pere Bayascas, de Loteria de Catalunya, reunit amb els representants de Federació Catalana 
d’Estanquers: Josep Servera, president del Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona i de la 
Federació Catalana d’Estanquers; Eugeni Rodríguez, president de la Unió Provincial d’Estanquers 
de Lleida; Julià Vinué, president de la Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona; i Joaquim Vidal, 
assessor legal del Gremi d’Estanquers de Girona. 

A mitjà termini, ja de cares a 2017, 
l’entitat de jocs preveu fer el re-
llançament de la resta de jocs 
que comercialitza, com la Loto 
6/49 i la Loto Express. Aquest can-
vi d’estratègia comercial respon a la 
necessitat d’adaptar-se al mercat i 
deixar de competir amb premis de 
pots molt grans: l’objectiu és que hi 

hagi molts premis entremitjos i pe-
tits. S’intentarà arribar així a un nou 
públic que cerca premis que toquin 
molt, encara que siguin d’imports 
menors. 

El conveni: les xifres

En la mateixa trobada, els represen-
tants dels jocs d’atzar de la Genera-
litat van facilitar les darreres dades 
sobre l’acord signat entre ambdues 
institucions l’any 2010 i al que hi ha 
adherits 388 estanquers dels quatre 
gremis i associacions catalanes per-
tanyents a la Federació Catalana. 

Amb aquest conveni, el col·lectiu 
associat a la Federació rep un trac-
te especial i es beneficia d’entre un 
0,40% i un 4% de remuneració afegi-
da, en funció de les vendes, quantitat 
que se suma al 5% que ja reben tots 
els comercialitzadors de productes 
de Loto Catalunya, siguin estanquers 
o no. Aquesta comissió extra als 
agremiats és un instrument de Loto 
Catalunya per ampliar les seves ven-
des pel canal estanc. 

Grossa 2016. Proposta inicial 

de Loteria de Catalunya: 

PEmissió: 34 milions d’euros (enfront 

   els 40 milions de 2015; 

   una reducció de 6 milions).

PDe cada número s’emetran 

   inicialment:

» 400 euros en bitllets físics 

no ampliables - llibrets de 

80 bitllets de 5 euros 

(100 llibrets menys per número 

respecte a l’any passat).

» 25 euros en tiquets virtuals que 

es podran adquirir per terminal 

(5 tiquets de 5 euros), ampliables.

» Total: De cada número hi haurà 

400 + 25 = 425 euros ampliables.

PParticipacions. Màxim disponible: 

   400 euros per número, per encàrrec.

PS’emetran 80.000 números.

TOTES LES LÍNIES 
DELS JOCS D’ATZAR SOTA 

UN MATEIX PARAIGÜES

RELLANÇAMENT 
DELS JOCS 
AMB NOUS 
PRODUCTES

RENOVACIÓ 
DE 

LOTO RÀPID

NOVA 
ESTRUCTURA
COMERCIAL I 

RECURSOS

TOTES LES 
APOSTES DES 
DEL MATEIX 
SOFTWARE

LA GROSSA ES 
PODRÀ VENDRE 
PER TERMINAL

NOUS 
TERMINALS 
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Repàs al primer any 
de funcionament de 

la nova junta de la UPEB 
La junta busca ser propera a la gent i fomentar la participació. Així es podria definir 
l’equip de gent d’esperit jove i dinàmic que va aprofitar l’assemblea d’enguany de 
la UPEB per presentar el seu primer any de gestió.
 BARCELONA – PRIMER TRIMESTRE DE 2016

A mb un format totalment re-
novat que trencava amb els 
formalismes propis d’aquest 

tipus d’actes, l’ambient distès i ami-
gable de l’assemblea de la Unió Pro-
vincial d’Estanquers de Barcelona va 
servir per aproximar-se i conèixer mi-
llor els seus integrants, que van anar 
explicant els diversos temes que se’ls 
han encarregat durant l’any i que 
s’havien preparat a consciència per a 
l’ocasió.

Treballar amb discreció i decisió

«Són estanquers, no professionals de 
l’oratòria». Amb aquestes paraules 
Xavier Tamareu, assessor legal de 
la Federació Catalana d’Estanquers i 
moderador de l’assemblea de la UPEB, 
va donar pas a les intervencions pre-
vistes per als diferents membres de la 

junta, que van exposar a vol d’ocell i 
per temes les seves diferents respon-
sabilitats. 

Vinué es va mostrar orgullós de 
l’equip format un any enrere i va 
informar que, a grans trets, s’havia 
continuat amb la implantació de no-
ves fonts de negoci i cercant solu-
cions del dia a dia davant dels reptes 
que plategen, sobretot, les adminis-
tracions públiques, amb les que es-
tan en contacte directe i constant.

Relació amb Mossos i seguretat

Josep Maria Marcé, vicepresident 
primer, va explicar la seva funció 
com a responsable de la relació amb 
Mossos i seguretat tant a la UPEB 
com a la Federació. «L’objectiu prin-
cipal és procurar millorar la seguretat 
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Josep M. Marcé Viñas
Vicepresident primer (1)

José Ramón Sánchez 
Vicepresident segon (2)

Sergi Jover Garcia
Secretari (3)

Berta Purcet Matot
Tresorera (4)

José Luis Iranzo Aranda
Vicetresorer (5)

Ana Pons Juan
Vocal (6)

Aránzazu Moraga Mora
Vocal (7)

Carles Rosalèn
Vocal (8)
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als estancs, per això s’ha mantingut 
una relació directa i privilegiada amb 
Mossos gràcies a les reunions trimes-
trals». Va destacar la tendència a la 
baixa i el nou servei de denúncies 
per internet mitjançant la Federació 
en furts i danys lleus, i no es va estar 
d’insistir en què les presentin, enca-
ra que només sigui per dos cartrons, 
per perquè serà una ajuda per obtenir 
en última instància més col·laboració 
dels jutges.

Activitats de l’associació

Aránzazu Moraga, vocal, va fer un rà-
pid balanç de les activitats desenvo-
lupades per l’associació, d’entre les 
quals van destacar les trucades i visi-
tes generals i d’assessorament jurídic 
registrades, les reunions amb empre-
ses, administracions públiques, par-
tits polítics i institucions, i els cursos 
i formacions organitzats.

Per la seva banda, José Ramon Sán-
chez, vicepresident segon, va resumir 
les activitats promocionals i de servei 

que s’han ofert als estanquers, que 
va presentar dividides en tres grans 
blocs: Les accions de comunicació, 
de les quals va destacar la nova web 
i la REVISTA de la Federació Catalana. 
Les accions de negociació comercial; i 
les accions de representació, tot fent 
incís en l’associacionisme i en el fet 
que els estanquers de la demarcació 
estan representats en l’àmbit de Bar-
celona mitjançant la UPEB, a tot Ca-
talunya mitjançant la Federació, i a 
l’Estat espanyol a través de la Unión. 
En una altra esfera, també va infor-
mar que estan representats a PIMEC 
Comerç, un lobby que permet a la 
UPEB conèixer de primera mà direc-
tives de les institucions que poden 
afectar els interessos del col·lectiu.

Negociacions amb la ONCE i Visa 

José Luis Iranzo, vicetresorer, i Car-
les Rosalèn, vocal, van posar al dia 
els assistents de les negociacions 
amb empreses i institucions, com els 
possibles acords amb ONCE i VISA 
internacional. L’objectiu és arribar a 

Nou servei de prevenció de riscos 
laborals als estancs de Barcelona

La UPEB aconsegueix un acord amb l’empresa QualiPro amb importants avantatges 
per als associats.
 BARCELONA – PRIMER TRIMESTRE DE 2016

L a Unió Provincial d’Estanquers de 
Barcelona ha establert un marc 
de col·laboració amb QualiPro, 

entitat acreditada que ofereix als as-
sociats serveis de prevenció de riscos 
laborals amb unes condicions molt fa-
vorables i a preus avantatjosos.

La Llei 31/1995, de prevenció de ris-
cos laborals, estableix que els estancs 
amb personal contractat en el règim 
general de la Seguretat Social han de 
promoure la seguretat i la salut dels 
treballadors mitjançant l’aplicació de 
mesures i l’exercici de les activitats 
necessàries per a la prevenció de ris-
cos derivats del treball. Això compor-
ta contractar un servei de prevenció 
de riscos laborals que vetlli per la se-
guretat dels seus treballadors.

Els estancs sense treballadors, per 
altra banda, poden contractar volun-
tàriament aquest servei, però no hi 
estan obligats.

En cas de no complir amb aquest deu-
re, els estancs poden ser objecte 
d’inspecció i, en casos greus, poden es-
tar sotmesos a sancions econòmiques. 
Per evitar aquests inconvenients, la UPEB 
ha formalitzat un acord amb l’empresa 
QualiPro, entitat acreditada que ofereix 
als associats aquest serveis amb unes 
tarifes especials, que inclouen:

Elaboració del pla de prevenció 
de riscos laborals i la planificació de 
les activitats de prevenció de l'estanc.

Avaluació dels riscos dels llocs 
de treball i establiment de les 
mesures correctores 
corresponents.

Formació anual obligatòria dels 
treballadors sobre com prevenir els 
accidents i les malalties sense cap 
sobrecost.

Informació sobre les accions 
que la llei obliga a dur a terme als 
estancs.

La Unió barcelonina està molt satis-
feta d’haver arribat a aquesta entesa 
amb l’empresa després de diversos 
mesos de negociacions i el servei ja 
està funcionant. 

 QuAliPRo 
És una entitat acreditada que ofereix serveis tècnics en prevenció de riscos laborals, 
seguretat en el treball, higiene industrial, assessorament i formació especialitzada 
en totes les àrees relacionades i cursos de seguretat, entre altres.

acords de productes exclusius per a 
estancs i esdevenir-ne el canal únic 
de comercialització. De forma anàlo-
ga, i a nivell nacional, la Unión està 
negociant amb VISA internacional una 
comissió zero per cobrar amb targeta 
els productes de tabac. Aquestes se-
rien de les negociacions més impor-
tants que s’aconseguirien tancar, tot i 
que també s’està pactant obtenir una 
millora en les condicions actuals de 
Western Union, ja força avantatjoses 
actualment. 
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Avda. Vía Augusta, 15-25 9ª 2ª 08174 Sant Cugat del Vallés

En seguretat disposem de les últimes 
novetats en portes autoblocants, 

reixes, portes blindades, caixes fortes i 
proteccions electròniques.

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

Reformes integrals per al seu estanc amb la millor seguretat del mercat
Adaptació del seu estanc al protocol de seguretat avalat

pel Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya

+34 93 151 45 09 · info@segurestanc.com

15%
DE DESCOMPTE

EN PROTECCIONS
ELECTRÒNIQUES
fins el 31/07/2016



R- Podria definir en poques paraules què és Strator, o 
què aporta al estanquers?

M.L.- Els que em coneixen saben que no em sé explicar 
en poques paraules... Però ho intentaré: Strator és un 
sistema integral de gestió i vendes de l’estanc, que té 
com a principal virtut que està integrada al 100% amb 
el principal proveïdor de les expenedories, això és, amb 
Logista. Però caldria entendre’s més en la resposta...

R- Endavant doncs.

M.L.- La integració ja és per sí mateixa, molt important. 
Però, se li ha de veure quines utilitats en té; per exem-
ple, si li digués que degut a això els estancs podrien fer 
la saca en 10 minuts, ja estem aportant un valor afegit 
importantíssim, i no només en temps, sinó en qualitat de 
la comanda. Tot es resumeix en que, garantint-vos que 
totes les entrades de productes les farà Strator, i que els 
estancs s’encarreguen de fer les sortides d’una manera 
rutinària, el resultat únic és que l’estanquer pot conèixer 
l’stock sempre. A partir d’aquí, totes les feines més feixu-
gues de l’estanc se simplifiquen: fer la saca amb l’stock 
quadrat, és una feina que al 90% fa Strator; a l’estanquer 
només li resta la feina de repassar, que es pot fer en 
10 minuts. És per això que ens agrada pensar que amb 
Strator, el que contracten és un nou empleat. 

R- Com ha sigut aquest primer any des del punt de vista 
de satisfacció de clients, vendes, etc?

M.L.- Sap allò que diuen que la realitat supera la ficció? 
Doncs això ha estat Strator. Ens vam proposar anar a poc 
a poc, sense gaire força comercial ni publicitat. Calia sa-
ber on érem, si la plataforma era estable, si acomplia amb 
els requeriments d’un negoci tan exigent dins un sector 
tan particular, amb lleis exclusives, amb organismes regu-
ladors... El resultat ha estat increïble. Uns 1500 estancs 
disposen avui en dia d’un Strator al seu negoci. I ha estat 
un fenomen de boca-orella, més que no pas un impuls 
comercial. Hi ha molts clients que sentien la necessitat 
de tenir un sistema modern de control de l’estanc, i la 
seva satisfacció l’han exterioritzada amb els seus amics 
o companys. Miri, sense caure en 
exemples, poblacions peti-
tes de dos, tres o quatre 
estancs, on hi ha molta 
comunicació entre els 
estanquers, a la que 
el primer es decidia 
a posar-lo, no hem 
trigat ni dos mesos 
en que els altres ens 
demanessin un Strator. 

R- Vaja, així que els estanquers som els principals co-
mercials...

M.L.- Doncs sí. I per això, i coincidint amb el nostre pri-
mer aniversari, hem decidit premiar als estanquers que 
parlen bé de nosaltres als seus companys.  Fixi’s que ara 
posem en marxa una campanya per la qual, vostè, si és 
client i ens porta un altre client, li fem un descompte 
de 300€ sobre el que ens va pagar. I sense límits!!! És a 
dir, si en porta 5, li descomptaríem 1500 euros... Creiem 
que és just que es recompensi a qui sense dubte ens fa 
la millor publicitat: els clients satisfets.

R- Suposo que amb 1500 terminals als estancs ja no 
els acusaran de manca d’experiència... Però, què passa 
amb el preu? Es diu que no són els més barats...

M.L.- Una altra resistència que hem hagut de vèncer. 
Miri, per explicar-ho de la manera més clara possible. 
Quan un client compra Strator, mínim, pensa que tindrà 
aquest equip pels pròxims 5 anys. I dic mínim, perquè hi 
ha qui pensa en 7, 8, 10 anys o per sempre. Doncs bé, li 
puc garantir que amb un horitzó de cinc anys, no en tro-
barà res d’igual, i amb aquest nivell d’integració amb el 
principal proveïdor. El fet de que en el preu estigui inclòs 
tot, manteniment, equip, antivirus, copies de seguretat, 
actualitzacions, garantia, desplaçaments, formació, re-
posició d’un nou equip en cas de fallida del sistema... 
TOT!, fa que surti a un preu possiblement inigualable. 
Només ha de fer els comptes de les despeses que en 
tindria en 5 anys per obtenir el resultat. Una estanquera 
a Sabadell em va dir: “com ho deixeu tan bé de preu?”. 
Només hi ha una resposta: això és un servei més dels 
que dóna Logista, no és un negoci per sí mateix.

R- I aquells que porten “tota la vida” amb un altre sis-
tema....

M.L.- Tots. Tothom ha buscat solucions durant molt de 
temps. Miri, li explicaré com fem que la transició sigui 
molt suau: Fem 2 hores de formació prèvia a la instal·la-
ció. Però si es vol més, doncs les que calguin, a tots els 
empleats de l’estanc que es vulgui. I tot de franc. Des-
prés, 2 hores més el dia de l’ instal·lació, a l’estanc, feta 
pel mateix tècnic. I a més, si cal més suport o el client se 
sent insegur, anem a l’estanc un o dos dies a consolidar 
allò aprés, amb l’estanc obert al públic. I tot inclòs al 
preu, és clar. Però, l’eina és tan intuïtiva que amb un pa-
rell de dies te’n oblides de com era el que feies abans.

R- On es pot veure l’equip?

M.L.- Doncs hi ha moltes opcions: per suposat, a les De-
legacions de Logista, o al autoservei de Barcelona. Tam-
bé, a les xerrades itinerants que fem per tota Catalunya. 
I ara mateix, el millor és veure’l a un altre es-
tanc, i de pas, fer que aquest estanquer o 
estanquera ens recomani l’Strator per 
guanyar tots dos uns calerons extres...

R- Moltes gràcies, fins la propera.

M.L.- Un plaer. Si li assembla, tor-
nem a parlar d’aquí no res, 
quan enllaçarem els Stra-
tor amb les màquines de 
tabac. 

Ja fa temps que es ve parlant de STRATOR, 
l’eina de Gestió per estancs que va llançar 
al mercat Logista fa ara un any. Fins avui, no 
havíem tingut l’oportunitat de veure aques-
ta eina en profunditat. Amb nosaltres comp-
tem amb Manuel Laorden, Responsable de 
Nous Requeriments, Màrqueting i Formació 
per Strator a Espanya.

Manuel Laorden. Responsable del Projecte Strator.

“LA TRANSICIÓ DES DEL SISTEMA 
ACTUAL A STRATOR ÉS MOLT SUAU, 
DONCS FEM FORMACIÓ FINS I TOT A 

L’ESTANC, I TOT INCLÒS AL PREU”.

“STRATOR ÉS UN NOU
EMPLEAT PER L’ESTANC”

“EL PREU PORTAT
A 5 ANYS, ES ÚNIC”

“LA SACA ES POT FER I 
ENVIAR EN 10 MINUTS”

ÉS LA SOLUCIÓ

Plan
amigo

Para más información, llame a su Delegación de Logista o
pregunte por el Plan Amigo en la tienda de Logista de su provincia

TRAIGA TODOS LOS AMIGOS QUE QUIERA
Y AMBOS RECIBIRÁN 

* 

NUEVO CLIENTE

ANTIGUO CLIENTE
300€ de bonificación sobre lo ya pagado (acumulable y ¡SIN LÍMITE!).

300€ de bonificación sobre el precio de compra*.

Validez de este plan: del 15 de abril al 30 de junio.
Promoción no acumulable a otras promociones subvenciones 
para nuevo cliente, y supeditada a la realización de un curso 
gratuito de formación sobre Strator.
Promoción acumulable y sin límite para el Antiguo cliente.

R- Podria definir en poques paraules què és Strator, o 
què aporta al estanquers?

M.L.- Els que em coneixen saben que no em sé explicar 
en poques paraules... Però ho intentaré: Strator és un 
sistema integral de gestió i vendes de l’estanc, que té 
com a principal virtut que està integrada al 100% amb 
el principal proveïdor de les expenedories, això és, amb 
Logista. Però caldria entendre’s més en la resposta...

R- Endavant doncs.

M.L.- La integració ja és per sí mateixa, molt important. 
Però, se li ha de veure quines utilitats en té; per exem-
ple, si li digués que degut a això els estancs podrien fer 
la saca en 10 minuts, ja estem aportant un valor afegit 
importantíssim, i no només en temps, sinó en qualitat de 
la comanda. Tot es resumeix en que, garantint-vos que 
totes les entrades de productes les farà Strator, i que els 
estancs s’encarreguen de fer les sortides d’una manera 
rutinària, el resultat únic és que l’estanquer pot conèixer 
l’stock sempre. A partir d’aquí, totes les feines més feixu-
gues de l’estanc se simplifiquen: fer la saca amb l’stock 
quadrat, és una feina que al 90% fa Strator; a l’estanquer 
només li resta la feina de repassar, que es pot fer en 
10 minuts. És per això que ens agrada pensar que amb 
Strator, el que contracten és un nou empleat. 

R- Com ha sigut aquest primer any des del punt de vista 
de satisfacció de clients, vendes, etc?

M.L.- Sap allò que diuen que la realitat supera la ficció? 
Doncs això ha estat Strator. Ens vam proposar anar a poc 
a poc, sense gaire força comercial ni publicitat. Calia sa-
ber on érem, si la plataforma era estable, si acomplia amb 
els requeriments d’un negoci tan exigent dins un sector 
tan particular, amb lleis exclusives, amb organismes regu-
ladors... El resultat ha estat increïble. Uns 1500 estancs 
disposen avui en dia d’un Strator al seu negoci. I ha estat 
un fenomen de boca-orella, més que no pas un impuls 
comercial. Hi ha molts clients que sentien la necessitat 
de tenir un sistema modern de control de l’estanc, i la 
seva satisfacció l’han exterioritzada amb els seus amics 
o companys. Miri, sense caure en 
exemples, poblacions peti-
tes de dos, tres o quatre 
estancs, on hi ha molta 
comunicació entre els 
estanquers, a la que 
el primer es decidia 
a posar-lo, no hem 
trigat ni dos mesos 
en que els altres ens 
demanessin un Strator. 

R- Vaja, així que els estanquers som els principals co-
mercials...

M.L.- Doncs sí. I per això, i coincidint amb el nostre pri-
mer aniversari, hem decidit premiar als estanquers que 
parlen bé de nosaltres als seus companys.  Fixi’s que ara 
posem en marxa una campanya per la qual, vostè, si és 
client i ens porta un altre client, li fem un descompte 
de 300€ sobre el que ens va pagar. I sense límits!!! És a 
dir, si en porta 5, li descomptaríem 1500 euros... Creiem 
que és just que es recompensi a qui sense dubte ens fa 
la millor publicitat: els clients satisfets.

R- Suposo que amb 1500 terminals als estancs ja no 
els acusaran de manca d’experiència... Però, què passa 
amb el preu? Es diu que no són els més barats...

M.L.- Una altra resistència que hem hagut de vèncer. 
Miri, per explicar-ho de la manera més clara possible. 
Quan un client compra Strator, mínim, pensa que tindrà 
aquest equip pels pròxims 5 anys. I dic mínim, perquè hi 
ha qui pensa en 7, 8, 10 anys o per sempre. Doncs bé, li 
puc garantir que amb un horitzó de cinc anys, no en tro-
barà res d’igual, i amb aquest nivell d’integració amb el 
principal proveïdor. El fet de que en el preu estigui inclòs 
tot, manteniment, equip, antivirus, copies de seguretat, 
actualitzacions, garantia, desplaçaments, formació, re-
posició d’un nou equip en cas de fallida del sistema... 
TOT!, fa que surti a un preu possiblement inigualable. 
Només ha de fer els comptes de les despeses que en 
tindria en 5 anys per obtenir el resultat. Una estanquera 
a Sabadell em va dir: “com ho deixeu tan bé de preu?”. 
Només hi ha una resposta: això és un servei més dels 
que dóna Logista, no és un negoci per sí mateix.

R- I aquells que porten “tota la vida” amb un altre sis-
tema....

M.L.- Tots. Tothom ha buscat solucions durant molt de 
temps. Miri, li explicaré com fem que la transició sigui 
molt suau: Fem 2 hores de formació prèvia a la instal·la-
ció. Però si es vol més, doncs les que calguin, a tots els 
empleats de l’estanc que es vulgui. I tot de franc. Des-
prés, 2 hores més el dia de l’ instal·lació, a l’estanc, feta 
pel mateix tècnic. I a més, si cal més suport o el client se 
sent insegur, anem a l’estanc un o dos dies a consolidar 
allò aprés, amb l’estanc obert al públic. I tot inclòs al 
preu, és clar. Però, l’eina és tan intuïtiva que amb un pa-
rell de dies te’n oblides de com era el que feies abans.

R- On es pot veure l’equip?

M.L.- Doncs hi ha moltes opcions: per suposat, a les De-
legacions de Logista, o al autoservei de Barcelona. Tam-
bé, a les xerrades itinerants que fem per tota Catalunya. 
I ara mateix, el millor és veure’l a un altre es-
tanc, i de pas, fer que aquest estanquer o 
estanquera ens recomani l’Strator per 
guanyar tots dos uns calerons extres...

R- Moltes gràcies, fins la propera.

M.L.- Un plaer. Si li assembla, tor-
nem a parlar d’aquí no res, 
quan enllaçarem els Stra-
tor amb les màquines de 
tabac. 

Ja fa temps que es ve parlant de STRATOR, 
l’eina de Gestió per estancs que va llançar 
al mercat Logista fa ara un any. Fins avui, no 
havíem tingut l’oportunitat de veure aques-
ta eina en profunditat. Amb nosaltres comp-
tem amb Manuel Laorden, Responsable de 
Nous Requeriments, Màrqueting i Formació 
per Strator a Espanya.

Manuel Laorden. Responsable del Projecte Strator.

“LA TRANSICIÓ DES DEL SISTEMA 
ACTUAL A STRATOR ÉS MOLT SUAU, 
DONCS FEM FORMACIÓ FINS I TOT A 

L’ESTANC, I TOT INCLÒS AL PREU”.

“STRATOR ÉS UN NOU
EMPLEAT PER L’ESTANC”

“EL PREU PORTAT
A 5 ANYS, ES ÚNIC”

“LA SACA ES POT FER I 
ENVIAR EN 10 MINUTS”

ÉS LA SOLUCIÓ

Plan
amigo

Para más información, llame a su Delegación de Logista o
pregunte por el Plan Amigo en la tienda de Logista de su provincia

TRAIGA TODOS LOS AMIGOS QUE QUIERA
Y AMBOS RECIBIRÁN 

* 

NUEVO CLIENTE

ANTIGUO CLIENTE
300€ de bonificación sobre lo ya pagado (acumulable y ¡SIN LÍMITE!).

300€ de bonificación sobre el precio de compra*.

Validez de este plan: del 15 de abril al 30 de junio.
Promoción no acumulable a otras promociones subvenciones 
para nuevo cliente, y supeditada a la realización de un curso 
gratuito de formación sobre Strator.
Promoción acumulable y sin límite para el Antiguo cliente.
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com a principal virtut que està integrada al 100% amb 
el principal proveïdor de les expenedories, això és, amb 
Logista. Però caldria entendre’s més en la resposta...
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la saca en 10 minuts, ja estem aportant un valor afegit 
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Girona convoca l’assemblea anual 
desvinculada de la Festa del Gremi

La celebració es farà el mes de maig als jardins del Mas Marroc en el marc de la 
III Fira del Tabac.
 GIRONA – 5 DE MARÇ DE 2016
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LA FITXA

DIA: Dissabte, 5 de març de 2016. 

HORA: 20.30 h.

LLOC: Seu del Gremi d’Estanquers (Girona).

TAULA PRESIDENCIAL: Del Gremi d’Estanquers 

de Girona: Jaume Gou (president); David 

Juanhuix (vicepresident); Joaquim Vidal 

(assessor legal); Marc Carreras (secretari); 

Xavier Arpa (tresorer).

CONVIDAT D’HONOR: Josep Servera, president 

de la Federació Catalana d’Estanquers i 

del Gremi d’Estanquers de la Província de 

Tarragona.

ESTANCS REPRESENTATS: 

52 estancs (70 assistents).

Dels aproximadament 250 estancs de les 

comarques gironines, 202 estan associats 

al Gremi d’Estanquers de Girona.

D esprés de molts anys de 
conjunta celebració de 
l’assemblea general i la fes-

ta anual el mes de maig, enguany 
el president del Gremi d’Estanquers 
de Girona, Jaume Gou, va optar per 
convocar els associats a una diligent 
reunió de dissabte vespre per donar 
compliment als tràmits més formals, 
i deixar per aquest maig la concorre-
guda Festa del Gremi, que per tercer 
any consecutiu se celebrarà junt amb 
la Fira del Tabac de Girona. 

Com a novetat —i abans d’entrar en 
més detalls sobre l’assemblea que 
ens ocupa—, el Gremi ja ha avançat 
que aquest any se sumen a la Fira els 
companys estanquers de la resta de 
Catalunya associats i convidats per 
la Federació Catalana d’Estanquers. 
Tothom tindrà tot el matí reservat per 
passejar i gaudir de la Fira, i conver-
sar tranquil·lament amb les empreses 
que els siguin d’interès tot assaborint 
un dia de tabac amb els companys 
del sector.



Servera: «Els operadors 
no poden incentivar 
de cap manera els 
estanquers a instal·lar 
mobiliari promocional»

Vidal: «No cal tenir labors 
que no tenen demanda en 
el propi estanc»
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Després d’una sincera benvinguda i 
d’agrair l’assistència als estanquers 
gironins, el president Jaume Gou va 
cedir la paraula al secretari i tresorer 
del Gremi, Marc Carreras i Xavier 
Arpa respectivament, per donar com-
pliment als actes protocol·laris de lec-
tura i aprovació de les actes, estats 
de comptes i pressupostos. 

Com ja és habitual, es van comen-
tar i aprovar sense cap esmena i va 
prendre la paraula l’assessor legal 
del Gremi, Joaquim Vidal, a qui els 
estanquers anaven seguint amb gran 
interès mentre explicava la memòria 
de l’any 2015.

Els premis de La boutique 
del Fumador, motiu d’orgull

Es van recordar alguns dels fets més 
destacats de l’any anterior, com ara 
la candidatura de dos estancs giro-
nins —i del mateix Gremi— als pres-
tigiosos premis professionals de la 
revista La boutique del Fumador, 
que breument recordem que foren 
l’estanc La Jonquera-1, regentat per 
Joan Xifreu, candidat a la millor cava 
de cigars de l’Estat espanyol; i Tabac 
Rimblas, de Figueres, que va optar 
a la millor iniciativa en estancs pels 
seus innovadors maridatges de cigars 
amb còctels. Una nominació que va 
compartir amb el Gremi gironí, nome-
nat per haver organitzat l’any 2014 
la I Fira del Tabac, iniciativa única a 
tot l’Estat.

Els serveis que ofereix el 
Gremi treuen una nota altíssima 
a l’enquesta de satisfacció

El Gremi va aprovar amb bona nota. 
Per ser exactes, amb un 7,9 de mitja-
na. La valoració que els associats han 
donat als serveis que ofereix el Gremi 
mitjançant l’enquesta de satisfacció 
ha estat molt alta i pràcticament tots 
han rebut una puntuació d’entre un 8 
i un 9, un fet que fa sentir molt orgu-
llós el Gremi i l’empeny a continuar 
millorant. D’entre aquests serveis, 

destaquen especialment la Fira del 
Tabac (8,70); l’assessoria jurídica 
(8,65); les respostes per correu elec-
trònic (8,60); i l’atenció per via telefò-
nica (8,28).

La mateixa enquesta de satisfacció, 
que es va fer per primera vegada el 
2015, és una eina que va ser valora-
da molt positivament pels assistents, 
que van revisar-la punt per punt amb 
Vidal. Va tenir 79 respostes —un èxit 
de participació— que permeten esta-
blir prioritats i saber què necessiten i 
més valoren els agremiats.

Un altre dels punts en què es va en-
focar l’enquesta va ser quins serveis 
podria incorporar el Gremi en un 
futur. Els participants van prioritzar 
el lloguer i venta de màquines expe-
nedores i un servei de gestoria, en 
primer i segon lloc respectivament, 
seguit dels serveis de central de com-
pres i de borsa de treballadors.

La Federació Catalana segueix de 
prop l’assumpte de les sancions 
de 120.000 euros

Sobra dir que les sancions que el Co-
misionado para el Mercado de Tabacos 
està imposant a estanquers de tot el 
territori estatal tenen al sector en joli. 
Es va aprofitar la presència del con-
vidat d’honor de l’assemblea, Josep 
Servera, president de la Federació 
Catalana d’Estanquers (i del Gremi 
d’Estanquers de la Província de Tarra-
gona), que va prendre la paraula i va 
parlar de les sancions de 120.000 euros 
que s’estan imposant als estanquers 
que van signar determinats tipus de 
contractes. Va informar que s’està a 
l’expectativa i que la Federació està 
actuant per tenir la situació controlada 
i mantenir els associats informats en 
tot moment. Va insistir en què seguis-
sin en tot moment les recomanacions 
que els donessin les associacions i la 
Federació.

Enquesta de satisfacció
Valoració dels serveis del Gremi 

Fira del Tabac      8,70

Assessoria jurídica       8,65

Respostes de qüestions per correu-e    8,60

Atenció telefònica      8,28

Formació i xerrades      8,23

revista de la federació catalana d’estanquers   7,81

Convenis amb entitats bancàries    7,07

Convenis amb empreses     6,98

* De l’1 al 10
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Nova estructura de 
comunicació prefixada amb 
els cossos de seguretat

Vidal va explicar les gestions més 
importants que el Gremi ha dut a 
terme amb Mossos d’Esquadra i la 
Guàrdia Civil, mitjançant un sistema 
de reunions periòdiques. Fins al mo-
ment, les trobades amb els cossos de 
seguretat no havien seguit una perio-
dificació temporal estricta. Ara s’ha 
aconseguit muntar una estructura 
de comunicació prefixada, sempre 
amb les mateixes persones i amb 
una periodicitat també prefixada 
—que actualment amb la Guàrdia Ci-
vil s’ha establert en cada tres mesos 
i amb Mossos, anual—, al marge de 
les reunions que es puguin fer a con-
veniència, a instància d’alguna de les 
parts. El Gremi considera que aquesta 
regularitat i rigorositat amb les forces 
de seguretat eren necessàries i han 
suposat un gran avenç en el flux de 
traspàs d’informació.

El díptic fet conjuntament entre la Fe-
deració Catalana d’Estanquers i Mos-
sos d’Esquadra i el fet que els agents 
visitessin tots i cadascun dels estancs 
de Catalunya per explicar-lo va ser 
una de les accions més ben valorades 
tant pels agremiats com pels seus re-
presentants.

Acció continuista per al 2016, 
amb novetats

Per aquest 2016, el Gremi va exposar 
una proposta d’actuacions continuis-
ta però marcada per les respostes de 
l’enquesta. Això comporta intentar 
gestionar les dues principals nove-
tats que es van demanar a les en-
questes: la d’introduir un servei de 
gestoria, i la d’analitzar fer lloguer, 
venda i rènting de màquines de ta-
bac. El Gremi va anunciar que ho mi-
raran i estudiaran —i si cal, s’anirà a 
visitar empreses—, i es presentaran 
unes conclusions.

Paral·lelament, se seguirà amb la for-
mació i les xerrades d'interès, la pro-
moció de tastos i cates de cigars, i les 
presentacions de productes per i als 
estanquers. També es destinarà un 
esforç important a consolidar la Fira 
de tabac.

Vidal va concloure les propostes de 
2016 recordant que es continuarà 
amb el servei d’assessoria jurídica, 
que va rebre prop de 1.000 trucades 
i 3.800 correus electrònics durant 
l’any anterior, i se continuaran man-
tenint reunions amb empreses per 
aconseguir acords avantatjosos per 
als agremiats. 

El sector, de bòlit

En l’àmbit més global del conjunt del 
sector, l’atenció la van captar l’estat 
en què es troba la transposició de la 
Directiva europea de productes de 
tabac (DPT) i l’informe presentat a fi-
nal d’any per la Comisión Nacional 
de los Mercados y la Competencia 
(CNMC), que de forma alarmista re-
comanava eliminar el monopoli del 
tabac i prohibir la comercialització de 
cigarretes electròniques a distància i 
a màquines expenedores. Es tracta-
va de la segona temptativa d’aquest 
organisme d’eliminar les restriccions 
en els punts de venda de tabac. El 
primer intent havia estat el 2013. 
En aquells moments havia argumen-
tat criteris d’eficiència i econòmics, i 
d’atenció als principis de necessitat, 
proporcionalitat i no discriminació. 

Vidal va esvair dubtes sobre això i va 
recordar que l’OMS recomana preci-
sament el model de distribució mino-
rista de l’Estat espanyol per a la ven-
da i distribució de tabac i a tal efecte 
existeix un conveni marc perquè s’hi 
adhereixin els països. 

Servera i Vidal van exposar àmplia-
ment les circulars sobre la publicitat 
als estancs i el canal màquines, i el 
debat el van tancar els aclariments 
sobre les multes dels 120.000 euros 
que està imposant el Comisionado 
als expenedors. També la polèmica 
creació de la Asociación Española 
de Puntos de Venta con Recargo 
(AEPVR), nascuda com a resposta a 
aquest atac directe al sector. AEPVR 
es crea, paradoxalment, per recla-
mar, entre d’altres, que es permeti 
seguir cobrant per la informació de 
les ventes de tabac, una pràctica que 
està precisament motivant les san-
cions.

Gou va aixecar l’acte sense que es 
fessin precs i preguntes, tot agraint 
la presència als assistents, a qui va 
convidar a una completa degustació 
de càtering amb servei de Casa Mo-
ner. La conversa es va allargar cap a 
dues hores i alguns estanquers, vist 
que ja era cap a mitjanit, encara van 
enfilar cap a fer el toc plegats per aca-
bar d’arrodonir el vespre. 

Pantalles als estancs

» LED: estan permeses.

» S'hi poden reproduir promocions que hagin estat 
   comunicades al CMT.

» El CMT les considera una evolució de la cartelleria 
   tradicional.

» Criteri unànime: no es poden acceptar les pantalles 
   dels uns sí i dels altres no.



Grupo Galilea presenta 
una assegurança 
avantatjosa als gironins

Volen arribar a acords adaptats 
a les necessitats locals per 
oferir un servei proper i real.
 GIRONA – FEBRER DE 2016

E l col·lectiu estanquer gironí 
està valorant un acord amb el 
Grupo Galilea en virtut del qual 

proporcionarien serveis de corredoria 
d’assegurances adaptats a les necessi-
tats locals dels estancs pertanyents al 
Gremi d’Estanquers de Girona. 
L’acord es proposarà en virtut del con-
veni marc que Grupo Galilea té forma-
litzat amb la Unión de Asociaciones 
de Estanqueros de España i Protect 
España que ofereix, entre altres, una 
pòlissa d’assegurances amb impor-
tants descomptes als estancs que 
tinguin instal·lat aquest generador de 
boira.
El 18 de febrer, el president del Gremi, 
Jaume Gou, i l’assessor legal, Joaquim 
Vidal, es van entrevistar amb Joaquim 
Torres Luz, responsable comercial 
de Galilea, per valorar el conjunt de 
productes i serveis que l’empresa pot 
posar a disposició de les expenedo-
ries per cobrir les seves necessitats 
d’assegurança.
El Gremi ha demanat que quan elabo-
rin la versió de l’acord per als agre-
miats de Girona incloguin també una 
cobertura per al transport del tabac de 
Logista a l’estanc i una de màquines 
de tabac, que el Gremi estudiarà. 

Intercanvi d’impressions 
amb Bitronic

Aprofitant l’avinentesa d’una presen-
tació de Bitronic als estanquers gi-
ronins a AC Hotels, els representants 
del Gremi d’Estanquers de Girona van 
convidar l’empresa a una trobada de 
cortesia per intercanviar impressions i 
continuar amb la bona relació. La reu-
nió va tenir lloc el passat 24 de febrer i 
els van rebre David Juanhuix, vicepre-
sident del Gremi, i Vidal. 

 GRuPo GAlileA CoRReduRíA de seGuRos 
És una de les corredories d’assegurances 
més grans de l’Estat espanyol i la més 
gran de Catalunya. Els dos principals cen-
tres de treball estan a Barcelona i Madrid.

III Fira del Tabac de Girona

Un referent de les trobades del món 
del tabac a tot l’Estat

29 de maig de 2016
Jardins del Mas Marroch 

una masia gòtica dels cèlebres germans Roca
Vilablareix - Girona

Un espai de trobada entre expenedors i empreses 
tabaqueres, distribuïdors, fabricants i la indústria. 

Un marc dissenyat per establir contactes 
professionals, tastar productes i descobrir de primera 

mà les novetats del mercat.

Desenes d’expositors amb productes i serveis per a estancs.
» articles de fumador, màquines de tabac, de cobraments i pagaments, 
de programes de gestió d’estancs, i empreses de seguretat.
» presència de les principals marques de tabac.

Tallers i exhibicions de melasses, de shishes, explicacions de cigarretes 
electròniques, líquids i complements i molt més.

El 2016 és l’any de consolidació de la Fira com a element d’unió i de comunicació 
entre estanquers i totes aquelles empreses i serveis relacionats amb el tabac.

Iniciativa única a tot l’Estat - Nominada a la millor iniciativa en estancs als 
premis professionals La Boutique del Fumador per la I Fira del Tabac

S’obre la fira a tots els estanquers agremiats a les associacions de la 
Federació Catalana d’Estanquers (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona)

S’amplia l’horari de la Fira fins a la tarda de tal manera que hi hagi temps 
suficient d’atendre als estanquers que s’interessin pels productes exposats 
amb més intimitat i més tranquil·litat

Espai Speakers Corner per fer exposicions públiques i demostracions de 
productes i serveis
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El Gremi d’Estanquers de Girona us convida



Unificació de criteris en 
les inspeccions de la Guàrdia Civil 

als segons canals
Bona predisposició del cos per mantenir reunions de coordinació amb el Gremi de 
Girona i establir uns criteris que ajudin els estanquers. Les actuacions en matèria 
de contraban també són prioritàries per als agents.
 GIRONA – PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Reunions trimestrals d’estructura 
prefixada 

E l Gremi està molt satisfet de 
l’acord a què s’ha arribat amb 
la Guàrdia Civil de la demarca-

ció de Girona per mantenir unes troba-
des de coordinació periòdiques —de 
moment, trimestrals— i d’estructura 
prefixada —sempre amb les matei-
xes persones— amb el cos policial de 
la Guàrdia Civil, tal i com s’està fent 
amb Mossos de forma anual.

Aquestes reunions serviran per parlar 
de les divergències que poden sorgir 
en els transcurs de les inspeccions 
—sovint a causa de les ambigüitats i 
llacunes de les directrius del Comisio-
nado i d’altres normes— i en última 
instància, per millorar l’actuació de 
l’estanquer davant d’una inspecció: 
saber què ha de tenir preparat, què li 
demanaran els inspectors, etc.

Els agents també es van mostrar molt 
interessats en les actuacions en ma-
tèria de contraban, que consideren 
prioritàries, i van demanar al Gremi 
que se’ls comuniqués qualsevol sos-
pita o informació (encara que no es-
tigui contrastada) a la zona. El Gremi 
ja ha enviat diversos comunicats als 
associats insistint en la importància 
de poder oferir qualsevol informació 
de què es disposi.

La primera d’aquestes reunions va 
ser el 18 DE FEBRER al quarter de la 
Guàrdia Civil de Girona. Hi van assis-
tir Jaume Gou, Joan xifreu i Joaquim 
Vidal, president, vocal i assessor le-
gal del Gremi d’Estanquers de Giro-
na; i els guàrdies civils Jorge Cumba, 
tinent coronel en cap; José Antonio 

Esteve Folch, comandant; i Pedro 
Morales, capità de la Policia Judicial, 
entre altres agents.

col·locarà una etiqueta impresa 
autoadhesiva feta pel Gremi on hi 
constarà l'estanc que fa la gestió 
delegada i un telèfon de contacte.

Factures. Tenir a disposició 
de l’inspector la darrera factura i 
algunes més, per poder acreditar 
el correcte funcionament 
de la màquina i el correcte 
subministrament de la totalitat del 
tabac que s’hi ven.

Còpia de la sol·licitud. 
Juntament amb l’autorització 
definitiva, tenir una còpia de 
la sol·licitud, tota vegada que 
l’autorització no contempla ni 
la modalitat de gestió ni els 
productes que s’hi poden vendre.

Segon canal: unificació dels 
criteris i nou adhesiu de gestió 
delegada 

Aquestes reunions entre el Gremi i 
els agents —inicialment motivades, 
sobretot, per les inspeccions que 
es produeixen als punts de venta 
amb recàrrec des de la nova nor-
mativa de gestió delegada i resta 
d’instruccions—, han culminat amb 
un acord d’unificació dels criteris 
d’actuació en les inspeccions dels 
segons canals. Hi havia la necessi-
tat d’establir uns criteris homogenis 
a tota la demarcació, que seran un 
referent per saber com ha d’actuar 
l’estanquer davant d’una inspecció. 
L’acord contempla mesures com les 
següents: 

Etiqueta adhesiva de gestió 
delegada. Com que amb 
l'autorització no es pot saber 
si la màquina està gestionada 
directament pel titular del PVR o 
és gestió delegada, tal i com ja 
s’està fent a la resta de províncies 
catalanes, a les màquines que 
estiguin en gestió delegada s’hi 
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PVR: com actuar davant les ambigüitats i buits legals
Ponència de Joaquim Vidal a guàrdies civils de tota la demarcació sobre el funcionament del 
segon canal.

 QUARTER DE LA GUÀRDIA CIVIL DE GIRONA – 24 DE FEBRER DE 2016

REVISIÓ D’UN PUNT DE VENDA AMB RECÀRREC

» Màquina ben ubicada (a dins)
» El comandament
» La clau
» Que el contingut sigui d’origen legal
» La corresponent factura
» Si és gestió delegada: avisar l’estanquer

L’assessor legal del Gremi gironí, Joaquim Vidal, va fer 
una ponència a tots els agents de la província de Giro-
na destinats a inspeccions. D’aquesta forma ambdues 
parts han buscat que totes les delegacions —Roses, 
Palamós, Puigcerdà, Blanes, i Girona—, posin en comú 
les seves actuacions i tinguin els mateixos requisits a 
l’hora d’inspeccionar, en especial davant les situacions 
on es donen ambigüitats i buits legals.

Vidal va fer girar el seu discurs entorn de dos grans 
eixos: el funcionament dels punts de venda amb recàr-
rec, i el de la gestió delegada. Ho va fer tot recordant 
i advertint alhora que la llei no és clara i deixa molts 
aspectes a l’aire, com ara qui avisa l’estanquer si s’ha 
d’obrir la màquina, o quin període de temps s’entén 
que es té quan es diu que s’hi ha d’acudir de forma 
«immediata».

La idea de la ponència era aclarir aquests punts i ex-
plicar les obligacions formals bàsiques dels estanquers 
i del funcionament del segon canals: la sol·licitud, 
l’autorització, etc.

Per concloure l’explicació es va presentar un esquema 
molt útil per copsar d’un cop d’ull què s’ha de revisar i 
tenir en compte per saber si tot està correcte. 

ACTUALITAT PROVÍNCIES

Rev is ta  t r imestra l  de  la  Federac ió  Cata lana  d 'Es tanquers 43 

©
 à

le
x 

t
r
em

ps



El descens de vendes de tabac 
a la Jonquera, a 8 TV

Roses i Figueres també s’han vist afectades. Van entrevistar el vicepresident del 
Gremi gironí, David Juanhuix, sobre com ha influït el tancament de la frontera en 
les vendes de tabac a la província.
 GIRONA – 15 DE MARÇ DE 2016

E ls atemptats terroristes a París 
del mes de novembre i el tan-
cament de l’espai Schengen 

arran de la cimera del clima a la ma-
teixa ciutat van tenir conseqüències 
immediates en les vendes de tabac 
del municipi fronterer de la Jonque-
ra i de les zones de Roses i Figueres, 
tots ells a la demarcació de Girona.

Els d’expenedors de tabac i timbre ha 
estat un dels col·lectius més afectats 
pels controls fronterers i ha quantifi-
cat el descens de la facturació de ta-
bac entre desembre i març en un 40%. 
David Juanhuix, vicepresident del 
Gremi d’Estanquers de Girona, va ser 
contundent en les declaracions fetes 
el 15 de març a la televisió barceloni-
na 8TV, que va acudir a conversar-hi 
sobre com s’està vivint aquesta situa-
ció: «N’hi ha que es plantegen reduir 
plantilla», va denunciar Juanhuix, que 
també va informar que altres comer-
ços de la zona, com les outlets, tam-
bé s’han vist molt afectats i han patit 
descensos d’entorn un 30%.

En la mateixa línia es va expressar 
l’estanquer Joan Xifreu, titular de 
l’estanc La Jonquera-1: «La campa-
nya nadalenca ha estat de les pitjors i 
això ha influït en el nombre de treba-
lladors contractats». Xifreu també va 
indicar que s’havia notat la davallada 
a la resta de la província.

Les cues i les inspeccions, 
un potent element dissuasiu 

A la Jonquera, gairebé tots els clients 
de tabac són francesos, perquè com-
prant a Catalunya s’estalvien de 
mitjana vint euros per cartró. I els 
controls de la policia francesa a les 
carreteres i a la frontera han generat 
algunes cues que han dissuadit el 

seu principal client: «La gent s’arrisca 
menys a comprar tabac, perquè si els 

Podeu veure el vídeo de 8 al dia, de Josep Cuní, a: 

www.8tv.cat/8aldia/videos/la-venda-de-tabac-a-la-jonquera-sota-minims/

inspeccionen el maleter mentre es-
tan aturats i hi ha tabac de més...». 
França permet entrar al país fins a 
quatre cartrons per persona. «Amb 
els controls, ni volen fer cues ni volen 
que els enxampin amb més tabac del 
permès», va prosseguir Juanhuix.

El Govern francès afavoreix amb 
aquesta mesura el petit comerç del 
sud del país, i això ja els va bé, per-
què durant molt de temps han tingut 
protestes dels comerciants d’aquesta 
zona. D’alguna manera, allargar-ho 
en el temps els va bé; diem que és 
una excusa», va concloure. 

Mossos distingeix el Gremi de Girona per la seva 
col·laboració en el manteniment de la seguretat
 GIRONA – 15 D'ABRIL DE 2016

E l director general de la Po-
licia, Albert Batlle, va ator-
gar al Gremi d’Estanquers 

de Girona una Felicitació pública 
individual tipus-A per la relació 
fluïda de col·laboració amb la Po-
licia General-Mossos d’Esquadra 
en el manteniment de la segure-
tat: «Ha contribuït activament en 
la difusió de consells de segure-
tat i ha consolidat una comuni-
cació constant que han ajudat en 
la prevenció de fets delictius i en 
la conscienciació entre els agre-
miats de la importància d’aplicar 
els consells de seguretat».

El Gremi ha estat guardonat amb 
aquest reconeixement a proposta 
de la Regió Policial de Girona i el 

va rebre en ocasió del Dia de les 
Esquadres de la Regió, en una ce-
rimònia a l’Auditori del Palau de 
Congressos de la capital gironina 
el passat 15 d’abril. El president 
del Gremi, Jaume Gou, va recollir 
la distinció acompanyat del vi-
cepresident David Juanhuix i de 
l’assessor legal Joaquim Vidal. 
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David Juanhuix, vicepresident del Gremi gironí, 
en l’entrevista amb 8TV.



TRUQUI’NS PER REBRE MÉS INFORMACIÓ
AL TELÈFON 91-796-67-74!!!

ÚLTIMA TECNOLOGIA EN IL·LUMINACIÓ
Rètols lluminosos de LED amb metacrilat òptic d’alta eficiència lumínica. 
Pantalles d’il·luminació en diferents mides i formes.

O CONTACTI AMB NOSALTRES AL CORREU: radis@radis-equip.com

Som una empresa amb una llarga trajectòria en 
equipament per a estancs:
- Obra civil
- Mobiliari i decoració
- Portes automàtiques
- Alarmes grau III (equips de boira, gas pebre...) 
- Blindatge
i tot tipus de necessitats per al seu negoci.

RADIS EQUIP S.L.



Avantatges financers 
per als agremiats tarragonins 

amb el Grup BBVA

Bona col·laboració de la   Guàrdia Civil de Tarragona

Destaquen un compte i una pòlissa que permeten ajornar quinze dies el pagament 
del rebut de Logista.
 TARRAGONA – 11 DE MARÇ DE 2016

E l col·lectiu estanquer tarragoní ha segellat un acord 
amb el Grup BBVA en virtut del qual l’entitat finan-
cera proporcionarà serveis financers ideats per sa-

tisfer les necessitats dels estancs agremiats. L’acord de 
col·laboració és una ampliació a Tarragona del conveni 
marc que BBVA té amb la Unión de Asociaciones de Estan-
queros de España des de 2010 i que permet, entre altres, 

 BBvA - BAnCo BilBAo vizCAyA ARGentARiA 
L’acord s'engloba dins de l'estratègia de proximitat i d'implicació 
de l’entitat bancària amb el segment de l'empresa, que té una espe-
cialització per a cada tipus d'estructura: professionals, autònoms, 
comerços, microempreses i PIMES, que li permet aprofundir en les 
necessitats de cadascuna d'elles.

L es darreres reunions dels representants dels es-
tanquers tarragonins han posat sobre la taula 
qüestions com les inspeccions i els tràmits del 

Comisionado relacionats amb els punts de venda amb 
recàrrec i els segons canals, afectats per uns canvis 
legals encara molt recents. Aquestes modificacions en 
la legislació estatal han desembocat en una obligada 
posada al dia tant dels estanquers com de la Guàrdia 
Civil en matèria de normativa a les expenedories.

La bona predisposició entre ambdues parts ja va que-
dar palesa amb les etiquetes adhesives que el Gre-
mi tarragoní va elaborar per col·locar a les màquines 
expenedores que es troben en gestió delegada, per 

facilitar la tasca al cos de seguretat a l’hora d’identificar la mo-
dalitat a què s’acullen els diferents PVR. Això es va fer perquè la 
llicència dels PVR no indica la modalitat de gestió en què es troba 
la màquina, la qual cosa no permet saber si es tracta d’una gestió 
directa o no, ni per tant, de amb qui s’ha de contactar si fos neces-
sari —si amb l’estanquer o si amb el titular del punt de venda. 

Precisament la introducció de la gestió delegada en els PVR ha fet 
anar de corcoll les associacions i els expenedors a causa de la de-
mora del Comisionado en la tramitació dels nous permisos als se-
gons canals. En aquest sentit, el Gremi ha destacat i agraeix l’ànim 
col·laborador que la Guàrdia Civil de Tarragona va mostrar fins 
que no es va normalitzar la situació a Madrid —on durant la tardor 
passada es van posar finalment al dia en el tràmits inicials. No hi 

Entre els serveis específics oferts pel Grup BBVA destaquen 
un compte i una pòlissa que permeten ajornar quinze dies 
el pagament del rebut de la saca i altres productes comple-

condicions de finança-
ment preferents.

BBVA posa així a dis-
posició dels agremiats 
un ampli conjunt de 
productes i serveis per 
cobrir les necessitats 
financeres de les ex-
penedories, així com 
altres derivades de la 
seva activitat diària, 
prèvia acreditació de la 
condició de membre de 
l’associació.

mentaris a la distribuïdora Logista.

El conveni també compta amb altres 
avantatges que es posen a disposició 
dels estancs agremiats, com ara tari-
fes especials en serveis i productes 
bancaris habituals i l’accés a produc-
tes de finançament.

El conveni ha estat signat a Tarra-
gona entre el president del Gremi 
d’Estanquers de la Província de Tar-
ragona, Josep Servera, i el director 
de zona de BBVA a Tarragona, Joan 
Marin. 

El Gremi destaca que han estat uns mesos sense incidents destacables.

 TARRAGONA – PRIMER TRIMESTRE DE 2016
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Signatura de l’acord a Tarragona. Van assistir a la reunió els 
representants de BBVA Zona Tarragona: Joan Marín, director, 
Albert Roca, CRC Tarragona centre, i Albert Puñet, especialista 
PIMES; i el president i vicepresident del Gremi tarragoní Josep 
Servera i Joseba Gutiérrez respectivament.
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L’estanquera Lurdes Sanchis 
presenta el llibre La cuina del Delta 

d'abans i d'ara, segona part

Bona col·laboració de la   Guàrdia Civil de Tarragona

És un petit homenatge a les costums culinàries més singulars de les Terres de l’Ebre.

va haver cap incident destacable des de l’entrada en vigor de 
la nova normativa i els agents van fer palès que eren molt 
conscients de les circumstàncies en què es van trobar els 
estanquers fins que no es van resoldre els tràmits. 

Tanmateix, el Gremi continua veient totalment necessària 
i positiva aquesta col·laboració perquè malgrat que ja 
s’havien normalitzat els terminis del Comisionado per trami-
tar les sol·licituds relacionades amb els PVR —renovacions, 
altes, modificacions, etc.—, actualment el Comisionado 
torna a estar col·lapsat i s’estan produint noves demores. 
En aquesta ocasió es tracta d’un problema en el registre de 
sortida de la documentació que fa que les sol·licituds no es 
tramitin amb la mateixa celeritat. 

El Gremi s’ha reunit amb diversos comandaments del cos al 
llarg d’aquest mesos, alguns de l’àmbit fiscal, i està molt sa-
tisfet amb la bona relació que s’hi manté. Unes trobades que 
Josep Servera, president del Gremi d’Estanquers de la Provín-
cia de Tarragona, espera continua mantenint i considera com 
a acció prioritària d’aquest any 2016. 

A més d’escriptora, Lurdes Sanchis Masdeu, 
nascuda a La Cava, està al capdavant de 
Tabacs i Regals Sanchis des de 1980, any 

en què es va convertir en la titular de l’estanc núme-
ro 1 de La Cava, al municipi de Deltebre, Tarragona. 

Després d’aconseguir un gran èxit amb un primer receptari tradi-
cional i actual dedicat a la cuina del Delta, ara acaba de presentar 
La cuina del Delta d'abans i d'ara, segona part. Una gastro-
nomia del Delta enriquida amb més plats i diferents apartats. La 
nova publicació reuneix receptes que durant anys s'han elaborat 

gremis de Catalunya: «Tenim informació dels protocols 
de seguretat que s’estableixen amb Mossos; trobades 
amb membres del Govern, convenis amb marques co-
mercials... I potser el més important: La gestió dels 
nostres interessos a Madrid. No oblidem que la Federa-
ció representa el 20% de les vendes d'Espanya».

La cuina del Delta d'abans i d'ara, segona part

Autora: Lurdes Sanchis Masdeu.
El Perelló: Aeditors, 2015. Rústica. ISBN 978-84-926733-1-5.
1a edició: gener de 2016; 2a edició: març de 2016.
Es pot adquirir les principals llibreries de la província de Tarragona 
i directament a l’estanc.

Està associada al Gremi d’estanquers 
tarragoní des de fa més de vint anys 
—va formar part de la primera junta de 
l’actual president Josep Servera—, del 
qual se sent molt satisfeta: «El Gremi de 
Tarragona fa una tasca molt important 
de cara a l’estanquer, per la proximitat 
de la relació. Ens manté al dia de tot el 
que es “cou” a Madrid». També pensa 
que la creació de la Federació Catala-
na d’Estanquers és una de les mesures 
més importants que van emprendre els 

en aquestes terres: 280 pàgines amb 
més de 30 plats d’arrossos i 25 de 
peixos i marisc, entrants, dolços, pas-
tissos, licors i cremats tradicionals.

El llibre, que és un reflex de la gas-
tronomia i història de les Terres 
de l’Ebre, ha rebut unes crítiques 
excel·lents per la multitud de recep-
tes i la senzillesa de les elaboracions 
que s’hi presenten, i ja se n’ha fet 
una segona edició. L’escriptora i estanquera Lurdes Sanchis. 
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PUBLIREPORTATGE

LOTERIA DE CATALUNYA ENCETA UNA NOVA ETAPA 
AMB NOUS TERMINALS, NOVES SÈRIES DE LA LOTO RÀPID, 
NOU GESTOR TECNOLÒGIC I ALTRES SORPRESES

• Més de 2.000 punts de venda de Loteria de Catalunya, estancs en la seva majoria, s’han equipat amb 
   nous terminals d’avantguarda.

• S’està donant un nou impuls a les diferents modalitats de les loteries que comercialitza Loteria de 
   Catalunya (Loto Ràpid, Lotto 6/49, Trio, Super 10, Loto Express i LA GROSSA).

L’acord comercial amb Loteria 
de Catalunya, signat l’any 2010, 
va suposar un salt qualitatiu en la 
distribució de les loteries catalanes 
entre els estancs. El balanç és 
satisfactori, ja que ha permès passar 
de 708 estancs integrats a la xarxa 
de detallistes al febrer de 2010 (que 
suposaven un 30%) a 792 estancs 
al febrer de 2016 (això suposa un 
increment del 12%).

Animem els estancs que 
encara no hi estiguin, 
a que s’incorporin a la 
xarxa de detallistes de 
Loteria de Catalunya

Loteria de Catalunya valora molt 
positivament el canal estanc pel 
seu rigor i seriositat, per la seva 
estabilitat i fidelitat i, sobretot, per 
la seva disponibilitat (per saber 
escoltar, aportar bones idees i 
opinions sempre constructives). 

Aquest mes d’abril ha començat 
amb novetats. Un nou gestor 
tecnològic (Novomatic Lottery 
Solutions) ha posat en marxa la nova 
xarxa de terminals d’avantguarda 
de venda de Loto Ràpid, Lotto 6/49, 
Trio, Super 10, Loto Express i LA 
GROSSA.

Tots els estancs 
detallistes heu rebut 
nous terminals més 

petits i funcionals. 
Cal destacar la 
complicitat que 

hem tingut en la 
seva posada en 

marxa (ens heu fet 
fàcil l’aclariment 

dels dubtes i la 
resolució eficient de 

les incidències que 
comporta un canvi 

d’aquesta magnitud)
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TRIA-LA, TOTS HI GUANYEM

Coincidint amb el canvi d’operador, 
s’han posat a la venda 6 noves 
sèries de la Loto Ràpid (3 sèries 
a 1 €, 2 sèries a 2 € i 1 sèrie a 3 €).

Per millorar l’experiència dels 
jugadors de la Loto Ràpid, les 
noves sèries tenen un nou disseny 
fet a Catalunya i una nova 
estructura de premis amb més 
bitllets guanyadors de les 
categories intermèdies (entre 
10 € i 200 €); ara, la Loto Ràpid 
toca més.

I per reconstruir la base de 
jugadors actuals, millorar la 
rotació del producte i generar més 
vendes des del primer moment, a 

començaments de juny posarem 
en marxa una campanya de 
publicitat i comunicació per donar 
a conèixer aquestes noves sèries, 
més atractives i entretingudes 
i amb més premis.

En conjunt, els nous terminals, 
així com els nous expositors i les 
noves pinces de la Loto Ràpid 
permetran donar una major 
visibilitat a Loteria de Catalunya 
dins dels estancs, fent-la present 
i atractiva per oferir els nostres 
productes i totes les novetats 
en els vostres establiments 
(tot afegint un distintiu de 
novetat, modernitat i avantguarda 
tecnològica).

Els clients dels estancs ens tenen 
així presents, amb una quotidianitat i 
normalitat que es tradueix en 
beneficis per a tothom: per als 
clients que, a banda de gaudir de 
nous productes optaran a més 
premis, per l’estanc que veurà 
incrementat el seu retorn com a 
detallista i, finalment, pel conjunt 
de la societat que veurà reforçats 
els programes socials d’ajuda a les 
persones que més ho necessiten.

Des de l’any 1992, Loteria de 
Catalunya està destinant 
íntegrament els seus beneficis a 
programes socials; avui ho segueix 
fent mitjançant el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.
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Èxit a Lleida en la lluita 
contra el contraban

La UPELL, satisfeta amb les actuacions i les rondes de contacte obertes amb la 
Guàrdia Civil de la zona, que va assistir convidada a una ponència sobre la lluita 
contra el contraban a l’assemblea general dels estanquers.
 LLEIDA – 4 DE MARÇ DE 2016

L a lluita contra el contraban i la millor forma d’actuar 
davant les inspeccions del Comisionado —en espe-
cial després dels darrers canvis normatius derivats 

de les circulars de novembre de 2015—, són les dues prin-
cipals matèries que ocupen bona part de la relació que 
manté la Unió Provincial d’Estanquers de Lleida amb el cos 
de la Guàrdia Civil de la demarcació.

Eugeni Rodríguez, president de la Upell, va anar a conèixer 
personalment el nou tinent coronel de la Guàrdia Civil de 
Lleida, José Antonio Ángel Gonzalo, per transmetre la 
bona predisposició del col·lectiu estanquer en col·laborar 
amb allò que faci falta i anar tots a una. Els acompanyava 

el comandant Vicente Luengo, contacte habitual de la 
Unió, amb qui es reuneixen periòdicament a instàncies 
d’alguna de les parts per intercanviar impressions o quan 
alguna situació d’especial magnitud ho requereix. 

La Guàrdia Civil, al seu torn, també va transmetre la seva 
bona predisposició vers el gremi estanquer, i a continuació 
ambdós agents van aprofitar per tractar el nou sistema de 
gestió delegada de les màquines expenedores als punts 
de venda amb recàrrec, que és una mesura celebrada tant 
pels agents com per la Upell, perquè precisament amb les 
màquines gestionades per estanquers no sorgeixen pro-
blemes i les coses estan en ordre.

Encertada ponència de la Guàrdia Civil sobre el contraban a Lleida

Per primera vegada la Upell havia 
convidat agents de la Guàrdia Civil a 
l’assemblea general de l’associació 
per parlar de la situació i evolució del 
contraban a la demarcació de Lleida, 
i en especial, a Andorra i a la Seu, i 
obrir la porta als estanquers a fer-los 
preguntes.

Rodríguez considera que «va ser un 
encert» convidar-los a explicar les 
actuacions que el cos policial de les 
comarques lleidatanes està duent a 
terme a la província. «Han augmen-
tat les actuacions en els darrers sis 
mesos i aturen més gent que va i ve 
d’Andorra; tot això es nota en els re-
sultats». La Upell està satisfeta amb 
l’evolució. 

Els assistents van seguir amb molta 
atenció la ponència que va oferir el ti-
nent Alberto Blanco, cap de Resguard 
de la Duana de la Farga de Moles, de 
conversa simpàtica i pausada, que va 
anar molt a la idea tot acompanyat 
d’una presentació digital en català 
molt ben preparada que il·lustrava 
punts molt específics. L’acompanyava, 

assegut a primera fila entre el públic, 
el capità Jorge Raúl Sáez, cap de la 
Companyia de Balaguer.

L’exposició sobre el contraban va ver-
sar principalment sobre com actuen a 
la frontera i les aprensions, i va mos-
trar imatges i vídeos recents dels da-
rrers dos mesos. El tinent va fer inci-
dència en què les dues modificacions 

de 2011 i 2015 de la Llei del contraban 
han ajudat molt al seu descens, perquè 
les sancions econòmiques penalitzen 
bastant més en proporció al valor de 
la mercaderia comissada, i hi ha pena 
de presó més fàcilment: ara és pot arri-
bar de seguida a una pena de dos anys. 
Això ha fet desistir molt als contraban-
distes «ocasionals», a la gent que no 
s’hi dedicava de forma professional.

Bona predisposició dels estanquers 
i la Guàrdia Civil lleidatans per 
col·laborar i anar tots a una

ACTUALITAT PROVÍNCIES
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La ponència va culminar amb una ex-
plicació molt amena sobre els dife-
rents tipus de contraban dominants 

«Cadascú ha de fer la seva feina, 
i nosaltres, els estanquers, també 
ho hem de fer bé»

a la zona de Lleida, sobretot amb 
Andorra i la Seu, d’entre els quals 
destaquen els veïns que pugen a 
Andorra i compren els dos paquets 
mensuals que tenen permesos per 
llei; els que fan intents amb volums 
petits (amagatalls a vehicles, embo-
licar-s’ho al cos); i els que van per co-
rriols de muntanya a peu i triguen 
unes dues hores a creuar la frontera. 
Finalment, queden els professionals 
i grans organitzacions que trafi-
quen amb grans quantitats i es valen 
d’artificis d’imaginació sense fi, com 
camions frigorífics de parets dobles 
i dobles dipòsits de combustible, per 
exemple.

Tot i l’interès del tema, no es va do-
nar peu al torn de preguntes perquè 
l’assemblea va transcórrer amb re-
tard i el president Rodríguez va tan-
car l’acte per donar pas a l’aperitiu. 

ACTUALITAT PROVÍNCIES
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PROpulsar:
Posem a
disposició teva
una pòlissa de
crèdit amb uns
avantatges
exclusius.

Una manera de propulsar les teves iniciatives és oferir-te una
pòlissa de crèdit professional amb uns avantatges exclusius,
per tal de mantenir la teva tresoreria personal equilibrada al
llarg de tot l’any i pagar els interessos només quan la utilitzes.

Si ets membre de la Unió Provincial d'Estanquers de
Barcelona i vols promoure la teva feina, protegir els teus
interessos o els teus valors professionals, amb Banc Sabadell
ho pots fer. Et beneficiaràs de les solucions financeres d’un
banc que treballa en PRO dels professionals.

Truca’ns al 902 383 666, identifiqui's com a membre del seu
col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a treballar.

bancsabadell.com
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Ponència d'Alberto Blanco, cap de Resguard de la Duana de la Farga de Moles, sobre contraban.
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La força de les vendes
L'equip humà de British American Tobacco
Perquè darrere d'un gran producte o empresa, sempre hi ha aquest 
intangible que és la seva força de vendes, l'equip humà de referència 
que ens atén i en qui confiem a nivell comercial.

A vui conversem amb Abraham 
Franco, Regional Manager 
de Vendes per al nord-est 

d'Espanya, que assumeix el lideratge 
comercial de British American Tobac-
co a Catalunya. Abraham treballa a 
BAT des de 2008 i exerceix el càrrec 
actual des del passat mes d'octubre.

Com és la relació que vostè i el seu 
equip mantenen amb els estanquers 
de Catalunya?

La nostra força comercial destaca per 
la bona relació que mantenim amb els 
expenedors de tabac. I això no és flor 
d'un dia, sinó que és fruit de la feina 
de molts anys en què els comercials de 
BAT hem estat al costat de l'estanquer, 
preocupant-nos pels seus problemes 
i tractant d’ajudar-los en tot moment. 
Crec que és fonamental tenir-hi un 
tracte personalitzat. No es pot preten-
dre que tots els clients siguin iguals: 
les preocupacions d'uns no són les dels 
altres, i cal entendre les necessitats de 
cada client per poder donar solucions 
que serveixin a tots. 

Com valora la forma com els estan-
quers comercialitzen els productes 
de BAT en el punt de venda?

Notem que l'estanquer es preocupa 
cada vegada més per entendre en 
què consisteixen els nostres produc-
tes. Tenim un portafolis amb moltes 
innovacions, per això és important 
que quan el client pregunta què és 
una càpsula en una cigarreta o què 
és un flow filter, l'estanquer sigui ca-
paç d'explicar-ho; i crec que molts in-
tenten entendre-ho i ho transmeten. 
També és tasca nostra explicar bé els 
nostres productes als expenedors, i 
crec que ambdós ho entenem així i 
estem en el bon camí.

En general, està satisfet amb com 
es presenten els seus productes als 
estancs?

En els darrers anys hi ha hagut una 
millora substancial. En això BAT va 
ser innovadora, desenvolupant su-
ports promocionals que facilitaven 
la navegació del consumidor per les 
diferents marques i productes. Des-
prés hem vist com altres companyies 
han pujat al carro, i tot ha ajudat a 
què tots a la indústria (companyies i 
expenedors) ens adonem de la impor-
tància de tenir una bona exposició de 
producte.

He de dir també que he topat amb 
autèntics professionals del retail. Ex-
penedors que han aplicat a les seves 
botigues solucions d'exposició real-
ment innovadores; altres que fan re-
formes cada poc temps, que estudien 
com vendre més, com donar un mi-
llor tracte. Valoro molt positivament 
el que estan fent molts estanquers a 
les seves botigues per presentar mi-
llor els seus productes. 

Què opina de les noves normes de 
la circular 1/2015 del Comisionado?

Entenem com un retrocés la Circular 
1/2015 i els criteris del Comisionado 
sobre comunicació a l'interior dels es-
tancs. No és clara des del punt de vis-
ta jurídic, dificulta que els estanquers 
compleixin amb el marc regulador i 

«És bo tenir un sistema en què 
el minorista és un especialista: es 
preocupa i presta l'atenció necessària 
als productes que ven»
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Vendes per al nord-est d'Espanya de BAT.
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perjudica a la competència i a les em-
preses i estanquers que volem innovar.

Tornant a les vendes als estancs; 
com creu que podrien millorar-se?

En primer lloc, cal tenir unes marques 
i uns productes que siguin rellevants 
per al consumidor. Si no l’encertem 
amb això, poc vendrem. Hem fet molts 
llançaments en els últims mesos, i 
agraïm la paciència i la comprensió 
del col·lectiu estanquer, que sempre 
ens ajuda perquè els nostres llança-
ments siguin un èxit. Estem veient 
com creixen les nostres innovacions i 
això ens fa estar molt satisfets.

Un cop tenim el portafolis adequat, 
les vendes es milloren amb promo-

No em volia acomiadar sense agrair 
a la nostra força comercial la gran 
tasca que ha fet i està fent al llarg 
d’aquests mesos de notícies i ru-
mors, tot donant suport als estan-
quers i defensant els interessos de 
BAT, fent d'autèntics lobbistes al 
seu territori.

«Crec que hi ha massa rumors al sector, 
i encara pitjor, els expenedors tenen por»

«Creiem en la relació a llarg 
termini entre estanquers i companyies 
i hi seguirem apostant cada dia»

cions rellevants i amb la força co-
mercial alineada i motivada per dur 
a terme l'estratègia de vendes. Així 
mateix, els estanquers han d'estar 
contents i convençuts que els nos-
tres productes satisfan les necessi-
tats dels consumidors.

Com veuen la sortida de nous pro-
ductes en els estancs?

El llançament de nous productes és 
positiu per a una indústria madu-
ra com és la nostra. El consumidor 
ha de percebre que ens preocupem 
d'ells i tractem d'oferir-los coses 
noves, que a més han d’agradar-
los. Els que siguin diferencials i 
agradin, són els que es quedaran al 
mercat.

Com veu la situació actual del mercat?

Al contrari del que es podria pensar, 
el mercat del tabac a l’Estat espanyol 
és molt competitiu. A nosaltres això 
ens agrada i volem competir, però el 
marc normatiu ens ha de donar a tots 
les mateixes oportunitats sense for-
çar interpretacions que afavoreixin a 
uns davant d'altres. 

Crec que hi ha massa rumors al sector, 
i encara pitjor, els expenedors tenen 
por. Aquest mateix matí estava amb 
una clienta que ha canviat diverses ve-
gades la disposició dels seus paquets 
a l'estanc per por des de que hi ha la 
nova circular i segons els rumors que 
van arribant-li. Cal acabar amb això 
perquè no és sa ni sostenible.
 
Com evolucionarà el mercat de ta-
bac en el futur?

És difícil pronosticar-ho tal i com està 
ara mateix, amb la nova normativa 
europea de productes del tabac enca-
ra sense transposar a l’Estat espan-
yol, però que ja la tenim a només dos 
passes, i amb advertències sanitàries 
desorbitades. En aquest sentit, la in-
certesa que regna en relació als mo-
bles suport de materials promocio-
nals rotatoris no ajuda a garantir la 
visibilitat dels productes i marques a 
l'estanc quan arribin aquestes adver-
tències sanitàries. Sense aquests ma-
terials, serà molt difícil que el consu-
midor pugui navegar per les marques 
i triar un producte o un altre.

Pel que fa a la situació d'intranquil·litat 
i nerviosisme que hi ha al sector, es-
pero i desitjo que les aigües tornin 
al seu curs, perquè això no beneficia 
ningú.

YOLANDA CERVIÀ ESPAÑA
 Periodista
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GESTANCO TPV WIN
Programa de gestió d’estancs

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

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

Sempre al dia

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

Tot és més fàcil amb Gestanco TPV

Possibilitat de treballar en mode multilloc des de diversos punts 
de venda per a les expenedories que disposin de més d’un ordi-
nador en el seu establiment.

Permet les altes, baixes, modificacions, consultes de clients, ar-
ticles, proveïdors, venedors, tipus d’IVA, formes de pagament, 
rebuts a compte, pagaments de caixa, factures, albarans, rebuts 
i escandalls d’articles. I també el control de bancs, agenda, 
calendari, etc. Des de la gestió de vendes tindrem accés a la ma-
joria dels processos existents en el programa: obtenir tiquets, 
factures, albarans, pagament amb targetes de crèdit, altes de 
clients o articles, controlar l’estoc, deutes de clients, recàrregues 
telefòniques, canviar empresa, etc. A banda de disposar de fins 
a 10 vendes en espera.

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

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

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

Les dades sempre al teu estanc

Les teves dades de facturació, clients i articles estaran emmagatze-
mades a l’ordinador de l’estanc, i sempre en tindràs el control, 
mai a servidors externs sense opció de modificació i rectificació. 
Això permetria, en cas d’avaria, tornar a instal·lar el programa i 
carregar les dades de la còpia en qüestió de minuts.

Llei Comisionado para el Mercado de Tabacos

Permet a l’estanquer atendre fàcilment l’exportació de dades en-
tre dates i amb un sol clic de les demandes d’informació sobre 
les vendes diàries que pogués realitzar el Comisionado para el 
Mercado de Tabacos en el transcurs d’una inspecció (conforme 
a la nova llei de 14/2013).

Western Unión. Enllaç des de l’aplicació als pagaments i girs in-
ternacionals.

Control de venedors. Accés de dades estadístiques de les vendes 
realitzades per cadascun dels venedors.

PUBLIREPORTATGE
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983 23 25 97
91 308 36 66

Manteniment Gestanco TPV

El servei de manteniment ofereix una atenció personalitzada 
per a qualsevol tipus d’incidència sobre el programa, bé sigui 
d’instal·lació, de consulta o de corrupció de fitxers. La contrac-
tació del manteniment és important per a tots aquells usuaris de 
Gestanco TPV, ja que suposa que es repari sense càrrecs.

El Servei d’Assistència Tècnica (SAT) inclou els següents 
serveis:

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

Compra de Gestanco TPV

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

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

P Informació sobre actualitzacions del software.

P Atenció telefònica per a consultes o incidències sobre el 
    programa Gestanco TPV.

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

Compatible amb qualsevol tipus d’ordinador

Sistema operatiu Windows Xp, Vista, Windows 7, 8 i 10

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

No associats
600 €
300 €
200 €
100 €

PUBLIREPORTATGE
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«La gestió de màquines de tabac ens ha obert 
una nova branca de negoci, però ens seguim 
distingint per la diversitat de les nostres 
marques, moltes de minoritàries i de l’Europa 
de l’Est. Tenim un producte diferent»

56 

ESTANCS EN RUTA

La vida i els productes que trobem a l’estanc de 
Guissona (Lleida), que regenten en Xavier Clèries 
i la Meritxell Aran, es veuen inevitablement 
influenciats per la presència de la Cooperativa 
Agropecuària de Guissona al poble, el segon de 
Catalunya amb més immigració. Gràcies a això, 
aquesta petita població de cinc-mil habitants de prop 
de Cervera ha duplicat el nombre que li correspondria 
naturalment, i és la raó per la qual a l’estanc 
s’hi senten tants accents estrangers, amb predomini 
d’ucraïnesos, búlgars i romanesos.

En Xavier i la Meritxell, la seva dona, 
estan al capdavant de l’estanc des 
que la mare d’ell se’l va traspassar. 
L’origen d’aquest petit establiment es 
remunta a la postguerra, quan a una 
tieta-àvia del Xavier, vídua de la Gue-
rra, se li va concedir la titularitat de 
l’expenedoria.

Teniu marques que rarament es 
veuen a altres estancs.
Xavier: Tenim un producte diferent. A 
la cooperativa hi treballen moltes per-
sones de l’Europa de l’Est que vénen 
aquí a comprar les marques que més 
els agraden, així que tenim productes 
especialitzats com moltes referències 
de slims. I també tenim tabac marro-
quí de marques molt concretes.

Teniu un altre producte principal 
que no és gaire habitual: les jogui-
nes de fusta.
Meritxell: És el nostre tret diferen-
cial; ens agraden molt i ens fa sen-
tir molt orgullosos. Quan busquem 
joguines noves per vendre, primer 

preguntem al distribuïdor si també 
les ven a grans superfícies. Si és així, 
no les volem. Busquem coses més 
especials.

Les joguines, generen la seva pròpia 
clientela?
M: Sí, tenen el seu propi públic, gent 
que ve expressament per comprar-
les. Al poble només nosaltres tenim 
aquest producte i la gent ja ho sap.
X: De tota manera, nosaltres el que 
venem en primer lloc és tabac, tot i 
que som un establiment de vendes 
petites, d’entre 3 i 5 euros de venda 
mitjana. De cartrons en venem sobre-
tot a principi de mes, després la gent 
ja fa compres més petites… 

Un producte diferent per a un comerç diferent. Perquè la singularitat de l’expenedoria 
número 1 de Guissona també li ve de la venda de joguines de fusta, el seu segon 

tret diferencial, el complement perfecte de l’exotisme tabaquer que omple els 
prestatges d’aquesta petita botiga de la Segarra. La raó d’aquesta diversitat 
i exclusivitat de marques és una coneguda cooperativa agropecuària que hi 
va plantar arrels l’any 1959, que hi ha qui diu que és com una de les colònies 
industrials del segle XIX. El que sabem del cert és que prop del 50% del 
nombre de treballadors d’aquesta cooperativa són estrangers —ja igualen 
la població autòctona—, que arriben a 43 nacionalitats.



«Les joguines 
de fusta, el nostre 
segon producte, 
són el nostre fet 
diferencial»

«Des del nou Reglament, gestionem les màquines 
expenedores de tabac de tots els bars del poble. 
Penso que abans eren uns diners que es perdien. 
Per a nosaltres, ha estat molt positiu»
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VIOLETA ROCA
 Periodista

M: I a final de mes, si poguessin, 
comprarien les cigarretes d’una en 
una! [Riuen].

I què va passar amb els llibres i les 
xuxes?
Antigament també érem llibreria, 
cert, però la competència no ens va 
permetre mantenir-ho. I també ve-
níem xuxes. Al final vam deixar de te-
nir-ne perquè els nens volien que els 
atenguéssim sense esperar tanda —i 
això que era una venda llarga, d’uns 
cinc minuts, perquè anaven triant les 
coses que volien d’una en una—, i 
s’acabaven barallant amb els clients 
que venien a comprar tabac.

Llavors no gestionàveu màquines 
de tabac de bars, però avui dia sí, oi?
X: Sí, des del nou Reglament gestio-
nem les màquines expenedores de 
tabac de tots els bars del poble. No 
hem tingut cap problema ni de cobra-
ment ni d’estocs. És una nova branca 
de negoci que se’ns ha obert, i pen-
so que abans eren uns diners que es 
perdien. Per a nosaltres, ha estat molt 
positiu.

L’estanc està situat en un carrer de 
vianants. Això repercuteix en més 
seguretat?
X: Hi ajuda, sí, perquè l’accés està 
controlat. De tota manera, aquest 
tema és una qüestió d’actualitat al 
poble. Hem demanat diverses vega-
des que es reforci la seguretat, per-
què estaríem més tranquils. Però el 
que nosaltres tenim aquí és, sobre-
tot, gamberrisme.

Veiem que a l’establiment teniu bo-
nes mesures de seguretat.
X: Ens va visitar l’assessor de se-
guretat de la Federació Catalana 
d’Estanquers i vam seguir les seves 
recomanacions. Una d’elles va ser po-
sar una segona porta a dins, i així ho 
vam fer. En això sí que fem tot el que 
podem.

I per la proximitat amb Andorra 
(100 km), noteu les conseqüències 
del contraban?
X: Una mica sí, sobretot el contraban 
de coses petites, com un cotxe que 

puja a Andorra el cap de setmana, 
compra uns quants cartrons i torna. 
Però la Guàrdia Civil fa molts controls 
i atura molta gent.

Marxem deixant el Xavier, la Meritxell 
i l’Ester despatxant butlletes de la 
Grossa i la Loto 6/49, joguines de fus-
ta i els paquets de cigarretes i slims 
de marques exòtiques tan curiosos de 
trobar en aquest petit poblet lleidatà.
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JOSEP SERVERA
President de la Federació Catalana d'Estanquers
President del Gremi d'Estanquers de Tarragona

OPINIÓ

És moment de fer balanç

El nostre objectiu principal 
és ajudar-vos en tot el que 
us calgui per aconseguir 
que el vostre negoci 
funcioni de manera òptima

A ra que fa més d’un any i mig que es va implantar 
el nou Reglament i que ja està completament 
estès, podem començar a veure’n els efectes. 

En l’elaboració d’aquest nou text hi vam col·laborar i 
treballar durament la Federació Catalana d’Estanquers 
i totes quatre associacions provincials perquè fos un text 
adient als nostres interessos, i ara n’estem recollint els 
fruits. Jo mateix m’hi vaig implicar directament i vaig 
presidir la Comissió de Seguiment del Reglament de 
la Llei del tabac per aconseguir informació de primera 
mà i influir en les decisions que es prenien. Hi vàrem 
treballar amb total il·lusió per tal que les 

Un altre punt que la nova normativa volia ordenar era el 
de les màquines, els punts de venda amb recàrrec, i de 
mica en mica ha fet que es vagin posant allà on havien 
d’estar: cada estanquer, amb les seves màquines. 
És a dir, que l’expenedor, que és el professional del 
producte que s’hi ven, és qui les ha de gestionar, omplir, 
buidar, i fer-se’n responsable davant del Comisionado 
para el Mercado de Tabacos. No cap altra persona 
aliena al nostre negoci, que no conegui les lleis que ens 
afecten i que pugui actuar malament, voluntàriament o 
involuntàriament.

modificacions ens fossin el màxim de 
favorables.

Al meu entendre, tot s’ha anat 
desenvolupant dins de la normalitat 
i s’han complert els que jo penso 
que eren els objectius d’inici: 
sobretot, el de regularitzar 
les situacions «consentides» 
històricament, però que no entraven 
en la reglamentació del nostre sector. 

Em refereixo principalment a la venda de productes 
que no són labors de tabac ni articles de fumador, 
els famosos «tercers productes» que gairebé tots els 
estanquers veníem amb més o menys visibilitat: des 
d’objectes de regal, per als quals es podia justificar 
una certa connexió al món dels articles de fumador, 
fins a flotadors de platja; el ventall dels productes 
que es venien a les expenedories sovint responia a les 
característiques de l’establiment, i bàsicament a la seva 
ubicació. 

Qui més qui menys s’havia arriscat a vendre alguna 
cosa que sabia que tenia sortida, malgrat que la llei no 
ho recollís. Ara almenys ja ho podem fer sense por i amb 
el reconeixement de la llei —sempre prèvia notificació al 
Comisionado para el Mercado de Tabacos, és clar, 
i sempre que no afecti el nostre producte principal, 
el tabac.

Ja sabeu que la nostra recomanació és que l’estanc 
continuï tenint l’aspecte d’un estanc i no d’un basar 
multiproducte. Ens hi va la imatge i la continuïtat del 
«monopoli» —terme que no acostuma a agradar als 
que ens manen.

Quants estanquers no han 
descobert una línia nova de negoci 
que els aporta beneficis que 
fins ara no tenien per portar les 
màquines dels bars de la zona? 
I quants bars i restaurants no 
s’han tret un pes de sobre perquè 
ofereixen un servei als clients 
que està ben gestionat sense que 
els representi cap minut de feina 

extra? Penso que aquí hi hem guanyat molt, i n’hem de 
saber treure profit.

No vull acabar sense fer palesos els esforços de la 
Federació Catalana d’Estanquers per aconseguir que 
tots els agremiats de cadascuna de les associacions 
provincials que en formen part tinguin tots els serveis 
que necessiten i estiguin ben atesos. El resultat positiu 
d’aquesta feina de fons el veiem en el fet que cada 
vegada hi ha més assistència a les assemblees, jornades 
i reunions que convoquem, i que cada cop atenem més 
consultes telefòniques o electròniques adreçades a 
nosaltres o als assessors legals i fiscals de què disposem.

Com diem en cada oportunitat que tenim d’adreçar-
nos a vosaltres, feu-nos servir, que aquest és el 
nostre objectiu principal: ajudar-vos en tot el que us 
calgui per aconseguir que el vostre negoci funcioni 
de manera òptima i amb els mínims maldecaps. I com 
més siguem treballant en la mateixa direcció, més 
coses aconseguirem, com demostra la venda de tercers 
productes i la gestió dels PVR de què us acabo de parlar.

No em cansaré de dir-ho: la unió fa la força, i aquesta 
força és la que ens permet anar aconseguint victòries per 
treballar en un marc més favorable.
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Escriptor

Les quatre estacions

L es quatre estacions de l'any: pri-
mavera, estiu, tardor i hivern, a 
les quals Antonio Vivaldi va de-

dicar una de les seves peces musicals 
més famoses, tenen la seva correlació 
en la vida dels éssers humans. Els ho-
mes també neixen, maduren, declinen 
i moren en el transcurs d'un periple vi-
tal més o menys llarg.

«Mentre al món hi hagi primavera, hi 
haurà poesia!», diu una rima de Gusta-
vo Adolfo Bécquer. Cap altra estació de 
l'any inspira tanta lírica, una bellesa tan 
sublim, com la primavera. La vida, amb 
un vigor incontenible, surt al nostre en-
contre i ens mostra per tot arreu la seva 
força incontenible: els brots tendres 
dels arbres, la infinita varietat de flors 
adornant camps i jardins, que ens reve-
len tota la gamma de la seva verdor, i 
les refilades dels ocells i el voleteig de 
les orenetes, que ens ensenyen que la 
vida és un continu tornar a començar. 
Els nostres dies s'omplen de pau i 
d'esperances. La primavera és el sím-
bol de la infantesa i de l'adolescència: 
vigor, frenesí, enrenou, alegria sense 
límits. Suposa que el nostre món, fins 
a aquest moment letàrgic, sumit en un 
estat quasi catatònic, recupera les reg-
nes del seu destí. Al nostre entorn tot 
torna a néixer.

«Beneït sigui l'estiu, que porta dies 
llargs per a l'amor i nits curtes per al 
sofriment» — pensament de Jacinto 
Octavio Picón. «L'estiu és una essèn-
cia suau, deliciosa, divina: l'essència 
que la maduresa de l'estiu aboca en 
el calze de les flors i en els cors», 
Valle-Inclán, Sonata d'estiu. L'estiu és 
l'estació plena, la dels dies llargs i re-
fulgents, la de les fruites madures i la 
de les collites, la de les nits serenes i 
estelades, la més lúdica, la més com-
pleta, la de l'amor... 

Així també, a l'etapa estival de la vida 
dels homes, s'aconsegueix la madu-
resa física i intel·lectual, la vida en 
parella, el naixement dels fills —els 
fruits—, l'estabilitat social, i la culmina-
ció del desenvolupament físic i mental. 

A l’estiu de les seves vides, els homes 
solen albirar cap a on canalitzar els 
seus anhels tot buscant en aquest fu-
tur que no existeix, que contínuament 
es fa present, la felicitat, si no l'efímera 
glòria terrenal. L'estiu és la plenitud de 
tot allò que la natura ens pot donar, 
el súmmum d'una vida que, més aviat 
que no pas tard, començarà a declinar 
definitivament.

«Tardor grisa! Quina tristesa tan dolça, 
tan infinita, en els mústics jardins!» 
Emilio Carrère, en la seva poesia Noc-
turns de tardor.

La tardor és l'estació que infon mal-
enconia, solitud i un cert abatiment. 
«Un full que plora al vent la seva 
daurada elegia» (Ardavín). La freda 
nuesa que mostren la majoria dels 
arbres, les fulles mortes encatifant 
boscos i parcs, la terra girant en una 
òrbita més baixa —o això sembla— al 
voltant d'un sol que fineix prematu-
rament en crepuscles vermellosos i 
misteriosos. 

La tardor és, a pesar nostre, l'estació 
dels difunts, la de tots els sants i la 
que arrossega a la sepultura, un dia 
qualsevol, en un instant fatídic, les 
vides dels nostres ancians més decrè-
pits: la solitud dels cementiris! I és, a 
més, l'estació de les boires, la del vent 
que es va apoderar del lloc on abans 
hi havien regnat les roses, la dels vins 
nous i generosos, i, per Sant Martí, la 
de la matança del porc. A la tardor 
del periple vital dels homes, la velle-
sa treu el cap lenta però inexorable-
ment a l'horitzó, amb els seus cabells 
blancs, les seves arrugues, els seus 
primers xacres, els seus pensaments 
nostàlgics i les seves dosis d'humana 
saviesa. L'home és llavors més savi 
per ser vell i perquè va conèixer la 
ignorància. És, a més, l'etapa dels pri-
mers néts, aquests éssers vigorosos 
que ens inquieten, que ens enten-
dreixen, i que ens recorden, un cop 
més, que la vida es renova en aquesta 
família que vam crear emocionats a 
l'estiu de la nostra existència.

«Ah, tant de bo que no et facin mal els 
rigors del fred, que l'aspror del gel no 
fereixi el teu peu tan delicat!», Virgili, 
Èglogues.

I va arribar l'hivern, no en un dia 
qualsevol ni en una hora determina-
da. Les estacions neixen i es desen-
volupen d'una manera imperceptible, 
com les vides de les persones. Va 
arribar aquest hivern cruel de dies de 
poques hores, de llums esmorteïdes 
i fugaces, de temperatures gèlides —
llevat d’excepcions—, de tempestats 
marítimes amb grans onatges, de 
naufragis i inquietuds, de jornades 
campestres sense el refilar dels ocells 
que amaguen els seus tremolosos 
cossos en els llocs més insospitats. 
Els alts cims es coronen de neu, com 
les testes dels homes. «Les neus del 
temps van cobrir la meva templa...!», 
cantava Carlos Gardel. L'hivern és 
com subsistir en un hàbitat hostil, en 
una immensa cova, condemnat du-
rant setmanes a viure en un abisme 
de solitud i incertesa.

En la postrema etapa de la vida dels 
éssers humans, en el seu hivern vital, 
l'existència discorre més assossegada. 
En certa forma, la saviesa adquirida 
amb els anys, les sevícies suportades 
en el transcurs dels seus dies a la ter-
ra, infonen a l'home un tarannà i uns 
coneixements necessaris per afron-
tar allò que és inevitable: la sentència 
final que dicta la llei de la vida. Sap 
—ho porta plasmat en els seus gens—, 
que viure és tan efímer com el vol d'un 
borinot a la punta d'una llança. Sap, ja 
des de fa molts anys, que en aquesta 
vida només hi ha dues veritats incon-
trovertibles: el néixer i el morir. Les 
dues veritats van unides: una no exis-
teix sense l'altra. Cada dia es consola, 
però, pensant que encara pot gaudir 
d'altres primaveres, potser d'altres es-
tius, tot contemplant la immensitat del 
mar, que la que medicina «avança una 
barbaritat», que mentre tingui alè no hi 
ha res a témer... I en aquesta situació, 
a la vora de l'abisme hivernal, l'última 
paraula està per dir.
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Proteccions electròniques 
vs proteccions físiques (part II)

A questa descompensació entre 
proteccions físiques —portes 
de seguretat, reixes, portes 

de magatzem...— i la sobreexposi-
ció, potser excessiva, de proteccions 
electròniques, mereixen si més no 
una reflexió.

ta —bé sigui perquè és una porta de 
seguretat, bé perquè és la combinació 
de dos o més elements de tancament 
(porta metàl·lica ondulada més porta 
de ballesta)— és molt possible que els 
nostres «amics» canviïn d’idea.

Però per contra, encara que tinguem 
una bona solució de seguretat a 
l’interior i tinguem instal·lades mesu-
res físiques i electròniques adequa-
des (porta de seguretat al magatzem, 
equips de fum, etc.), si només dispo-
sem d’un tancament exterior amb 
poques garanties i fàcil de trencar, la 
facilitat d’accés no impedirà que in-
tentin la intrusió a l’estanc. 

És a dir, si basem gran part de les 
nostres mesures de protecció en me-
sures no visibles des de l’exterior, 
supressives, que poden ser molt útils 
perquè els delinqüents no aconse-
gueixin el seu objectiu final de sos-
treure la mercaderia, això no impe-
dirà que tinguem els amics del que 
és aliè rondant el nostre establiment.

Per tant, el fet de què no disposem 
de tancaments exteriors de seguretat 
—encara que sí que disposem de 
mesures interiors efectives—, no im-
pedirà la freqüència de robatoris al 
nostre establiment ni n’evitarem des-
perfectes, tot i que sí que aconsegui-
rem que no s’enduguin la mercaderia.

Que invertiu en portes, reixes, etc. és 
el millor dels consells que us podem 
donar: amb prou feines tenen mante-
niment i tenen una amortització i du-
rabilitat a molt llarg termini. Haurem 
de fer una inversió inicial en el mo-
ment de la instal·lació, per després 
no preocupar-nos-en més. Això sí, cal 
buscar un proveïdor de confiança en 
tancaments de seguretat, i si a més 
està especialitzat en estancs, encara 
millor.

Proteccions físiques: 
portes de seguretat i reixes

És la gran assignatura pendent de 
la majoria d’estancs. És molt comú 
trobar-nos amb establiments on les 
portes i els tancaments exteriors, bé 
sigui la porta principal del comerç, bé 
les secundàries, disposen de tanca-
ments rotundament insuficients per 
salvaguardar la nostra preuada mer-
caderia.

Si valorem la possibilitat de què 
abans de cometre un robatori els nos-
tres amics els lladres facin un tomb 
pel nostre estanc per comprovar quin 
tipus de tancaments tenim i valorar 
la dificultat del seu objectiu, serà de 
summa importància que disposem de 
tancaments que, com a mínim, difi-
cultin, retardin, compliquin i, final-
ment, impossibilitin, el seu objectiu. 

Protecció exterior

Per tant, el primer factor important 
per instal·lar aquests tancaments de 
seguretat és la persuasió. Si disposem 
d’un tancament exterior persuasiu, 
és a dir, que el seu aspecte ja deixi 
entendre que serà difícil obrir la por-

CONSELLS DE SEGURETAT

PROTECCIONS 
FÍSIQUES

Portes de seguretat exteriors
Reixes
Portes magatzem 

Avantatges:

No hi ha manteniment
Llarga durada dels sistemes
Marges comercials convencionals
dels proveïdors 

Inconvenients:

Cost d’instal·lació
Cerca de proveïdors especialitzats

PROTECCIONS 
ELECTRÒNIQUES

Alarmes
Càmeres i equips de gravació
Equips de fum

Avantatges:

Adequació a qualsevol establiment
Oferta permanent dels proveïdors 
Factor sorpresa (fum)

Inconvenients:

Pagament de quotes periòdiques indefinidament 
Terminis d’obsolescència curts
Cost de càrregues periòdiques (fum)
Marges comercials elevats
Manteniment car

Sistemes de tancament 
i proteccions físiques: 
no estem a l’alçada 
de la mercaderia que 
emmagatzemem. És cert 
que bona part dels estancs 
instal·la proteccions 
electròniques de seguretat 
com alarmes, càmeres i 
equips de fum, pensant 
que són sistemes suficients. 
Tan cert com percebre 
que molts no disposen 
dels tancaments físics 
necessaris —portes 
exteriors adequades, porta 
blindada al magatzem— 
perquè l’estanc es 
converteixi en un lloc 
raonablement segur.
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El que tothom volia saber 
però no gosava preguntar...

TRIBUNA LEGAL

U n cop celebrades les assemblees ordinàries de les 
quatre entitats membres de la Federació Catalana,  
puc constatar la reticència dels estanquers de par-

lar de determinats temes, si més no en públic. Certament, 
en el nostre col·lectiu hi ha temes tabú. I potser el més tabú 

del mercat de tabac i normativa tributària. Com ja sabeu, 
les sancions per infraccions molt greus són d’una quantia 
mínima de 120.000 euros.

El Comisionado també considera acreditat que aquests es-

Les multes que el 
Comisionado ha posat a 
estanquers i tabaqueres 
han destapat una capsa 
de Pandora al sector

Sancions desproporcionades: 
els import de les multes són 
iguals per a fabricants que 
per a estanquers

de tots és el de cobrar retribucions 
de companyies tabaqueres, sigui 
sota la forma que sigui.

Ja se sap que quan no es pot parlar 
obertament d’un tema, acaben circu-
lant tota mena d’informacions falses, 
esbiaixades, exagerades o minimitza-
des, en funció dels interessos de qui 
les fa córrer. Des de que les compan-

tanquers cobraven dels marquistes 
amb l’objectiu de «donar publicitat i 
prioritat a les seves marques», tot i que 
es pretengués que era per «obtenir in-
formació de les vendes i controlar la 
frescor de les labors, el manteniment 
adequat dels estocs i el manteniment i 
actualització de les etiquetes».

Aquests contractes, que el Comisio-
yies van anunciar que deixarien de pagar per rebre informa-
ció sobre les vendes de les diverses marques, els rumors no 
han parat d’augmentar.

Avui vull fer un pas endavant i parlar-vos del tema tabú es-
trella: les multes de 120.000 euros del Comisionado para 
el Mercado de Tabacos. Efectivament, el passat mes de 
març van començar a notificar-se acords d’inici d’expedient 
sancionador a alguns estanquers perquè havien rebut retri-
bucions no autoritzades de les marques.

El Comisionado entén que els pagaments que els marquis-
tes van fer a aquests estanquers, persones interposades o 
societats intermediàries suposa una infracció molt greu, 
fixada a l’article 7, tres, 1 c) de la Llei 13/1998, d’ordenació 

nado para el Mercado de Tabacos considera «contractació 
fictícia» feta només «per donar aparença legal als paga-
ments», es troben ara en poder d’aquest organisme. Com 
han arribat fins aquí és relativament senzill d’explicar.

Segons ens informa el mateix Comisionado, a data 18 de 
juny de 2015 el president d’aquest organisme va iniciar 
procediments sancionadors contra companyies tabaqueres. 

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

Gremi d’Estanquers de la
Província de Tarragona

Unió Provincial 
d’Estanquers de Barcelona

Unió Provincial 
d’Estanquers de Lleida Gremi d’Estanquers 

de Girona

XAVIER TAMAREU
 Advocat 19118 
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En el decurs d’aquests expedients, el Comisionado va re-
querir a les companyies que lliuressin tots els contractes 
subscrits directament amb estanquers o amb persones o 
empreses interposades, així com una base de dades amb 
tots els pagaments que els haguessin fet en els darrers tres 
anys. Les tabaqueres van atendre el requeriment, perquè 
això era el que estaven legalment obligades a fer, i perquè 
segons va manifestar Philip Morris en la seva circular al res-
pecte, estaven amenaçades de perdre la seva llicència.

L’expedient a les tabaqueres es va tancar amb una multa de 
300.000 euros per la infracció realitzada, que abastava tots 
els contractes i pagaments, a través de la figura de «infrac-
ció continuada». A la vista de la situació, les tabaqueres van 
optar per acollir-se al pagament voluntari i estalviar-se així 
el 20% de la sanció.

Aquest pagament voluntari, el Comisionado el conside-
ra —erròniament, al meu parer— un reconeixement dels 
fets. Un reconeixement que junt amb les proves documen-

Hisenda va sancionar les 
companyies per promocions 
irregulars a segons canals

tals (contractes i factures) que van aportar les companyies 
constitueixen la base de les multes que estan rebent ara 
alguns estanquers.

Fins aquí els fets. Calia expressar-los amb claredat, perquè 
els rumors, les mitges veritats, i les mitges mentides —sem-
pre interessades— es propaguen pel sector a la velocitat 
de la llum, ajudades d’uns comercials molt avesats a donar 
una versió tan benvolent com sigui possible amb qui els 
paga. A vegades confonem els fets i les opinions, i la realitat 
amb allò que ens agradaria.

Estudiant aquestes notificacions d’inici d’expedient san-
cionador —de moment poques i molt escollides, també cal 
dir-ho—, i des d’un punt de vista d’estricta tècnica jurídica, 
semblen plenes de presumpcions invertides i una mica bar-
roeres, molt poc treballades a nivell de prova, abusant del 
típic «tallar i enganxar» del Comisionado.

Però això, és clar, és només una opinió personal. Seran fi-
nalment els tribunals que dirimiran què era i què no era 
una retribució no autoritzada, si els contractes eren certs o 
ficticis, i si les persones que cobraven eren només persones 
físiques o jurídiques, interposades o empreses realitzant 
una tasca real dins del mercat.



EL SECTOR EN XIFRES
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64 

» 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

515.441 510.588 1.362.017 (kg) 152.496 (kg)

-1,14% -4,49% -3,95% -1,14%

92.688 82.034 292.973 (kg) 25.640 (kg)

-0,66% -2,31% -0,21% 20,62%

59.698 53.644 185.909 (kg) 12.546 (kg)

-0,49% -3,40% -0,19% 3,50%

2.284.936 111.329 230.329 11.180

-0,95% -3,27% -3,66% -6,39%

412.350 20.333 49.606 1.832

-0,43% -1,33% 0,14% 14,91%

266.301 13.402 31.532 941

-0,30% -2,95% 0,20% 2,17%

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2015/2016 

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2015/2016 

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2015/2016

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2015/2016

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2015/2016

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2015/2016

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

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



EL SECTOR EN XIFRES

ANY 2016   ACUMULAT  FINS A 30/3/2016
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» Lleida

» Tarragona

» Girona

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2015/2016 

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2015/2016

UNITATS FÍSIQUES/KG

VARIACIÓ 2015/2016

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

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

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

17.215 13.057 55.708 (kg) 8.036 (kg)

-1,65% 2,97% 0,84% 77,40%

6.543 6.049 19.824 (kg) 2.123 (kg)

0,13% -0,57% -0,25% 22,36%

9.231 9.283 31.531 (kg) 2.934 (kg)

-0,49% -4,05% -2,11% 2,30%

76.164 3.556 9.405 516

-1,26% 5,04% 1,16% 60,41%

28.875 1.385 3345 156

0,36% -0,72% 0,02% 17,13%

41.008 1.988 5.322 218

-0,25% -1,32% -1,89% 0,18%

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2015/2016

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2015/2016

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2015/2016
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ESTANQUERS.info

GREMI D’ESTANQUERS DE GIRONA

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

gremi@estanquersdegirona.com
www.estanquersdegirona.com

President: Jaume Gou Puig
Vicepresident: David Juanhuix

UNIÓ PROVINCIAL D’ESTANQUERS DE LLEIDA

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

info@estanquersdelleida.com
www.estanquersdelleida.com

President: Eugeni Rodríguez Cucurull
Vicepresident: Jesús Ibáñez Artigas

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

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

info@estanquersdetarragona.com
www.estanquersdetarragona.com

President: Josep Servera Sans
Vicepresident: Josep Pallarès Olivé

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 la Província de Tarragona

Data: ________ / _________________ / 2016
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Fumar perjudica gravemente su salud
y la de los que están a su alrededor

ROTHMANS OF LONDON
DESCOBREIX L’ESSÈNCIA DE LONDRES

Normal
Codi Logista: 1026

Baix en Continguts
Codi Logista: 1047

100’s
Codi Logista: 26647

Demi
Codi Logista: 29210


