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La transposició de 
la Directiva europea 
ja ha fet tard
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EDITORIAL
JULIÀ VINUÉ
President de la Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona

El Govern i el Parlament espanyols tenien temps fins el 20 de maig passat per 

transposar a l’ordenament jurídic nacional la nova Directiva europea 2014/40/UE, 

sobre productes de tabac, aprovada i publicada el 2014, data en què va entrar en 

vigor al conjunt de la Unió Europea. Tanmateix, mesos després, a l’Estat espanyol 

encara no s’ha legislat.

com a producte de tabac, i el marcatge de l’envasat 
dels paquets amb un símbol únic per lluitar contra el 
contraban. Degut a l’absència de transposició de la 
Directiva, la legislació de l’Estat espanyol encara no 
recull totes aquestes mesures —tan vàlides en el marc 
europeu—, amb la consegüent manca de diligència que 
tot això provoca a l’hora de resoldre conflictes.

Si no es pot preveure una data de transposició, diversos 
col·lectius podrien «aprofitar» aquesta oportunitat per 
establir jurisprudència a favor seu i deixar el sector 
minorista desprotegit dels seus interessos. Cal, doncs, 
que tots els estanquers redoblem l’atenció davant de les 
iniciatives que se’ns puguin presentar a l’estanc i que po-
den —o no— ser conformes a la Directiva europea sobre 
productes de tabac i a les normes de l’òrgan regulador.

Per a tots nosaltres, els estanquers, la transposició ja ha 
fet tard.

E n l’actual situació política espanyola, sense govern 
estable i poc després d’acabades de repetir les 
eleccions generals de l’Estat en el moment de 

redactar aquest text, no sembla que a curt termini es 
pugui esperar que l’Administració de l’Estat desbloquegi 
aquesta situació.

Això va clarament en contra dels interessos de l’Estat, 
però també en perjudici del sector del tabac, que ne-
cessita un marc regulador adaptat al mercat de tabac 
actual, en general, i molt particularment, al sector mino-
rista; és a dir, a nosaltres, els estanquers. 

D’acord amb la legislació de la Unió Europea, si algun 
dels països membres no transposa la Directiva, la Comis-
sió Europea pot sol·licitar a l’Estat infractor informació 
sobre aquest incompliment. L’Estat disposa llavors d’un 
termini màxim de dos mesos per motivar aquesta demo-
ra. Si la resposta és, com és el cas, insatisfactòria, llavors 
s’atorguen dos mesos més perquè l’Estat membre s’ajusti 
a la Directiva. Arribats aquí, si l’incompliment continua, el 
pas següent ja s’encamina cap a la via contenciosa amb 
Brussel·les, que podria desembocar en una multa o fixar-
se un tant alfarrassat.

En les actuals circumstàncies polítiques, amb un govern 
en funcions i el Parlament amb un futur incert, res ens 
treu el sentiment d’indefensió que ens causa aquesta 
situació a nosaltres, els estanquers, que podem dir que 
ens afecta doblement: per una banda, amb la indefinició 
legislativa; i per l’altra, amb el retard en l’aplicació de les 
mesures complementàries de la Directiva que queden en 
suspens, com la regulació dels cigars, la picadura, la 
cigarreta electrònica o els cigarritos.

Queden pendents, i com a accions prioritàries, la 
posada en marxa dels sistemes de traçabilitat del tabac, 
la consideració —i regulació— de les fulles de tabac 

El procés de la Directiva, d’un cop d’ull

20 de maig de 2016: entrada en vigor de la Directiva al 

conjunt de la UE. 

14 de març de 2016: data màxima per aprovar la llei estatal

que transposi la Directiva.

3 d’abril de 2014: es publicat al DOUE la nova Directiva, que 

alhora deroga l’anterior Directiva 2001/37/CE, del tabac.

14 de març de 2014: el Consell Europeu aprova la Directiva 

sobre productes de tabac, revisada. Ha de ser transposa-

da als Estats membres en dos anys.

26 de febrer de 2014: el Parlament Europeu aprova formal-

ment la Directiva sobre productes de tabac, revisada. Les 

noves mesures afecten: l’etiquetatge, els ingredients, el 

track and trace, la cigarreta electrònica, les vendes trans-

frontereres i els productes a base d’herbes per fumar. 





DESTAQUEM

Les companyies avancen tecnològicament i ideen avantguardistes sistemes 

per col·locar els nous paquets de tabac, adaptats a la Directiva i a les normes 

d’exhibició de labors del Comisionado. Triomfen les màquines de tabac digitals 

de pantalles gegants, que arriben als estancs i donen la benvinguda a l’era de 

les noves tecnologies.

La Directiva europea 
aguditza l’enginy de 
les tabaqueres
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E n realitat, aquestes immenses 
màquines de tabac digitals 
són tablets, pantalles digitals 

que emulen el format i funciona-
ment d’una màquina expenedora 
tradicional. Quan toquem amb el dit 
la icona amb la imatge de la nostra 
marca en format de paquet (en lloc de 
prémer un botó), el dispositiu «expe-
deix» el tabac per la part inferior. Ara 
ja el podem anar a pagar al taulell. 
Així de senzill.

Els estancs exigeixen que 
la Directiva es transposi de 
mode urgent 

Les pantalles digitals són només un 
exemple dels esforços que fa el sector 
privat per adaptar el seus interessos 
a la Directiva europea 2014/40/UE, 
sobre productes de tabac, que 
s’havia d’haver transposat a tots els 
països de la UE el maig passat quan 
va entrar en vigor. Tanmateix, l’Estat 
espanyol, no ha fet els deures. I vis-
ta la conjuntura actual —sense Go-
vern definit i borroses perspectives 
de futur—, tampoc ho farà de forma 
imminent.

La FEDERACIÓ CATALANA D’ESTANQUERS 
segueix insistint als organismes regu-
ladors en la necessitat de transposar-
la per dotar els estanquers de les 
garanties jurídiques necessàries, 
especialment pel que fa als «estancs 

virtuals» i la venda de fulles de tabac, 
i a la implantació d’un sistema de 
traçabilitat dels paquets per comba-
tre el comerç il·lícit.

Paquets amb nou format 

Des del 20 de maig, els estancs han 
començat a rebre de forma gradual 
els paquets de cigarretes i tabac 
d’embolicar amb la nova aparença 
que marca la Directiva, que augmen-
ta de forma molt important les adver-

tències sanitàries gràfiques i de text 
i fa canviar-ne el disseny i format: es 
dobla la mida de les advertències fins 
a un 65% i se n’incorporen als late-
rals. També és obligatori incloure-hi 
un missatge d’ajuda per deixar de 
fumar.

El més impactant són, potser, els nous 
pictogrames imposats per la UE, amb 
imatges renovades. Cada país pot 
decidir l’ordre dels jocs, que ha ser 
d’entre els que marca l’organisme eu-
ropeu i s’ha de renovar cada any.

Han de prevaldre el seny i el sentit comú 
a l’hora de col·locar els nous paquets
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DESTAQUEM

Transposició DPT
Directiva europea del tabac
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� MAIG-JUNY DE 2016

* L’Estat espanyol encara no ha transposat la Directiva

* Al Regne Unit, Escòcia, Irlanda del Nord i Gal·les poden 

modificar independentment la transposició actual de la DPT

Entrada en vigor de la DPT: 
19 de maig de 2014

Data límit de transposició de la DPT als 
Estats membres: 20 de maig de 2016

Data màxima d’entrada en vigor de totes 
les mesures de la DPT: maig de 2024

FONT: Elaboració pròpia
ALTRES FONTS DE CONSULTA: Imperial Tobacco

DPT transposada 

DPT en curs de transposició

No UE

8 

La Federació recomana «seny» 
en l’exposició del tabac  

Els estanquers veuen com aquests 
nous envasos tenen l’oportunitat de 
convertir-se en la mesura d’envasat 
definitiva que s’apliqui, tot evitant-
se així arribar a l’empaquetat genèric. 

Cal, tanmateix, anar amb compte. Se-
gons com i amb quina estratègia es 
col·loqui el producte al mobiliari, no 
quedarà a la vista del consumidor 
cap advertiment gràfic. No hi ha cap 

indicació expressa de com s’han de 
posar les labors de tabac als pres-
tatges i resta de mobles d’exhibició, 
però recentment el Comisionado va 
aclarir, a petició del sector, que:

«[...] sempre que es respecti la neu-
tralitat, és una opció del comer-
ciant minorista la forma amb què 
s’identifica una labor determinada 
dins dels lineals, i la forma en què es 
col·loquen els productes [...]. El mino-
rista pot, en tot moment, decidir uti-
litzar o no sistemes per identificar els 
productes de cada marca, sense les 

limitacions de les advertències com-
binades, que òbviament només afec-
ten el paquet en si, i no el sistema 
d’emmagatzement[...]».

És a dir, la forma de col·locar el tabac 
és lliure. Per tant, tots els planteja-
ments que estan fent les companyies 
tabaqueres en aquest aspecte, no són 
contràries a la normativa. Però tot i 
aquesta llibertat, la Federació i les as-
sociacions recomanen tenir precau-
ció i sentit comú, i posar una part 
del tabac de forma que es mostrin 
els advertiments �

2001 2014 2017 20202012 2016 20242019

DPT  Directiva europea sobre productes de tabac DATES CLAU

S’aprova la 
primera DPT 
2001/37/CE

Entra en vigor la nova 
DPT 2014/40/UE que 
deroga la primera DPT

Data límit per 
comercialitzar 
productes de tabac 
que no compleixin 
amb l’etiquetatge 
de la DPT

Prohibició definitiva 
per comercialitzar 
productes mentolats

Revisió de la DPT 
aprovada deu 
anys enrere

L’Estat espanyol no ha 
transposat la DPT. 
Hi ha un projecte de llei 
en fase d’esmenes

Els Estats membre tenen 
dos anys per transposar-la

Afecta a l’etiquetatge, els 
ingredients, la traçabilitat, 
la cigarreta electrònica, les 
vendes transfrontereres 
i els productes a base 
d’herbes per fumar

Data límit 
per transposar 
la Directiva als 
Estats membre

Implantació 
obligatòria dels 
sistemes de 
traçabilitat a cigars, 
picadura de pipa 
i tabac per a sisha

Implantació obligatòria 
de sistemes de 
traçabilitat als paquets 
de cigarretes 
i tabac d’embolicar



DESTAQUEM

Aquest 3 de setembre, la IV Fumada lenta amb pipa de Maçanet dóna el tret de 

sortida a les importants competicions que el municipi acollirà l’any 2017: 

el XXV Campionat d’Espanya i la XVII Copa del Món.

Maçanet de Cabrenys es converteix 
en la capital de la fumada lenta amb pipa

E l municipi altempordanès, 
que es prepara també per 
ser la seu del primer mu-

seu de la pipa de les comarques 
gironines, aplegarà els millors 
fumadors de pipa del món i de 
l’Estat espanyol.

La fumada anual, que reuneix cada 
any aficionats d’arreu del món, és 
un d’aquests esdeveniments als 
quals ningú no hi pot faltar, no no-

més per l’ambient 
d’amistat que ca-

racteritza el PIPA 

CLUB GIRONA, 
sinó també per

la possibilitat de visitar l’antiga fàbrica 
Salvatella, avui en desús, del municipi, 
que té més de tres-cents anys de tra-
dició de fabricació de pipes.

Com ja és tradicional, 
la pipa per a la fu-
mada porta el segell 
de l’artesà Sigmund 
Baulenas; enguany és 
una pipa rústica de bruc 
de to avellana, cassola 
de 46 mm i llarg total 
de 142 mm. El tabac és 
Larsen edició 2017.

El 2017, serà la primera 
vegada que hi tindran 

lloc la copa del món i el campionat 
d’Espanya, organitzats per les cor-
responents federacions Internacio-
nal i Espanyola. Qui mantingui la 
pipa encesa més estona amb els 
3 grams de tabac, serà proclamat 
campió d’Espanya... o del món. �
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Noves i 
explosives 
propostes de 
les tabaqueres

Les tauletes gegants no 
són pas l’únic sistema que 
estancs i companyies tabaqueres
han començat a utilitzar per 
adaptar-se al nou format dels 
paquets de tabac i també als 
nous criteris de quotes i 
exhibició que marca el 
Comisionado para el Mercado 
de Tabacos. 

D’entre tots aquests sistemes 
que veurem (o ja hem vist) 
arribar gradualment als estancs, 
hi destaquen diverses opcions, 
presents i de futur, algunes de 
molt explosives:

PANTALLES - MÀQUINES DE TABAC DIGITALS

La seva implantació es troba tot just en fase inicial o experimental, segons 
el full de ruta de cada companyia, i es col·loquen davant del moble físic de 
l’estanc on hi ha el tabac de debò. S’han de fer «a mida» per a cada expene-
doria, d’acord amb la quota d’exposició que pertoqui segons la normativa del 
Comisionado.

PANTALLES DIGITALS D’EXPOSICIÓ

Es tracta de pantalles LED de mida inferior a les pantalles que emulen màqui-
nes de vending i la seva funció seria més il·lustrativa que no pas d’expedició. 
Ja n’hi ha algunes de col·locades, també en una primera fase inicial, per ava-
luar-ne el funcionament.

«CARÀTULES»

També anomenades «llengüetes» i «indicadors de producte».  Són com etique-
tes flexibles que es col·loquen davant del primer paquet de la fila, en vertical, 
a l’estanteria. A la caràtula hi apareix el nom de la marca i són de la mateixa 
mida que el paquet real. Cada tres o quatre carrils se’n deixa un sense caràtu-
la perquè es vegin els advertiments. Hi ha marques que han començat amb 
aquest sistema, ja àmpliament estès.

«POLSADORS-TIRADORS»

Es col·loquen en el lineal del tabac. El paquet està tombat, planer, i en estirar el 
polsador surt el paquet per sota, i així van baixant tots, un rere l’altre, a mida 
que els anem venent. El consumidor només veu el paquet tombat. Cada tres 
o quatre carrils se’n posa un de dret perquè es vegin els advertiments.
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Logista estableix un límit màxim 
de compra en les comandes a botiga

A mb aquest aclariment alli-
berador, el Comisionado ha 
indicat que no cal esperar 

rebre cap resposta seva expressa 
si canviem de màquina expenedora, 
propietari o modalitat de gestió (di-
recta o delegada). N’hi haurà prou 
amb comunicar la modificació al 
Comisionado i es podrà seguir ve-
nent tabac des de l’endemà mateix 
d’haver-li notificat. 

L’organisme regulador exigeix que 
aquests canvis es comuniquin seguint 
el procediment legal corresponent; 
és a dir, s’ha de tramitar mitjançant 
el model 598, complimentat degu-
dament, i la màquina ha de comptar 
amb una autorització vigent.

Per a les modificacions relatives al 
canvi de lloc del local de venda o 
per canvi d’expenedoria, s’haurà de 
continuar esperant la resposta del 
Comisionado i no es podrà, per tant, 
vendre tabac fins a rebre la seva re-
solució. �

Canvis en 
les màquines 
expenedores

No cal esperar resolució 
expressa del Comisionado

Canvi del propietari de la màquina

Canvi de màquina expenedora

Canvi de modalitat de gestió 
(directa o delegada)

Cal resposta del Comisionado 
per poder seguir venent tabac

Canvi d’emplaçament de 
l’establiment autoritzat

Canvi d’expenedoria de 
subministrament

NO CAL PAGAR TAXA: 
En tots aquests supòsits, 
els canvis o modificacions en 
les autoritzacions es poden fer 
sense necessitat de pagar 
novament una taxa.

S eguint les indicacions del Comi-
sionado, la distribuïdora ha mo-
dificat les condicions generals de 

subministrament a les seves botigues. 
La mesura afecta les denominades «co-
mandes urgents», regulades a la clàusu-
la 1.3 de les condicions de distribució de 
la companyia, que són les comandes de 

un límit màxim del 25% de les 
compres totals de l'any immedia-
tament anterior. Aquesta mesura 
només afecta els estancs amb fi-
nançament, i no a la resta, que po-
dran continuar fent les comandes 
sense aquesta limitació.

productes «a botiga»; és a dir, les que es fan directament 
en els cash & carry i botigues provincials de Logista.

La nova restricció estableix que aquestes compres no 
superin els 10 caixons de 500 paquets de tabac, amb 

Les associacions provincials van advertir els seus as-
sociats d’estar alerta, perquè és probable que alguns 
estancs, com els de costa i els que estan a prop de dele-
gacions de la companyia i hi van sovint, es pugin veure 
més afectats per la mesura. �

No cal autorització expressa per canviar de titular, modalitat de gestió

o màquina.

Modificar les autoritzacions
dels PVR ara és més senzill
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La UE aposta per un sistema de rastreig del tabac que permeti seguir el seu camí 

des de l’origen i fins que arriba al consumidor. El Conveni Marc per al Control del 

Tabac és l’eina bàsica que recull aquestes i altres directrius.

� AGOST DE 2016

La traçabilitat, prioritat 
del Conveni Marc de la OMS

E l sector del tabac està com-
promès en la lluita contra el co-
merç il·legal i es destinen molts 

esforços a eradicar un problema que 
ha convertit Europa en un atractiu 
mercat per a les màfies internacionals.

En aquesta línia, la Unió Europea va 
ratificar el passat 24 de juny el Pro-
tocol del CMCT (Conveni Marc per 
al Control del Tabac o FCTC, per les 
seves sigles en anglès, Framework  

Convention on Tobacco Control), que 
promou l’Organització Mundial de la 
Salut (OMS), el primer tractat interna-
cional destinat a combatre el contra-
ban de tabac, i va encoratjar els seus 
socis internacionals a fer el mateix. 
Perquè entri en vigor, calen quaranta 
ratificacions, i fins al moment n’hi ha 
només divuit. 

La solució passa, segons va mani-
festar a Brussel·les el comissari de 
Salut i Seguretat Alimentària de la 

Unió Europea, Vytenis Andriukaitis, 
per elaborar un sistema de rastreig 
de la venda de tabac que «traci» tot el 
seu recorregut des de la planta fins al 
consumidor.

La traçabilitat, l’eina per conèixer 
la legalitat del tabac

La normativa internacional estableix 
un seguit de mesures de seguretat 
que els països han d’adoptar en ma-
tèria de producció del tabac, trans-
port i distribució, fins arribar al con-
sumidor final.

Una de les parts més importants 
d’aquest procés és l’aplicació d’un 
sistema de track and trace, que con-

sisteix en incloure als productes de 
tabac unes marques electròniques 
que permetin fer-ne el seguiment des 
del lloc on s’ha produït el tabac i fins 
que el producte final arriba a les mans 
del comprador. O en el cas de l’Estat 
espanyol, fins que el producte surt de 
l’estanc. Les màquines expenedores 
no han quedat incloses, de moment, 
en aquests sistemes de traçabilitat.

Les directrius marquen el ritme

La mateixa OMS ha elaborat tot un se-
guit de directrius que recullen les in-
tencions de la Conferència de les Parts 
(COP) en el conveni, al qual l’Estat es-
panyol està adherit, per ajudar a donar 
compliment a les obligacions adquiri-
des. Entre elles hi ha les directrius que 
fan referència a l’envasat i etiquetat 
del tabac, i la que en regula la publi-

Canadà
Compromís d’adopció 

de l’empaquetat genèric

Uruguai
Implantació de 

l’empaquetat genèric

Nigèria, Gabon, Senegal
Demores en la implantació

Pakistan
Advertiments 

gràfics

Singapur
Edat mínima 

21 anys
Indonèsia
Llei nacional 

i ratificació del 
CMCT (FCTC)

Xina
Noves mesures de 
control del tabac

Índia
Advertiments gràfics i CMCT (FCTC)

França, Irlanda 
i Regne Unit
Implantació de 

l’empaquetat genèric

Etiòpia, 
R. D. d’El Congo 

Noves lleis de control 
del tabac?

Gana 
Demora legal de 4 anys

Unió Europea
Normativa de traçabilitat 

i rastreig del comerç 
il·lícit de tabac

citat, promoció i patrocini.

Kristalina Georgieva, vice-
presidenta de la Comissió 
Europea, responsable de 
Pressupostos i Recursos 
Humans, va demanar als 
socis internacionals que 
encara no ho hagin fet que 
s’acullin a aquest proto-
col i als que ja hi estan ad-
herits, que el ratifiquin com 
més aviat millor, perquè 
el contraban ha adoptat 
una dimensió internacional 
que necessita cooperació a 
escala mundial. �

La UE fa una crida internacional 
perquè se signi el tractat de la OMS 
per eliminar el comerç il·lícit de tabac

Font: Fctc – conveni Marc de la oMS per al control del tabac 
www.Fctc.org/Fca-newS/opinion-pieceS/1395-hot-SpotS-in-global-tobacco-control-2016
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La Federació aconsegueix una oferta de finançament per als estancs associats 

d’entre les més competitives del mercat, a través de l’Institut Català de Finances i 

Avalis. El préstec pot ser per adquirir, adequar o millorar l’expenedoria.

� BARCELONA – JUNY DE 2016

Nova línia de préstecs garantits 
per als estancs associats

L ’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES 
i la societat de garantia recí-
proca AVALIS han llançat una 

nova línia de finançament per als es-
tancs que pertanyen a la FEDERACIÓ 
CATALANA D’ESTANQUERS per adqui-
rir, adequar o millorar l’establiment. 
Els estancs associats poden rehabili-
tar, renovar o adquirir l’expenedoria 
en molt bones condicions gràcies 
al conveni de col·laboració que la 
Federació ha formalitzat amb amb-
dues entitats. Es tracta de facilitar 
l’accés al finançament d'operacions 
destinades a inversió, com ara noves 
instal·lacions, ampliació i rehabilita-
ció del negoci, o millores.

Guanyar en competitivitat: 
una aposta per modernitzar 
les expenedories

La voluntat de la Federació és faci-
litar l’accés al finançament per ad-

quirir els locals que es destinen a 
l’expenedoria de tabac, i també per 
millorar els estancs que ja estan en 
funcionament. D’aquesta forma, es 
promou la modernització dels ne-
gocis tot evitant que les botigues 
quedin obsoletes i s’encoratja el sec-
tor associat a fer una posada al dia 
per guanyar en competitivitat.

El marc de col·laboració específic 
estableix unes condicions econòmi-
ques molt favorables de les ope-
racions, i la cobertura de possibles 
carències, que sovint són punts de-
cisoris a l’hora de decantar-se final-
ment per fer o no una inversió en 
l’empresa.

El conveni és, doncs, una eina per 
fomentar que els estancs associats 
inverteixin en els seus establiments 

i convertir-se en negocis més mo-
derns i innovadors, sobretot, i tenint 
en compte, que el nou Reglament 
del tabac contempla la incorporació 
de tercers productes a l’oferta del 
comerç. Tot i que el producte princi-

� L’acord entre la FEDERACIÓ CATALANA D’ESTANQUERS, l’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES (ICF) 
i la societat de garantia recíproca AVALIS es va formalitzar el passat 1 de juny a la 
seu de l’ICF, a Barcelona, entre Josep Ramon Sanromà, conseller delegat de l’ICF, 
Josep Lores, conseller delegat d’Avalis, i en representació dels estanquers de tota 
Catalunya, Josep Servera, president de la Federació Catalana d’Estanquers i 
president del Gremi d’Estanquers de la Província de Tarragona.

Van signar l’acord acompanyats d’Anna Álvarez, directora general d’Inversions 
reditícies i Risc de l’ICF, Julià Vinué, president de la Unió Provincial d’Estanquers 
de Barcelona i també secretari de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de España, 
i Eugeni Rodríguez, president de la Unió Provincial d’Estanquers de Lleida. Els van 
assistir l’assessor legal de la Federació Catalana d’Estanquers, Xavier Tamareu, 
i el seu gerent, Hugo Heusch.

pal és —i seguirà essent— el tabac, 
aquesta nova dimensió del negoci 
pot implicar que ampliem el nombre 
d’articles ofertats i que això exi-
geixi més espai físic disponible al 
comerç per donar-hi cabuda.

ACTUALITAT FEDERACIÓ
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Poden accedir a aquesta línia de 
finançament tots els estancs integrats 
a la Federació Catalana d’Estanquers 
mitjançant les respectives 
associacions provincials



Una línia de préstecs adaptada 
als estancs

L’acord signat a tres bandes preveu 
l’obertura d’una línia de finançament 
dotada inicialment amb 20 milions 
d’euros, ampliables en funció de 
la demanda, per a préstecs ga-
rantits d’imports d’entre 10.000 i 
1.000.000 d’euros per titular, que 
poden cobrir fins al 100% de la in-
versió. Tanmateix, els representants 
comercials d’Avalis recomanen que 
se sol·licitin per un import equiva-
lent al 20-80% de la inversió, per-
què això facilita que els gestors de 
riscos de la mateixa societat conce-
deixin el préstec.

El termini màxim dels préstecs és de 
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 l’adquisició 
de l’expenedoria, i de fins a 5 anys 
—sense possibilitat d’incloure carèn-
cia— per a inversions en millores i 
adequació del local de venda.

Per altra banda, en tractar-se Avalis 
d’una societat de garantia recíproca 
(SGR), el beneficiari de l’aval adquireix 
participacions socials de la SGR en el 
moment de formalitzar l’operació, 
que són reemborsables al venciment 
de l’aval (sistema mutual).

La Federació aconsegueix una 
de les ofertes de finançament més 
competitives del mercat

Els termes negociats per a la conces-
sió del finançament són molt inte-
ressants i a molt bon preu, ja que 
permeten accedir al finançament 
per un interès màxim equivalent a 
l’Euribor a 12 mesos (que aquest es-
tiu ha estat negatiu), més un 2,75% 
d’interessos. 

El marc de col·laboració 
específic estableix unes 
condicions econòmiques 
molt favorables per als 
estancs i la cobertura 
de carències

ACTUALITAT FEDERACIÓ
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Condicions dels préstecs de l’ICF:

P Comissió d’obertura: 0,50% del nominal del préstec.

P Tipus d’interès màxim: Euríbor a 12 mesos més 2,75%.

P Amortització: El préstec s’amortitzarà linealment per períodes vençuts.

P Garanties: Aval pel 100% del principal i 90 dies d’interessos corrents.

P Interès de demora: Tipus d’interès vigent de l’operació + 6%.

Condicions de la garantia d’Avalis:

P Termini: Fins a l’amortització del préstec.

P Comissió d’obertura màxima: 0,50%.

P Sense comissió d’estudi.

P Màxima comissió de risc sobre el principal del crèdit no amortitzat 
   (CAR): 1,25%.

P Mutualitat Avalis: 3% del nominal de la fermança més 1 participació 
   de 200 € en concepte d’alta de soci.

P Garanties: Pignoració de les participacions i qualsevol altra garantia 
   que Avalis consideri necessària en funció del risc de l'operació.

FINALITAT
Adquisició d’expenedories de tabac 
i timbre i projectes d’adequació 
i millora dels locals de venda al 
públic als titulars d’expenedories 
ja existents.

IMPORT
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.

El TERMINI màxim del préstec és:

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.
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ocal per a l'estanc o fer-hi m
illores?

Condicions de l’acord
FEDERACIÓ CATALANA D'ESTANQUERS – AVALIS – ICF



ACTUALITAT FEDERACIÓ

� AVALIS DE CATALUNYA SGR és una societat de 
garantia recíproca participada pel Grup ICF que 
té com a finalitat atorgar avals solidaris a autò-
noms i pimes catalanes per a entitats financeres 
i organismes oficials. Pot garantir les operacions 
de pimes i autònoms que tinguin el seu domicili 
social o actuïn a Catalunya. Durant els seus 12 
anys de vida ha formalitzat 12.096 operacions 
amb 4.703 empreses i autònoms, per un import 
total de 1.141 MEUR. L’any 2015 va signar un 
total de 1.447 operacions per facilitar el crèdit a 
169 autònoms i 622 empreses.

� L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES 
té com a missió facilitar el finança-
ment a empreses i autònoms ca-
talans per contribuir a reactivar 
l'economia, millorar la seva com-
petitivitat 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 as-
pira a convertir-se en banc públic 
d’inversions.

Avalis estén la seva oferta més 
enllà del conveni

La societat ha ampliat la seva oferta 
al col·lectiu estanquer de la Federa-
ció amb altres avals financers, tècnics 
i econòmics dels quals també se’n 
poden beneficiar les associacions 
provincials que formen part de la Fe-
deració, i La Central.

Entre els productes que ofereixen hi ha 
l’aval per al lloguer d’un establiment i 
la compra, leasing i renting de vehicles 
de repartiment i de naus comercials 

Aquestes excel·lents condicions i les 
garanties mútues gestionades per 
Avalis situen aquesta oferta d’entre 
les més competitives del mercat.

Els estanquers que vulguin acollir-se 
al conveni s’han de dirigir a Avalis, 
que els farà un estudi de l’operació i 
aprovarà o denegarà el finançament, 
i hi ha previst organitzar sessions 
informatives a cadascuna de les as-
sociacions provincials per donar a 
conèixer els productes a l’abast dels 
associats.

(magatzems). L’oferta també inclou 
l’aval de circulant mitjançant pòlisses 
de crèdit i altres tipus de finançament, 
com ara préstecs de circulant i línies 
de descompte. En aquests casos, l’aval 
pot cobrir fins al 50% de l’import 
sol·licitat, i el 50% restant queda en 
mans del banc col·laborador. �

L’Institut Català 
de Finances aporta 
els recursos financers 
i Avalis garanteix 
les operacions
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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



La campanya de seguretat Mossos-Federació aconsegueix abaixar els robatoris a 

estancs i s’han desmantellat dues bandes organitzades, però el comerç il·lícit de 

tabac no s’atura i és el punt de màxima atenció.

La vigilància de Mossos a 
estancs continua amb més 
implicació dels jutges

ACTUALITAT FEDERACIÓ

M ossos d’Esquadra ha con-
tinuat amb la vigilància als 
estancs amb la campanya 

d’estiu Gregal 2016, que s’aplica 
també a altres establiments comer-
cials. La primera fase, informativa, 
es va realitzar els darrers deu dies 
de juny, i durant aquest dies Mos-
sos va donar consells de seguretat 
als establiments per prevenir els fets 
delictius més habituals en època es-
tiuenca. En la segona fase, activa des 
de l’1 de juliol i fins al 30 de setem-
bre, s’estan fent accions concretes de 
prevenció dirigides sobretot a establi-
ments en zones d’activitat turística i 
eixos comercials.

Més implicació del Poder Judicial

La campanya promou la coordina-
ció entre el màxim d’actors implicats 
en l’àmbit de la seguretat, una de les 
grans fites de la campanya de la FEDE-

RACIÓ CATALANA D’ESTANQUERS amb 
MOSSOS D’ESQUADRA. En aquest sentit, 
es pot dir que el col·lectiu estanquer 
ja ha començat a recollir els primers 
fruïts i hi ha una col·laboració més 
important del Poder Judicial, una de 
les grans pedres angulars que secunda 
els esforços d’estanquers i policia. 

S’han implicat amb mesures tan im-
portants com l’emissió de mana-
ments d’entrada i escorcoll per als 
agents i ordenar l’ingrés a presó 

dels lladres. L’autorització judicial 
per entrar en un pis privat a Badalona 
que funcionava com un estanc ens de-
mostra com els magistrats són cada 
vegada més sensibles a la proble-
màtica del nostre sector i col·laboren 
de forma més activa que abans.

En el desmantellament del pis, els jut-
ges van permetre entrar a l’habitatge 
dels delinqüents, una mesura impres-
cindible perquè l’operativa fos un 
èxit. També en la investigació dels 

membres d’una banda que cometia 
robatoris amb força a estancs giro-
nins i barcelonins, els jutges van per-
metre que els agents practiquessin 
dues entrades i perquisicions als do-

micilis dels detinguts, que van servir 
així mateix per tancar l’operació.

Aquestes mesures de suport a les 
actuacions de Mossos són crucials 
perquè la campanya de seguretat sigui 
efectiva i s’aturin els robatoris a les nos-
tres botigues i la venda il·legal de tabac.
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ACTUALITAT FEDERACIÓ

Desarticulats grups criminals per 
robatoris amb força i contraban

NOU ROBATORIS AMB FORÇA A 

ESTANCS DE GIRONA I BARCELONA

El maig passat, la Divisió d’Investigació 
Criminal de Mossos va començar a in-
vestigar un grup criminal organitzat 
després de saber que s’havien pro-
duït diversos robatoris amb força a 
estancs, principalment a la demar-
cació de Girona. Els autors estaven 
especialitzats en aquesta tipologia 
delictiva i es valien sobretot del mèto-
de del butró per robar. 

En total es van embutxacar prop de 
180.000 euros, entre tabac i diners 
en efectiu, abans de ser detinguts 
i que el jutge fes entrar a presó a 
5 dels 7 membres de la banda, tots 
romanesos, per pertinença a grup cri-
minal i com a presumptes autors dels 
robatoris amb força. Les poblacions 
afectades van ser Roses, l’Escala, 
Platja d’Aro i Ripoll, de Girona, i Rubí, 
Centelles, Sentmenat, Molins de Rei, 
Castellar del Vallès i Castellbisbal, de 
les comarques barcelonines.

CAU UNA ALTRA BANDA ORGANITZADA 

DE CONTRABAN

La policia andorrana també va des-
mantellar el juliol una banda organit-
zada de contraban de tabac que hauria 
introduït a l’Estat espanyol 7.700 car-
trons valorats en 130.000 euros. 
El transportaven en fardells, traves-
sant la frontera per camins de mun-
tanya no habilitats. Es van detenir 
dos persones, que també van ingres-
sar a presó.

Baixen els robatoris i puja 
el contraban

Mentre els robatoris amb força 
descendeixen, el contraban conti-
nua avançant i s’han disparat les 
intervencions a la duana de la Seu 
d’Urgell, on en la primera meitat 
d’any s'han requisat uns 150.000 pa-
quets, que suposen un 76,3% del 
total de tabac decomissat el 2015. 
També al Port de Tarragona es van 
intervenir 150 cartrons de tabac de 
procedència il·lícita, que contenien 
1.500 paquets, amagats al maleter 
d’un taxi.

UN «PIS-ESTANC» A BADALONA VENIA 

TABAC A GRAN ESCALA 

Un estanc clandestí en un habitatge 
de Badalona venia tabac de contra-
ban —sense etiqueta fiscal— i altres 
articles de fumador, com encenedors 
i paper de fumar, a gran escala. Hi 
arribaven a anar fins a vint clients per 
hora.

Es tracta d’una modalitat de venda 
il·lícita de tabac que el col·lectiu es-
tanquer ja ha denunciat que comença 
a ser «massa» habitual i que s’ha si-
tuat en el punt de mira dels cossos 
de seguretat. En aquesta operació es 
van intervenir prop de 1.600 paquets 
de tabac de contraban de diferents 
marques, valorats en 7.000 euros. Es 
van detenir dues persones de nacio-
nalitat espanyola com a responsables 
d’aquest negoci il·legal. �

El nombre de robatoris amb força a 
estancs ha seguit baixant gràcies a la 
desarticulació de diversos grups criminals

La importància d’invertir en seguretat: 
Mossos va intervenir sofisticats aparells 
que inhibeixen freqüències d’alarmes a 
delinqüents que actuaven a estancs
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Nous terminals, nous productes i nova estratègia de vendes. S’ha incrementat el 

nombre de promotors i de visites als estancs, en una aposta per potenciar els punts 

que tenen terminal.

Nou pla comercial de Loto 
als estancs

� La reunió entre la FEDERACIÓ CATALANA D’ESTANQUERS i 
LOTERIA DE CATALUNYA es va celebrar el passat 4 de maig a 
Barcelona. Hi van assistir Rosa Batalla i Pere Bayascas en 
representació de l’organisme de loteries, i Tino Fanjul, de 
l’empresa NOVOMATIC. I en representació dels estanquers 
de Catalunya: Jaume Gou, president del Gremi d’Estanquers 
de Girona, Julià Vinué i J. M Marcè, president i vicepresident 
respectivament de la Unió Provincial d’Estanquers de 
Barcelona, Eugeni Rodríguez, president de la Unió Provincial 
d’Estanquers de Lleida, i Joseba Gutiérrez, vicepresident 
del Gremi d’Estanquers de Tarragona. Estaven assistits per 
Joaquim Vidal, assessor legal del Gremi gironí, i Hugo Heusch, 
gerent de la Federació.

ACTUALITAT FEDERACIÓ

P er a la companyia NOVOMATIC 

LOTTERY SOLUTIONS —el nou 
proveïdor que proporciona 

els serveis complets de gestió de les 
instal·lacions de Loteria—, l’estanc 
és el canal preferit de venda. Per 
això s’està visitant la xarxa actual 
d’expenedories, amb el compromís 
de, no només de fidelitzar, sinó tam-
bé captar nous punts de venda. 

Els representants de la FEDERACIÓ CA-

TALANA D’ESTANQUERS van visitar la 
seu de LOTERIA DE CATALUNYA, on 
els van presentar la nova companyia 
gestora i el seu director comercial del 
Canal Tradicional, Tino Fanjul, que 
va explicar tot el nou funcionament, 
productes i terminals.

Més promotors i formació 
especialitzada a demanda

Loteria passa d’onze a catorze el nom-
bre de promotors destinats als punts 
de venda de Catalunya. Els comercials 
tenen el compromís de visitar tots els 
estancs del seu canal, i si hi ha algun 
estanc interessat en tenir Loto, ho es-
tudiaran de manera preferent. Aquestes 
visites se sumen a les altres onze que hi 
ha programades de fer al llarg de l’any 
a les expenedories que tenen terminal. 

Pel que fa a la Grossa, l’estratègia se 
centra en la desaparició progressiva 
de la seva venda en els petits comer-
ços —llevat els estancs—, i potenciar 
la seva comercialització en els que 
tenen terminal de Loto (recordem 
que la Grossa es pot vendre sense 
tenir-ne terminal),  i en els grans co-
merços (amb o sense terminal).

L’organisme de loteries va aten-
dre també una «vella» demanda del 
col·lectiu i va oferir formació espe-
cialitzada per als estanquers que ho 
vulguin i així ho demanin.

Repesca per
a la Grossa 

També com a resposta a una «vella» 
i insistent demanda de la Federació, 
Loto va informar que estan estudiant 
fer un segon sorteig, una «repesca» 
de la Grossa, que voldrien fer cap a 
l’abril. La Federació va mostrar cert 
desacord amb la data, tot insistint en 
què és massa tardana i en què el que 
convé és que la gent trobi les butlle-
tes del nou sorteig disponibles per 
comprar-les quan vagi a cobrar els 
premis de la Grossa al gener. �

La Federació Catalana d’Estanquers es va reunir en repre-
sentació dels estanquers de tota Catalunya amb Loteria de 
Catalunya, l’organisme públic català de jocs d’atzar.

� BARCELONA - SEGON TRIMESTRE DE 2016
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Els estancs és el 
col·lectiu que 
ha venut més 
premis, i molt 
importants

Loteria de Catalunya enfoca la seva 
acció en els estancs
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La seguretat als estancs, el contraban 

i la visibilitat de les marques van centrar 

l’atenció de l’assemblea lleidatana.

La Guàrdia Civil, 
convidada destacada de 
la 38a assemblea de la UPELL
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DIA: Diumenge, 24 d'abril de 2016.

HORA: 11.00 h.

LLOC: Restaurant Palermo, ciutat de Lleida.

TAULA PRESIDENCIAL: Eugeni Rodríguez 

(president de la Unió Provincial d’Estanquers 

de Lleida), Julià Vinué (president de la 

Unió Provincial d’Estanquers de Barcelona 

i secretari de la Unión de Asociaciones de 

Estanqueros de España), David Juanhuix 

(vicepresident del Gremi d’Estanquers de 

Girona), Joseba Gutiérrez (vicepresident 

del Gremi d’Estanquers de la Província de 

Tarragona), Edgar Gasol i Maria Eugènia 

Duque (vicepresident i secretària 

respectivament de la Unió Provincial 

d’Estanquers de Lleida).

CONVIDATS D’HONOR: 

Alberto Blanco i Jorge Raúl Sáez, del cos de 

la Guàrdia Civil.

Josep Antón Rodríguez, Mònica Font i Jordi 

Cortasa, del cos de Mossos d’Esquadra.

ESTANCS REPRESENTATS: 

55 estancs (71 assistents).

LA FITXA

La presència, per primer cop, de 
membres de la Guàrdia Civil en una 
assemblea d’estanquers de Lleida per 
explicar al sector la situació i evo-
lució del contraban a la demarcació 
lleidatana, i en especial a Andorra i 
a la Seu, va ser tot un encert que va 
brindar als estanquers l’oportunitat 
de fer-los preguntes in-situ.

Els assistents van seguir amb molta 
atenció la ponència dels agents, cen-
trada principalment en les aprensions 
i en com actuen a la frontera, després 
que Eugeni Rodríguez, president de 
la Unió Provincial d’Estanquers de 
Lleida (Upell), obrís l’acte tot mani-
festant el seu desig que fos una as-
semblea «d’allò més participativa» i 
va exhortar els assistents a fer tantes 
preguntes com consideressin neces-
sàries: «no vull que sortiu amb cap 
dubte d’aquí», va reiterar.

Nova figura en l’organigrama 
lleidatà

Dit això, i una vegada que M. Eugènia 
Duque, secretària de la Upell, va ha-
ver enllestit els tràmits d’aprovació de 
l’acta de l’assemblea anterior, i Edgar 
Gasol, tresorer, va haver exposat els 
comptes de 2015 —que es van aprovar 
conjuntament amb els pressupostos 
de 2016—, es va proposar una modi-
ficació estatutària per introduir la nova 
figura de vicepresident segon per do-
nar suport al president. D’aquesta ma-
nera, Edgar Gasol, fins aquell moment 
tresorer, va passar a ocupar aquest nou 
càrrec, i al seu torn Ester Millet, fins 
llavors vocal, el càrrec de tresorera.

La junta ha considerat que aquest can-
vi és necessari per facilitar l’assistència 
a reunions i sessions de treball quan 
hi ha una coincidència en el temps o 
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quan algun dels màxims càrrecs de 
l’entitat no hi pot assistir. 

Actuacions contra el contraban 
a les comarques lleidatanes

Rodríguez va considerar un encert 
convidar el tinent Alberto Blanco, 
cap de Resguard de la Duana de la 
Farga de Moles a explicar com ac-
tua aquest cos de seguretat en rela-
ció amb el tràfic il·legal de tabac, tot 
il·lustrat amb imatges explícites de 
contrabandistes capturats in fraganti. 
Acompanyava al tinent, assegut a 
primera fila entre el públic, el capità 
Jorge Raúl Sáez, cap de la Companyia 
de Balaguer.

Els assistents van seguir amb molta 
atenció la ponència sobre el con-
traban, que va versar principalment 
sobre com actuen a la frontera i les 

aprensions. Blanco va fer una expli-
cació —que va il·lustrar amb imatges 
i vídeos recents dels dos mesos an-
teriors— sobre les tres principals 
tipologies de contrabandistes, 
sobretot amb Andorra i la Seu: els 
de poc volum, que transporten pa-
quets de tabac adherits al cos amb 
cinta adhesiva o bé dins de maletes, 
cotxets de nadó, pots de detergent o 
en amagatalls al cotxe, per posar-ne 
només uns exemples; els grans trafi-
cants, que disposen de recursos per 
modificar vehicles de gran tonatge i 
amagar centenars de cartrons, per 
exemple, al dipòsit de combustible 
prèviament alterat; i el contraban 
de supervivència, que són persones 
que s’arrisquen a carregar motxilles 
amb el màxim de cartrons que hi cà-
piguen i a fer a peu la travessa en-
tre Andorra i Catalunya, d’unes dues 
hores.  

Ajuda de la llei per combatre 
el tràfic il·legal

El tinent també va explicar que grà-
cies a les modificacions de la Llei del 
contraban de 2011 i 2015, molts tra-
ficants s’ho pensen dues vegades 
abans d’actuar, per l’enduriment de 
les sancions econòmiques —ara pe-
nalitzen bastant més en proporció al 
valor de la mercaderia comissada i es 
poden embargar els béns personals 
per cobrir l’import de la sanció—, i 
perquè hi ha pena de presó més fàcil-
ment: és pot arribar de seguida a una 
pena de dos anys. Tot això ha causat 
un efecte dissuasiu, en especial en 
els contrabandistes no professionals.

Davant la qüestió de quantificar el 
contraban, Blanco va afirmar que és 
un concepte subjectiu perquè només 
es pot fer amb aquell que s’ha detec-
tat, però no es pot conèixer el que 
arriba al seu destí. En aquest sentit, 
tot i que els punts fronterers amb An-
dorra i França són el que s’anomenen 
«punts calents», una de les captures 
més grans que s’ha fet a l’Estat ha tin-
gut lloc al port de Barcelona. Aquest 
és, junt amb els ports de Tarragona i 
València i les fronteres amb Andorra 
i Gibraltar, una de les principals en-
trades de tabac de contraban al país.

La qüestió de la seguretat, 
omnipresent a l’assemblea

La Guàrdia Civil no va ser l’únic cos 
de seguretat present a la trobada 
anual dels estanquers lleidatans. Pre-
vi a la seva intervenció, els Mossos 
d’Esquadra van exposar la campanya 
de seguretat començada el darrer tri-
mestre de 2015.

Amb el suport d’una presentació en 
pantalla, el sotsinspector Josep Anton 
Rodríguez, de la Regió Policial del 
Pirineu Occidental, en línia amb les 
exposicions que altres agents del cos 
havien fet a les assemblees de Girona, 
Tarragona i Barcelona, va explicar la 
feina desenvolupada en el marc de la 
campanya de seguretat desenvolupa-
da a tota Catalunya.

La campanya és una acció estratègi-
ca organitzada i coordinada conjun-
tament entre Mossos d’Esquadra i la 
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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

Amb 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.

Federació Catalana d’Estanquers. En 
els darrers 12 mesos s’han triplicat 
les reunions entre les dues organit-
zacions, s’han fet més de 1.500 visi-
tes de patrulles i 262 trobades més 
profundes a estancs de tot Catalunya 
—Mossos ha explicat estanc per es-
tanc les mesures incloses al Protocol 
sobre directrius i mesures de segu-
retat als estancs, formalitzat entre 
la Conselleria d’Interior i la Federació 
Catalana d’Estanquers.

El sotsinspector Anton va exposar les 
principals actuacions: intensificació de 
les reunions de seguiment amb el Gre-
mi lleidatà i la Federació, el disseny i 
repartiment dels 3.000 díptics als es-
tanquers i les jornades de formació.

La prevenció, clau de la campanya 
de seguretat

L’agent Mònica Font, de la mateixa 
regió policial, va continuar amb la 
presentació i va explicar les mesures 
preventives i recomanacions de se-
guretat que recull el díptic, tant físi-
ques com d’actuació dels estanquers 
(vegeu requadre), i va fer una parti-
cular recomanació: no parlar mai da-
vant de tercers de quins sistemes 
de seguretat disposem a l’estanc. I 
no fer cas de si una persona va vesti-
da d’una o altra manera, o de si parla 
amb més o menys correcció, per sos-
pitar-ne o no, ja que es donen força 
casos de gent que no aixeca cap sos-
pita i resulten ser lladres.

Per acabar l’exposició de Mossos 
d’Esquadra va intervenir l’agent Jordi 
Cortasa, de la Regió Policial de Po-
nent, que va descriure els sistemes 
de robatori més freqüents als es-
tancs de Catalunya: l’«obrellaunes», 
l’«encastament», i en menor mesura, 
el «butró».

Repàs de 2015: canvis positius

En l’informe del president es va re-
passar l’exercici anterior, començant 
per la modificació del Reglament. 
D’aquí Rodríguez va destacar la pos-
sibilitat de fer una gestió delegada 
dels PVR i va recordar que la Upell 
i resta d’associacions de la Federa-
ció Catalana d’Estanquers disposen 
d’una etiqueta adhesiva adaptada 
a cada demarcació per indicar que 
una màquina està en gestió dele-
gada. L’objectiu és facilitar la feina 
d’inspecció, perquè aquesta informa-
ció no figura en cap dels documents 
oficials d’autorització de la màquina 
expenedora, i això fa que sigui del tot 
impossible saber si la màquina es tro-
ba en gestió directa o delegada.
 
El president va informar que la Guàr-
dia Civil coneix i està informada de 
l’existència i finalitat d’aquest ad-
hesiu i «recomano que ens el de-
maneu», de la mateixa manera que 
també va recomanar deixar dins 
de la màquina la còpia blava de la 
sol·licitud de permís de PVR perma-
nentment, per facilitar la tasca de 
comprovació.

Una altra modificació que es va ins-
taurar plenament el 2015 va ser la 
venda de tercers productes, i Rodrí-
guez no es va estar d’incidir en què 

Recomanacions 
de Mossos d’Esquadra

Mossos va 
recomanar no 
parlar mai davant 
de tercers de 
quins sistemes 
de seguretat 
disposem a 
l’estanc
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«sempre que se n’incorpori un de 
nou, cal comunicar-ho al Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos 
(CMT), encara que no calgui autorit-
zació prèvia». Finalment, va recordar 
que aquesta formalitat no és ne-
cessària si es disposa de llicència 
d’estanc complementari.

Tot seguit, Eugeni Rodríguez va 
mostrar els gràfics d’evolució de les 
vendes. Tot i que la província de Llei-
da ha baixat un 20,5 % entre 2009 i 
2015, es dóna la circumstància que 
en el darrer any les vendes gairebé 
es van mantenir. Per això el presi-
dent va expressar que «no estem, per 
tant, tan malament, malgrat els pals 
a les rodes que ens posen des de tot 
arreu».

Jocs d’atzar, pros i contres

Pel que fa a Loteria de Catalunya, 
i en especial al sorteig de la Grossa 
Cap d’Any, Rodríguez es va mos-
trar satisfet perquè gairebé totes les 
millores introduïdes són les que el 
col·lectiu estanquer va proposar, i 
va recordar que l’any anterior es van 
repartir més de vint-i-cinc mil euros 
de comissió entre els estanquers 
associats a la Upell que venen jocs 
d’aquesta entitat.

En canvi, la loteria de Nadal de la 
Upell és —en paraules de Rodrí-
guez— «una pedra a la sabata», i 
va «estirar les orelles» als estanquers 
perquè facin un esforç més important 
per vendre aquestes butlletes, que 
suposen una font d’ingressos impor-
tant per a l’associació. «Sou expene-
dors de tabac, però també bons vene-
dors, i necessitem que us involucreu 
amb el mateix ímpetu en la venda de 
la loteria de Nadal, com ho feu amb 
la venda de tabac. El benefici que en 
traiem és vital per a l’associació», va 
afirmar amb contundència.

Paral·lelament, el president lleidatà 
va avançar que la Federació Catala-
na d’Estanquers està treballant per 
aconseguir un acord similar amb 
la ONCE. Fernando Liñares, super-
visor de la zona Nord i responsable 
de gestió de Lleida i Tarragona de la 
ONCE, va fer una breu xerrada sobre 
aquesta institució, que als estancs 
comercialitza tres línies de joc per 
augmentar el valor del tiquet mitjà de 
l’establiment i fer que hi entri un pú-
blic diferent.

Rodríguez: «Cal que us involucreu en la 
venda de loteria de Nadal; el benefici que en 
traiem és crucial per a la nostra associació»



ASSEMBLEA GENERAL LLEIDA

Llorenç Navamuel va advertir dels perills de les alarmes sense fils.

24 

Relacions amb les forces de l’ordre 
i les institucions

Com es va demostrar en les interven-
cions de Mossos d’Esquadra i de la 
Guàrdia Civil, el president va afirmar 
que hi ha una bona sintonia entre la 
Unió i els cossos de seguretat, tot i 
que va reconèixer que «de vegades 
ens fa por quan entra la Guàrdia Civil 
a l’estanc. Però si ho tenim tot bé —
va continuar— no hi haurà cap pro-
blema». 

Tot seguit va entrar a parlar del Comi-
sionado para el Mercado de Tabacos, 
i tant les explicacions com les pre-
guntes dels associats van centrar-se 
molt especialment en la qüestió dels 
perjudicis que causen les demores 
dels tràmits d’aquest organisme i la 
visibilitat de les marques. 

Neutralitat i visibilitat de 
les marques 

Arribats a aquest punt, Julià Vinué, 
secretari de la Unión de Asocia-
ciones de Estanqueros de España 
(UAEE) i president de la Unió Provin-
cial d’Estanquers de Barcelona, va 
intervenir per parlar del principi de 
neutralitat, tan en voga arran de les 
circulars de novembre de 2015 que 
van desembocar en les inspeccions a 
les grans tabaqueres. 

Vinué va aclarir que la circular té per 
objectiu acabar amb els establiments 
que no respecten suficientment 
aquest principi i estan inundats de 
rètols, anuncis i colors d’una marca 
concreta, una pràctica contrària a la 
condició de ser expenedor. I això ara 
inclou l’ús del mobiliari destinat a ex-
posició, que actualment no pot lluir 
noms, símbols ni altres elements dis-
tintius de cap marca, ni ostentar una 
il·luminació que diferenciï una marca 
per sobre de la resta.

Davant dels dubtes i consultes plante-
jats, Vinué va donar un consell «vàlid 
per a tots els estanquers i per a tots 
els productes: heu d’entrar a l’estanc 
com si fóssiu un client, mirar-vos-el 
amb calma i preguntar-vos: “predomi-
na més una marca que la resta?”; si és 
que sí, ja us heu contestat vosaltres 
mateixos».

L’única excepció són les publicitats 
i promocions temporals de les mar-
ques que es facin al nostre estanc a 
instàncies de les tabaqueres (que han 
d’obtenir l’autorització prèvia del Co-
misionado), i que s’han de fer sense 
discriminació: és a dir, si permetem 
la promoció a algunes marques, tam-
bé ho hem de permetre a les altres 
(no en podem afavorir unes per sobre 
de les altres).

El president lleidatà va recomanar 
que per a més seguretat, els estan-
quers poden demanar a la companyia 
que vol posar el suport promocional 

el document conforme s’ha presen-
tat la campanya o el producte al 
CMT, i el vistiplau corresponent.

Els perills de les alarmes 
inadequades

A continuació va prendre la parau-
la Llorenç Navamuel, assessor de 
seguretat de la Federació Catalana 
d’Estanquers, que en aquesta ocasió 
va centrar el seu discurs en una breu 
però clara intervenció sobre els perills 
de contractar alarmes que funcio-
nen amb tecnologia sense fils i que 
no estan pensades per a comerços.
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Navamuel va explicar que aquests sis-
temes són molt fàcils d’inhibir i que 
els lladres saben com fer-ho, alhora 
que són alarmes poc fiables i sovint 
es dóna el cas que, tot i no estar in-
hibides, no funcionen correctament. 
Per tant, va remarcar la idea —que 
van reiterar els Mossos d’Esquadra— 
que l’alarma d’un estanc ha de ser 
cablejada, ja que això aporta alimen-
tació elèctrica continuada als detec-
tors volumètrics, alhora que disposen 
d’un senyal de retorn gràcies al qual 
la central d’alarmes pot adonar-se de 
si s’ha tallat el subministrament elèc-
tric, i actuar en conseqüència.

Dinar de germanor

Un cop acabades totes les interven-
cions, el president lleidatà va agrair 
als assistents la seva presència i va 
demanar-los fer de portaveus de la 
Upell i explicar als associats que no 

van poder assistir a la reunió «que a 
les assemblees es parlen i resolen co-
ses, i que val la pena anar-hi». 

Dit això, el president Rodríguez 
Cucurull va convidar tothom a dirigir-
se cap a la carpa situada als jardins 
del restaurant per gaudir d’un me-
rescut refrigeri i aperitiu, després 
de la intensa jornada d’atenció i 
debat en defensa del col·lectiu. Els 
seixanta-tres comensals van aca-
bar aquest dia de treball i celebra-
ció amb un àpat de germanor que 
van aprofitar per intercanviar opi-
nions, conèixer-se més bé i gaudir 
del monòleg de l’humorista Miguel 
Ángel Marín.

Abans de marxar cap a casa, els es-
tanquers presents van rebre un ob-
sequi de cortesia de l’associació, 
colofó de la trenta-vuitena assemblea 
dels expenedors lleidatans. �

Navamuel va insistir en evitar les alarmes 
sense fils i apostar per les cablejades, que 
poden garantir una alimentació elèctrica 
continuada als detectors volumètrics



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.
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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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Més d’una cinquantena d’expositors van participar a la Fira, coincidint 

amb la 45a Festa del Gremi d’Estanquers de Girona. Es van presentar 

productes de fumar revolucionaris, sense tabac ni nicotina, 

i els productes més novadors de cada marca.

La III Fira del Tabac de Girona, 
un referent de les trobades 
del món del tabac de tot l’Estat

L’única fira de tabac que es fa a l'Estat 
espanyol es va celebrar a la masia 
gòtica dels acreditats germans Roca, 
al llarg d’una jornada de reivindica-
ció estanquera que es va convertir en 
tota una festa del món del tabac. I és 
que, pels moments que viu el sector, 
la Fira s’ha convertit en un espai de 
trobada entre tots els agents que 
envolten l’esfera del món del tabac: 
expenedors, empreses tabaqueres, 
de productes complementaris, dis-
tribuïdors, fabricants, marquistes, i 
la indústria en general. Tots ells han 
trobat en la Fira un esdeveniment fes-
tiu i alegre on compartir experiències 
i alhora un esdeveniment dissenyat 
per establir contactes professionals, 
tastar productes i descobrir de pri-
mera mà les novetats del mercat.

Per tercer any consecutiu, es va cele-
brar junt amb la concorreguda Festa 
del Gremi d’Estanquers de la provín-
cia, en la seva 45a edició. Es va arro-
donir amb un aperitiu al nou espai del 
Mas Marroch, l’Àgora, i amb un dinar 
de germanor —ambdós de la cuina 
dels germans Roca—, que va supe-
rar absolutament totes les expec-
tatives d’assistència. Tot plegat, 56 
expositors, 173 visitants, 81 estancs 
representats, i 243 comensals.

El 2016, l’any de consolidació 
de la Fira 

El 2016 s’ha presentat com l’any de 
consolidació de la Fira, que ha esde-
vingut un element d’unió i de comu-
nicació entre els estanquers i totes 
aquelles empreses i serveis especial-
ment relacionats amb el tabac. A ban-

da de comptar amb la representació 
de marques bandera i importants 
fabricants i distribuïdores, també 
hi van tenir representació desenes 
d’expositors amb productes i serveis 
que els estancs poden comercialit-
zar o requerir, com ara: màquines de 
vènding, de cobrament i pagament 
automàtic, software de gestió de 
l’estanc i les vendes, assegurances, 
assessors, elements de seguretat, i 
articles de fumador de tot tipus, en-
tre altres.

La mostra, organitzada pel Gremi gi-
roní, va constituir un èxit indubtable i 
va soberguejar totes les previsions de 
públic i d’empreses participants. Un 
èxit que el Gremi atribueix als bons 
resultats de les edicions prèvies, a 
l’ampliació de l’horari d’exhibició, i 
al fet que s’hagi obert la Fira a estan-
quers federats de tota Catalunya. 

I alhora, perquè per a les empreses 
és una oportunitat professional 
única per arribar directament a 
l’estanquer en un sector molt regu-
lat que ofereix poques possibilitats 
de promocionar i publicitar els pro-
ductes. 

Per una banda, es disposa d’un es-
pai obert, però d’accés privat, que 
permet als estanquers avaluar di-
rectament els productes que se’ls 
ofereixen. I per altra banda, és una 
passarel·la directa entre el venedor 
del producte —l’estanquer— i el seu 
proveïdor, fets tots ells que també 
contribueixen al seu èxit.

De nou, la repercussió que l’esde-
veniment ha tingut en el sector ha 
estat forta i s’han continuat rebent 
peticions d’assistència de dins i fora 
de Catalunya.
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La Fira també innova

En aquesta edició hi va haver novetats 
molt interessants, tant pel que fa al for-
mat i activitats com en el plantejament 
físic, gràcies a la reubicació de la mos-
tra en el tot just remodelat espai del 
Mas. Petits grans canvis que han supo-
sat una posada al dia i una actualitza-
ció que la simplifica i millora d’acord 
amb el seu funcionament actual. 

OBERTURA ALS ESTANQUERS DE TOTA 
CATALUNYA. Amb l’impacte positiu 
de les edicions anteriors i les 
peticions d’assistència rebudes 
—inicialment, la mostra anava 
dirigida exclusivament als asso-
ciats assistents a l’assemblea del 
Gremi—, es va plantejar recon-
siderar-ne el format; així doncs, 
enguany es podien sumar a la Fira 
els companys estanquers de la 
resta de Catalunya associats i con-
vidats per la Federació Catalana 
d’Estanquers (Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona).

AMPLIACIÓ DE L’HORARI. En edicions 
anteriors, la concomitància de la 
mostra amb l’assemblea general 
del Gremi —aquest ha estat el 
primer any en què s’ha desvinculat 
aquest acte formal de la festa 
anual i de la Fira— no deixava 
temps suficient per visitar pausa-
dament els expositors i concloure 
tractes sense presses. Aquest any 
l’horari es va estendre des de les 
11 h del matí i fins ben entrada 
l’hora de l’aperitiu, de tal manera 
que es va disposar del temps 
suficient per atendre als estanquers 
interessats en els productes 
exposats amb més intimitat i 
tranquil·litat. Un matí reservat per 
passejar i gaudir de la fira i conver-
sar tranquil·lament amb les empre-
ses, tot assaborint un dia de tabac 
amb els companys del sector. 

MÉS ACTIVITATS AL NOU ESPAI 
SPEAKERS CORNER. Les activitats de 
la Fira no han parat de créixer i 
es va habilitar per a les empreses 
un espai destinat exclusivament 
a fer-hi exposicions públiques 
i demostracions de productes i 
serveis. Els estanquers podien 
assistir-hi gratuïtament i sense 
reserva prèvia, i aprofitar per 
indagar directament sobre 
aspectes concrets dels productes i 
obtenir informació a la que 
habitualment no es té accés.

NOVA UBICACIÓ QUE TRIPLICA 
L’ESPAI. La part corresponent 
als jardins de la finca va ser de 
nou l’escenari escollit per ubicar 
físicament els expositors, però 
en aquesta ocasió els participants 
van disposar d’una zona molt 
més àmplia i agradable gràcies 
a la nova distribució, que 
gairebé triplicava l’espai destinat 
a la mostra. Una mesura molt 
aclamada que el president del 
Gremi, Jaume Gou, ja havia 
anunciat a l’assemblea del març.
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La Fira del Tabac 
va ser nominada a la 
«Millor iniciativa 
en estancs» en els 
«Premis professionals 
La Boutique del 
Fumador» del 2015
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Per altra banda, els agremiats també 
van estrenar l’Àgora, el nou espai per 
a aperitius del Mas Marroch, una es-
fera de vidre lluminosa on es podien 
fumar tranquil·lament els productes 
d’interès. Per accedir-hi, això sí, era 
imprescindible lluir una polsera que 
es lliurava a la zona d’acreditació a 
aquelles persones que es quedaven a 
gaudir de l’aperitiu i el dinar.

La remuntada del sector 
fa créixer el nombre de marques 
representades

Cigarretes, tabac d’embolicar i entu-
bar, tabacs de sisha, cigars, purets, 
noves modalitats de tabac... Les ta-
baqueres es van valdre de la mostra 
per afermar o donar un nou impuls 
a marques que ja comercialitzen amb 
èxit, presentar productes novadors 
curosament escollits, les novetats 
previstes de treure al mercat, pro-
ductes de recent introducció, i també 
clàssics reinventats: novetats en les 
cigarretes i cigars més consolidats 
als quals s’ha donat un nou format 
de venda, un nou disseny, una nova 
línia de comercialització... No hi van faltar companyies bandera 

com BAT, Imperial Tobacco, Philip 
Morris i JTI acompanyant a distri-
buïdores, fabricants i empreses amb 
propostes innovadores i productes 
que s’han sofisticat. La diversitat i la 
qualitat van imperar a la mostra, amb 
una llarga llista de productes que van 
rebre una acollida excel·lent.

El tabac d’embolicar i d’entubar, dues 
modalitats de fumar que continuen 
en voga, van tenir-hi també una forta 
representació i alguns expositors van 
ensenyar en directe com elaborar cigar-
retes d’entubar i embolicar picadura: 
petits «tallers» que ajuden a posar-se al 
dia i conèixer bé el producte que es ven.

LLISTAT D’EMPRESES 2016 – III FIRA del TABAC de GIRONA

TABACAT 
BAT – BRITISH AMERICAN TOBACCO
LANDEWYCK - ENERGY 
T.C.I. NAKHLA
STG - SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP
DAVIDOFF
LOTERIA DE CATALUNYA
LOGISTA
LOGISTADIS
IBERTABAC
TELECTA
DEALBERRY
IMPERIAL TOBACCO
TABACALERA
EXCLUSIVES 2R
NOVASERVIS
PROMOTABAC
TOBACCOLAND
TOTENCOM
LK BITRONIK
PREMIUM BRANDS
SATIVO/HYDROPLANET
COMET
ESTANCLICK/TREXPER

GESTANCO
PROTEC
GM VENDING
PMI - PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
SMOKING
CANALS & MUNNÉ 
DINTTI
GLOBAL PREMIUM
RASTA
CAIXABANK
INOXMETAL VARGAS
EL GUAJIRO
BÁRYMONT Y ASOCIADOS
JTI – JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL
COMERCIAL NIM
CELLER ROIG PARALS
CAVA ROCA i MOOMA CIDER
MILO
ARTOBACCO – DOS SANTOS
TABACS ELECTRÒNICS
E-LUX
ORBIT
GIRONA PIPA CLUB
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La Fira és un 
marc dissenyat per 
establir contactes 
professionals i 
descobrir de 
primera mà les 
novetats del mercat
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En el món del tabac de pipa, els es-
tanquers van tenir l’honor de comp-
tar amb un expert col·leccionista i pi-
pafumador del Girona Pipa Club, que 
va presentar els propers campionats 
que se celebraran a la província: la IV 
Fumada de Maçanet de Cabrenys, la 
Word Cup Spain (XVII Copa del Món) 
i el XXV Campionat d'Espanya de 
fumada lenta, tots ells a Maçanet de 
Cabrenys el 2016 i 2017.

Els canvis normatius obren 
noves perspectives

Els canvis legals introduïts en els dar-
rers dos anys han comportat una 
transformació considerable en el sec-
tor que ha modificat les característi-
ques comercials dels estancs, alhora 
que ha obert noves línies de treball 
i generat noves necessitats. Tot això 
va quedar reflectit a la Fira, amb la 
presència d’empreses que donen res-
posta a aquestes noves perspectives, 
com ara proveïdors de productes ara 
comercialitzables o que les noves 
lleis exigeixen als estancs.

En el camp de la innovació tecno-
lògica es va poder observar el fun-
cionament, per exemple, de nous 
programes de tecnologia puntera de 
gestió de l’establiment (readaptats 
arran de normes com la d’obtenir 
les dades de vendes amb el pinxo o 
pen drive en les inspeccions); màqui-
nes expenedores controlades amb 
software de telemetria, i sofisticats 
sistemes de seguretat per a l’estanc 
amb tecnologies de darrera genera-
ció. El mercat estanquer també ha 
despertat un fort interès en el sec-
tor de les màquines amb sistemes 
d’autopagament; és a dir, quan el 
client fa per si mateix, mitjançant la 
màquina, tot el procés de cobrament

Presentacions a l’Speaker’s Corner 
Com a novetat, es va adequar un espai del passeig firal destinat a fer-hi 
exposicions públiques de productes i serveis. Les següents empreses van 
presentar breument els productes que havien escollit i van demostrar en 
directe, quan això era possible, com funcionaven.

TELECTA Empresa que es dedica a instal·lar i gestionar 
sistemes de seguretat. Va presentar solucions de seguretat 
amb sistemes d’alta definició, bàsicament càmeres.

GLOBAL PREMIUM – DINTI Presentació de les cigarretes 
Slim Eva, Global Natural i les novetats referents als seus 
productes Mascotte.

LK BITRONIC Va parlar de les novetats més rellevants de la 
propera actualització del programa, que inclou apartats 
integrats per fer gestions amb els portals de Global Premium 
i Estanclick, i el mòdul «Centre d’informes».

E-LUX La marca gironina de líquids per a cigarreta electrònica 
va presentar en primícia un producte per a shisha pensat 
per poder ser fumats en bars i establiments d’hostaleria, 
ja que no porta cap component de tabac ni de nicotina.

BÁRYMONT & ASOCIADOS Experts en planificació financera. 
L'empresa va parlar de productes financers centrats en 
la jubilació i va oferir els seus serveis d’assessorament 
personalitzat i imparcial.

ESTANCLICK Distribució de producte complementari 
mitjançant un portal exclusiu per als estancs. L’empresa 
va presentar la seva plataforma digital amb una àmplia 
gamma de productes, notícies i continguts d’interès per a les 
expenedories.

DEALBERRY Empresa de software de telemetria. Van presentar 
un sistema de gestió remota de màquines de tabac amb 
telemetria que permet portar un control estricte de tot el 
que passa a les màquines de tabac sense sortir de casa.
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Una mica d’història
I Fira del Tabac

» La Fira va néixer l’any 2014 com a resposta a la voluntat de posar 
en comú les necessitats dels estanquers i de les empreses tabaqueres.

» Aprofitant el «boom» de les picadures, es fan tallers de tabac 
d’embolicar i entubar i també s’intenta rellançar l'interès de l’estanquer 
pel món dels cigars amb la presència d’un torcedor que elabora cigars 
en directe.

» S’hi exposen únicament productes de tabac.

II Fira del Tabac
» Es dóna un pas més en la projecció de la Fira i s’amplia el ventall 

de productes i serveis per a estancs.
» Es dupliquen el nombre i l’espai destinat a expositors i s’amplia 

l’horari de la Fira.
» El bon funcionament i la necessitat d’un esdeveniment d’aquestes 

característiques fan augmentar el nombre de participants —expositors 
i estancs— en un 49%, gairebé el doble que en l’edició anterior.

III Fira del Tabac
» Es desvincula la Fira de l’assemblea general del Gremi, que se celebra 

a part en una altra data.
» S’amplia l’horari i s’obre l’accés a la Fira a estanquers federats de 

tota Catalunya.
» S’introdueix l’Speaker’s Corner, el nou espai d’exposicions i 

demostracions de productes.
» Es gairebé triplica, respecte a la primera edició, l’espai destinat a 

expositors.

del producte sense la intervenció de 
cap altra persona. Així doncs, els 
assistents van poder comprovar in 
situ com són aquests dispositius de 
pagament, així com examinar els 
nous terminals de Loteria de Ca-
talunya, en implantació als estancs 
des del passat mes d’abril.

Logistadis i altres petites i mitjanes 
empreses de distribució van pre-
sentar complements i accessoris del 
tabac, productes selectes i articles 
de fumador diversos, alguns d’ells 
abans considerats de venda comple-
mentària però que ara són habituals 
a l’oferta d’un estanc.

I l’èxit indiscutible dels no-clàssics 
se’l va endur, sens dubte, la picadu-
ra de sisha, que enguany va incloure 
la presentació d’un producte total-
ment innovador, sense nicotina ni 
tabac, patentat per l’empresa gironi-
na E-lux. Com en altres ocasions, un 
artesà va fer demostracions de l’art 
de preparar aquestes catximbes que 
ja fa temps que estan de moda. 
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La Fira va culminar 
amb un «Viatge a l’Havana»  

La III Fira va concloure, i va començar 
la 45a Festa del Gremi. El president 
del Gremi d’Estanquers de Girona, 
Jaume Gou, va donar pas a un llarg 
aperitiu al nou espai Àgora i a l’àpat 
de germanor, ambdós de la mà del 
Celler de Can Roca, tres estrelles 
Michelin i segon millor restaurant del 
món en la valoració de la publicació 
Restaurant.

Es van sobrepassar absolutament 
totes les previsions d’assistència 
d’estanquers i expositors a la cele-
bració, que va finalitzar amb el «Viat-
ge a l’Havana», les famoses postres 
dels germans Roca que emulen el Par-
tagás sèrie D número 4: un gelat que 
conté una barreja d'espècies que 
replica el sabor d’aquest clàssic 
havà. Amb aquest acte es va donar 
per conclòs l’esdeveniment, una mos-
tra més de la bona unitat del Gremi i 
la seva relació amb la indústria.

Les explicacions de les cigarretes 
electròniques i els seus líquids i com-
plements van ser l’aposta d’alguns 
dels petits tallers i exhibicions im-
provisats a demanda del públic, a 
qui encara esperava un torcedor de 
cigars al final del recorregut firal. 
L'empresa Artobacco va portar a la 
Península un mestre que va elabo-
rar en directe els cigars de forma 
tradicional a partir de la fulla sence-
ra i seca del tabac, davant dels ulls 
dels espectadors.
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ACTUALITAT PROVÍNCIES

La protecció de dades 
als estancs de Barcelona, al dia
La UPEB manté un acord amb Lant Abogados que afavoreix el compliment de la 

normativa de protecció de dades de tots els associats en condicions immillorables i 

que facilitarà l’adaptació al nou Reglament europeu que ha entrat en vigor. 

� BARCELONA  – SEGON TRIMESTRE DE 2016

L a Unió Provincial d’Estanquers 
de Barcelona (UPEB) va esta-
blir un marc de col·laboració 

amb l’empresa LANT ABOGADOS, que 
ofereix als associats un servei que fa-
cilita el compliment de la normativa 
internacional i estatal en matèria de 
protecció de dades amb unes condi-
cions molt avantatjoses.

El Parlament Europeu va aprovar la 
passada primavera el nou Reglament 
2016/679/CE, relatiu a la protecció 
de les dades personals de les per-
sones físiques i a la lliure circula-
ció d’aquestes dades, que no es co-
mençarà a aplicar efectivament, però, 
fins al segon semestre de 2018.

Els estancs disposem de dos anys, 
doncs, per adaptar-nos als canvis 
que incorpora i donar compliment a 
les noves obligacions. Mentrestant, 
seguirem aplicant —i continuaran 
essent plenament vàlides— les nor-
mes nacionals (la LOPD) i la Directiva 
europea 95/46/CE, que estableix les 
mesures que cal complir per protegir 
les dades més sensibles que tractem 
dels nostres clients en l’exercici de 
l’activitat a l’estanc.

Això pot suposar haver de disposar 
puntualment —o de forma continua-
da— d’un servei d’assessorament 
que vetlli per la correcta aplicació 
d’aquestes normes al nostre estanc. 
Per l’incompliment d’aquest deure, 
podem ser objecte de denúncia i 
sancions econòmiques. 

Amb l’entrada en vigor d’aquest nou 
reglament el passat 25 de maig, la 
Unió barcelonina considera molt im-
portant mantenir informats els estan-
quers sobre el procés d’implantació i 
recordar que cal complir amb les lleis 

� LANT ABOGADOS és un reconegut despatx professional de serveis jurídics i 

consultoria fundat l’any 2000, especialitzat en la normativa de protecció de 

dades, el compliment corporatiu i les noves tecnologies. Ofereix solucions 

jurídiques a les empreses perquè compleixin amb les lleis de la forma més 

eficient possible. Amb seu a Barcelona i Madrid, compte amb un equip for-

mat per professionals d’ambdós camps, el legal i l’empresarial.

vigents en tot moment. En funció del 
grau de complexitat del tractament de 
les dades que faci cada estanc, caldrà 
començar abans la implementació.

Per donar solució en aquesta matè-
ria, la UPEB manté un acord amb Lant 
Abogados per prestar aquest servei 
als estancs associats amb unes 
condicions especialment favora-
bles i encoratja els estanquers a pla-
nificar amb temps suficient perquè el 
2018 tot estigui adaptat. �

Cal començar a planificar 
el procés d’implantació 
de la nova normativa 
al nostre estanc
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Les noves regles europees en protecció 
de dades personals inclouen:
El dret a «l’oblit» mitjançant la rectificació o supressió de dades personals.

La necessitat d’obtenir un consentiment «clar i afirmatiu» de la persona 
implicada en el tractament de les seves dades personals.

La «portabilitat» o dret a traslladar les dades a un altre proveïdor de serveis.

El dret a ser informat si les dades personals han estat piratejades.

L’ús d’un llenguatge clar i comprensible sobre les clàusules de privacitat.

Multes de fins al 4% de la facturació global de l’estanc o empresa 
en cas d’infracció.

Nou Reglament de protecció de dades: 
què cal tenir en compte?

El Reglament no serà executiu fins el 25 de maig de 2018.

Fins llavors, seguiran essent aplicables la LOPD 
i la Directiva europea 95/46/CE.

El nou marc normatiu afectarà els estancs i resta d’empreses 
sotmeses actualment a la LOPD.

Cal començar a preveure quins canvis ens caldrà fer per no trobar-nos 
en una situació d’incompliment legal en el moment d’aplicació efectiva.



ACTUALITAT PROVÍNCIES

Bona sintonia a la trobada anual 
dels estanquers del Bages

Torpedes a la línia 
de flotació dels estancs 

Els expenedors de la comarca van viatjar fins a Santa Eugènia de Berga per la 

seva festa anual a visitar el museu de trens, l’ocasió perfecta per parlar de tabac 

i compartir experiències.

Els estanquers de Barcelona estan farts de veure com els 

seus drets comercials, i de passada, el futur dels seus 

negocis, estan cada cop més amenaçats.

� PRIMAVERA DE 2016

I és que ja fa cinquanta-cinc anys 
que de forma ininterrompuda els 
expenedors bagencs aprofiten 

aquest esdeveniment festiu i alegre 
per mantenir el bon contacte profes-
sional i compartir experiències. Tots 
han trobat en la festa anual un espai 
per fomentar la bona unitat que te-
nen entre ells i la seva relació amb la 
indústria.

El 15 de maig, vint-i-vuit estanquers 
de la comarca no es van voler per-
dre la trobada d’enguany, organit-
zada per l’associació d’estanquers 
de la comarca, que incloïa esmorzar, 
una visita cultural al «Màgic món del 
tren» i un dinar de germanor. Joan 
Busquets, de l’estanc núm. 9 de Man-
resa—l’Estanc Busquets— és un dels 
promotors d’aquesta sortida anual i 
recorda que: «Els primers cinc anys 
de la festa només es feia una missa 
i un dinar».

La tradicional trobada va néixer fa 
més de mig segle a instàncies del 
llavors representant de Tabacalera a 
Manresa —recorda Busquets: «Es feia 
una missa per als difunts i un dinar 
a la ciutat. Així va començar. Era de 
Valladolid. A partir del cinquè any, es 
va començar a fer també l’excursió». 
I així ha seguit essent cada any fins 
enguany.

En el seus orígens, l’aguinaldo o 
fons comú de les vendes de loteria 
es destinava a la celebració anual 
—una tradició compartida per molts 
gremis— que en el cas dels estan-
quers del Bages s’ha conservat i ha 
perdurat, com aquell qui diu, fins a 
dia d’avui. Perquè encara es finança, 
en part, amb les vendes de loteria, 
si bé ara és la Loteria de Nadal. I és 

I no només a causa de les constants 
modificacions reguladores que afec-
ten l’exposició dels productes de 

tabac i els PVR, sinó també per la com-
petència deslleial que fan alguns proveï-
dors en els nostres propis establiments 
—és a dir, a casa nostra.

S’ha posat de moda entre els distribuïdors 
de tabac una pràctica que atempta con-
tra la nostra llibertat com a comerciants 
i contra la nostra estratègia de negoci 
en el marc de la concessió. Una pràctica 
que crea confusió, provoca dubtes i ge-
nera malestar entre els nostres associats, 
sobretot entre aquells que no reben mai 
cap promoció: No m’estic referint a altra 
cosa que els regals —siguin encenedors o 

bé altres articles—, que arriben o es mani-
pulen als estancs en blísters adherits als 
cartrons i paquets de tabac o picadura i 
que contenen, per exemple, paper de fu-
mar gratuït, que queda inclòs en el pack 
perquè forma part de l’embalatge.

Aquesta estratègia comercial de les mar-
ques ens pot portar, a curt termini, conse-
qüències greus: d’una banda, els nostres 
clients es poden habituar a associar la com-
pra de tabac amb obtenir un obsequi; i de 
l’altra, es poden devaluar la resta d’articles 
de fumador que els estancs venem des de 
sempre, com ara els encenedors. I des 
de l’aprovació del nou Reglament, també 
es poden menystenir altres productes de 
consum com ara les ampolles de begudes 
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Els estanquers bagencs van visitar una exposició i maqueta de trens a Santa Eugènia de Berga per 
la seva festa anual. Es tracta d’una de les mostres més grans d’Europa.

ACTUALITAT PROVÍNCIES

que aquells estanquers que n’havien 
venut un talonari (o dos, o més) te-
nien un o dos tiquets gratuïts i un 
obsequi sorpresa. Una bona forma 
que els organitzadors, entre ells en 

Joan i també la Maria Carme Bosch 
—fins fa poc titular de l’estanc 
núm. 10 de Manresa—, utilitzen 
per encoratjar els expenedors a 
vendre’n més!

Visita a una exposició de trens, 
tot parlant de tabac

En aquesta jornada els estanquers de 
la comarca han viatjat fins a la població 
de Santa Eugènia de Berga a visitar El 
Màgic Món del Tren, una instal·lació 
dedicada al col·leccionisme i el mode-
lisme ferroviari. Van esmorzar a mig 
camí, al restaurant El Toll, de Collsus-
pina, i el dia va culminar amb el tradi-
cional àpat de germanor, enguany al 
restaurant Arumí, al mateix lloc que 
el museu. És en aquest moment que 
més es parla de tabac i que es fan ob-
sequis de cortesia als excursionistes 
estanquers.

Els bagencs encara no saben si 
aquesta serà, potser, la darrera ex-
cursió plegats, pels esforços que exi-
geix l’organització d’una visita així; 
però de ben segur que la trobada i 
el dinar de germanor de la comarca 
del Bages es continuaran celebrant 
amb la bona sintonia de sempre. �

alcohòliques, i d’altres: —Com s’ha de 

decidir un client per adquirir algun dels 

nostres articles de fumador, begudes o 

altres productes, si comprant un paquet 

de tabac rep com a obsequi un lot de pro-

ductes que legalment estan a la venda en 

el propi establiment?

En quant a la legalitat d’aquestes pràcti-
ques comercials, precisament cal denun-

A més de tot això, cal esmentar la pres-
sió que alguns promotors fan als nostres 
estancs sense escrúpols per afavorir la 
visibilitat dels seus productes: volen 
imposar, en nom del ja cèlebre «principi 
de neutralitat», la ubicació dels seus em-
paquetats.
Tota aquesta lluita larvada es produeix 
mentre comença a implantar-se la Direc-
tiva europea sobre productes de tabac, 

Qui ja s’està fregant les mans és el lobby 
antitabac, a qui serà més fàcil fer pre-
valdre els seus criteris (és a dir, a im-
plantar el paquet genèric) a països com 
el nostre, on fins ara encara no s’hi han 
imposat. Sembla que cada cop estem 
més assetjats, però no per la competèn-
cia, sinó per aquells amb qui ens hauria 
d’unir la salvaguarda del nostre mercat 
del tabac.

Per tot això, demanem a les tabaqueres 
que posin fi a aquestes pràctiques. Els 
seus departaments de màrqueting dis-
posen de professionals vàlids que desit-
gen trobar fórmules alternatives al regal 
d’un encenedor per promocionar la ven-
da de les seves marques. Demanem als 
seus operatius comercials que es limitin 
a informar adequadament als minoristes 
sobre les bondats dels seus productes i 
les seves promocions, sense coaccions i 
sense imposar quotes d’exposició als 
establiments. �

ciar la contaminació infor-
mativa que pateixen molts 
estanquers: rumors, conver-
ses de safareig i comentaris 
inversemblants. No passa 
dia sense que rebem pre-
guntes i denúncies sobre 
la seva legalitat i les supo-
sades sancions «fantasma» 
que les autoritats regulado-
res del mercat del tabac in-
terposen a estanquers. Són 
pura fantasia. Aquesta difusió de rumors 
mal intencionada no beneficia en cap cas 
l’estanquer, que només veu com, a totes 
les vicissituds que ja pateix,  s’afegeixen 
torpedes a la línia de flotació del seu ne-
goci generats per un entorn més amoïnat 
en degradar el negoci que en crear fonts 
alternatives al minvant mercat del tabac.

vigent des del mes 
de maig, tot i que 
l’Administració es-
panyola encara no 
l’ha transposat. De 
nou, s’ofereixen als 
nostres companys 
estanquers tot ti-
pus d’artefactes, 
cartolines, màqui-
nes d’autovenda i 
andròmines varia-

des que ni un jove Frankenstein hauria 
pogut imaginar. Són per «resoldre» la 
suposada lletjor que sembla que compor-
tarà la presència d’aquests nous paquets 
imposats per la Directiva, que alhora es-
tableix que les cigarretes electròniques 
només es poden vendre a estancs. La rea-
litat, però, desmenteix la normativa.
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JULIÀ VINUÉ
President de la Unió 

Provincial d’Estanquers 

de Barcelona



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

Avda. Vía Augusta, 15-25 9ª 2ª 
08174 Sant Cugat del Vallés

+34 93 151 45 09

Avda. Vía Augusta, 15-25 9ª 2ª 
08174 Sant Cugat del Vallés

+34 93 151 45 09Inscrita al registre de empreses de seguretat privada amb el Nº: 4212

La prevenció és garantia 
de seguretat i d’estalvi.



ACTUALITAT PROVÍNCIES

Orbit, del grup Mars, vol 
ampliar la quota de mercat 
als estancs de Girona
El Gremi va acordar uns avantatges específics per als associats. També va negociar 

una nova oferta d’adequació a la LOPD i serveis de formació a mida amb les 

empreses Qualia i Aedes.

� GIRONA, SEU DEL GREMI – 22 DE JUNY DE 2016

E l Gremi d’Estanquers de Girona 
no s’atura i ha continuat amb 
les negociacions per obtenir 

avantatges per als agremiats en línia 
amb les necessitats més presents al 
sector. 

  Tot just acabat d’aprovar el nou 
Reglament 2016/679/CE, relatiu a la 
protecció i circulació de les dades de 
caràcter personals de les persones 
físiques, el Gremi ha fet una prime-
ra presa de contacte amb l’empresa 
QUALIA, que ha proposat establir un 
marc de col·laboració específic per fa-
cilitar als estancs el compliment de la 
normativa internacional i estatal (com 
la LOPD) en aquesta matèria. Gaizka 
Ojeda, director territorial de Qualia, 
es va trobar amb Jaume Gou, presi-
dent del Gremi d’Estanquers de Giro-
na, i Joaquim Vidal, l’assessor legal, 
per oferir en condicions preferents 
els serveis que presta d’autogestió 
en l’àmbit de la prevenció de riscos 
laborals, a preus molt interessants, i 
de pàgines web —com fer-les i com 
autogestionar-les.

      El Gremi no descarta establir marcs 
de col·laboració per cobrir aquesta i 
altres necessitats del sector, com la 
formació especialitzada. En aquest 
camp, Gou i Vidal van concertar una 
trobada amb  Victor M. Martínez, ge-
rent de l’empresa AEDES, que compta 
amb un ventall de cursos dissenyats 
específicament per a estancs. Tam-
bé en fan a mida per als estancs que 
ho sol·liciten. El cursos els poden fer 
tant l’estanquer com els seus treba-
lladors, en les modalitats presencials 
i en línia. Funcionen també amb la 
Fundació Tripartita, amb la qual cosa 
el Gremi considerarà bé la proposta 
per les avantatges que això podria 
suposar. Els cursos són de màxim 
deu persones i l’empresa els oferirà 
als associats amb unes condicions 
més avantatjoses.

Orbit vol tenir una presència més 
gran al sector estanc de Girona

El grup MARS, que comercialitza ORBIT 
i és l’única empresa del ram que 
ha assistit a la Fira del Tabac de Gi-
rona des del primer any, vol tenir 
més visibilitat al mercat gironí 
d’expenedories, i ha proposat al 
Gremi un seguit de fases de treball 
que contemplen: 

Visitar els estancs associats 
per saber com està el sector 
i fer una primera valoració.

Presentar els resultats 
i preparar una proposta 
d’accions als punts de venda.

Integrar el Gremi en el canal 
de comunicació amb les 
expenedories.

El Gremi no s’atura 
i continuen les 
negociacions per 
arribar a acords 
avantatjosos amb 
empreses que 
donin cobertura 
a les necessitats 
més actuals
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Joan Xifreu amb dos representants del grup Mars.
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L’art de torcer un cigar 
en directe, a l’Alt Empordà
Un experimentat torcedor dominicà va elaborar en directe cigars de La Aurora 

de les sèries 107 i 1495.

Eduard Marín, director regional de 
Vendes del grup Mars, amb qui es 
va reunir el Gremi, va explicar que 
els promotors d’Orbit que visiten 
els estancs no hi van a fer una co-
manda, sinó que hi van per orientar 
l’estanquer sobre com incremen-
tar les seves vendes. La compra de 
l’article, l’expenedoria la fa a través 
dels distribuïdors. 

Es tractaria d’un acord de col·laboració 
amb importants avantatges econòmi-
ques i logístiques per al col·lectiu de 
la demarcació. �

I és que tant als francesos com als altempordanesos 
els encanta observar l’art, la màgia i la perícia de fer 
autèntics cigars. Això ho saben bé els estancs NÚM. 1 

DE LA JONQUERA i L’ESTANC YAGO, de Roses, que van 
apostar de nou per organitzar exhibicions en directe de 
l’elaboració de cigars de procedència dominicana, que 
van atraure el seu bon públic experimentat i amateur.

El torcedor Luis va crear autèntiques joies avalades per la fà-
brica LA AURORA, fundada el 1903, de Tamboril, un municipi 
al nord-est de la capital, Santiago de los Caballeros. Bona part 
dels torcedores de l’illa hi ha nascut, és una professió que hi 
està molt arrelada, i en surten veritables mestres dels cigars.

Els dies de les mostres —el 22 de juliol a La Jonquera, i el 
23, a Roses— en Luis va elaborar els cigars La Aurora 107 
Robusto (5x50) – (127x50) i La Aurora 1495 Robusto 
(5x50) – (127x50), de gamma moderada i un públic fidel.

     La Aurora 107 és una sèrie que es va llançar l’any 2010 
en motiu dels 107 anys de la companyia. Suau a l’inici, 
una mica picant, incrementa en fortalesa fins a un nivell 
mig-fort. La lligada és amb capa de Sumatra Sol (Equador), 
i capote i tripa del Valle del Cibao (República Dominicana), 
Nicaragua i Perú.

     La Aurora 1495. D’aquesta sèrie també van elaborar el 
Robusto, un cigar amb presència de fusta evident durant 
tota la fumada, i que a més, queda enriquit amb matisos 
de canyella, fruits secs i cítrics.

Les mostres les van organitzar Joan Xifreu, de la Jonquera, 
i l’Estanc Yago, amb el delegat de La Aurora a Catalunya, 
Martin Pueyo, que va explicar a títol d’anècdota que a la 
majoria de casetes de Tamboril, a on agrada de fer cigars, 
és costum que tinguin un hortet amb collita pròpia per 
fer-se el seus propis cigars. I el més especial de tots és un 
que en diuen «perrito», que ve a ser un cigar-pur petitó, 
un cigarrito que fumen cada dia i és el seu gran plaer. �Fo
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Victor M. Martínez, de Qualia, amb Jaume Gou.



ACTUALITAT PROVÍNCIES

Tarragona i Girona volen 
conèixer les noves estratègies 
de les tabaqueres
Els gremis tarragoní i gironí van trobar-se amb les grans companyies per conèixer 

de primera mà les noves formes que proposen de presentar el tabac. Els estanquers 

també es van posar al dia a les sessions formatives que les mateixes empreses 

han organitzat.

Les companyies van mantenir reu-
nions directament amb el GREMI 

D’ESTANQUERS DE LA PROVÍNCIA DE 
TARRAGONA; unes reunions que van 
ser una presa de contacte perquè la 
Junta pogués transmetre a la resta del 
col·lectiu el sentir i tarannà del sector 
després de veure i contrastar opinions, 
saber quines directrius vol seguir cada 
empresa i parlar de les iniciatives de 
publicitat i promocions previstes per a 
l’estiu i mesos subsegüents. Les san-
cions a estancs i el seu estat actual 
també van ocupar una petita part de 
la conversa de les dues parts, atentes 
observadores de com s’estan desen-
volupant aquests procediments.

Josep Servera, president del Gremi 
tarragoní i també de la Federació 
Catalana d’Estanquers, i Joseba Peli 
Gutiérrez, vicepresident del Gremi, 
van assistir a totes quatre reunions, 
algunes de les quals van anar segui-
des d’un esmorzar o d’un dinar en 
petit comitè per estrènyer el vincle. 
Els representants del Gremi que 
es van repartir i van acompanyar 
a Servera i Gutiérrez a les diferents 
reunions van ser el vicepresident 
segon, Raúl Rubio; el tresorer, 
Ramon Llobera; el secretari, Joan 
Sans; i els i les vocals Blanca Andreu, 
Núria Martí, Josep M. Marcos i Lluís 
Gombau.

BAT – BRITISH AMERICAN TOBACCO, ALTADIS – IMPERIAL TOBACCO, PM – PHILIP 

MORRIS, i JTI – JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL. Aquestes són les quatre grans 
companyies de tabac amb qui els membres de la Junta, en representació dels 
estanquers de tota la província de Tarragona, es van trobar per parlar una mica 
del futur de cares a les aplicacions de la nova Directiva, i en especial, de la for-
ma de presentació del tabac una vegada es transposi a l’Estat espanyol.

Rev is ta  t r imestra l  de  la  Federac ió  Cata lana  d 'Es tanquers 41 

El cap regional de Vendes de BAT, Abraham Franco, amb estanquers de la Junta del Gremi 
tarragoní.
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VIATJANT PER CATALUNYA

L’Estanc de Baix de Solsona

A Solsona, a les comarques tarragonines, just a l’entrada 
de la catedral, hi ha una botigueta que crida l’atenció per 

la sensació de calma que s’hi respira, per l’ordre i la pulcritud 
que s’hi imposen i conviden a comprar.

Un estanc de futur i amb futur

En un  moment en què la forma en com col·loquem 
el tabac a l’estanc s’ha convertit en trending topic 

del sector, l’Estanc de Baix se’ns presenta com un 
exemple de bon encert. La disposició dels articles 
a les estanteries i a tot l’establiment combina la 
modernitat del comerç amb les pedres antigues 
que el sostenen, al nucli antic de la ciutat, en un 
lloc eminentment turístic. Per això l’Estanc de Baix 
llueix amb un original cartell de ferro forjat que 
no és el cartell habitual d’una expenedoria, perquè 
la façana forma part del magnífic conjunt monu-
mental solsonenc. Un punt més de singularitat. �

Les reunions es van celebrar al llarg dels mesos de juliol 
i agost. La primera trobada va ser el dia 19 de juliol amb
Teresa Domínguez, directora regional de Vendes d’Altadis 
– Imperial Tobacco, i el seu supervisor de la zona, Francisco 
Javier Beltran. Pocs dies després, el Gremi es va reunir amb 
el director regional de JTI, Josep Cadena; el 25 de juliol, 
amb Abraham  Franco, cap regional de Vendes de BAT; i 
finalment, el 10 d’agost, es va celebrar la reunió amb David 
Luna, director regional de Philip Morris. �

� El GREMI D’ESTANQUERS DE GIRONA també va reunir-se 
amb els representants de BAT Pedro Fernández, direc-
tor d’Assumptes Corporatius i Legals, Paloma Sudupe, 
directora del Departament Legal, i Xavier Vidal, cap re-
gional de Vendes, el dia 17 de juny. Van parlar de temes 
relacionats principalment amb la vessant més legal i els 
canvis en l’exposició de productes, les seves estratègies 
de venda i la transposició de la Directiva. Hi van assistir en 
representació del col·lectiu gironí el president del Gremi, 
Jaume Gou, el vicepresident, David Juanhuix, l’assessor legal, 
Joaquim Vidal, i la vocal Farners Puig.

Amb la mateixa finalitat, els gironins es van reunir el 
28 d’abril i el 27 de juliol amb els representants de JTI 
Amadeu Puig, Josep Cadena i Esteve Samitier, aquest 
darrer cap regional de Vendes de l’empresa, per tractar 
així mateix la nova forma de presentar els paquets als es-
tancs, i resta de temes relacionats.

� Per altra banda, totes quatre companyies tabaqueres 
—les dues anteriors i també Philip Morris i Altadis—, al 
llarg dels darrers mesos han convidat expenedories de 
tota Catalunya a jornades formatives per informar sobre 
les noves estratègies de presentació de producte i apli-
cació de les normatives que tenen previst seguir. Estan-
quers d’arreu del país van assistir a aquests petits cursos, 
que parteixen d’un enfocament més divulgatiu, sobre la 
col·locació dels paquets i el mobiliari amb la transposició 
de la Directiva. En alguns cursos es va tractar també l’estat 
actual de la normativa sobre cigarretes electròniques, per 
la poca definició que hi ha encara sobre la seva regulació.
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Alguns membres de la Junta del Gremi de Girona.

Membres de la Junta del Gremi de Tarragona.
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L’Estanc Vila-seca 1 rep un premi 
nacional d’establiment centenari
Joan Sans va recollir la distinció d’aquest petit comerç del Tarragonès que pertany 

a la família des de fa 143 anys, generació rere generació.

� VILA-SECA, TARRAGONA – 24 DE MAIG DE 2016

L a família Sans no pot evitar mostrar el seu orgull 
quan recorda l’acte de lliurament del diploma i 
figureta distintius rebuts de mans del president 

Puigdemont en l’acte d’atorgament dels XVI Premis 
Nacionals als Establiments Comercials Centenaris de la 
Generalitat de Catalunya.

L’estanc de Joan Sans Roselló, al front del negoci junt amb 
el seu pare i titular Josep Sans Aragonès, ha estat un dels 
27 comerços centenaris a qui el jurat va acordar concedir 
aquest 2016 una distinció per la seva trajectòria de més de 
100 anys de servei —i de qualitat.

� EL DEPARTAMENT D'EMPRESA I CONEIXEMENT de la Gene-
ralitat de Catalunya distingeix amb els Premis Nacionals als 
Establiments Comercials Centenaris els establiments en actiu 
que al llarg de més de cent anys han ofert un servei de quali-
tat i adaptat als seus clients.

Un merescut reconeixe-
ment a aquest establiment 
que fa ni més ni menys 
que 143 anys que està 
en mans de la mateixa fa-
mília, des de l’any 1873, 
quan l’ajuntament del mu-
nicipi va concedir una ex-
penedoria de tabacs amb 
habitatge a Josepa Casas i 
Planas, vídua de Fernando 
Nogués. En aquells anys, 
tot i que el negoci es de-
dicava exclusivament a la 

1873
S’atorga l’estanc a 

Josepa Casas i Planas 
(vídua de Fernando 

Nogués)

Estanc 
Vila-seca 1 

Centenari

Fins 1922
Josep Nogués 

i Casas

1923-1981
Josepa Nogués i Ferrando

1981-1995
Magdalena Aragonès 

i Nogués

1995
2005

Esteve Aragonès 
Nogués

2005-2016
Josep Sans Aragonès

venda de tabac, els veïns de Vila-seca l’utilitzaven com a 
punt de recollida de cartes i paquets.

L’estanc, tot seguint la tradició familiar, va anar passant 
de generació en generació dins de la família, i al llarg de 
la seva història va canviar d’ubicació i va incorporar nous 
serveis com els jocs de Loterías y Apuestas del Estado i 
nous articles adaptats als temps que corrien. 

Quan va canviar de lloc cap al carrer Tarragona, es va fer 
un pas important en la modernització de l’estanc i fins a 
dia d’avui, que segueixen oferint el mateix servei de qua-
litat que els ha merescut un dels premis més apreciats de 
Catalunya. �

ACTUALITAT PROVÍNCIES
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Carles Puigdemont va lliurar el premi d’establiment centenari a Joan 
Sans (estanc 1 de Vila-seca) al Palau de la Generalitat.
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Més vigilància i menys 
incidents als estancs de la zona 
de Tarragona
El compromís mutu, clau de l’èxit de la bona relació amb Mossos. El contraban i la 

seguretat a les expenedories centren els esforços d’ambdues institucions.

� TARRAGONA – SEGON SEMESTRE DE 2016

L a paraula que més agrada a 
Josep Servera per definir l’èxit 
de les actuacions que carac-

teritzen la bona entesa del gremi 
d’estanquers tarragoní amb Mossos 
d’Esquadra és «coresponsabilitat». 
Així és com se sent el president del 
Gremi d’Estanquers de la Província 
de Tarragona i de la Federació Ca-
talana d’Estanquers vers «qui ens 
protegeix», i atribueix bona part 
de l’èxit al porta a porta de Mossos 
d’Esquadra a les expenedories.

«He de confessar-vos el meu escep-
ticisme quan l’any 2008 Mossos 
d’Esquadra es va posar en contac-
te amb nosaltres per parlar-nos 
del desplegament d’aquest cos a 
la província». Ja fa vora de quatre 
anys d’aquestes paraules, que feien 
al·lusió a la col·laboració iniciada amb 
un seguit de reunions per establir els 
termes de seguretat adequats per als 
estancs de les comarques tarrago-
nines. Eren l’inici de la bona relació 
professional i personal que uneix 
ambdues institucions i que s’ha mate-
rialitzat amb una estreta col·laboració 
en tots els terrenys.

A inicis d’estiu, els representants 
dels estanquers tarragonins —el pre-
sident Servera i els vicepresidents 
Raúl Rubio i Joseba Gutiérrez— en 

aquesta ocasió es van reunir amb 
Rafel Comes, sotscap de la Regió 
Camp Tarragona, i Raúl Aguilar, ser-
gent 5889, cap de la Unitat Regional 
de Proximitat i Atenció a la Ciutadania, 
per fer un intercanvi d’impressions 
quant als incidents de seguretat regis-
trats pel col·lectiu, i el contraban. 

Les inquietuds dels estanquers estan 
relacionades principalment amb la 
seguretat als estancs, la vigilància, i 
el contraban, però Servera va desta-
car que «la implicació persisteix i que 
continuen abocant tots els esforços 

possibles per fer que la nostra segu-
retat continuï essent una realitat». 

Una de les accions que caracteritza 
l’activitat policial de Mossos en aques-
tes terres són les visites trimestrals 
a cadascun dels estancs. Els actes  
delictius contra estancs han baixat  
gràcies, en part, a l’enorme campanya 
de seguretat empesa per la Federa-
ció Catalana d’Estanquers i Mossos 
d’Esquadra a tot Catalunya, i també 
gràcies al porta a porta de Mossos a 
les expenedories de la demarcació de 
Tarragona. Els robatoris es van re-
duir en més d’un 50% quan es van 
posar en marxa les visites programa-
des als estancs.

El contraban és el següent punt on es 
va acordar centrar els esforços de Mos-
sos i estanquers en els propers mesos, 
un delicte en augment que «ens obliga 
a buscar-hi resposta amb celeritat, de 
forma prioritària», conclou Servera.�

ACTUALITAT PROVÍNCIES

Els president i vicepresident del Gremi tarragoní, Josep Servera i Joseba Gutiérrez respectivament, 
a la reunió amb Mossos d'Esquadra.

Estancs més segurs
Visites de Mossos porta a porta 
als estancs de les comarques tarragonines

En les visites trimestrals porta a porta de Mossos d’Esquadra a les expene-
dories, els agents valoren la ubicació, l’accessibilitat de l’entrada i les me-
sures de seguretat de l’establiment, els hàbits diaris de l’estanquer en obrir 
i tancar el comerç i elaboren un informe intern que els permet fer-ne un 
seguiment i aconsellar els canvis pertinents perquè el local sigui més segur. 
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Els estanquers lleidatans 
i els jutges, junts 
contra el comerç il·lícit de tabac
Lleida, convidada a participar a les jornades de formació sobre contraban organitzades 

pel Poder Judicial, dirigides a magistrats. La situació que es pateix a les terres de 

Ponent a causa dels baixos preus d’Andorra, la frontera amb la Seu d’Urgell, i el Port 

de Barcelona, punts centrals del discurs.

� SEVILLA, HOTEL VINCCI LA RÁBIDA – 6, 7 I 8 DE JUNY DE 2016

M. Espejo: «Les pèrdues per contraban, 
l’any 2015, van ser de 900 milions d’euros»E l curs «Prevenció del contra-

ban de tabac», unes jornades 
de formació organitzades per 

la Escuela de Formación Continua del 
Consejo General del Poder Judicial 
(CGPJ) —amb la col·laboració de la 
Unión de Estanqueros (UAEE)— va 
ser un èxit sense precedents que va 
despertar l’interès de molts jutges. 
Tres dies en què vint-i-dos magistrats 
van ocupar totes les places que ofe-
ria la Sala Castelar i que vista la bona 
rebuda, tot fa pensar que l’any vinent 
es valori repetir la formació amb més 
capacitat d’audiència. 

«El jutge és una persona molt informa-
da», va expressar Eugeni Rodríguez, 
president de la Unió Provincial d’Es-
tanquers de Lleida (UPELL), a qui es 
va convidar a participar a la taula ro-
dona de la UAEE, centrada en el rol 
de l’estanquer en la problemàtica del 
contraban de tabac. «Nosaltres vam 
posar damunt de la taula un proble-
ma molt específic del nostre col·lectiu 
perquè el jutge n’agafi consciència, 
perquè sabem de la desconeixença 
que hi ha, a la societat, de la nostra 
normativa». «Volem sensibilitzar els 
jutges perquè facilitin les actua-
cions dels cossos de seguretat. I la 
millor manera de fer-ho és coneixent 
directament la problemàtica de la mà 
dels que la patim».

L’interès dels assistents es va posar 
ràpidament de manifest amb l’atenció 
que va captar la ponència presentada 
per Juan Luis Nieto, «L’estanquer 
front el contraban i davant la socie-
tat». El president del Comisionado 
para el Mercado de Tabacos també va 
aprofitar la seva intervenció per de-
fensar amb fermesa l’actual sistema 
d’estancs que hi ha a l’Estat espanyol.

Els estanquers van oferir la seva 
visió del problema

El primer dia de les jornades la glòria 
va recaure en la figura de l’expenedor 
de tabac, un dels agents implicats 
més fonamental i que paga, potser, 
algunes de les conseqüències més al-
tes del contraban.

Quatre presidents d’associacions 
provincials de tot l’Estat, membres de 
la UAEE, van ser escollits per donar 
el seu punt de vista sobre el contra-
ban a les seves respectives zones, en-
tre ells Eugeni Rodríguez, president 
dels expenedors lleidatans. Quatre 

El contraban ens afecta a tots, no només als estanquers. En pocs 
anys s’ha triplicat i ha arribat a productes que fins ara havien 
quedat pràcticament al marge del comerç il·lícit, com el tabac 
d’embolicar. Hi ha zones on es ven més tabac il·legal que legal.

ACTUALITAT PROVÍNCIES
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És la primera vegada que el Poder 
Judicial fa una activitat específica 
per al contraban de tabac

províncies bandera en la lluita contra 
el contraban a causa, sobretot, de la 
seva situació geogràfica, que facilita 
aquest comerç il·lícit.

Els quatre ponents van parlar, però, 
en nom de la resta de col·legues amb 
una problemàtica similar. Així doncs, 
Olivia Escaja, de Sevilla, va reflectir en 
el seu discurs el que estan vivint els 
estanquers de les comarques del sud 
de l’Estat, on hi ha més contraban. 
Eugeni Rodríguez es va centrar en An-
dorra i la duana amb la Seu d’Urgell, 
tot i que no va deixar de fer incís tam-
bé en el Port de Barcelona, un dels 
més grans d’Europa i un dels princi-
pals punts d’entrada de tabac il·legal. 
Francisco Javier García, de la província 
de Badajoz, va exposar les conse-
qüències del contraban de fulla de ta-
bac; i finalment Generoso Rodríguez, 
de Salamanca, va parlar una mica 
per boca dels estanquers de la resta 
de províncies de l’Estat afectades per 
l’afluència de tabac de contraban, com 
ara el que entra per Portugal i Galícia.

La influència d’Andorra, principal 
xacra de Lleida

Rodríguez va parlar, sobretot, del con-
traban a Andorra, que té una tradició 
de segles. I és que en els 53 quilòme-
tres de frontera que separen ambdós 
països, hi ha 23 passos naturals que 
semblen fets a mida per als contra-
bandistes. Uns contrabandistes que 
creuen les muntanyes perfectament 
organitzats i dividits: per una banda, 
hi ha els «farderos», veïns de la co-
marca, amateurs, que busquen ingres-
sos extres. Però per altra banda hi ha 
les «colles», que són organitzacions 
molt ben estructurades i amb una je-
rarquia estricta i complexa que abraça 
totes les fases del negoci: conductors, 
distribuïdors, vigilants, etc.

Els contenidors del Port 
de Barcelona guanyen terreny

«El mal dels catalans no s’acaba a 
Andorra». Eugeni parlava també per 
boca de la resta de companys cata-
lans afectats i sobre un dels princi-
pals punts d’accés de contraban de 
tabac del país: el Port de Barcelona, 
amb el contraban internacional en 

Jornades de formació «Prevenció del contraban de tabac»
El curs es va dividir en tres grans blocs temàtics coincidents 
amb els principals agents implicats en el contraban

Estanquers

Inauguració

Mario Espejo, president de la UAEE.

Pilar Sepúlveda, vocal del CGPJ.

Ponència de J. L. Nieto, president del Comisionado: «L’estanquer front 
el contraban i davant la societat».

Taula rodona de les associacions provincials convidades per la UAEE: 
Lleida (Eugeni Rodríguez) - Badajoz - Sevilla - Salamanca.

Cossos de seguretat

Ponència «El contraban avui. Situació nacional i internacional del 
problema. La realitat europea i internacional». Marta Castillo. OLAF.

Ponència «Panorama europeu del comerç il·lícit de productes de 
tabac». Francesco Calderoni. Transcrime.

Taula rodona: «Les forces i cossos de seguretat. Desafiaments al com-
pliment de la llei». Participen: Guàrdia Civil, Vigilància Duanera (DAVA) 
i Policia Judicial (UCDEV).

Poder Judicial

Taula rodona:
«Instrucció i enjudiciament del delicte de contraban».
Participen: magistrats de jutjats d’instrucció, de jutjats penals i de la 
Fiscalia.

ACTUALITAT PROVÍNCIES
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contenidors. Arriben de tot el món i es 
poden arribar a ocultar fins a mig mi-
lió de paquets, fins i tot amb precintes 
fiscals espanyols falsificats. A ciutats 
com Badalona, el tabac il·lícit es pot 
apropar al 13% del consum i els «pisos-
estanc» comencen a ser habituals.

«Mentrestant, els estanquers veiem 
com les vendes baixen i com se fan 
males interpretacions de les xifres, 
com ara que “ha disminuït el nombre 
de fumadors”, senzillament perquè 
han disminuït les vendes» —es va la-
mentar el president lleidatà— «quan en 
realitat aquest descens és degut al con-
traban, i no al descens de fumadors».

El contraban ja és una pandèmia 

Des del gran ressorgiment d’aquest 
il·lícit el 2009, s’ha arribat a noves di-
mensions: En 10 anys, el negoci s’ha 
multiplicat per 7. Si el 2006 la Guàrdia 
Civil va decomissar 67.000 paquets, 
el 2012 eren 500.000.

Hem de donar les gràcies, en primer 
lloc, a la gran diferència de preu en-
tre el tabac andorrà i l’espanyol. Però 
també a la nova dimensió interna-
cional que ha adoptat el negoci i que 
ha posat de manifest una nova delin-
qüència que va més enllà de les colles 

i el fardero. Avui els contrabandistes 
són personatges de llocs com els paï-
sos de l’Est, Anglaterra i França, un 
perfil internacional que encara com-
plica més el seu control.

Tot segueix igual, però els cossos 
de seguretat «apreten» més

De moment el fenomen no ha fre-
nat i les forces de seguretat han 

anat incrementant els seus esfor-
ços fins al punt que s’hi han impli-
cat fermament cossos com Mossos 
d’Esquadra, que se sumen als cos-
sos i actuacions de la Guàrdia Civil i 
la Policia Judicial.

En les darreres setmanes s’ha detingut 
a Lleida, a la Seu, un conductor que es 
donava a la fuga amb 7.000 paquets 
de tabac al maleter valorats en 
30.000 euros. Poc després, la Guàr-
dia Civil detenia dues persones més 
a la mateixa ciutat amb una caravana 
carregada de tabac de contraban fins 
al capdamunt: 20.940 paquets de 
marques diverses, valorades en prop 
de 94.000 euros. �

E. Rodríguez: «S’obre una via de 
comunicació i col·laboració entre 
tots els agents implicats en la lluita 
contra el contraban»

La UPELL amplia la Junta amb un nou vicepresident

E n el transcurs de l’assemblea 
anual d’enguany dels es-
tanquers de les Terres de 

Lleida, la Junta Directiva de la Unió 
Provincial d’Estanquers de Lleida 
va proposar ampliar els càrrecs 
d’aquest òrgan de gestió amb un 
nou vicepresident que doni suport a 
Eugeni Rodríguez en les seves tas-
ques de representació i defensa del 
col·lectiu.

Els expenedors van rebre bé la pro-
posta i es va aprovar la modificació 
dels estatuts per incorporar aques-
ta nova figura a l’organigrama. 

D’aquesta manera, Edgar Gasol, fins 
aquell moment tresorer, va passar 
a ser vicepresident segon. Al seu 
torn, el càrrec de tresoreria que ocu-
pava Gasol va passar a ocupar-lo des 
del mateix moment Ester Millet, que 
fins llavors havia exercit de vocal.

Aquesta ampliació ha estat neces-
sària perquè els expenedors de la 
província puguin comptar amb què 
el col·lectiu queda sempre represen-
tat a les reunions i sessions de tre-
ball professionals, sobretot si coin-
cideixen en la data o si els membres 
no tenen disponibilitat. �

Junta Directiva de la UPELL 2016

preSident: Eugeni Rodríguez

vicepreSident priMer: Jesús Ibáñez

vicepreSident Segon: Edgar Gasol

Secretària: Maria Eugènia Duque

treSorera: Ester Millet

vocalS:

Montse Trilla

Josep Gol

Laura Borderas

Míriam Juste

Maria Teresa Alés

Maria Carme Farrés

Jordi Codina

ACTUALITAT PROVÍNCIES
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Alguns dels membres de la Junta Directiva 
de la UPELL.

Ester Millet. Edgar Gasol.



NOVETATS

Rum Barrel Aged
VegaFina Fortaleza 2 

VegaFina 4 Perlas
Llauna de disseny 

Amb aquesta novadora edició limitada, elaborada 
pel grup de mestres de Tabacalera de Garcia, 
s’ha fet un envelliment del tabac en barriques 
de rom durant més de sis mesos. Això fa que 
durant la fumada hi predominin noves aromes 
de fusta, canyella i fruits secs, de sabor torrat, 
i puntes dolces i cremoses que recorden a 
caramel, nous, cafè i xocolata. La confecció 
del cigar en si (torcido), enrotllant les fulles 
de tabac, es fa a mà, amb una original vitola 
doble-figurat (Salomó) que s’encén 
directament pel peu, sense necessitat de 
tallar-lo. 

Les perles són un tresor natural. 
Amb el temps i dedicació, el mar les 

crea i hi dóna forma. D’aquesta mateixa 
manera, les mans expertes de les torcedores 
de Tabacalera de García donen forma al VegaFina 
4 Perlas. Un  tresor per tenir a prop en temps de 
calor, idoni per acompanyar a les terrasses, a la 
platja, quan ve de gust gaudir del moment més 
que mai amb un bon cigar que sempre estigui 
disponible en les millors condicions. Per això 
VegaFina 4 Perlas ha canviat el seu envàs habitual 
per una pràctica i elegant llauna, de disseny 
modern, només durant els mesos d’estiu.

COMERCIALITZA: 
ALTADIS - IMPERIAL TOBACCO

LLIGADA:

Tripa: Olor Ligero, Piloto Seco, Olor Seco
Subcapa (capote): Nicaragua
Capa: Equador, Sumatra

CAPA: 
Fina, sedosa, color caramel natural 

FORMAT

Vitola: Salomón - Doble-figurat
Longitud: 146 mm
Calibre (cepo): 52

PRODUCTE FINAL

Aroma: fusta, fruits secs, canyella
Sabor: torrat, amb puntes dolces i cremoses, 
records a caramel, nous, cafè i xocolata
Fortalesa: mitjana, sabor equilibrat, intens 
i alhora, refinat
Combustió: homogènia
Cendra: gris clara i consistent

COMERCIALITZA: 
ALTADIS - IMPERIAL TOBACCO
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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.



Expert en assegurances per a expenedories.

Consultor i assessor en matèria de seguretat i protecció 
per a estancs.

Diplomat en Ciències Empresarials.

Soci fundador de les empreses Consultoría y Gestión de 
Siniestros (2002) i Correduría Técnica de Seguros (1990).

Col·laborador habitual de la secció «Consells de seguretat» 
d’aquesta REVISTA.

Assessor en matèria de seguretat de la Federació Catalana 
d’Estanquers, dels quatre gremis i associacions que la 
conformen, i d’empreses nacionals i internacionals.

Assessor del grup de mètodes de seguretat avançats 
4CI Group (Israel).

Impulsor del «Protocol de directrius i mesures de seguretat 
als estancs», signat entre la Federació Catalana d’Estanquers 
i la Conselleria d’Interior el 2012, que recull mesures per 
reduir la sinistralitat del sector i que ha permès establir uns 
canals de relació i cooperació estables entre el col·lectiu i el 
cos de Mossos.

ENTREVISTA

Llorenç Navamuel, 
vint-i-cinc anys 
al servei dels estancs
Expert en assegurances, protecció i mesures 
de seguretat per a expenedors, és un dels 
assessors més reputats del país
Enguany es compleix un quart de segle que 

expenedories de tota Catalunya confien en el 

seu bon criteri i apliquen les seves recomanacions. 

En aquesta efemèride pot presumir de ser el pare 

que va impulsar «Estanc Segur», l’únic protocol 

amb directrius de seguretat pensat per i per a 

estanquers. Barceloní resident a Cabrils, 

en terres del Maresme i ben a prop del 

mar, Navamuel és també un gran amant de 

l’esport que acaba de fer realitat un dels seus 

somnis: creuar nedant l’Estret de Gibraltar.

D urant els seus vint-i-cinc anys en el món del tabac, 
ha vist com els estancs s’han acabat convertint 
en un blanc fàcil i atractiu per als delinqüents. La 

ciència i perícia acumulades en aquest trajecte han pres 
forma en les empreses Correduría Técnica de Seguros i 
Consultoría y Gestión de Siniestros, de les quals n’és soci 
fundador. L’any 1991 va signar el seu primer contracte de 
col·laboració amb el col·lectiu estanquer: fou amb la Unió 
Provincial d’Estanquers de Barcelona per prestar assesso-
rament en matèria d’assegurances als seus associats: «Ja 
llavors era complicat assegurar estancs i la relació estanc-
asseguradora era difícil i complexa» —puntualitza.

Una assegurança per a cada estanc i un estanc sempre 
assegurat... 
Els estancs ben protegits són, de moment, una minoria, i si 
roben a tants estancs és perquè no estan equilibrades les 
proteccions i el valor de les mercaderies. Això és el primer 
que intento fer en la primera visita a un estanc: explicar a 
l’estanquer la vulnerabilitat del seu comerç. Això és molt 
important de cares a contractar una assegurança.

Ras i curt
Llorenç Navamuel
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«No hi ha cap estanc 
assegurat al meu 
despatx que jo no hagi 
vist personalment, 
que no hagi parlat 
amb l’estanquer, vist 
les seves proteccions, 
magatzem...»

YOLANDA CERVIÀ ESPAÑA
 Periodista

Et definiries com un corredor d’assegurances 
especialitzat en estancs?
De fet, som la corredoria d’assegurances ca-
talana i de l’Estat espanyol que més produc-
tes específics per a estancs oferim. I això és 
gràcies a tants d’anys d’experiència. Estem en 
contacte amb el món del tabac i la seva proble-
màtica específica des del primer moment. El 
nostre know-how i experiència han estat clau 
per poder oferir i desenvolupar amb assegu-
radores bandera productes adequats a preus 
competitius.

Parlem de productes fets a mida per a 
l’estanquer?
Justa la fusta. He tramitat més de 500 robato-
ris d’estancs de tota mena. Tota aquesta in-
formació, aquest coneixement de camp, em 
dóna una perspectiva privilegiada sobre com 
actuen les bandes organitzades, a quines 
zones, a quins estancs... I això m’ha permès 
fer-me moltes preguntes... per trobar-ne les 
respostes!

FEM-NOS AQUESTES PREGUNTES:
Per què la majoria de les asseguradores no volen saber res dels estancs?

reSpoSta: Per les pèrdues econòmiques degudes als robatoris.

Per què roben tant a estancs?

reSpoSta: Per les baixes proteccions dels nostres estancs i l’alt valor del tabac.

Com podem aturar el robatoris?

reSpoSta: Amb mesures de seguretat adequades.

Què pots oferir als nostres estanquers que no trobaran 
enlloc més?
El meu expertise i coneixement del sector i el mercat —i 
una assegurança col·lectiva per a estancs. A la corredoria 
hem col·laborat amb l’asseguradora en la redacció d’una 
pòlissa marc amb les cobertures específiques, els límits 
i les garanties que un estanquer necessita. Un programa 
complet per a molts dels riscos derivats de la pròpia acti-
vitat. Ja s’hi han acollit prop de 400 estancs de Catalunya!

Llorenç, si sóc estanquer i vull contractar una assegu-
rança per a una màquina de tabac, d’acord amb les no-
ves regulacions, m’ho posen molt difícil...
Molt. La primera vegada que vam proposar a una companyia 
asseguradora donar cobertura per robatori a màquines ex-
penedores de tabac als bars, gasolineres, etc., ens van pre-
guntar si estàvem bojos. Però finalment vam trobar un sis-
tema d’equilibri entre les primes i el pagament de sinistres.

I el transport de tabac en furgonetes?
Ha costat, però ara disposem de cobertures per a les màqui-
nes i assegurem també el transport del tabac en furgonetes. 
Tenim més de 5.000 màquines assegurades a Catalunya i 
l’Estat espanyol. Però no hem de perdre de vista aquest equi-
libri, perquè sinó, no hi ha assegurança. Hem de pensar que 
les asseguradores no son ONG.

També ets assessor extern de seguretat. Què vol dir això?
Intento ajudar estancs i empreses en la planificació de se-
guretat dels seus establiments buscant els millors i més efi-
cients sistemes de seguretat.

Vas ser l’impulsor del «Protocol de directrius i mesures de 

seguretat als estancs», un conveni entre Mossos d’Esquadra 

i la Federació Catalana d’Estanquers que ha servit per 

canalitzar la major campanya de vigilància i prevenció a 

estancs que s’ha fet mai a Catalunya.

Com va sorgir la iniciativa de crear un protocol de segu-
retat per a estancs? 
Aquesta proposta va ser necessària degut al buit de regula-
ció específica en matèria de seguretat en el nostre sector. 
Vaig observar que els patrons dels robatoris es repetien una 
vegada i una altra, i també que els estanquers adquirien els 
sistemes de seguretat que els venien, i no els que realment 
necessitaven. 

Necessitàveu un llibre blanc de seguretat. 
Efectivament. Quan ho vaig proposar a la Federació Ca-
talana d’Estanquers, de seguida van recolzar la idea i 
la van proposar al llavors conseller d’Interior, Felip Puig. 
Sense les associacions provincials i la Federació Catalana 
d’Estanquers això no hagués estat possible.

Quina de les feines que has fet en aquests 25 anys al 
servei dels estancs et fa sentir més orgullós?
Possiblement el Protocol. No és tan sols una formalitat i una 
foto: són solucions concretes a problemes determinats en 
el àmbit de la seguretat. Personalment vaig intentar aportar 
la meva experiència i coneixement amb recomanacions de 
seguretat específiques que de forma fàcil, senzilla —i tam-
bé pensant sempre que fossin solucions econòmiques—, 
siguin molt eficients per a gairebé tots els estanquers.

I ja per acabar, regala’ns un consell: Quin és el primer 
consell que donaries a un estanquer?
Que es deixi aconsellar!
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La força de les vendes
L'equip humà d’Altadis-Imperial 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 alguns dels 
membres de l’equip de vendes 
d’Altadis-Imperial Tobacco 

a Catalunya, cinc agents comercials 
que junts sumen prop d’un segle 
treballant en el món del tabac i que 
comparteixen una mateixa missió: es-
tar al costat del col·lectiu estanquer. 
Compten amb una dilatada trajectòria 
que demostra la seva passió pel món 
del tabac. I és que ja fa més d’un any 
que el grup format per Pere Cardona, 
Sergi Quesada, Sílvia Guasch, Jordi 
Suárez i David Olivé treballa en el 
projecte d’Altadis-IT «Cerca de ti» a 
Catalunya, un programa que té com a 
objectiu, en aquesta situació de canvi 
que viu el sector, «aportar valor i estar 
al costat de l’estanquer».

Com definiríeu la vostra relació amb 
els estanquers catalans?

«L’estreta relació que sostenim amb 
els expenedors en el punt de venda 
és la base principal i el lloc on es ges-
ta la nostra relació comercial —expli-
ca Jordi Suárez, que va començar la 
seva trajectòria en el món del tabac 
l’any 2001—, i per això ens enorgu-
llim de ser «un dels equips de ven-
des que més visites fem als nostres 
clients».

Per la seva banda, Pere Cardona, 
que treballa al sector des de 1992, 
opina que és fonamental «crear vin-
cles professionals i personals amb 
els nostres clients, ja que només així 

aconseguim conèixer més bé les se-
ves necessitats laborals i inquietuds 
individuals».

El tracte personalitzat és doncs 
l’ànima de la vostra relació amb 
l’estanquer.

Per a nosaltres, l’equip humà que 
conforma la força de vendes a Cata-
lunya, els clients són la peça fona-
mental i per això no oblidem mai que 
cadascun d’ells necessita rebre un 
tracte diferent en funció del seu punt 
o punts de venda, i del seu entorn.

Com valoreu la sortida dels vostres 
productes als estancs de Catalunya?

Per descomptat que nosaltres n’estem 
satisfets. Això no treu que els mem-
bres de l’equip de vendes continuem 
presentant nous productes i oferint 
eines amb tota classe de detalls —ver-
bals o visuals— que tendeixen a inno-
var i s’adapten a les noves situacions 
perquè junts, estanquers i comercials, 
anem construint un negoci fructífer.

A l’hora de vendre, però, ja se sap 
que «cada maestrillo tiene su libri-
llo», resa la dita popular...

Per una banda, una de les principals 
prioritats d’Altadis-IT ha estat sempre 
potenciar una major professionalitza-
ció del sector, amb el propòsit prin-
cipal de liderar la transformació del 
mercat, sobretot davant dels canvis 
reguladors.

Per altra banda, explica Sergio Quesada, 
amb més de 14 anys al Departament 

«Busquem la màxima rendibilitat 
del negoci de l’estanquer»

1/ David Olivé

2/ Jordi Suárez

3/ Pere Cardona

4/ Sergio Quesada

5/ Sílvia Guasch
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de Vendes, «hi ha grans diferències de 
gestió, i totes s’han de respectar». I és 
que en l’estratègia de vendes hi influei-
xen factors tan diversos com l’edat de 
l’estanquer —aclareix— que poden fer 
que el negoci es professionalitzi més o 
menys, o que es faci més o menys ús 
de les noves tecnologies, per exemple. 
Però «bona part són negocis familiars 
en què el més important és l’estimació 
que s’hi posa», conclou.

Com creieu que podrien millorar-se 
aquestes vendes?

Els membres de l’equip de vendes de 
Catalunya fa més d’un any que tre-
ballem en el projecte «Cerca de ti». 
Es tracta d’un programa que ofereix 
eines innovadores que reforcen la 
relació comercial. Però Altadis-IT ha 
volgut donar un pas més, i ara oferim 
també eines i serveis que cobreixen 
moltes de les necessitats dels estan-
quers, sobretot en els aspectes clau 
del seu negoci.

Ens en dieu alguns?

El mes de març vàrem presentar algu-
nes iniciatives que cobreixen diversos 
aspectes del dia a dia d’un estanc. 

Altadis-IT lidera la campanya «NO Contrabando», que permet accedir a 
una bústia de denúncies de punts de venda il·lícits. Aquest any l’ha re-
forçat amb més accions per conscienciar l’opinió pública i ha creat també 
una nova aplicació per al mòbil.

http://nocontrabando.altadis.com 
@No_Contrabando 

Hem ofert formació i informació mit-
jançant seminaris i manuals, ajuda 
legal, materials com un kit de gestió 
delegada, i solucions i comoditats en 
el punt de venda. Una d’aquestes ini-
ciatives és Altadis Help Line, un te-
lèfon per respondre consultes sobre 
el sector. També hem creat l’Altadis 
Cup, un torneig de futbol que ens 
ajuda a enfortir els llaços amb els es-
tanquers —indica Pere Cardona.

Com veu la situació actual del mercat?

En aquests moments i context, estem 
vivint un període de canvi degut, entre 
altres factors, a la nova Directiva euro-
pea. Això provoca molta incertesa entre 
els estanquers, ens diu David Olivé, 
que es va incorporar a Altadis-IT l’any 
2002 des d’altres empreses del grup. 

Altadis-IT ha dissenyat «Cerca de ti», 
un programa intern específic per donar 
suport a l’estanquer

Encara que lenta, 
la recuperació del 
mercat de cigarretes 
ja és una realitat

I nosaltres estem invertint en construir 
una relació més estreta i forta en el dia 
a dia amb ells, perquè volem dotar els 
nostres clients de solucions que afegei-
xin valor i els permetin enfrontar-se a 
aquests canvis normatius —afegeix.

En un altre ordre de les coses, Sílvia 
Guasch, també amb més de 25 anys 
d’experiència al sector, afirma que 
«el contraban és un handicap impor-
tant, i per a Altadis-IT, una prioritat». 
I definitivament que «la lluita contra 
el comerç il·lícit és un punt clau per 
millorar les vendes».

Com evolucionarà el mercat del ta-
bac en el futur?

Continuarà havent-hi canvis legals pel 
que fa a restriccions i consum, espe-
cialment perquè el preu del tabac pu-
jarà més i fumar serà més car, però 
«estic segur que se seguirà fumant i el 
negoci seguirà essent molt rentable», 
opina Suárez. Que també expressa 
la seva visió positiva de la situació: 
«S’està reactivant el consum de la 
cajetilla, sobretot en els segments de 
mercat prèmium i low cost. Això ens 
aporta suficient confiança per mirar 
cap al futur amb esperança. Encara 
que lenta, la recuperació del sector, 
després de tants anys de crisis i decrei-
xement de les vendes de cigarretes, ja 
és una realitat», conclou.

YOLANDA CERVIÀ ESPAÑA
 Periodista
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Altadis-IT va ser present a la Fira del Tabac de Girona, organitzada pel Gremi d’estanquers de la 
província, amb productes clàssics i cigars, entre altres.
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«Quan vam iniciar l’estanc, fa més de mig 
segle, volíem oferir alguna cosa que no 
es pogués trobar enlloc més del poble; 
ens vam decantar per vendre-hi complements 
i accessoris de vestir, que encara avui dia 
la gent ve aquí a buscar expressament»
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ESTANCS EN RUTA

A l’estanc de Gandesa, la 
Francesca Pedrola i la Núria 
Martí donen la benvinguda als 
visitants que s’endinsen en aquest 
petit nucli de les Terres de l’Ebre, 
nomenada Ciutat Forestal 2016, 
que cada vegada té més renom 
gràcies a l’enoturisme. I és que 
la denominació vinícola d’origen 
Terra Alta atrau cada vegada 
més turistes que aprofiten per 
comprar el vi, pedalejar per la via 
verda, tastar els pastissets típics 
de Gandesa, i visitar el comerç de 
les dues estanqueres..., que ja ha 
començat a fer una mica de punt 
d’informació.

L’únic estanc que hi ha a Gandesa, la capital 
de la Terra Alta, funciona ininterrompu-
dament des del 1963, i sempre ha estat al 
mateix lloc. A més de tabac, s’hi poden 
trobar paraigües, rellotges, bolsos, carteres, 
moneders i altres complements de vestir.

La Francesca Pedrola és la titular 

d’aquest establiment que va rebre 

la seva àvia, vídua de guerra. Ella 

—a punt de jubilar-se— i la seva 

filla, la Núria Marti, estan al cap-

davant d’aquest petit comerç que 

combina tabac amb complements i 

accessoris de vestir des de fa més de 

cinquanta anys.

És ben curiosa aquesta dualitat del 
vostre negoci: tabac i  accessoris de 
vestir.
Núria: Quan la mare va rebre aquest 
estanc, que ja disposava de llicència 
complementària, va voler oferir algun 
producte que en aquell moment no es 

pogués trobar al poble. Llavors hi havia 
encara un altre estanc —que va tancar 
fa anys— però només tenia, a banda 
del tabac, productes de merceria.

Per tant, la gent que busca comple-
ments de vestir, ve principalment 
aquí.
Així és. A més de les labors de tabac, 
ens vam especialitzar en aquest tipus 
de productes, tot i que ara ja hi ha 
més botigues que en venen com a ar-
ticles afegits a la venda de roba.

De quins productes parlem?
De complements de roba i accessoris 
del vestuari, principalment bolsos de 
senyora, collarets, braçalets i altres 

elements de bijuteria, mocadors, al-
guns complements d’home com re-
llotges i cinturons, carteres —d’home 
i de dona—, i accessoris diversos. Pun-
tualment, també tenim productes con-
crets com algun vestidet, maletes, etc.



«Els accessoris 
de vestir són 
el nostre gran 
producte, després 
del tabac»

L’enoturisme que ha sorgit gràcies 
a la denominació d’origen dels vins 
de la Terra Alta ha portat més 
visitants a Gandesa i a l’estanc, que 
ja ha començat a fer una mica 
de punt d’informació
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VIOLETA ROCA
 Periodista

Esteu a peu d’una avinguda impor-
tant, en què es nota?
N: Estem a l’avinguda d’Aragó, lloc de 
pas de la gent que ve d’Aragó i dels 
pobles del voltant. S’aturen aquí per-
què saben que tenim moltes referèn-
cies. Gandesa és la capital d’una co-
marca petita, la Terra Alta, de dotze 
mil habitants. També van a comprar 
a Reus i Tortosa, però com que ara al 
poble hi ha de tot —hi ha tots els ser-
veis de metge, jutjats, etc.—, molta 
gent es queda aquí.
Francesca: Antigament, al davant hi 
havia una fonda, així que de gent sem-
pre n’hi ha hagut. Ara els dimarts és 
dia de mercat i hi ha batibull i tràfec 
de gent, molta que ve expressament.

Fins i tot hem vist alguns turistes.
Sí, el vi de la Terra Alta ha portat eno-
turisme, i també hi ha la via verda 
de la Terra Alta per fer en bicicleta, 
cases de turisme rural, el balneari de 
la Font Calda, càmpings, el Museu de 
la Batalla de l’Ebre… Ara els caps de 
setmana hi ha més gent, i alguns en-
tren, perquè també acabem exercint 
de punt d’informació.

Quan en un poble petit hi ha afluèn-
cia de gent, tots ho noteu.
I tant. I aquí també ve molta gent a 
comprar vi de denominació d’origen 
Terra Alta, pastissets, que són un 
dolç típic de Gandesa, i el tabac!

Vosaltres sou un estanc de dones… i 
sembla que força inquietes!
N:  Jo sóc membre de la Junta del Gremi 
d’Estanquers de la Província de Tarra-
gona des de fa tres anys. M’ho va ofe-
rir en Josep Servera, [el president del 

Gremi], que no em coneixia, però al-
guns promotors que vénen l’hi havien 
parlat de mi i les meves inquietuds. 
També formo part de la unió de co-
merciants del poble. Essent Gandesa 
un poble petit, si no ens impliquem en 
les coses, ja podem plegar!
F: Trobo que és important estar a la 
Junta del Gremi, perquè així els jo-
ves n’aprenen dels grans, i viceversa. 
L’estanc és el futur de la Núria!

També veneu productes de Loteria de 
Catalunya. Com estan funcionant?
En tenim des de fa un any, i és la pri-
mera loteria que venem. El promo-

tor ens diu que fem bones vendes… 
Aquest any passat ens hem espavilat 
per buscar clients entre les entitats 
i associacions de la comarca per fer 
participacions. És important donar-se 
a conèixer. 

I fora de l’estanc, gestioneu alguna 
màquina expenedora?
F: No, no portem bars ni màquines, 
de moment, ja que la majoria de bars 
en tenen de pròpies. Antigament, en 

època de l’empresa Servicios de Venta 
Automática [SVA], filial de Tabacale-
ra, proveíem el tabac d’una màquina 
d’un poble a vint quilòmetres d’aquí. 
Però al cap d’un parell d’anys, hi van 
robar i s’ho van endur tot. Poc des-
prés, l’empresa SVA va plegar, i ho 
vam deixar córrer.

Deixem les estanqueres despatxant 

clients a tots dos taulells —el del ta-

bac i el dels accessoris—, i amb un 

semàfor al davant engolint vianants 

i vehicles dels quals ben segura-

ment alguns acabaran passant per 

l’estanc.

La Núria, de menuda, amb la seva mare 
Francesca, a l'estanc.
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EUGENI RODRÍGUEZ
President de la Unió Provincial d'Estanquers de Lleida

OPINIÓ

La visibilitat i la 
proporcionalitat de les marques

Voleu dir que no se’n fa 
un gra massa, del negoci 
de la venda de tabac?

De ben segur que us heu adonat que en els darrers 
temps al nostre sector es parla molt d’un concepte nou 
que s’està fent omnipresent: la «visibilitat». Amb aquest 
terme definim l’eina amb què el Comisionado para el 
Mercado de Tabacos vigila —i ara més que mai— que a 
l’estanc no s’afavoreixin més unes marques que unes 
altres. 

Per això no podem badar i hem de posar suficient cura 
en la manera en què disposem els productes en els 
prestatges, en la publicitat que fem a l’estanc, i fins i tot, 

Totes aquestes noves restriccions i normes d’actuació 
ens van arribar per sorpresa fa uns mesos amb la 
«famosa» Circular 1/2015, que no deixa de ser una 
instrucció interna de la qual n’hem parlat àmpliament en 
aquesta reviSta.

Ara ja hem tingut uns quants mesos per demanar 
aclariments sobre els punts més confosos —que les 
associacions us hem anat comunicant— i tots ja tenim 
més orientació sobre com hem col·locar els productes 
al nostre establiment per complir amb les noves 

en els colors que hi predominen. El 
nostre organisme regulador també 
vetlla perquè no s’hi col·loquin 
determinats elements publicitaris, 
rètols i punts de llum que il·luminin 
exclusivament, o en especial, els 
articles d’una marca.

prescripcions.  

Publicitat, promocions... 
i sentit comú

Ens trobarem, per exemple, que 
les cases comercials ens cedeixen 

mobiliari per encabir-hi els productes de les seves 
marques. Però... compte! Per molta capacitat que tinguin 
els expositors, pantalles o mobles que ens facilitin, els 
heu d’omplir respectant la proporcionalitat de les 
marques «amb més demanda a l’estanc».

I aquí entren en joc les «quotes de mercat» corresponents 
a cada marca, un concepte molt discutible, perquè 
mentre alguns estanquers venem molt d’unes marques, 
els altres en veneu d’unes altres. Però ens hem d’ajustar 
a la llista que publica periòdicament el Comisionado! 

De tota manera, no patiu, que la intenció no és pas venir 
amb una cinta mètrica a comprovar si a una marca li hem 
donat un pam més del que li toca. Allò que preval és el 
nostre sentit comú. No podem ser un estanc abanderat 
d’una marca concreta. Hem de tenir una estructura, i el 
que en realitat ens diu el Comisionado, és que prenem 
com a orientació el percentatge que té cada marca en 
el mercat nacional. Tingueu en compte que les pantalles 
de televisió i LED, les tauletes, i la resta de dispositius 
similars destinats a promocionar novetats, hi estan 
permesos, però computen en el percentatge d’aquella 
marca en concret.

Com sempre ens passa als expenedors, ens vigilen 
de prop i per tots els flancs. Però no oblidem que 
l’estanquer és l’últim responsable d’acceptar els 
suggeriments, «imposicions» i altres indicacions de les 
marques comercials. Si un representant desitja col·locar 
un tòtem o una pantalla en una promoció, apliquem-hi el 
sentit comú; els propietaris de l’estanc som nosaltres i 
som qui al final hem de saber què volem.

Un dels nous sistemes d’exposició de tabac als estancs són les panta-
lles gegants tipus tablet, amb icones, En prémer la de la marca desitjada 
ens en «dispensa» un paquet, que cau del prestatge, com una màquina 
de vènding tradicional.
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Com exposarem les labors 
amb el nou etiquetatge europeu?

Ara se’ns planteja, a més, una altra qüestió: Un cop 
decidit quin espai hem de destinar a cada labor de tabac, 
ara ens hem de plantejar com l’exposarem amb el nou 
etiquetatge que marca la Directiva europea.

Partint de la base que ens agradaria ocultar, lògicament 
per qüestions d’atractiu visual, les imatges dels avisos 
sanitaris, molts ens trobem que no sabem si hem de 
col·locar el paquet en posició vertical, en horitzontal o 
com ho hem de fer!

Algunes cases comercials ens estan oferint unes 
caràtules que reprodueixen el paquet amb la marca, 
però sense la fotografia escabrosa, de manera que els 
paquets vagin arrenglerats en vertical darrere d’aquesta 
caràtula. Altres companyies tabaqueres ofereixen una 
mena de tiradors per posar els paquets en planer, 
horitzontals, que es vegi la cara que no conté les 
fotografies.

Heu de saber que totes aquestes presentacions estan 
admeses. El Comisionado s’ha «mullat», per dir-ho així, 
i ens ha dit que la forma de col·locar el producte no està 
regulada —de moment— a cap normativa. Per tant, a 
l’estanc podem posar el producte seguint el sistema que 
ens sembli més convenient tot respectant, un cop més, el 
percentatge corresponent a cada marca.

Algunes marques utilitzen caràtules flexibles que es col·loquen davant 
del primer paquet de la lleixa i reprodueixen fidelment el producte 
que hi ha al darrere.

No sé vosaltres, però penso que tenim un excés de 
normativa. No seria més senzill aplicar el sentit comú? 
Estem més regulats i vigilats que altres productes 
igualment nocius —o més— que el nostre, com l’alcohol 
o el menjar ràpid que tant es criminalitza, però que tenen 
més llibertat d’acció. Regulen la imatge del paquet, el 
contingut de les cigarretes, la publicitat que es fa i ara, 
fins i tot, el percentatge de presència a la botiga, que 
hauria de ser el nostre santuari particular, el lloc on 
cadascú hi fa la seva amb, això sí, lògica i seny.
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Prohibir

D es de que es va iniciar la guerra 
contra els fumadors —i això 
ja va passar en els cinc da-

rrers anys del segle XVI, tot just aca-
bat d’arribar el tabac a la vella Euro-
pa—, cada dia la lluita s’ha fet més 
i més virulenta, intensa i cruel. A 
Turquia, per posar aquí un exemple, 
s’amputava el nas a aquell qui gosava 
fumar al carrer. Els il·luminats sos-
tenien que treure fum pel nas era 
cosa del propi diable. En alguns po-
bles i ciutats d’Europa, se’ls condem-
nava, als fumadors, a la picota, un 
càstig que complien al centre de les 
places públiques per a major escarni. 
Ara, en els nostres dies, sembla com 
si una mà tenebrosa hagués posat 
en marxa una maquinària infernal, 

llibertat d’expressió per desfogar-me 
de les meves cabrejades, vull mani-
festar que no sóc tan tanoca com per 
no entendre que carregar de fum els 
meus pulmons no és lo més adequat. 
No obstant, totes les persecucions 
han de tenir les seves regles; tenen 
els seus límits. Fins i tot a les guerres 
més atroces, els presoners, els 
vençuts, tenen els seus drets. Seria 
més just que el Govern informés els 
ciutadans sobre la matèria, donés 
les seves recomanacions sobre el 
particular a milions d’éssers nascuts 
lliures per forjar el seu destí, lliure 
per escollir. I si hem optat per seguir 
fumant, sempre amb moderació, so-
bra aquesta persecució tan contumaç 
com esperpèntica.

ques a cops de canó. És la guerra!, 
exclamaria Groucho Marx.

Arribarà un dia en què els que manen 
—manen perquè nosaltres volem— 
creïn uns sofisticats vehicles proveïts 
d’enginyosos detectors de fum i aro-
mes del tabac per recórrer els carrers 
de pobles i ciutats a la caça del fu-
mador furtiu, i, a la més mínima sen-
yal d’alarma, assaltaran els domicilis 
dels incauts fumadors, a qui posaran 
manilles i conduiran davant del jutge 
de delictes tabaquers per ser jutjats. 
Tot arribarà! Temps al temps!

No prohibeixis allò que no pots evitar, 
diuen que deia Napoleó. En aquesta 
guerra contra el tabac, als recapta-

Es retirarà el guardó de 
«bandera blava» de les platges 

on es permeti fumar?

en incessant funcionament, 
per idear mètodes de tortura 
sibil·lina amb els quals do-
blegar als atribolats i soferts 
fumadors.

L’última mesura en contra de 
la fumeta, entossudits els inquisidors 
en una guerra molt bruta, consisteix 
a mostrar amb tota la sevícia del 
món, en els paquets, unes fotogra-
fies horripilants de rostres, colls i 
pulmons desfigurats per les seqüeles 
—segons manifesten— del vici.  Ens 
lluiria més el pèl si en els rebuts de la 
contribució hi figuressin així mateix, 
amb idèntic zel, les fotos de les cares 
(dures) d’aquells corruptes que ens 
estan robant part dels impostos que 
paguem amb sang, suor i llàgrimes, 
els soferts contribuents d’aquest país 
que encara anomenem Espanya. 

Però això no ho veuran els nostres 
ulls pecadors... El papi Estat, que 
diu que ens estima, que ens mima, 
que es preocupa per la nostra salut 
—aquesta és una de les seves obliga-
cions—, també hauria d’ocupar-se de 
desemmascarar amb més brio a qui 
ens està robant d’un mode tan escan-
dalós com impune.

Dit això que precedeix, que no és 
altra cosa que exercir el dret a la 

Ara que a Galícia, la meva terra de 
naixement, els alcaldes d’uns vint 
municipis del litoral gallec ens ame-
nacen amb prohibir fumar a les plat-
ges, de tal mode que en cas de des-
obediència, recorreran a l’organisme 
competent perquè retiri, a les més 
prestigioses, el guardó de «bande-
ra blava». On anirem a parar? Això és 
alguna cosa semblant a matar mos-

dors ja no els sembla suficient 
carregar un 80% d’impostos al 
preu d’un paquet o d’un cigar.

Fumar, pel preu actual del tabac, 
ja és prohibitiu per a la majoria 
dels fumadors. L’import tan 

elevat els condueix a recórrer al 
tabac de contraban, més barat, amb 
la consegüent minva de la recaptació 
per al Tresor Públic i l’il·lícit enriqui-
ment de les màfies de contrabandis-
tes, que no paguen impostos.

La justícia aplicada amb tot el seu rigor 
—en aquest cas una persecució tan obs-
cena— és la més gran de les injustícies.
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Oblidats

CONSELLS DE SEGURETAT

NORMATIVA DE SEGURETAT

Després d’un 2015 ple de 
males notícies per al món 
del tabac, aquest 2016, 
ara que ja han passat 
gairebé nou mesos, no 
sembla que la tendència 
hagi de canviar. Primer 
va ser l’arribada de 
complexes regulacions, 
gairebé impossibles de 
comprendre —i per tant, 
de complir—, que deixaven 
l’estanquer en una situació 
de total indefensió. A tot 
això s’hi van sumar més 
de dos-cents robatoris a 
estancs i l’enrenou dels 
contractes de publicitat de 
les tabaqueres. Tot plegat, 
molt d’embolic i incertesa 
per al món del tabac, que 
l’única cosa que vol és que 
el deixin treballar en pau.

P rimer va ser l’enrenou amb els 
contractes de publicitat for-
malitzats pels fabricants de 

tabac, que les marques van lliurar a 
canvi de rebre un tracte benèvol i que 
va acabar amb multes desproporcio-
nades a tort i a dret al sector.

Per altra banda, ens trobem que no 
tenim cap regulació específica en 
matèria de seguretat. Cap ni una. 
Aquesta circumstància sembla encara 
més sorprenent si tenim en compte 
l’elevat nombre de robatoris que pa-
teixen els nostres establiments no 
des d’ara, sinó des de fa molts anys.

Conjuntament amb les botigues 
de telefonia mòbil, són les activitat 
econòmiques amb més risc de roba-
tori, i cap de les dues està regulada 
en aquesta matèria. Han deixat a 
criteri de cada estanquer, dels titu-
lars de les expenedories, quins sis-
temes de seguretat han d’instal·lar 
en els seus establiments, quins tipus 
d’alarma necessiten, o on guardar les 
mercaderies. Això que sembla tan 
normal, en realitat no ho és tant. I 
com a exemple contrari, veiem què 
passa en una de les activitats com-
plementàries més comuns als nostres 
establiments: una llicència de Lote-
rías y Apuestas del Estado (SELAE).

Comparativa amb Loterías 
y Apuestas del Estado 

Quan la llicència d’activitat de la lo-
teria nacional és complementària a 

una altra llicència d’activitat princi-

pal, no tenim cap regulació específi-
ca, tampoc en matèria de seguretat. 
Les proteccions són les pròpies de 
l’activitat principal; és a dir, en el nos-
tre cas, de l’estanc. 

El Real Decret 2364/1994, de 9 de desembre, va aprovar 
el Reglament de seguretat privada.

El Reglament recull les normes que desenvolupen i executen 
la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de seguretat privada.

També conté les previsions de l’article 13 de la Llei orgànica 1/1992, 
de 21 de febrer, sobre protecció de la seguretat ciutadana.

Ambdues lleis han estat aprovades amb la finalitat de prevenir 
la delinqüència.

Per altra banda, ens acompanyava 
la inseguretat. Només a Catalunya 
es van denunciar més de dos-cents 
robatoris a estancs al llarg de tot el 
2015. Les associacions provincials, la 
FEDERACIÓ CATALANA D’ESTANQUERS, 
Mossos d’Esquadra... tots us dema-
nen a vosaltres, els estanquers, que 
invertiu voluntàriament en seguretat, 
en el vostre futur, i que tingueu sem-
pre present que totes les inversions 
que hi feu estan directament relacio-
nades amb les expectatives futures 
de la vostra activitat.

Com hem dit més amunt, molt 
d’embolic i molta incertesa per al 
nostre món estanquer, que l’única 
cosa que vol és treballar en pau.

Manca de regulació específica 
en matèria de seguretat

Costa d’entendre. En un sector com el 
nostre, que tenim una sobreregulació 
en els nostres establiments sobre què 
podem vendre, el mobiliari que hem 
de tenir, la disposició i exposició de 
les nostres mercaderies i productes, 
que no podem fer descomptes, que 
no podem fer regals —ni tan sols un 
encenedor—, si la promoció no està 
aprovada pel Comisionado para el 
Mercado de Tabacos, amb l’amenaça 
d’importants sancions.
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No succeeix el mateix quan la llicència 
és integral: és a dir, d’activitat única.

El Reglament de seguretat ciutadana, 
en el títol III, recull les característiques 
dels establiments que, per la singula-
ritat de la seva activitat, han de comp-
tar obligatòriament amb un seguit de 
mesures de seguretat. Tot això es fa 
amb la finalitat d’oferir garanties per 
mantenir la seguretat ciutadana.

A l’article 132 d’aquest mateix Re-
glament s’hi especifiquen i detallen 
les proteccions amb les que han de 
comptar els establiments que tinguin 
per activitat la loteria.

Durant aquest any 2015, no recordo 
cap robatori a cap administració de 
loteria. És més, no recordo cap roba-
tori de cap loteria tampoc amb ante-
rioritat. Segur que n’hi ha hagut, i n’hi 
haurà, però la diferència d’incidències 
entre una activitat i l’altra és enorme.

Gairebé ni un robatori a cap 
administració de loteria. Curiós? 

La pregunta és llavors ben òbvia: per 
què una activitat sense pràcticament 
incidències té unes mesures de segu-
retat d’estricte compliment i una altra, 
com els estancs, no té cap regulació 
específica, tot la gran quantitat de ro-
batoris i incidències?

La resposta és molt senzilla: perquè 
la mercaderia que tenim a la nostra 
expenedoria és nostra, la paguem 
nosaltres, i el que li passi a la nostra 
mercaderia és un problema nostre.

Això no és així amb la loteria. En una 
administració de loteria, els dècims 
s’hi troben en dipòsit, no són de qui 

els ven, són de SELAE, de l’Estat. I què 
fa l’Estat com a propietari de la mer-
caderia? Regula i legisla per prote-
gir els seus interessos en matèria 
de seguretat, els seus dècims. Obliga 
a qualsevol establiment de loteria a 
disposar d’uns sistemes de seguretat 
propis dels d’una de les activitats de 
risc que apareixen al títol III del Regla-
ment, com les joieries, les sucursals 
bancàries i les sales de joc.

L’Estat protegeix els seus 
interessos. Que protegeixi 
també els nostres

Per tant, la conclusió és ben senzilla. 
L’Estat protegeix els seus interessos 
regulant de forma específica els sis-

temes de seguretat d’una loteria, per-
què així protegeix els seus interessos, 
els «seus» dècims. Queda garantit que 
no hi hagi robatoris ni incidents.

Però... i els estancs? També som 
una concessió administrativa, oi? Sí, 
però com que la mercaderia és nos-
tra, el problema també. I com que és 
un problema nostre, el legislador no 
s’amoïna, i l’Estat, d’entrada, no assu-
meix cap risc econòmic directe si ens 
roben a nosaltres.

Per això de vegades, quan entro en un 
estanc amb nombroses i perilloses de-
ficiències de seguretat, quan me tru-
quen perquè han robat en un estanc... 
no puc fer res més que enutjar-me per 
la impotència que sento, pel risc que 
cada dia corren molts estanquers sen-
se ser-ne conscients.

No oblidem que tenim 
el Protocol de la Federació 
Catalana d’Estanquers

El Protocol de directrius de segure-
tat per a estancs de la Federació Ca-
talana d’Estanquers i la Conselleria 
d’Interior és justament això. A falta de 
regulació específica, què menys que 
tenir unes recomanacions, unes me-
sures concretes que ens ajudin a fer 
front a aquesta anomalia.

Per tot això he de dir que en matèria 
de seguretat, l’Estat s’ha oblidat de 
nosaltres.
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Canvi d’emplaçament 
amb canvi de model de negoci

TRIBUNA LEGAL

No es tenen en compte 
criteris de valoració 
subjectius, com ara 
que la zona estigui 
farcida d'estancs

XAVIER TAMAREU
 Advocat 19118 

Els estancs poden canviar de lloc sempre que ho vulguin. 
Per fer-ho, només cal esperar els tres primers anys a partir 
de la concessió. Com que ja fa tres anys que no hi ha no-
ves concessions —perquè allò de les subhastes de noves 
llicències sembla haver quedat en el oblit— actualment 
qualsevol estanc pot traslladar-se allà on més li convingui, 
això sí, amb algunes restriccions.

Així ho estableix l’article 39 del Re-
glament del tabac (que podeu trobar 
a la pàgina 135 del Manual jurídic de 

l’estanquer, editat per la Federació 
Catalana d’Estanquers, del qual en 
vàreu rebre un exemplar). Molt bé... 
però ara potser ens preguntarem: 
i tot això, com s’aplica?

Des d’un punt de vista purament matemàtic, si es com-
pleix amb el requisit referent a les distàncies, la nostra 
reubicació s’aprovarà; i si no és així, es denegarà. Així de 
senzill. No es tenen en compte criteris de valoració més 
subjectius, com ara si la zona ja està farcida d’estancs, la 
mitjana dels premis i les comissions dels estancs de l’àrea, 
o si la zona que s’abandona queda sense abastament de 
tabac i timbre. El que compte són les distàncies!

Com mesurem les distàncies?

Primerament, cal entendre que tots els mesuraments 
s’han de fer en distància de vianant; això és: el trajecte 
més curt caminant, i respectant els senyals de circulació. 
Això farà variar la nostra percepció d’una distància, està 
clar. Es pot donar el cas, per exemple, que en els carrers 
de vianants on puguem caminar en diagonal, la distància 
surti més curta. En canvi, ens pot passar que a l’estanc 
de la vorera del davant ens surti una distància mesurada 
molt més llunyana, senzillament perquè per arribar-hi cal 
creuar una via i el pas de vianants l’hem d’anar a buscar 
carrer amunt (o carrer avall)...

Quan les distàncies certificades pel tècnic col·legiat, 
l’arquitecte, o l’aparellador són molt «justes», el Comisio-
nado para el Mercado de Tabacos ho fa saber a les asso-
ciacions més representatives. A Catalunya, ho comunicarà 
a les unions provincials d’Estanquers de Barcelona (UPEB) 
i Lleida (UPELL), i als gremis provincials d’estanquers de 
Girona i Tarragona. Totes quatre són les associacions que 
formen la Federació Catalana d’Estanquers. L’associació 

corresponent emetrà una opinió favorable o desfavora-
ble al canvi. També es pot donar que sigui finalment el 
mateix Comisionado que decideixi fer el mesurament i ens 
enviï un funcionari a passejar amb el rodet.

Normalment, per anar sobre segur, aconsellem que les dis-
tàncies entre estancs siguin d’uns 200 metres o més, i que el 

canvi sigui de menys de 1.400 metres. 
Un pas de vianants de mal creuar pot 
ser decisiu. I un error aquí ens pot 
costar molts calers, perquè sovint, 
per pressió, ja estem pagant el nou 
local abans d’obtenir el vistiplau res-
pecte a les distàncies, i si no hem es-
tat ben assessorats, potser ja hi hem 
fet obres i tot!

Canvi d’ubicació... canvi de model de negoci?

Darrerament estem tramitant molts canvis d’emplaçament. 
Al marge dels canvis forçosos o per finalització o resolució 
avançada del contracte de lloguer, la majoria són canvis 
que cerquen una millor ubicació. Des de la passada —(pas-

sada?)— crisi, els carrers secundaris han «perdut» molt, i 
el comerç minorista s’està concentrant cada cop més en 
carrers específics i en els centres comercials.

D’altra banda, els canvis en el negoci del segon canal el 
fan molt menys rendible, i en alguns casos, gens rendible. 
Tot això, sumat a la modificació legislativa que permet la 
diversificació dels productes, ha animat alguns expene-
dors a canviar el model de negoci i provar de muntar una 
botiga, allò que ara en diuen comerç minorista de proximi-
tat, en un lloc comercial, i treballar altres productes.

Tot i la possibilitat del canvi, la normativa ens diu 
que les expenedories estan subjectes a algunes 
limitacions a l’hora de fer un canvi d’ubicació:

Només es poden reubicar dins del seu municipi.

Només es poden desplaçar 1.500 metres 
a comptar des del lloc actual i fins a la 
nova ubicació.

No poden acostar-se als veïns menys 
de 150 metres, i a les escoles menys de 100.
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No es feina fàcil. Els «altres productes» treballen en regim 
de competència, i els estanquers, evidentment, estem habi-
tuats al monopoli minorista. Cal seguir unes altres regles. 
Cal saber comprar, saber exposar i saber vendre. Els es-
tancs que se situen al centre de les ciutats, per exemple, 
competeixen amb una oferta comercial basada en franquí-
cies que tenen científicament estudiats els comportaments 
del públic i els hàbits de compra. Tot el producte està ex-
posat de manera conscient en un lloc precís del recorregut 
de compra dissenyat per cada botiga, a una determinada 
alçada, col·locació i il·luminació. Fins i tot el so, la música i 
l’olor estan ben rumiats.

En tot això, els estancs anem molt enrere. Som, com a 
molt, botiguers clàssics. Pagar un estudi de màrqueting 
ho considerem simple i purament llençar els diners. Però 
la nostra supervivència depèn, en gran part, que sabem 
adaptar-nos a les noves tendències. 

Si amb una reforma en base a un bon estudi de màr-
queting incrementéssim, posem-hi, un 30% les vendes 
d’altres productes —que tenen un marge comercial con-
siderable—, aprofitant l’entrada de públic que encara te-
nim per comprar tabac... no seria aquesta una excel·lent 
inversió? No seria millor que tenir-los a una entitat al 
0,0002%?  

Doncs potser ara és el moment! El moment d’aprofitar 
que encara som de les botigues on més gent entra cada 
dia, per mirar de diversificar. Seriosament. Professional-
ment. Diversificar abans que la progressiva i inevitable (i 
esperem que lenta) baixada de les vendes de tabac ens 
porti a aquell punt on ja no és rendible que més del 95 % 
de les caixes es facin per venda de tabac.
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» Catalunya

» Barcelona

» Estat 
    espanyol

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

CIGARRETES CIGARS I PURETS P. EMBOLICAR P. PIPA

1.109.264 1.078.261 2.949.484 (kg) 330.973 (kg)

0,00% -3,47% -2,07% -4,00%

202.229 174.998 638.339 (kg) 58.545 (kg)

-0,11% -2,39% 0,91% 7,24%

126.360 112.286 394.418 (kg) 26300 (kg)

0,88% -3,29% 1,43% -0,78%

4.918.827 239.066 499.472 24.198

0,05% -3,05% -1,75% -7,56%

899.950 43.985 108.210 4.164

-0,01% -2,84% 1,25% 5,07%

563.760 28.449 66.961 1.965

0,92% -3,68% 1,83% -2,09%

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
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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

41.350 29.687 129.470 (kg) 20.221 (kg)

-3,30% 0,27% 0,03% 20,65%

13.603 12.968 41.258 (kg) 5.294 (kg)

-0,58% -0,08% -0,84% 10,25%

20.915 20.056 73.192 (kg) 6.729

0,80% -2,62% 0,69% 3,17%

183.243 8.238 21.894 1.317

-3,04% -0,07% 0,27% 19,60%

60.008 2.996 6.971 382

-0,47% -0,99% -0,61% 6,98%

92.938 4.301 12.383 499

0,85% -3,69% 0,99% 0,40%

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2015/2016

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2015/2016

MILERS D'EUROS

VARIACIÓ 2015/2016
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GREMI D’ESTANQUERS DE GIRONA

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

gremi@estanquersdegirona.com
www.estanquersdegirona.com

President: Jaume Gou Puig
Vicepresident: David Juanhuix

UNIÓ PROVINCIAL D’ESTANQUERS DE LLEIDA

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

info@estanquersdelleida.com
www.estanquersdelleida.com

President: Eugeni Rodríguez Cucurull
Vicepresident: Jesús Ibáñez Artigas

GREMI D’ESTANQUERS DE 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 M. 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

MENTOL
CLICK & ROLL

CODI DE LOGISTA: 19774 MENTA
MENTOL

DOBLE FRESCOR
CODI DE LOGISTA: 29490

FRUITES
VERMELLES

MENTOL
DOUBLE CLICK WILD

CODI DE LOGISTA: 28506

LLIMONA
MENTA

DOUBLE CLICK CRISP
CODI DE LOGISTA: 28059
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AQUEST ESTIU SERÀ 
LA        BOMBA

www.loteriadecatalunya.cat/lagrossa 
facebook.com/lagrossacat

twitter.com/lagrossacat

DESTINA ELS BENEFICIS A
PROGRAMES SOCIALS 

A CATALUNYA


