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PRESENTACIÓ

FEFAC

FEFAC Actua

A

mb la voluntat de promoure canvis que contribueixin al creixement i desenvolupament del sector i de ser útils als socis,
amb iniciatives concretes i que obtinguin resultats, la Federació
empresarial porta a terme un seguit d’activitats, que englobem
sota la denominació ‘FEFAC Actua’ (es pot trobar al banner principal del
web fefac.cat).
En el present número de la revista, trobareu diverses d’aquestes accions,
entre les que destaca el treball realitzat amb PIMEC per informar als titulars sobre una obligació laboral que ha generat incertesa i preocupació.
Es tracta de la normativa que exigeix a les empreses a registrar la jornada
diària dels seus treballadors, un requeriment que esperem que amb la
informació facilitada sigui de més fàcil compliment.
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Dins la línia de ‘FEFAC Actua’, també es troba la denúncia de pràctiques
irregulars en la distribució i dispensació de medicaments fora dels canals
autoritzats. El posar aquestes activitats en coneixement de les autoritats
competents ha demostrat que obté resultats, tot i que cal seguir treballant. L’objectiu amb aquesta acció, que també trobareu a les pàgines de
la revista, és preservar la salut a través de la farmàcia com a establiment
sanitari on la població rep un servei professional que garanteix la qualitat, seguretat i ús correcte del medicament, a diferència dels interessos
exclusivament econòmics d’altres negocis.
Aquestes i altres iniciatives les volem compartir amb els socis, i aquest
és l’objectiu dels Esmorzars FEFAC, sobre els quals hem preguntat a diversos dels titulars assistents a aquestes reunions, que tenen com a objectiu informar-los de l’activitat de l’empresarial i intercanviar opinions i
visions sobre el sector, així com demanar-los ajuda per a una posterior
col·laboració en tasques específiques de FEFAC.
Hi ha un tema especialment destacat en aquest número de la revista, els Convenis Col·lectius de Treball de Catalunya (el de Barcelona, i
l’interprovincial). En una entrevista, l’assessor laboral de l’empresarial i
negociador d’aquests acords, José Manuel Moya, ens explica per què
aquest acord que regeix les relacions laborals de les farmàcies amb els
seus treballadors ha condicionat el present de l’oficina de farmàcia i marcarà el seu futur.

Actualitat del sector

Petició parlamentària perquè el Govern faci desenvolupar la professió

Així respon el conseller al requeriment
del Parlament sobre l’oficina de farmàcia
El titular de la Conselleria de Sanitat, Antoni Comín, va ser preguntat per Ciutadans sobre
les mesures que el seu Departament ha portat a terme per donar compliment a la Resolució
parlamentària sobre el desenvolupament de les oficines de farmàcia. El conseller respon que hi ha
accions que ja s’estan fent i que hi ha d’altres que són de competència estatal.

E

l Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat el juliol de 2015
una Resolució per la qual s’instava
al Govern de la Generalitat a fer una sèrie d’accions pel desenvolupament de
l’oficina de farmàcia. Per petició de Ciutadans, que va impulsar aquesta iniciativa,
el conseller de Sanitat, Antoni Comín, va
contestar a través d’una resposta parlamentària el mes de maig sobre el que
està fent el seu Departament en relació a
cadascun dels punts d’aquest text.
Sobre la necessitat d’integrar l’oficina de
farmàcia en el sistema, Comín diu que ja
s’està fent, a través d’eines com la cartera de serveis i el Pla de Salut. En relació a
l’apartat de la Resolució a través del qual
es demana un augment de la dispensació de medicaments d’ús hospitalari a les
oficines de farmàcia, afirma que aquesta
qüestió és de competència estatal.
El conseller també considera que ja hi
ha en marxa instruments que fan possible altres requeriments de la Resolució,
com són l’avenç en la prestació de servei a residències i a domicili, el foment
de la prescripció repetida, la cooperació
en malalties cròniques o la continuïtat
de l’atenció farmacèutica en els diferents
nivells. Aquestes eines que ja es troben
operatives són, segons el conseller, la
Guia de seguiment farmacoterapèutic i
la prova pilot d’atenció farmacèutica al
pacient crònic complex. De la mateixa
manera, Comin considera que ja s’està
treballant en programes de detecció de
malalties com el càncer i el VIH. Sobre
l’acció en vacunes que demana el text
parlamentari, també creu que el farmacèutic ja té un paper rellevant pel que fa
a la informació i educació al ciutadà.
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de recursos humans, barem de mèrits,
serveis professionals farmacèutics, horaris d’atenció al públic, serveis d’urgència,
vacances, tancament temporal i definitiu,
i el procediment d’autorització.

E l Parlament de Catalunya instà al Govern de la
Generalitat en una resolució del 2015 a desenvolupar l’oficina de farmàcia.

En relació a la petició del Parlament sobre
la creació d’una especialitat en farmàcia
comunitària, el conseller torna a argumentar que és un tema de competència estatal, tot i que assenyala que dóna
suport a aquesta iniciativa. Un altre dels
punts de la Resolució, a través del qual
es demana que, en l’accés a noves farmàcies, es valori l’experiència i formació en
farmàcia comunitària, Comín assenyala
que en el barem de mèrits ja es valora
l’exercici en una oficina de farmàcia i els
mèrits acadèmics.
Projecte de decret de regulació integral de la farmàcia
La Resolució també demanava al Govern un desplegament normatiu que
permeti als farmacèutics assumir noves
competències i responsabilitats. Sobre
aquesta qüestió, el conseller afirma que
la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària treballa en
l’elaboració d’un projecte de Decret pel
qual es regula l’oficina de farmàcia de
manera integral. Aquest fixarà els requisits tècnicosanitaris i de funcionament,

Un altre dels requeriments del text aprovat pel Parlament era que les farmàcies
puguin accedir a la informació necessària de la històrica clínica dels pacients
i desenvolupar sistemes de comunicació
entre professionals i de telefarmàcia amb
els pacients. En la seva resposta, el conseller es remet a l’actual desplegament de
la recepta electrònica.
Que Catalunya no té competències en la
matèria també és una resposta que Comín aplica a la petició perquè s’implanti
un model mixt de retribució dels professionals, basat sobretot en honoraris professionals sobre actuacions, abans que
en marges sobre el producte.
El retard en el pagament de les factures és un altre dels temes inclosos a la
Resolució, al qual respon que, per fer
una diferenciació pressupostària entre
les partides de la despesa en medicaments i el pagament dels serveis professionals farmacèutics comunitaris, seria
necessària la modificació de la normativa
que regula la prestació farmacèutica. Donat que aquesta està conceptualitzada
com un ajut al ciutadà, ha d’anar al Capítol IV del pressupost, argumenta.

Per a més informació,
fefac.cat/noticia.asp?id=4497
o consulteu el codi QR

Actualitat del sector

Els plans del Govern per a la farmàcia
El Govern de Catalunya va aprovar el passat mes de juliol el Pla de Salut, que fixa l’estratègia
sanitària per als pròxims anys, amb accions que afectaran les oficines de farmàcia

E

atenció primària i farmàcia comunitària) i el
desenvolupament del Programa d’atenció
farmacèutica al pacient crònic complex
(PCAF) formen part també del projecte de
millora de la prescripció i la dispensació.

l Pla de Salut de Catalunya 20162020, que guiarà les accions dels
pròxims anys en matèria sanitària,
té, entre les seves 12 línies estratègiques,
una centrada en la política farmacèutica
i del medicament amb canvis que afectaran el sector i reforçaran mesures ja
iniciades.
Per començar, s’afirma que la visió sobre el medicament ha d’anar més enllà
de la despesa farmacèutica. Aquesta cal
“centrar-la en el medicament com una
inversió en resultats en salut i en un
model col·laboratiu amb tot el sector
sanitari, professionals, gestors, farmàcies,
distribuïdors i indústria farmacèutica en
benefici de les persones i de la seva qualitat de vida”.
Accions en la dispensació
Un dels objectius del Pla és fer la prescripció i dispensació més eficients, i una
de les formes d’assolir-ho és avançar en
la recepta electrònica, que incorporarà
noves solucions de mobilitat i seguiment domiciliari. En aquest sistema,
també s’inclourà la prescripció de medicació hospitalària de dispensació am-

L a consellera de la Presidència i portaveu del
Govern, Neus Munté, i el conseller de Salut,
Antoni Comín, a la presentació del Pla de Salut.

bulatòria (MHDA) i de nutrició enteral
domiciliària.
Consolidar la funció del farmacèutic com
a educador sanitari i d’informador en medicaments i potenciar la cartera de serveis concertats de l’oficina de farmàcia
també s’inclou en aquest apartat. Aquest
també contempla que es desenvolupin
els instruments necessaris perquè els
professionals d’infermeria puguin prescriure i indicar medicaments.
La definició d’un programa pilot per a la
implantació d’una atenció farmacèutica
en xarxa (serveis farmacèutics hospitalaris,

Garantir l’accés als nous medicaments
Un dels projectes del Pla Estratègic té
com a objectiu garantir l’accés als nous
medicaments en un entorn que ha de
ser sostenible. La creació de l’Agència
Catalana del Medicament (ACMED) és
un dels eixos de treball d’aquest àmbit,
on també es vol potenciar la participació dels pacients en l’harmonització dels
tractaments i elaborar un pla d’accés i
pagament de la innovació.
La millora del coneixement que té la població sobre els medicaments i que participi més en la presa de decisions sobre
la seva salut és un altre dels objectius del
Pla. Aquest també recull el desenvolupament de sistemes per detectar problemes de seguretat amb els medicaments,
que el Pla de Medicació incorpori tots
els tractaments i que sigui accessible als
professionals.

Inspeccions a farmàcies per comprovar si compleixen
els estàndards de qualitat
Una de les línies estratègiques del Pla
de Salut busca garantir la seguretat dels
serveis dels centres sanitaris, i una de les
accions que preveu en aquest sentit és
un pla d’inspecció preventiva del 10%
de les oficines de farmàcia de Catalunya. L’objectiu d’aquesta mesura és comprovar si es compleixen els estàndards
de qualitat en la custòdia, la conservació i la dispensació de medicaments i
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productes sanitaris. De la mateixa manera, es durà a terme una inspecció
periòdica del 30% de la indústria farmacèutica i de les entitats de distribució de
medicaments.
En aquest bloc denominat ‘Gestió de
l’excel·lència i la seguretat’ també és present el projecte de xarxa de farmàcies sentinella, així com la consolidació de la notifi-

cació i gestió d’esdeveniments adversos en
l’atenció hospitalària i en primària, obrint-la
a oficines de farmàcia i ciutadans.
Per a més informació sobre el Pla de Salut, consulta la web fefac.
cat/noticia.asp?id=4671 o
el següent codi:

Actualitat del sector

Retard en el pagament: Les farmàcies
recuperen part del que els hi correspon

L

es conseqüències del retard en el
cobrament de les factures dels medicaments han estat molt greus, fins
al punt que, per a molts titulars, ha estat
un camí de no retorn. A més, fins que les
farmàcies no cobrin segons els terminis
fixats pel Concert signat amb el CatSalut,
no es podrà dir que la situació està normalitzada.
No obstant això, és innegable que el pagament dels 9,3 milions d’euros que ha
hagut de realitzar el Servei Català de la
Salut, corresponents a la segona reclamació dels interessos -la primera està
encara pendent de que es dictamini sentència-, ha estat una bona notícia i un pas
endavant.
Tal com va manifestar FEFAC al seu web,
en relació al retard dels pagaments,
les farmàcies “han estat capaces com a
col·lectiu de deixar al marge les raons
de la força i no utilitzar-les, malgrat en
teníem tot el dret, per fer servir la força
de la raó, amb tenacitat, no deixant de
banda cap pacient i amb actituds professionals proactives”.

Tractament fiscal dels interessos
Respecte el tractament fiscal dels interessos, el criteri de la Direcció General
de Tributs és que, tant la quantitat a percebre com a interessos de demora, com
els interessos dels interessos, tenen la
qualificació fiscal, a efectes de la Llei de
l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques, de guany patrimonial a tributar
en la base de l’estalvi, segons informen

els assessors fiscals de FEFAC, Buxaderas
Advocats.
Això significa que els imports que es
percebin tributaran segons l’escala de
la base de l’estalvi, vigent per a l’exercici
2016, de manera que, si aquesta és fins
als 6.000 euros, es tributarà al 19%; entre
6.000 i 50.000 euros, tributarà al 21% i, a
partir dels 50.000 euros, ho farà al 23%.

Renúncia als interessos
A part de la reclamació dels interessos, una altra via jurídica per la qual es
va optar des de FEFAC i el Consell de
Col·legis de Farmacèutics de Catalunya és denunciar-ho davant la Comissió
Europea. Així, la Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), a
la qual està adherida FEFAC, va interposar un recurs davant la CE contra
la renúncia als interessos de demora
que va imposar el Govern espanyol
als proveïdors (entre ells, les farmàcies)
que es van acollir al Pla de Pagament a
Proveïdors l’any 2012 per poder cobrar
les factures impagades.
Tot i que l’advocada general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea,

Eleanor Sharpston, considera que
l’esmentat Pla és legítim, aquest organisme encara ha de realitzar el seu
dictamen, que s’espera per al mes de
novembre.
Segons va argumentar l’advocada general, el sistema ideat pel Govern era
d’adscripció voluntària, és a dir, que
el proveïdor podia escollir si accedir
al pagament “accelerat” del deute,
sempre que renunciés als interessos
de demora. La PMcM confia en què el
Tribunal reflexioni sobre la naturalesa
‘voluntària’ de la renúncia als interessos i dicti sentència declarant la seva
il·legalitat.
De fet, la Directiva Europea assenyala

explícitament que és abusiva la clàusula de renúncia. El president de la Plataforma i secretari general de PIMEC,
Antoni Cañete, afirma que “no és comprensible que els ciutadans i empreses
haguem de pagar interessos quan
liquidem els nostres impostos fora de
termini i no succeeixi el mateix amb
les administracions públiques”.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea acostuma a tenir en compte les
conclusions de l’advocada general en
un 80% dels casos, segons publicà el
diari Cinco Días. No obstant això, caldrà esperar a la sentència del Tribunal
per conèixer el dictamen definitiu sobre el conflicte dels interessos.
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FEFAC actua davant les pràctiques irregulars en la
dispensació de medicaments fora de la farmàcia
Les denúncies que la Federació empresarial presenta davant les autoritats obtenen resultats

U

na de les missions estratègiques
de FEFAC es centra en la defensa i
promoció de l’oficina de farmàcia
com a punt sanitari on la població troba
un servei professional que ofereix garanties de qualitat i seguretat, amb l’objectiu
de preservar i promoure la salut dels
ciutadans. Dins d’aquesta línia, la Federació està alerta a possibles irregularitats
d’empreses que consideren el medicament exclusivament com un objecte de
negoci, prescindint de las garanties per a
la població que la farmàcia aporta, en ésser l’únic punt regulat i autoritzat per a la
dispensació de medicaments i el farmacèutic titular el responsable màxim, a tots
els nivells, de que la salut sigui el valor a
preservar, per damunt de qualsevol altre.
En conseqüència, una de les línies de treball d’aquesta Federació empresarial està
relacionada amb les bones pràctiques i la
legalitat en la distribució i venda de medicaments, actuant en cas de detectar
alguna irregularitat en aquest àmbit i posant-ho en coneixement de les autoritats
amb la denúncia pertinent. En els darrers

mesos, des de FEFAC s’han denunciat diversos casos de vulneració de la normativa que regula la dispensació de fàrmacs,
obtenint resultats.
Col·laboració dels socis
La Federació informa dels casos denunciats a través del seu web (www.
fefac.cat). En la detecció d’aquests tipus
d’activitats, els titulars de farmàcia tenen
un paper destacat i, per aquest motiu, FEFAC anima als seus socis a que col·laborin
en la comunicació d’aquestes pràctiques (essent posteriorment la Federació
qui apareix com a denunciant), doncs
d’aquesta manera estaran contribuint a
garantir que els medicaments arriben als
pacients en condicions òptimes.
Pàgines web que venen medicaments
A través de les webs dokteronline.com/
es i es.treated.com, els usuaris poden
comprar medicaments de prescripció, incomplint el que estableix el Reial Decret
870/2013 que regula la venda a distàn-

cia de medicaments. FEFAC ha traslladat
aquests fets al Departament de Salut,
per tal que exerceixi les seves facultats
d’inspecció i control i, si s’escau, sancionadora.
Denúncies traslladades a la Aemps
Des del Servei d’Ordenació i Qualitat Farmacèutiques han informat a l’empresarial
que, un cop revisats aquests webs, han
constatat que es posen a la venda fàrmacs
de prescripció i sense. Per tant, donat que
aquests fets vulneren la legislació, des
del Departament de Salut han traslladat
les denúncies de FEFAC al Departament
d’Inspecció i Control de Medicaments
de l’Agència Espanyola del Medicament
i Productes Sanitaris (Aemps), per tal que
“iniciïn les actuacions oportunes”.
Descomptes en medicaments i entrega a domicili
L’actuació de FEFAC en relació a
l’assegurança BLUA, de Sanitas, va obtenir
resultats. Tal com es descrivia en el web
del servei, aquest no s’ajustava a la legisPer a més informació:
fefac.cat/noticies.asp?cat=118,
o consulteu el codi QR
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lació vigent, doncs oferia un descompte en els medicaments i anunciava que
portaven la medicació a casa del pacient.
Des de l’asseguradora es va argumentar
que no es tractava un descompte, sinó
que retornaven el 50% de la despesa de
l’assegurat en fàrmacs. Sobre l’entrega a
domicili, van puntualitzar que només es
produïa en pacients que no es poden
desplaçar per la seva malaltia.
Tot i així, Sanitas va canviar la publicitat, mentre que el Servei d’Inspecció
Sanitària del Departament de Salut va
comunicar a FEFAC que es posarien en
contacte amb l’asseguradora per tal que
la publicitat no induís a error i s’ajustessin
a la legalitat.
La creu de Sephora
Una altra acció que ha tingut conseqüències és la relativa a Sephora, que utilitza
en els seus establiments la creu de malta
verda. Segons la denúncia presentada a

l’Agència Catalana del Consum, la utilització d’aquesta creu pot induir a confusió als consumidors, que poden entendre que es dispensen medicaments.
Des de l’Agència van informar a FEFAC
de la seva decisió d’incoar diligències
d’inspecció per l’obertura i, si s’escau, un
expedient sancionador a l’empresa Sephora Cosmeticos España.
Wallapop
Una pràctica il·legal detectada per FEFAC és la venda de medicaments entre
particulars a la plataforma digital Wallapop. L’empresarial va col·laborar amb la
Direcció General d’Ordenació i Regulació
Sanitàries del Departament de Salut per
detectar fàrmacs en aquesta aplicació, i
els Mossos d’Esquadra van intervenir-hi
per un possible delicte de tràfic de medicaments.
Aquesta acció, a la qual també es van
sumar les organitzacions col·legials, va

comportar que l’Agència Espanyola del
Medicament contactés amb els responsables de Wallapop per demanar mesures que evitessin la presència de fàrmacs
a l’aplicació per a la seva venda.
Expenedor de fàrmacs al centre de
salut
Més enllà del món virtual, es va denunciar l’existència d’una màquina expenedora (o de vending) al CAP Sant Llàtzer
de Terrassa, que contenia medicaments.
El Servei d’Inspecció de Farmàcia, després de comprovar els fets, va comunicar al director del CAP que aquests no
s’ajusten a la legalitat.
Així mateix, des del mateix Servei es va
informar a FEFAC que es van demanar
mesures correctores a la societat propietària de la màquina per tal que es doni
fidel compliment a la legislació vigent i a
la prohibició de dispensar medicaments
fora dels llocs autoritzats.
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Projecte Unicom: un albarà complet i únic
per facilitar la recepció de comandes
El document que proposa FEFAC als laboratoris homogeneïtza la forma en què aquests envien la
informació a les farmàcies (‘únic’), conté totes les dades necessàries i es prescindeix de les que no ho
són (‘complet’).

L

a recepció de comandes és un
dels processos a la farmàcia que
més temps consumeixen, per la
seva freqüència i perquè cada laboratori té una manera particular de transmetre la informació. Això implica que
l’oficina de farmàcia no sempre
disposa de totes les dades per
realitzar l’esmentada tasca en un
termini raonable de temps i sense
errors, a part de consumir-li molt de
temps en tasques administratives
que de vegades no deixen temps
per a executar tasques de més valor afegit.

facilitar el procés de recepció, independitzant-lo del procés de facturació, ja
que són dos ritmes diferents, es proposa
que la factura sigui un document legal
entre empreses però que no sigui necessària per quadrar les comandes.

Entre els laboratoris que han
manifestat a la Federació empresarial el seu interès per la
implantació del model Unicom, es troben Laboratorios
Leti, Pierre Fabre, Grupo Artsana
o Laboratoire Nuxe. Altres que
han contestat amb la voluntat
de millorar aquest procés són
Nutrition & Santé i L’Oréal Cosmética Activa.

FEFAC ha realitzat als laboratoris
una proposta que té com a objectiu facilitar la recepció de comandes, a través de la unificació i simplificació dels albarans. Es tracta
del projecte Unicom, és a dir, un
document ‘únic’ i ‘complet’ per tal
que aquesta tasca sigui eficient.
Els punts bàsics de la proposta de
FEFAC són tres. D’una banda, unificar i homogeneïtzar la forma en
què els laboratoris envien aquesta informació a les farmàcies, fent
així un document “‘únic” i assolint
una automatització del procés
del recepció. D’una altra banda,
que contingui tota la informació
necessària i es prescindeixi de les dades
que no siguin necessàries, fent-lo així un
document “complet”. Per últim, de cara a

FEFAC

Octubre 2016 | 14

corpora el Codi Nacional, el PVL, el
nombre d’unitats, els descomptes i bonificacions, l’import net, l’IVA, el recàrrec
d’equivalència, el preu i l’import final, el
PVP recomanat, el marge i el percentatge de marge a PVP Rec.

Des de FEFAC, volem que aquest
projecte prengui més força i, per
aquest motiu, pròximament demanarem als nostres socis que
manifestin el seu suport a Unicom, per d’aquesta manera animar als laboratoris a sumar-s’hi.

Per tant, el model d’albarà que des de
FEFAC s’ha plantejat als laboratoris in-

Al web de FEFAC, es pot consultar
la proposta realitzada als laboratoris, amb la informació complerta sobre Unicom, així com un
exemple de l’albarà proposat, al
que es pot accedir
a través de fefac.
cat/noticia.asp?id=4572 o
bé mitjançant el següent
codi QR:

fefac actua

Claus sobre l’obligació de registrar la
jornada dels treballadors
FEFAC informa àmpliament als seus titulars associats sobre com donar compliment als requeriments

L

’obligació d’elaborar un registre diari de la jornada dels treballadors ha
generat interrogants i inquietuds
entre els empresaris. FEFAC ha analitzat
aquesta revifada normativa laboral per
conèixer quines implicacions té i com
s’ha de donar compliment a aquest requeriment legal.
Durant els darrers mesos, la Federació
empresarial ha treballat sobre aquesta
qüestió per informar els seus socis. Ho ha
fet a través del seu web i amb la sessió
celebrada el 13 de juliol a la seu de PIMEC, que tenia com a objectiu principal
resoldre dubtes i a la qual hi van assistir
una setantena de titulars de farmàcia.
A part del president de FEFAC, Antoni Torres, i l’assessor de l’empresarial en l’àmbit
laboral, José Manuel Moya, de Bufete Perulles & Moya, gràcies a la col·laboració
de PIMEC, l’acte va poder comptar amb
un inspector de Treball, Antonio Benavides, que va poder explicar de primera mà
com s’espera que les empreses compleixin amb l’obligació i les conseqüències
de no fer-ho.
El requeriment deriva de dues sentències
recents de l’Audiència Nacional (del mes
de desembre del 2015 i del febrer del
present any) que han realitzat una interpretació de l’article 35.5 de l’Estatut dels
Treballadors segons la qual les empreses
estan obligades a elaborar un registre
diari de la jornada de tots treballadors.
L’objectiu és conèixer el nombre d’hores
ordinàries realitzades i les extraordinàries.
Cal dir que, segons les informacions de
les que disposem, el control sobre el
registre (diari) d’hores i sobre el resum
mensual, per part de la Inspecció de Treball, ha augmentat arran de les dues sentències esmentades.
Com s’ha de fer el registre?
A continuació, es resumeixen els punts
més destacats sobre com s’ha de realitzar
el registre horari, en base a la informació
disponible i a les respostes realitzades
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pels ponents durant la jornada:
•
La normativa d’elaborar un registre
diari afecta a treballadors amb jornada parcial i amb jornada completa,
és a dir, a tots.
•
El registre s’ha de complimentar
dia a dia i ha de contemplar l’hora
d’entrada i de sortida de cada treballador (no limitar-se a especificar
el número total d’hores treballades
en un dia).
•
El treballador l’ha de signar diàriament.
•
Es pot fer servir qualsevol sistema
que acrediti l’hora d’entrada o de
sortida, ja sigui manual o telemàtic,
com els sistemes de fixatge digital.
Ha de ser un sistema que garanteixi
la fiabilitat i la invariabilitat de les dades.
•
No s’accepta com a acreditació del
compliment de la norma l’exhibició
de l’horari general o els quadrants
horaris personalitzats elaborats per a
determinats períodes, per considerar-los previsions que no tenen per
què ajustar-se a la realitat.
•
El titular de la farmàcia ha de lliurar
mensualment al treballador un resum de les hores treballades, junt
amb el Full/Rebut de salaris. En
aquest resum, ha de figurar el número total d’hores treballades, les
ordinàries, i les d’excés de jornada.
•
El resum mensual d’hores ha d’estar
signat pel treballador, a través de
qualsevol sistema admès a dret
(com, per exemple, la signatura electrònica). Si el Full/Rebut de salaris es
lliura en mà, en aquest document
es pot incorporar el resum mensual
d’hores.
•
El resum mensual d’horaris ha de ser
conservat per l’empresa durant quatre anys. En canvi, el registre diari només s’ha de conservar durant el mes
en curs, remetent-se per a períodes
anteriors al resum mensual.

•

•

D’acord amb la interpretació que la
Inspecció de Treball (ITSS) està fent
de les últimes sentències que es refereixen a aquest assumpte (dictades a partir del mes de desembre de
2015), entenem que la ITSS podria
exigir els resums mensuals de totalització d’hores de treball a partir del
mes de desembre de l’any 2015 o de
gener del 2016.
El Registre Diari i el Resum mensual
d’horaris han d’estar disponibles
sempre a la farmàcia a disposició
de la Inspecció de Treball, doncs pot
ser requerit d’exhibició per qualsevol funcionari/Inspector que visiti el
centre de treball.

Conseqüències del no compliment
Entre les conseqüències de no complir amb la nova obligació de registrar
l’horari, es troben sancions i d’altres jurídiques. Destaquen les següents:
•
Les infraccions per no disposar del
registre diari i el resum mensual
d’hores són considerades greus i poden donar lloc a sancions econòmiques que poden situar-se entre els
626 i els 6.250 euros (depenent de
factors com el nombre de treballadors, la xifra de negoci de l’empresa,
les advertències prèvies, etc).
•
Altres conseqüències jurídiques
que es poden derivar del fet que no
disposem dels registres és que Inspecció de Treball, en general, considerarà que treballador contractat
a temps parcial realitza una jornada de temps complet, a no ser que
l’empresa demostri de forma fefaent
el contrari. En aquest cas, es pot
acabar determinant que el contacte
del treballador/a en qüestió ho és a
temps complert i no a temps parcial,
obligant l’empresari a pagar al treballador una jornada completa, havent
de retribuir-li la diferència salarial corresponent.

•

Si es presumeix que el contracte del
treballador és de jornada completa,
també s’obligarà l’empresari a haver
d’efectuar la cotització corresponent
a la Seguretat Social, amb els recàrrecs corresponents. Tot això poden
suposar xifres molt elevades, dependent del cas.
L’inspector va aclarir durant la sessió que el
registre horari no ha de ser un reflex exacte del calendari anual, és a dir, que un mes
es poden haver realitzat més hores de les
acordades si en altres mesos es compensen, treballant-ne menys. De la mateixa

manera, considera que sortir algun dia de
la setmana uns minuts més tard no implica
que s’hagin de computar com a hores extraordinàries, doncs el sentit comú diu que
un treballador en ocasions ha d’allargar la
seva jornada uns minuts per realitzar tasques com atendre un pacient.
Documentació d’interès sobre el registre al web www.fefac.cat
FEFAC ha facilitat als seus associats informació sobre aquesta nova obligació
laboral a través del web www.fefac.cat.
Aquesta inclou els passos a seguir en

l’elaboració del registre i un model de
full de registre diari, amb instruccions
per complimentar-lo, elaborat pel Bufete Perulles & Moya. Altra documentació
destacada és la presentació que va realitzar durant la sessió l’inspector de treball
Antonio Benavides, amb informació que
pensem que és molt valuosa per saber
com està revisant Inspecció de Treball
aquesta qüestió.
Tota aquesta informació la
trobareu al web (fefac.cat/
noticia.asp?id=4687) o a través del codi QR següent:

PIMEC denuncia les dificultats de moltes pimes a l’hora
d’efectuar el registre de la jornada
FEFAC ha treballat els nous requeriments sobre el registre horari amb PIMEC, patronal de la qual en forma part.
Des de la patronal de la petita i mitjana
empresa catalana, s’ha fet públic un
comunicat per denunciar les dificultats
amb les quals es troben moltes pimes
a l’hora d’elaborar el registre de la jornada dels treballadors. PIMEC ha traslladat al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies la problemàtica que
origina aquesta nova obligació laboral.

Segons afirma la patronal, “la mesura comporta unes inversions desmesurades i més
burocràcia administrativa”. A més, implica
haver d’implementar costosos processos
de control horari que, en moltes ocasions,
“no comportaran un benefici real per a les
empreses i els treballadors”.
A més, es va mostrar la preocupació pel
fet que aquest exhaustiu control pugui
“provocar que anem cap a un sistema de
treball més mesurat per hores de presencia física a l’empresa que per productivi-

tat; un sistema obsolet i totalment desfasat respecte a la realitat actual”.
La patronal entén que aquesta acció
inspectora no evitarà el frau i augmentarà excessivament la burocràcia
i és per això que, “juntament amb el
Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies, buscarà vies per agilitzar
aquests processos i a l’hora analitzar
les especificitats de cada activitat per
tal d’intentar trobar solucions a les diferents casuístiques”.
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Content Manager, una
nova eina per augmentar
les vendes online

A

MC, empresa especialista en botigues online de farmàcia,
col·laboradora de la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya, FEFAC, posa en marxa un nou servei
anomenat Content Manager.
El servei consisteix en què un grup d’experts en posicionament
web i màrqueting online realitzarà un conjunt d’accions sobre el
comerç electrònic de la farmàcia, amb l’objectiu de millorar el seu
posicionament a internet, augmentar les visites dels possibles
compradors i, per tant, aconseguir un increment de les vendes.

Aquest servei es complementa amb un software online, que permetrà fer el seguiment de totes les accions i interactuar amb els
experts, de manera que la informació i coneixements que el titular
de la farmàcia els pugui facilitar, faran encara més eficaces aquestes accions, amb un increment de les vendes online.
Més informació sobre AMC, a www.amcgestion.com
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Els socis de FEFAC coneixen de primera
mà l’estratègia de empresarial
Les línies d’actuació de FEFAC es troben
definides en el seu Pla Estratègic, que té
com a objectiu principal treballar ordenada
i planificadament per una farmàcia sòlida i
de futur, amb un paper més definit en el
sistema sanitari i habilitada per potenciar i
reforçar la seva aportació a la societat, tant
en termes de salut com econòmics.
Un dels eixos d’aquesta estratègia és fer
partícips als socis de l’empresarial de les iniciatives que desenvolupa la Federació, amb
una voluntat de transparència i proximitat.
Donant resposta a aquest objectiu, s’han
començat a celebrar reunions a la seu de la
Federació, anomenades ‘Esmorzars FEFAC’,
en els mesos de juny i juliol, a cadascuna
de les quals han assistit una dotzena de
socis per conèixer de primera mà l’activitat
de la Federació i compartir les diferents visions sobre el sector i el seu futur, amb el
president de l’empresarial, Antoni Torres, i
membres de la seva Junta Directiva.
A continuació, recollim la veu de diversos
dels titulars associats assistents a aquests
esmorzars, que expressen la seva opinió i a
qui FEFAC agraeix la seva participació.
Gemma Hernandez explica així la seva assistència a la reunió: “M’ha aportat moltíssim, i he vist la dedicació de l’empresarial,
que sabia que era molt activa però encara
ho és més del que em pensava”. Aquesta
titular destaca d’entre els temes debatuts la
possibilitat que les oficines de farmàcia administrin vacunes a la població. “Trobo molt
interessant aquesta idea perquè també és
una manera de millorar la nostra imatge
i atreure al públic”. Segons el seu parer, la
col·laboració amb els laboratoris és fonamental, sobretot degut la presència a altres
canals, entre ells internet, de productes que
fins ara només hi eren a les farmàcies.
Un dels temes que més va despertar
l’interès d’Àngela Pou és l’acció de FEFAC
de defensa de l’oficina de farmàcia com a
canal de distribució. Segons aquesta titular,
a part del mercat de la dermocosmètica, és
necessari treballar per tal que la farmàcia sigui referència en altres tipus de productes,
com els complements nutricionals, doncs
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és una línia important per a la viabilitat de
les farmàcies.
A més, coincidint amb la filosofia de
l’empresarial, opina que “s’està veient un increment de l’interès i major conscienciació
en la prevenció, i aquí el farmacèutic té un
paper essencial”.

El titular de farmàcia Josep Farré troba molt
oportú el format de la reunió sobre el Pla
Estratègic, entre altres motius perquè “et
permet comentar moltes coses amb els
companys de professió que en el dia a dia
no pots”, afirma. També valora positivament que els associats puguin col·laborar
amb la Federació i implicar-se amb les activitats que realitza.
Un dels aspectes de l’estratègia de FEFAC
que a Josep Farré li sembla encertat és que
es faci crítica en positiu. “És millor potenciar
i valorar la tasca dels laboratoris que són
fidels al canal farmàcia que denunciar als
que no hi col·laboren o tenen pàgines web
de venda directa dels seus productes”, assenyala.
“M’ha agradat visualitzar totes les accions que fa l’empresarial a nivell de
l’administració, indústria i pacients. Penso que s’està treballant en una bona línia
i amb tots els segments implicats en la
Sanitat”, afirma Manel Cirici. Respecte el
format de la trobada, el considera positiu
perquè “permet interaccionar molt amb
els companys de professió, debatre amb
ells i conèixer les seves opinions”, assenyala.
El soci Eduard Salsas afirma trobar “molt
encertat el format de la reunió, participativa i amb un grup reduït de persones”.

Pel que fa als temes exposats, considera
que “tots són d’interès i que van en la direcció correcta”.
Sobre una de les principals línies de treball
de l’empresarial, la defensa de l’oficina de
farmàcia en la dispensació de productes
de salut, front altres canals, subratlla: “Estic
convençut que la marca farmàcia, malgrat
la competència d’altres establiments, continua essent molt potent”.
Respecte la iniciativa de FEFAC que pretén
posar en valor la tasca dels laboratoris que
aposten per l’oficina de farmàcia com a
únic canal de distribució dels seus productes, destaca la complexitat d’una realitat en
què hi ha molta diversitat de polítiques de
comercialització entre les diferents companyies.
En relació al debat sobre la dispensació a
les oficines de farmàcia de medicaments
de dispensació ambulatòria que no estiguin sotmesos a un especial control, opina
que cal avaluar molt bé els costos i l’estalvi
que pot generar a l’hospital, doncs serà
fonamental que sigui un servei sostenible
per a l’oficina de farmàcia.
Aquest titular valora positivament accions
de Responsabilitat Social Corporativa de la
Federació, com la campanya ‘Frena el sol,
frena el lupus’.
El soci Carles Gracia també destaca que
el plantejament i desenvolupament de la
reunió facilita la participació. “Pel que fa a
la xerrada, m’ha cridat l’atenció l’estratègia
de treballar tots junts en la defensa de la
farmàcia front altres canals com el gran
consum i les parafarmàcies. Penso que
reforçar l’aportació del farmacèutic en els
productes de venda lliure és una estratègia
intel·ligent i de futur”, assenyala.
Està prevista la celebració de nous Esmorzars FEFAC, que tindran lloc a mesura que es formin grups de socis interessats en assistir-hi. Per tant, aquells
que ho vulguin han de comunicar-ho, a
través del telèfon 93 323 24 22 o via mail
(fefac@fefac.cat).
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FEFAC a la premsa

L

es accions, posicionaments i opinions de FEFAC són recollides per la premsa, especialment la professional. Mostrem un recull de les qüestions que darrerament han motivat la publicació d’informacions als mitjans de comunicació
sobre la Federació Empresarial.
Les accions desenvolupades en torn l’estratègia FEFAC Actua,
com la denúncia de pàgines web de venda de medicaments
seguint pràctiques irregulars han estat molt presents a les revistes.

La implantació de la campanya ‘Frena el sol, frena el lupus’ ha
estat publicada també per la premsa autonòmica.

El Suplement Medicina i Salut de El Periódico de Catalunya dedicà la columna sobre oficina de farmàcia a la seva aportació
en la millora de la Salut del pacient crònic.
La taula rodona organitzada per Wecare-u, sobre gestió de la farmàcia, en la
qual va participar Antoni Torres, president de FEFAC, va ser recollida àmpliament per El Global.

La revista Acofar va publicar un article elaborat per FEFAC sobre l’obligació de registrar la jornada diària dels treballadors.
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L’article publicat a Diariofarma sobre els
fotoprotectors a les farmàcies va tenir un
impacte destacat, amb 4.170 visites a internet i 1.516 likes a Facebook.

Responsabilitat Social Corporativa

La campanya Frena el sol, frena el
lupus s’obre a totes les farmàcies
catalanes i s’implanta a Aragó
183 farmàcies catalanes i
51 aragoneses participen
en el projecte, que
continua creixent,
facilitant als malalts
l’accés a fotoprotectors de
qualitat

L

a campanya ‘Frena el sol, frena el lupus’ va començar com a prova pilot
el juny de l’any passat amb l’objectiu
de facilitar als pacients amb aquesta
malaltia fotoprotectors de qualitat a un
preu reduït, doncs aquests productes
són fonamentals per evitar l’agreujament
del lupus.
Des d’aleshores, la iniciativa ha evolucionat i, actualment, 183 oficines de farmàcia de Catalunya i 51 d’Aragó hi participen. Va començar amb la col·laboració de
l’Associació Catalana de Lupus (ACLEG),
Ferrer i Alliance Healthcare, a qui després
es va afegir Fedefarma. Està previst que el
programa s’estengui a altres punts de la
geografia, amb el suport de Ferrer, altres
cooperatives, associacions de pacients i
col·legis de farmacèutics. Per aquest mo-

 epresentants de les entitats participants en la campanya (COFs, laboratori, distribuïdores, associaR
cions de pacients i de farmàcies), a la presentació al Col·legi de Farmacèutics de Saragossa.

tiu, s’ha ampliat a totes les farmàcies que
s’hi vulguin sumar, siguin o no sòcies de
FEFAC, doncs durant la prova pilot només han participat farmàcies associades.
Farmàcies interessades en participar
a la campanya
La voluntat de totes les parts és que la campanya creixi per ajudar al màxim nombre
possible de pacients. Pel que fa a Catalunya,
en pot formar part qualsevol farmàcia que
treballi amb Alliance Healthcare o Fedefarma. Si la farmàcia no és clienta d’aquestes
distribuïdores, pot donar-se d’alta exclusivament per a aquest projecte concret.
Tota la informació del programa es troba
al web www.frenalupus.com, que s’ha renovat amb la incorporació d’Aragó. A través d’aquest lloc, les farmàcies s’hi poden

 nes 80 persones, especialment farmacèutics, pacients i els seus familiars, van participar a la xerrada
U
de presentació de la campanya celebrada al COF de Saragossa.

donar d’alta. Un cop verificades les dades de la farmàcia, aquesta s’activa com
a participant, de manera que apareix al
llistat de farmàcies que formen part del
projecte, i es geolocalitza a través dels
dispositius mòbils.
A www.frenalupus.com està disponible
el protocol d’actuació de les farmàcies,
un procés senzill a través del qual es venen als pacients els fotoprotectors, sense que cap de les parts guanyi ni perdi
diners en la transacció. El web també
serveix per comunicar les vendes de productes.
Aragó, amb ‘Frena el sol, frena el lupus’
La col·laboració dels Col·legis de Farmacèutics d’Aragó, Alliance Healthcare, Novaltia, l’Associació de pacients de lupus
d’Aragó (Alada) i l’associació empresarial
de farmàcies aragoneses (AFEZ), han fet
possible l’expansió del projecte a les tres
províncies aragoneses. La presentació
de ‘Frena el sol, frena el lupus’ es va celebrar el mes de juliol al Col·legi de Farmacèutics de Saragossa. Unes 80 persones, sobretot farmacèutics, pacients i els
seus familiars, van assistir a la trobada,
en la qual es va parlar dels problemes
cutanis dels malalts de lupus i sobre
com els pot ajudar l’oficina de farmàcia.
A l’acte van participar els màxims representants de les entitats que han fet
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Responsabilitat Social Corporativa
possible la implantació del programa a
Saragossa, Osca i Terol, a les quals el president de FEFAC, Antoni Torres, va agrair
la seva implicació en el projecte: Ramón
Jordán, president del COF de Saragossa,

en representació dels tres col·legis; Pedro
Gil, president de l’Associació de Malalts
de Lupus d’Aragó, Eva Caleya, directora
de Dermofarmacia de Ferrer; Javier Casas
i César Martínez, director general i pre-

Infografia per donar a
conèixer el programa

A

mb l’objectiu d’ajudar a difondre
la campanya ‘Frena el sol, frena
el lupus’, FEFAC ha preparat una
infografia que resumeix en cinc punts
en què consisteix la iniciativa (veure el
codi QR). El visual inclou un vídeo que
mostra la gran implicació dels metges
que col·laboren amb la campanya, que
animen la resta de companys a donar-la
a conèixer. Aquests especialistes són el
Dr. Gerard Espinosa, del Servei de Malal-
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ties Autoimmunes de l’Hospital Clínic
de Barcelona; el Dr. Ricard Cervera, cap
del mateix Servei; la Dra. Dolors Domingo, del Servei de Medicina Interna
de l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida; la Dra. Neus Porta, dermatòloga de
l’Hospital Miguel Servet de Saragossa; i
la Dra. Olga Araujo, del Servei de Medicina Interna de l’Hospital Sant Pau i Santa
Tecla de Tarragona.
Codi QR de la infografia:

sident d’Alliance Healthcare respectivament; Fernando Castillo, director general
de Novaltia; i Javier Ruiz Poza, president
de l’Associació d’Empresaris Farmacèutics de Saragossa.

Santa Eulàlia de Riuprimer,
cardioprotegida amb el projecte
‘La farmàcia, el cor de barri’
Santa Eulàlia de Riuprimer és el primer
municipi de la comarca d’Osona cardioprotegit gràcies al projecte de l’Associació
Barcelona Salut, la Fundació Brugada i
l’Associació de Farmàcies de Barcelona,
mitjançant el qual farmàcies de Barcelona i altres localitats de Catalunya, així com
llocs públics com mercats o estacions de
metro, compten amb desfibril·lador.
Per tant, l’oficina de farmàcia de Santa
Eulàlia de Riuprimer, amb el finançament
de Fedefarma, i la seu de l’Ajuntament,
gràcies a la subvenció de la Diputació de
Barcelona, compten des del mes de juliol
amb un desfibril·lador per fer-lo servir amb
l’objectiu de recuperar la vida de persones
que pateixen una mort sobtada.
El projecte en la localitat osonenca es
va presentar en un acte que va comptar amb la presència de l’alcalde, Àngel
Torres; el Dr. Josep Brugada, president
de l’Associació Barcelona Salut; Antoni
Torres, president d’AFB; Elisenda Casals i
Florentina Botet, presidenta de la secció
científica i responsable del programa de
formació de Fedefarma, respectivament.
La iniciativa en el seu conjunt compta amb
la col·laboració d’Ajuntaments, el Departament de Salut, col·legis professionals i el
patrocini de Ferrer, AXA Seguros, Alliance
Healthcare i Menarini. Fedefarma s’ha incorporat al projecte, amb un acord mitjançant
el qual es finançaran 50 desfibril·ladors.
L’extensió del programa està condicionada a
l’aposta d’empreses i institucions per aquest
projecte, i també es treballa amb Col·legis i el
Consejo General de Colegios de Farmacéuticos per implantar-lo en tot el territori.

Els representants de les entitats implicades, a la farmàcia de Sta. Eulàlia de Riuprimer.

CONÈIXER FEFAC

Vols conèixer què és FEFAC
i què t’oferim?
Qui som?
La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), fundada
l’any 1990, és l’organització empresarial que representa els farmacèutics
propietaris d’oficina de farmàcia
de Catalunya. Està formada exclusivament per titulars d’oficina de farmàcia.
La FEFAC reuneix les quatre associacions empresarials catalanes: Associació de Farmàcies de Barcelona, AFB;
Associació Gironina Farmacèutica Empresarial, AGFE; Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida, AFELL; i
Associació de Farmacèutics amb oficina de Farmàcia de Tarragona, AFET. Els
associats representen prop del 60% de
farmàcies de tot Catalunya.
FEFAC és una entitat sense ànim de lucre i d’inscripció voluntària que té com
a principals objectius la defensa i el
desenvolupament de les oficines de
farmàcia des de la vessant empresarial, professional, de col·laboració
amb les Administracions sanitàries i de
servei a la població. Amb aquest objectiu, col·laborem amb els diferents
agents del sector (entitats col·legials,
indústria farmacèutica, organitzacions
empresarials, associacions de pacients,
societats científiques, etc.)

Treballem per tal de fer arribar a les institucions i a l’opinió pública l’aportació sanitària, econòmica i de responsabilitat social
que realitza el nostre sector a la població i al
sistema sanitari, així com les nostres necessitats i reivindicacions.
Què podem fer per tu?
Negociem el Conveni Col·lectiu, que
és la norma per la qual es regulen les condicions de treball, els salaris, horaris i avantatges socials dels nostres empleats per
disposar d’unes condicions de treball el
més adaptades possible a les necessitats
presents i futures.
La teva opinió és important. A través
del nostre web www.fefac.cat tens diverses opcions per dir la teva. Totes les informacions que publiquem tenen obert un
apartat perquè publiqueu els vostres comentaris, que responem. I si et preocupa
algun tema o has detectat quelcom en
el sector que ens vulguis comunicar, fesho (El Semàfor del soci). Ho investigarem
i desenvoluparem les accions oportunes.
Conferències i formacions gratuïtes
sobre els temes que més t’interessen
com a titular: laborals, fiscals, legals,...
T’assessorem gratuïtament. Tens
algun dubte o consulta sobre qualsevol aspecte de la gestió de la teva

farmàcia? T’ho resolem ràpidament i
et posem en contacte amb els nostres
assessors dels diferents àmbits, que
atendran de forma gratuïta les primeres consultes.
Posem al teu abast els millors proveïdors de serveis. FEFAC té acords
amb 16 empreses que t’ofereixen els
seus serveis i productes al millor preu
per a la millora de la gestió de la teva
farmàcia: Protecció de dades, prevenció de riscos laborals, creació de pàgines web, seguretat, etc.
Estaràs al dia de tot el que passa
al sector. T’informarem diàriament de
les novetats que t’afecten directament
i tindrem amb tu una comunicació directa i oberta.
T’atenem de manera personalitzada i molt propera. Posa’ns a prova.
Truca’ns de dilluns a divendres de 9 a 8
de la tarda i veuràs que sempre tenim
una resposta per a tu.
Defensem el desenvolupament de
la farmàcia, treballem per recuperar
i ampliar les nostres competències i
responsabilitats i actuem perquè les
Administracions compleixin les seves
obligacions de pagament.

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMÀCIES DE CATALUNYA
C/ Casanova 84-86, Entr. 1a, 08011 Barcelona
Tel. 93 323 24 22 Fax. 93 454 61 77 fefac@fefac.cat
Busca’ns a internet:
www.fefac.cat
www.frenalupus.com
www.lafarmaciaelcor.cat
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@FEFAC_farmacia
@FrenaSol

@FrenaLupus
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“Una de les poques coses que al neoliberalisme li
resten per conquerir és l’oficina de farmàcia”
Entrevista a Eduard Litrán, autor del llibre ‘Tiburones en la
farmacia. Liberalización de la farmacia, privatización de la sanidad
y desgobierno económico global’

Llicenciat en farmàcia i
especialitzat en comunicació
estratègica per EADA, Eduard
Litrán va deixar enrere una
dècada dedicada a un bufet
jurídic especialitzat en traspassos
de farmàcia per estudiar la
situació del sector farmacèutic
i la seva relació amb el sistema
econòmic. El fruït d’aquest
treball és el llibre ‘Tiburones en
la farmacia’ (de venda a internet:
tiburonesenlafarmacia.com), on
exposa la seva visió crítica sobre
la desregulació de les polítiques
neoliberals i a través del qual el
farmacèutic pot conèixer més
sobre la seva professió.

Pregunta: Quins són aquests taurons
que amenacen la farmàcia?
Resposta: Principalment, el sistema
econòmic i financer, que ens han portat
a la crisi actual.
P. Com s’explica que la farmàcia a Espanya hagi resistit als interessos liberalitzadors, aguditzats amb la crisi?
R. Certament, una de les poques coses
que al neoliberalisme li resten per conquerir és l’oficina de farmàcia, que fins ara
ha oposat resistència perquè corporativament és forta. No obstant això, quan em
dedicava als traspassos de farmàcies, vaig
observar que la posició negociadora de la
farmàcia és cada cop més dèbil, enfront
les pressions desreguladores de les grans
cadenes. Aquí va ser quan vaig començar
a tirar del fil i documentar-me.
P. Penses que tard o d’hora la liberalització a la farmàcia acabarà arribant?
R. Penso que la liberalització és evitable,
però cal tenir bons arguments. Aquests
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són sobretot sanitaris, i la Comissió Europea ja va dir que la Sanitat està per sobre
de l’economia i que cada estat membre
pot regular com consideri oportú perquè
la seva població tingui la millor assistència
possible.
P. Així, on és l’amenaça?
R. Per mi, l’amenaça més greu és que torni
a produir-se una crisi econòmica i s’hagi
de tornar a parlar de retallades, que afectaran la Sanitat pública i la farmàcia. Si
això succeeix, les oficines de farmàcia més
debilitades ho tindran molt difícil davant
les pressions del capital extern, com ha
passat a Itàlia, on un percentatge de la farmàcia ja pot ser de capital no farmacèutic.
P. Davant d’això, quina ha de ser la
resposta de la farmàcia?
R. El problema és que, demagògicament,
és fàcil defensar que la propietat de la farmàcia no es limiti als farmacèutics. Per mi,
la resposta última es troba en la responsabilitat del farmacèutic com a professional
sanitari, que l’anteposa a la d’empresari.
Quan vaig començar a documentar-me,
ho vaig fer amb la ment molt oberta i evitant prejudicis. A més, no sóc propietari de
farmàcia ni tinc cap interès en defensar el
model, però ho faig, per una qüestió ètica.
P. En el llibre, afirmes que el sistema
econòmic hauria d’aprendre de la farmàcia?
R. Un professional de salut té un equilibri innat entre guanyar-se la vida i oferir
un servei a la societat. Tal com explico al
llibre, sempre hi haurà farmacèutics, metges i infermeres als camps de refugiats,
perquè en la seva professió sempre es troba intrínseca l’ajuda als demés. El sistema
polític i financer hauria d’aprendre dels
farmacèutics en aquest sentit.
P. Però aquest sistema al que et refereixes també té els seus arguments.
R. Les grans corporacions poden atacar el
model amb arguments durs. Si es torna a
produir una crisi i un pacient mor com a
conseqüència dels impagaments, aquest
fet seria molt atractiu mediàticament i afa-

voriria a qui vulgui entrar en la propietat
de les farmàcies.
P. La funció dels mitjans de comunicació és molt important?
R. Efectivament, i en aquest punt, cal transmetre a la societat els valors de la farmàcia, per tal que,
en el moment
que un partit
polític
vulgui
canviar el model d’ordenació
farmacèutica, es
vegi que pot perdre vots. Si la societat entén que
en la farmàcia té
un aliat en salut,
serà més difícil que els governants tinguin
la temptació de desregular el model.
P. Per què en el llibre afirmes que en
els impagaments a farmàcies hi ha hipocresia?
R. Quan escrivia el llibre, es va publicar la
Resolució del Parlament de Catalunya,
aprovada per tots els partits, que avala
la integració de la farmàcia en el sistema
públic. Mentrestant, s’acumulaven importants retards en el pagament, de tal
manera que aquesta qüestió es va convertir en una eina de pressió política entre
administracions. Si la salut dels ciutadans
és la prioritat, haurien de demostrar-ho
pagant els medicaments. L’expressió ‘impagaments a farmàcies’ és una manipulació, perquè, en realitat, l’impagament és
als ciutadans, i el farmacèutic està fent de
tallafocs perquè la població disposi de la
seva medicació.
P. Proposes alguna solució per evitar
la liberalització?
R. Penso que potser s’han de fer canvis
des de dins perquè no te’ls facin des de
fora. El sector s’ha de posar a treballar
conjuntament, la corporació col·legial, les
empresarials de farmàcies, la patronal dels
laboratoris, etc, i arribar a un consens com
a professió.

ENTREVISTA LABORAL

“Penso que serem capaços d’assolir el nou repte
de signar un Conveni Col·lectiu d’àmbit català”
Entrevistem a l’advocat José Manuel Moya, assessor jurídic en matèria laboral de FEFAC i AFB, i
de la Negociació Col·lectiva en el Sector d’Oficines de Farmàcia a Catalunya.
mandes dels treballadors i titulars. De
manera que es podria dir que el Conveni es va “democratitzar”, en la mesura
que les matèries objecte de negociació
van començar a respondre cada vegada
més a les demandes i necessitats de les
dues parts, manifestades per l’AFB, les
organitzacions professionals d’Auxiliars
de Farmàcia i Sindicats CCOO i UGT. Això
ha permès, malgrat la duresa i dificultat
d’alguns dels processos negociadors,
donar respostes regulatòries encertades,
sobretot a l’hora d’afrontar la crisi econòmica, sense que els nivells d’ocupació en
el sector s’hagin ressentit especialment i
mantenint nivells salarials i de costos raonables per a ambdues parts.

Pregunta. Per què les farmàcies de
la província de Barcelona disposen
de Conveni Col·lectiu propi des de fa
més de 25 anys?
Resposta. El fet de disposar de Conveni
Col·lectiu propi des de fa tant de temps
obeeix al dinamisme i consciència sòcioprofessional que tradicionalment ha caracteritzat el teixit econòmic i de serveis
socials a Catalunya. Tant els titulars de farmàcia i la seva empresarial, com els seus
empleats i les organitzacions sindicals recuperades a partir dels anys 70, han coincidit en la necessitat d’aprofitar les possibilitats d’autoregulació laboral que ofereix
la legislació. Això ha permès consolidar
una tradició de negociació molt arrelada
i que busca apropar el més possible, per
la via del pacte i la negociació, les condicions laborals del sector a la realitat social,
econòmica i territorial més immediata.
P. Quins són els pros i contres del fet
que les farmàcies catalanes estiguin
fora del Conveni Estatal?
R. Des d’una perspectiva purament ‘economicista’, atenent a factors com les

condicions econòmiques i laborals, els
anàlisis demostren que, per exemple, de
l’any 2000 al 2010, les grans diferències
negatives de competitivitat en costos i
altres condicions laborals que patien les
farmàcies de Barcelona, en relació a la
resta de províncies catalanes i al conjunt
d’Espanya, regides pel Conveni Nacional,
es van reduir en aproximadament un
20%, tendència que ha continuat fins al
darrer Conveni, signat l’any 2015.
P. I més enllà de la perspectiva
econòmica?
R. Sense menysprear la importància d’aquestes dades, personalment,
m’interessa més ressaltar una perspectiva més filosòfica de la qüestió. La idiosincràsia i consciència professional dels
empresaris i treballadors del sector a la
província de Barcelona, resistint-se a ser
absorbits per unes estructures de representació i negociació professionals més
llunyanes, van portar a que el Conveni
de Barcelona respongués cada vegada
més a les necessitats reals de l’oficina
de farmàcia i a les preocupacions i de-

P. L’objectiu és assolir un conveni
col·lectiu autonòmic?
R. Els sindicats CCOO i UGT, i les associacions de treballadors de farmàcia de les
diferents províncies ja van fer una primera i molt significativa passa en aquest
sentit quan el 2013 van signar el 1er Conveni Col·lectiu de Treball Interprovincial
d’Oficines de Farmàcia, despenjant-se
així del Conveni Estatal. Actualment, ens
trobem en fase de negociació per a la renovació del Conveni Interprovincial, i totes les parts implicades han manifestat la
possibilitat d’anar cap a un únic Conveni
Català d’Oficines de Farmàcia.
P. Quins efectes tindria?
R. Resulta evident que les oficines de farmàcia de les quatre províncies catalanes
responen a un mateix model de gestió
empresarial, en un únic sistema sanitari, i
estan sotmeses a les mateixes regles professionals, sanitàries i fiscals, de manera
que no té massa sentit que un dels pilars
d’aquest servei públic que són els seus
treballadors tinguin regulacions laborals
diferents. L’homogeneïtzació de les condicions laborals de tots els treballadors
és una qüestió de pura racionalitat professional i econòmica en el sector, i fins
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i tot d’equitat professional per als propis
treballadors del sector.
P. Què diferencien laboralment les
farmàcies de Barcelona de la resta?
R. Existeixen diferències de costos salarials i d’altres de condicions laborals amb
transcendència i implicacions econòmiques que caldrà analitzar de forma molt
acurada per articular el necessari període
transitori sense que afecti la competitivitat de les oficines de farmàcia ni els drets
consolidats dels treballadors. Serà una
feina feixuga i no exempta de dificultats,
però, pel meu coneixement i tracte professional dels darrers 15 anys amb negociadors de les organitzacions sindicals,
crec que, com fins ara, la voluntat d’acord
i la responsabilitat social per preservar un
model d’oficina de farmàcia vinculat a la
prestació d’un servei modern i de qualitat s’imposarà i serem capaços d’assolir
aquest nou repte de signar un Conveni
d’àmbit català.
P. De quina manera podran convergir
les 4 províncies en un únic conveni?
R. Els Convenis Col·lectius són normes
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jurídiques fetes pels actors que les han
d’aplicar (empresaris i treballadors). Per
tant, com més protagonisme tinguin en
la seva formulació, més directes i properes resultaran respecte els problemes
i necessitats del sector. Caldrà, segurament, un període transitori que permeti
la progressiva homogeneïtzació de condicions laborals, però disposar d’un únic
instrument serà quelcom molt positiu
i enfortirà les actuals estructures representatives de treballadors i empresaris
del sector, dotant-lo laboralment d’una
cohesió institucional molt més potent i
estable.
P. Com han recollit els Convenis
d’oficines de farmàcia catalans la situació de feblesa del sector?
R. Amb un extraordinari sentit de la responsabilitat per part de sindicats i empresarial que els han negociat. En el cas
de Barcelona, en els últims dos convenis
negociats, s’ha aconseguit que la destrucció d’ocupació sigui mínima, una
raonable contenció dels costos salarials i
una preservació i garantia dels drets socials dels treballadors. I això ha contribuït

a que hagi estat molt minsa la desaparició d’oficines de farmàcia en la província
de Barcelona.
P. Quins canvis derivats del nou rol
de la farmàcia en el sistema sanitari
es veuran reflectits en pròxims Convenis?
R. Haurem d’estar molt atents a la formació i especialització d’aquests professionals, doncs el vell model de la farmàcia
com a “dispensadora” de medicaments
té un recorregut molt limitat. L’oficina
de farmàcia és un element clau, un
col·laborador indispensable del sistema
sanitari públic en la conscienciació sobre l’ús correcte i administració del medicament, així com la xarxa social més
extensa de professionals especialitzats
en aquesta matèria i capaços de donar
respostes eficients a les noves necessitats tant socials com del sistema. Aquest
fet l’hauran de tenir en compte els propis
titulars i els seus empleats, però també
l’Administració, per tal de valorar social i
institucionalment el sector de l’oficina de
farmàcia i les seves organitzacions representatives.

Gestió

Què cal saber si es vol obrir un servei
de dietes personalitzades
És necessari tenir titulació i obrir un local a part, doncs la normativa a Catalunya no permet la
incorporació d’una unitat d’elaboració de dietes personalitzades a l’oficina de farmàcia

L

a normativa vigent a Catalunya no
permet el desenvolupament del
Servei de Dietes Personalitzades a
les oficines de farmàcia. Si un farmacèutic vol oferir aquest servei, ha de disposar del títol de Nutrició i Dietètica, crear
una empresa independent i obrir un local totalment diferenciat de l’oficina de
farmàcia, amb la corresponent autorització administrativa.

disposar de zona de recepció, lavabo,
consulta amb llitera (camilla) i pica per
rentar-se les mans, segons va explicar
la titular de farmàcia Mireia Bargalló
durant la sessió formativa esmentada.
L’utillatge necessari és una bàscula, un
aparell per mesurar la composició corporal per impedància, cinta mètrica per
mesurar els contorns del cos, un software i una agenda de cites.

Per tant, la contractació d’un nutricionista que elabori dietes a la farmàcia no
s’ajusta a la legalitat, doncs l’única activitat que es pot desenvolupar a la farmàcia és el consell i assessorament sobre
alimentació, sense elaboració personalitzada de dietes. Sobre aquestes qüestions
va informar Rocío Martín, de Bufete Escura, especialitzada en assessorament jurídic a oficines de farmàcia, el passat mes
de maig en una formació organitzada
per FEFAC conjuntament amb dietowin®.

El programa informàtic utilitzat per
aquesta titular és Dietowin, que permet el registre de pacients i integració automàtica de les mesures de la
composició corporal, així com el seguiment evolutiu dels paràmetres que
es determinen i el disseny de dietes,
que es pot adaptar a cada pacient. La
dieta es realitza en temps real i amb la
presència del propi usuari, de manera
que percep que es tracta d’un treball
individualitzat.

La prestació de diferents serveis a les
oficines de farmàcia és un tema controvertit que ha motivat interpretacions
diverses i cada comunitat autònoma té
una situació diferent, segons expressà
aquesta experta, que recordà que, tal
com estableix el Decret 168/1990, les
úniques activitats que es poden prestar
a dins de les oficines de farmàcia són, a
part del propi servei de prestació farmacèutica, l’anàlisi clínic, òptica, acústica,
audiomètrica i ortopèdia major.

Punts forts del Servei
Aquesta farmacèutica considera que,
com a punts forts, el servei compta amb
l’augment de la conscienciació sobre la

importància de tenir una alimentació
saludable. A més, és un servei demandat per la població, sense cobertura pública i que es vincula a la farmàcia, que
compta amb la confiança dels usuaris.
Un altre aspecte positiu és que afavoreix
el desenvolupament de la categoria de
nutrició i medicina natural.
Punts dèbils
El desenvolupament del servei té la
dificultat d’haver de fer front a la competència de molts canals que ofereixen
serveis de nutrició, com gimnasos, centres d’estètica o internet. Un altre aspecte que cal tenir en compte és que no es
pot focalitzar el servei només en el control de pes, sinó que ha d’estar vinculat
a la salut global i la medicina preventiva.
Un altre punt que han de tenir present
aquells titulars interessats en obrir una
Unitat de Nutrició és que, a part de la titulació i formació continuada, requereix
d’una inversió en espai, utillatge i temps
dedicat a la consulta amb els pacients.
Tot plegat implica una reorganització de
la farmàcia.

No obstant això, la creació de la cartera i
guia de serveis de les oficines de farmàcia, junt amb el Servei Català de la Salut,
obre la porta a la possibilitat de desenvolupar nous serveis a les farmàcies que ara
no estan permesos.
Què necessita una Unitat de Nutrició?
Com s’ha dit, requereix d’un espai independent del local de la farmàcia. Ha de
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FEFAC ASSESSORA EN LA
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS
Una seixantena de farmàcies han estat assessorades fins a data d’avui per FEFAC en la sol·licitud
de les subvencions que concedeix el Consorci de
Comerç, Artesania i Moda (CCAM).
Un dels ajuts als quals es poden optar és el
d’Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials, per la compra, arrendament o concessió
administrativa de locals, l’ús d’aparadors de locals
tancats, traspassos o l’ampliació de la superfície
de venda annexionant un nou establiment.
Els titulars que tinguin al seu costat un local que
els pugui interessar annexionar, poden sol·licitar
l’ajut fins al 31 de desembre. Les inversions no
poden superar els 60.000 euros, i la quantia de la
subvenció és de fins al 50% de les despeses subvencionables, amb un màxim de 3.000 euros i un
mínim d’inversió de 1.000 euros.
En el web de FEFAC fefac.cat/noticia.
asp?id=4634 hi ha disponible
més informació (veure codi QR).
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La neteja, millor encomanar-la a una
empresa especialitzada en farmàcies
La neteja de la farmàcia és recomanable
posar-la en mans d’una empresa de confiança, que aporti flexibilitat i s’adapti a
les necessitats de cada negoci. L’AFB confia en Viper-Limp com a
empresa col·laboradora, que aplica tarifes especials als associats de
l’empresarial.
Els seus valors diferencials són els anys d’experiència i la seva especialització en el sector de farmàcies, així com els preus competitius.
Així mateix, es caracteritzen pel tracte directe amb els seus clients i en
oferir un servei integral. “Coneixem les peculiaritats de cadascun d’ells
i formem part del seu projecte empresarial”, afirma Victoria Gómez,
responsable de Viper-Limp.
Un altre dels avantatges competitius és que fa servir les principals
tecnologies del mercat, amb una maquinària d’última generació amb
l’objectiu d’obtenir resultats òptims en el seus treballs, assenyala Pedro Guerrero, altre dels responsables de l’empresa.
Així mateix, compten amb un equip de persones formades específicament per al sector sanitari. En aquest sentit, les treballadores realitzen
una neteja acurada dels lineals, respectant l’ordre i organització dels
productes.

