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Organització 
Presentació 
La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) és l'organització 
empresarial de farmacèutics amb àmbit d'actuació en el territori català. La seva 
finalitat principal és la defensa dels interessos dels titulars d’oficina de farmàcia. 
Està inscrita en el Centre de Mediació d'Arbitratge i Conciliació des del 28 de 
març de 1990.  
 
FEFAC és una federació sense ànim de lucre i d'inscripció voluntària. A l’actualitat, 
representa prop de 1.600 farmàcies de tot Catalunya, que pertanyen a alguna de 
les quatre associacions empresarials catalanes que formen FEFAC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

Junta Directiva 
La Junta Directiva de FEFAC en l’actualitat està formada pels següents membres: 
 

President:  Antoni Torres i Vergara (AFB) 
Vice-president: Ramon Anadón i Solé (AFELL)  
Secretària:  Marta Gento i Senalle (AFB) 
Vice-secretari:  Josep Lluís Piñana i Pla (AFET) 
Tresorer:  Ignasi Marcet i Fernández (AFB) 
Vocal 1r:  Francesc Escobar i Poblet (AFET) 
Vocal 2n:  Albert Arqué i Barios (AGFE) 
Vocal 3r:               Josep Ramon Isanta i Garcia (AFELL)      

 

  

 

Associació de Farmàcies de 
Barcelona (AFB)   

 

Associació de Farmacèutics amb Oficina 
de Farmàcia de Tarragona (AFET) 

 

Associació de Farmacèutics 
Empresaris de Lleida (AFELL) 

 

Associació Gironina  
Farmacèutica Empresarial 
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Introducció 
Durant l’any 2016, es treballa per donar continuïtat al que planteja el Pla Estratègic 
de l’empresarial, basat en tres línies d’actuació: la millora de la viabilitat 
empresarial (I), la millora del posicionament de FEFAC (II) i ser útils als socis (III). 

Un dels objectius a mig termini és convergir cap a una única empresarial de 
farmàcies catalana, sense eliminar les provincials, per la seva proximitat al soci i 
implantació. Entre els motius d’aquesta decisió es troba el fet que es preveu 
comptar, en un futur, amb un Conveni Col·lectiu d’àmbit autonòmic, que és 
el core business de les organitzacions empresarials. 

Una raó important per la qual es treballa per constituir una empresarial única és 
que es guanya força des del punt de vista de la representativitat a l’hora de 
negociar amb Administracions, i l’estalvi que implica aquest agrupament. 

I. Millora de la viabilitat empresarial 

Conveni Col·lectiu 

Les empresarials de Girona, Lleida i Tarragona (AGFE, AFELL i AFET), que es 
regeixen pel Primer Conveni col·lectiu interprovincial d’oficines de farmàcia de 
les tres províncies, per als anys 2013 i 2014, comencen a negociar el segon 
Conveni Interprovincial. 

La província de Barcelona compta amb el seu propi Conveni Col·lectiu 
d’Oficines de Farmàcia per al període 2014-2017. L’objectiu és treballar per 
convergir en un únic Conveni Col·lectiu de farmàcies per a les quatre províncies. 

Col·laboracions  

Per assolir una millora de la viabilitat empresarial, i amb la idea que només 
sumant es pot aconseguir un avenç de la farmàcia, FEFAC col·labora amb el 
diferents agents del sector: col·legis, Consell de Col·legis, Consejo General de 
Colegios de Farmacéuticos, distribució, laboratoris, SEFAC, professionals sanitaris, 
etc. 

Retard en el pagament  

La Federació empresarial va considerar que la millor opció per obtenir resultats 
positius pel que fa als endarreriments en el cobrament de les factures dels 
medicaments amb càrrec del CatSalut passava per constituir un únic front, amb 
el mateix discurs. L’any 2016, tenen lloc dues reunions entre FEFAC i el Consell, 
d’una banda, i els representants d’Economia de la Generalitat, de l’altra.  

De les converses deriva un compromís de pagament que es manté durant tot 
l’any i que al juny es millora, amb un retard actual en el cobrament de les 
factures de 25 dies. El conveni signat amb CaixaBank contribueix a aportar 
tranquil·litat a la situació financera de les farmàcies. 

FEFAC, a través d’AFB, està inscrita a la Plataforma Multisectorial contra la 
Morositat, organització que treballa perquè les empreses cobrin les factures 
segons els terminis legals establerts. Es desenvolupa una acció davant la Comissió 
Europea per cobrar els interessos als quals els proveïdors, que, com les farmàcies, 
van haver de renunciar per poder cobrar les factures, dins el Pla de Pagament a 
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Proveïdors. Una altra de les iniciatives de la Plataforma Multisectorial contra la 
Morositat és la reclamació al Govern de l’Estat d’un règim sancionador a la 
morositat.  

 

Iniciatives parlamentàries  

Participació en la redacció de la Proposició de Llei sobre Farmàcia Assistencial 
impulsada per Ciutadans, que té com a objectiu que l’oficina de farmàcia pugui 
accedir a la part farmacològica de la història clínica del pacient. Aquesta 
formació política assoleix un consens en la redacció d’aquesta Proposició, entre 
la Federació empresarial, el Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya i 
la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, SEFAC. 

L’Empresarial Actua 

Actuació davant pràctiques irregulars en la dispensació de medicaments 

Una de les missions estratègiques de la Federació d’Associacions de Farmàcies 
de Catalunya 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 les 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 seves línies de treball 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. Durant l’any 2016, 
des de FEFAC es denuncien diversos casos de vulneració de la normativa que 
regula la dispensació de fàrmacs, obtenint resultats. 
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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 els seus 
socis a que col·laborin en la comunicació d’aquestes pràctiques (essent 
posteriorment la Federació Empresarial 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 distància de medicaments. 
FEFAC trasllada aquests fets al Departament de Salut, per tal que exerceixi 
les seves facultats d’inspecció i control i, si s’escau, sancionadora. 

Des del Servei d'Ordenació i Qualitat Farmacèutiques informen a 
l’empresarial que, un cop revisats aquests webs, es constata que es posen 
a la venda fàrmacs de prescripció i sense, i que col·laboren amb farmàcies 
ubicades a diverses localitats d’Europa. Donat que aquests fets vulneren la 
legislació, des del Departament de Salut traslladen 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 legislació 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. 

› 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, amb diverses detencions 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. 
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› 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 de la Direcció General 
d’Ordenació Professional i Regulació Sanitària, 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. 

Petició als laboratoris perquè no cobrin amb el sistema B2B 

Davant el fet que hi ha empreses que imposen la modalitat de pagament 
domiciliat de rebuts B2B (Business to Business), alternativa al sistema tradicional 
CORE, per la qual el termini de devolució queda limitat a dos dies, des de 
FEFAC es demana als titulars associats que traslladin quines ho fan, amb 
l’objectiu de poder actuar. Posteriorment, la Federació Empresarial es posa en 
contacte amb els laboratoris notificats per tal de sol·licitar-los que apliquin el 
sistema CORE als farmacèutics titulars que ho prefereixin. 

Acció per facilitar la declaració de medicaments estupefaents. 

Amb l’objectiu de simplificar la declaració anual informàtica del consum 
d’estupefaents, des de FEFAC es proposa als principals majoristes que operen 
a Catalunya, és a dir, Alliance Healthcare, Fedefarma, Cofares i Hefame, una 
utilitat informàtica que faciliti aquest procés. Les quatre distribuïdores responen 
positivament a la proposta de FEFAC, i totes elles disposen en el seus webs de 
sistemes a través dels quals es pot extreure el llistat de compres realitzades 
d’estupefaents. 

Projecte Unicom, a través del qual es sol·licita als laboratoris que presentin un 
model únic de factura. 

FEFAC realitza als laboratoris una proposta que té com a objectiu facilitar la 
tasca de recepció de comandes, a través de la unificació i simplificació dels 
albarans. Davant les dificultats amb les que es troben les oficines de farmàcia 
en el seu dia a dia a l’hora de rebre les comandes i quadrar els albarans, que 
provoquen una inversió en temps i recursos, així com errors, la Federació 
Empresarial planteja el projecte ‘Unicom’, un document ÚNIC i COMPLET per 
tal que la recepció de la comanda sigui eficient. Els punts bàsics de la 
proposta de FEFAC són tres: 

• Únic: Homogeneïtzar la forma en què els laboratoris envien aquesta 
informació a les farmàcies, assolint una automatització del procés del 
recepció. 
• Complet: Ha de contenir tota la informació necessària i prescindir 
de les dades que no siguin necessàries. 
• Que la factura sigui un document legal entre empreses però no 
necessària per quadrar comandes. 
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Facilitar el compliment del registre horari 

Es sol·licita a les empreses de software de farmàcia perquè incorporin una 
aplicació que faciliti el compliment de l’obligació de registrar l’horari diari dels 
treballadors i estat actual. 

FEFAC com a catalitzador  

Tal com està establert al Pla Estratègic, el paper de l’empresarial ha de ser de 
catalitzador amb la resta d’stakeholders. En aquest sentit, s’estan desenvolupant 
dues accions: 

Una d’elles, assajar la dispensació a oficines de farmàcia de medicaments 
hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA), en la qual s’està treballant amb 
la resta de representants del sector.  

L’altra és estudiar la possibilitat que la població pugui vacunar-se a les oficines de 
farmàcia, amb l’objectiu de millorar les taxes d’immunització, descongestionar els 
centres de salut i aportar un estalvi al sistema. 

Col·laboració amb el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 

FEFAC participa en l’adscripció de les farmàcies a Marca Espanya, una iniciativa 
desenvolupada amb el Ministeri d’Exteriors que contribueix a ressaltar vers l’interior 
els valors de l’oficina de farmàcia i la seva projecció internacional, que serveix 
com a defensa del model actual. 

També es presenta al Consejo el projecte de cardioprotecció pública des de les 
oficines de farmàcia (‘la farmàcia, el cor del barri’) i s’inicien de treballs per 
estendre’l a les farmàcies de tot l’Estat. 

II. Millora del posicionament de FEFAC 

Comunicació 

Una de les eines per millorar el posicionament de FEFAC és la Comunicació. 

› La principal via de comunicació de FEFAC és el seu web, actualitzat 
diàriament. A continuació es mostra l’evolució del nombre de notícies 
publicades en els últims anys: 

⋅ 2011: 358 
⋅ 2012: 431 
⋅ 2013: 483 
⋅ 2014: 530 
⋅ 2015: 664  
⋅ 2016: 626  

El 40% de les notícies publicades al web durant el 2016 són sobre temes 
propis de FEFAC, mentre que la resta recullen informació d’actualitat sobre 
el sector. D’aquestes, el 32% correspon a temes elaborats per FEFAC. 
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› L’empresarial FEFAC llança l’any 2015 la seva revista en paper, dirigida a 
totes les farmàcies de Catalunya, sobre actualitat del sector, notícies de la 
Federació Empresarial i informació per a la millora de la gestió de la 
farmàcia. Durant l’any 2006, s’editen tres números. 

 

› Col·laboració bimensual a la revista de la distribució (Acofar): publicació 
d’un article de Gestió elaborat i signat per FEFAC. 
Durant el 2016, es publiquen 4 articles: sobre el servei de dietes 
personalitzades; registre horari dels treballadors; gestió del producte i 
estocs; i elaboració del calendari anual. 
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› Per tal de reforçar la visibilitat de les farmàcies i la seva aportació, es manté 
l’acord amb l’Associació Barcelona Salut, entitat de promoció dels hàbits 
de vida saludables, a través del qual El Periódico de Catalunya dedica un 
espai del suplement mensual de salut i medicina a iniciatives 
desenvolupades a les farmàcies de cara a la prevenció i millora de la salut 
de la població. L’any 2016, es publiquen els següents articles en el 
suplement: 

o ‘Donar un medicament a qui ho necessita’. Gener 
o ‘Les farmàcies, cap a la seva integració en el sistema’. Febrer 
o ‘Las farmacias no se cortan’ (campanya Tiritas). Abril 
o ‘Compraventa de fármacos entre particulares’ (FEFAC Actua). Abril 
o ‘La farmacia, al lado del paciente crónico’. Juliol 
o ‘Los protectores solares, mejor en la farmacia’. Agost 
o ‘Los medicamentos, por qué solo en las farmacias’ Actua FEFAC 

webs venda irregular. Octubre 
o ‘El peor medicamento es el que no se toma’ Adherència 

terapèutica. Desembre 
 

› Xarxes socials: FEFAC té un compte de Twitter, amb 1.986 seguidors), així 
com un canal de Youtube, a través del qual es publiquen els vídeos de les 
jornades formatives que es desenvolupen des de la Federació 
(@FEFAC_farmacia). A part d’això, gestiona el compte de la Campanya 
‘Frena el sol, frena el lupus’ (@FrenaSol), i la pàgina de Facebook 
d’aquesta iniciativa. 
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› Impactes en premsa: 

FEFAC té presència en els mitjans de comunicació, especialment en la 
premsa professional. Això s’assoleix de manera proactiva, sobretot amb la 
publicació de comunicats de premsa (17 en total, durant el 2016) que 
recullen les revistes especialitzades, i atenent les peticions dels periodistes, 
que sol·liciten a la Federació informació, declaracions, entrevistes o articles 
d’opinió. 
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Responsabilitat Social Corporativa 

‘Frena el sol, frena el lupus’ 

Durant el  2016, 188 farmàcies a Catalunya participen en aquesta iniciativa que 
posa a l’abast dels pacients amb lupus fotoprotectors de qualitat, amb la 
col·laboració de Ferrer, Alliance Healthcare i Fedefarma. 

La iniciativa s’estén a Aragó, amb la implicació de Novaltia, els col·legis de 
farmacèutics, l’associació de pacients Alada i l’empresarial de les farmàcies 
d’Aragó. Durant el 2016, 53 farmàcies aragoneses se sumen a la Campanya. 

Aquesta acció és premiada com a una de les “Iniciatives de l’any” de Correo 
Farmacéutico, i també valorada en la concessió del Premi Consell de Col·legis de 
Farmacèutics de Catalunya, de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. 
Així mateix, es treballa per donar-hi difusió entre els metges. En aquest sentit, es 
presenta com a pòster al Congrés de la Societat Espanyola de Medicina Interna. 

  

 

 

 

 

 

Entrega dels Premis de la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. 

 

 

 

Acte de presentació de ‘Frena el sol, frena el lupus’ al Col·legi de Farmacèutics de Saragossa. 
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Projecte ‘la farmàcia, el cor del barri’: 

Incorporació al projecte de les farmàcies de Badalona. Fedefarma es suma al 
programa, amb la instal·lació de 50 nous desfibril·ladors. El projecte creix amb la 
cardioprotecció de Sta. Eulàlia de Riuprimer, on s’instal·la un desfibril·lador a 
l’Ajuntament i l’oficina de farmàcia. L’extensió a tot l’Estat es treballa juntament 
amb el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos i España Salud. 

Col·laboració amb Oncolliga 

Desenvolupament de la Campanya Tiritas Solidarias, amb la col·laboració de 
Hartmann, Alliance Healthcare i Fedefarma, a través de la qual s’assoleix una 
recaptació de 35.000 euros dels quals es beneficien els pacients atesos a 
Oncolliga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florentina Botet (Fedefarma), Elisenda Casals (Fedefarma), Ángel Torres (titular de farmàcia), el Dr. 
J. Brugada (Associació Barcelona Salut) i A. Torres (FEFAC), a la farmàcia de Sta. Eulàlia de Riuprimer. 
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Accions a través de la col·laboració amb CaixaBank 

⋅ Programa Incorpora, per a la inserció social i laboral de les persones 
en risc d’exclusió.  

⋅ Vacunació infantil, amb la Fundació "la Caixa" i GAVI Alliance.  

⋅ CaixaProinfància: programa d’ajuts familiars de la Fundació ”la 
Caixa”, que té com a objectiu la lluita contra la pobresa infantil i la 
millora de la qualitat de vida de les famílies amb fills amb dificultats.  

 
Participació a Congressos i Jornades: 

⋅ Infarma, a Madrid: Conferència d’Antoni Torres sobre gestió de farmàcia (març) 
⋅ Presentació ‘Frena el sol, frena el lupus, a Saragossa’ (juliol) 
⋅ XV Congrés Nacional de Lupus, a Oviedo: Ponència d’A. Torres (maig) 
⋅ Jornada Escura sobre venda online i dietes personalitzades: Ponència d’A. Torres 

(novembre) 
⋅ Jornada Meeting Fent, de Mediformplus: Participació d’A. Torres (novembre) 
⋅ Congrés Autocura de Wecare-u. Ponent: A. Torres (novembre) 
⋅ Dia del col·legiat del COF de Saragossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeting Feng de Gestión de Oficina de Farmacia de Mediformplus, al novembre. 

 

Representants de les entitats implicades en ‘Frena el sol, frena el lupus’ a Aragó. 
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Representació 

L’empresarial té a l’actualitat representació en les següents entitats i comissions: 

› Forma part del Ple del Consell de Formació Farmacèutica Continuada.  
› Membre de la Comissió d’Horaris de la Generalitat.  
› Representada en els Consells de Salut de les Regions sanitàries.  
› Fundació d’Estudis Sanitaris. 
› Representació al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. 
› Participació en el Comitè de Recepta Electrònica del CatSalut. 
› Consell General de Participació de l'ICS. 
› 4 membres de FEFAC a la Comissió d’implantació i seguiment de la 

Recepta Electrònica.  
› Junta Directiva de PIMEC. FEFAC està representada a la Comissió de 

Sanitat de PIMEC. 
› Membre de les següents comissions de la Cambra de Comerç de 

Barcelona: 
⋅ Comissió de Salut 
⋅ Comissió d’Empresaris Autònoms 
⋅ Comissió de Formació 
⋅ Comissió d’Assumptes Jurídics i Fiscals 

› La Federació és membre del patronat de la Concòrdia Farmacèutica. 

 

III.   Ser útils als socis 

Formacions i conferències 

⋅ Conferència sobre novetats fiscals, amb Buxaderas Advocats, AFB (gener) 
⋅ Formació sobre control de robatoris d’estoc, dades i diner, amb Monsegur 

(març) 
⋅ Cursos de pírcings i temàtica higiènico-sanitària, amb Thuya Profesional 

(maig, novembre) 
⋅ Formació sobre servei personalitzat de dietes, amb la col·laboració de 

Dietowin (maig) 
⋅ Formació sobre l’obligació de registrar l’horari diari dels treballadors, amb 

Perulles & Moya i Inspecció (juliol) 
⋅ Acte a Saragossa per presentar la Campanya Frena el sol, frena el lupus 

(juliol) 
⋅ Formació sobre elaboració del calendari anual de la farmàcia, amb 

Perulles & Moya, AFB (febrer, novembre) 
⋅ Formacions sobre xarxes socials, amb Inma Riu, Saludability (febrer, maig, 

desembre) 
⋅ Formació sobre coaching, amb Coach Farmacia, Carmen Fernández 

(desembre) 
⋅ Formacions sobre l’ús de desfibril·ladors, amb la col·laboració del COFB, 

AFB (febrer, setembre). 
⋅ Formació sobre automesura i control de la pressió arterial, amb Hartmann 

(octubre). 

 

 

 

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMACIES DE CATALUNYA - FEFAC 



 

Esmorzars FEFAC 

Amb l’objectiu de compartir amb els associats, en un ambient distès, l’activitat 
empresarial i les línies de futur i conèixer els diferents punts de vista sobre com cal 
treballar per la millora de l’oficina de farmàcia, es celebren els ‘Esmorzars FEFAC’. 
Durant el 2016, s’organitzen tres a Barcelona i un a Girona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formació sobre xarxes socials, amb Saludability. 

 

Jornada sobre registre de l’horari diari dels treballadors. 

 

Jornada sobre elaboració de dietes, amb Dietowin. 

 

Formació al COFB sobre l’ús dels defibril·ladors. 

 

Esmorzar FEFAC celebrat a la seu de la Federació a Barcelona. 

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMACIES DE CATALUNYA - FEFAC 



Assessorament i acords amb proveïdors de productes i serveis 

Amb l’objectiu d’oferir eines per al creixement de l’oficina de farmàcia i dotar-les 
de coneixements per millorar la seva eficiència i rendibilitat, FEFAC compta amb 
experts col·laboradors en els diferents àmbits de la farmàcia, que ofereixen 
assessorament als associats. Entre ells, destaquen Perulles & Moya (laboral), 
Buxaderas (fiscal) i ARCO (legal). 

Una altra de les eines que ofereix l’empresarial per ajudar a millorar la gestió de les 
farmàcies és mitjançant els acords amb empreses proveïdores de serveis, a través 
dels quals apliquen tarifes especials als socis de l’empresarial. Durant el 2016, 
destaquen com a novetat els signats amb Cucorent (sistemes de registre horari), 
Ratenow (enquestes digitals) i Thuya (formació professional).   

⋅ CaixaBank 

⋅ Assessoria fiscal i comptable - Buxaderas 

⋅ Assessorament en Dret Laboral i de Seguretat Social – Bufete Perulles & 

Moya 

⋅ Assessoria legal - ARCO 

⋅ Protecció de dades (LOPD) – Assertis 

⋅ Prevenció de riscos laborals – Geseme 

⋅ Enquestes ràpides i digitals a usuaris - Ratenow 

⋅ Cucorent – Sistemes de registre horari 

⋅ Seguretat, videovigilància i alarmes - Covert Security 

⋅ Sistemes de gestió de l’efectiu i antifurt – LaForja 

⋅ Servei tècnic i manteniment de portes automàtiques – UP3 

⋅ Mystery Shopper (comprador misteriós) - Mystery Pharma 

⋅ Creació de botigues online i pàgines web – AMC 

⋅ La teva pròpia App per a mòbils – Montatuapp (Infoavisos) 

⋅ Gestió de Xarxes Socials - Tres60 Consultores 

⋅ Transport e-commerce - MRW 

⋅ Escola de formació Thuya 

⋅ Destrucció de documents - Eco – Shredder 

⋅ Recollida i transport de residus sanitaris -  PG Residus Sanitaris 

⋅ Neteja i manteniment - Viper Limp 

⋅ Personalització i disseny de vestuari professional - BCNLogos 

⋅ Obres d’art- Sala Parés 

 

   
 

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMACIES DE CATALUNYA - FEFAC 

http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/Fitxa%20web_Buxaderas_2016.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/Fitxa%20web_Perulles_2017.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/Fitxa%20web_Perulles_2017.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/AFB_ARCO_2016.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/Fitxa%20web_Assertis_FEFAC_2017.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/Fitxa%20web_Asertis_2017.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/Fitxa%20web_2016_Ratenow.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/Fitxa%20web_2017(1).pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/AFB_COVERT_2015.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/Laforja_Web.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/Fitxa%20web_UP3_2017.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/AFB_mystery_2016.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/Catalogo-farmacias-FEFAC-Tienda-OTC.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/APP_FEFAC(1).pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/PRESENTACI%C3%93N%20SERVICIOS%20LOW-COST%20TRES60%20FEFAC.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/MRW%20e-commerce%20FEFAC.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/AFB_THUYA_2016.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/Fitxa%20web_2016_Eco%20Shredder.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/Fitxa%20Web%20PG%20Residus%20Sanitaris.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/Fitxa%20web_Viper%20Limp.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/proveidors/Fitxa%20web_BCN%20Logos_2016.pdf
http://www.fefac.cat/intranet/noticies/_userfiles/files/Fitxa%20web_Sala%20Pares_2016.pdf

