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Organització 
 

Presentació 
 
 
La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) és l'organització 
empresarial de farmacèutics que té el seu àmbit d'actuació en el territori català. La 
seva finalitat principal és la defensa dels interessos dels titulars d’oficina de 
farmàcia. La FEFAC està inscrita al Centre de Mediació d'Arbitratge i Conciliació en 
data del 28 de març de 1990.  
 
La 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 sumen les 
farmàcies de les quatre associacions empresarials catalanes que composen la 
FEFAC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Cadascuna de les entitats que formen la FEFAC, bé de manera independent o bé 
conjuntament a través de la Federació, ofereixen formació, assessorament i serveis 
específicament orientats a la defensa dels interessos empresarials i a la millora de 
la gestió de les oficines de farmàcia. 
 
Així mateix, la FEFAC està integrada dins la Federación Nacional de Oficinas de 
Farmacia (FENOFAR) que també engloba les empresarials de farmàcies de la 
Comunitat de Madrid, Cartagena i Cantàbria. 
 

Associació de Farmàcies de 
Barcelona (AFB)   

Associació Gironina Farmacèutica 
Empresarial (AGFE) 

 

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

 

Associació de Farmacèutics 
Empresaris de Lleida (AFELL) 
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Junta Directiva 
 
La Junta Directiva de FEFAC durant l’any 2012 ha estat formada pels següents 
membres.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representació 
 

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

⊕ Està representada a la Negociació del Concert Farmacèutic amb el 
Servei Català de la Salut. 
 

⊕ Forma part del Ple del Consell de Formació Farmacèutica 
Continuada.  
 

⊕ Membres de la Comissió d’Horaris de la Generalitat.  
 

⊕ Representats 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 al 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: 
 

o Comissió de Salut 
o Comissió d’Empresaris Autònoms 
o Comissió de Formació 
o Comissió d’Assumptes Jurídics i Fiscals 

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

 
President  Josep Esteve i Roset AFELL 

Vicepresident Ramon Casanovas i Prió AFB 

Secretari  Francesc Escobar i Poblet AFET 

Vicesecretari  Albert Arqué i Barios AGFE 

Tresorer  Ignasi Marcet i Fernández AFB 

Vicetresorer  Ramon Anadon i Solé AFELL 

Vocal 1r  Esther Fernández i Cabré AFET 

Vocal 2n  Xavier Tarradas i Manté AGFE 

Vocal 3r  Marta Gento i Senalle AFB 
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Activitat empresarial i accions 
de defensa del sector  
 

Contactes amb administracions, entitats 
polítiques i agents del sector 
 
Des que van començar a endurir-se les mesures de retallada de la despesa 
sanitària i farmacèutica, amb el consegüent impacte sobre el sector de la farmàcia, 
FEFAC ha intensificat el diàleg amb els agents que composen el sistema sanitari, 
incloent-hi administracions i formacions polítiques, amb la fi de defensar la qualitat 
de la sanitat pública i minimitzar les conseqüències sobre el col·lectiu d’oficines de 
farmàcia de la política de contenció pressupostària. 
   
Administració  
 
FEFAC es troba en permanent contacte amb els representants de l’Administració 
per presentar propostes de defensa i desenvolupament de l’oficina de farmàcia. 
Durant l’any 2012, es produeixen diverses reunions amb representants de la 
Generalitat de Catalunya, dels Departaments d’Economia i de Salut. Els màxims 
representants del CatSalut, de la seva Gerència d’Atenció Farmacèutica, així com 
de la Subdirecció General de Farmàcia del Departament de la Salut, també han 
estat reunits amb membres de FEFAC.   

Formacions polítiques 
 
La federació empresarial ha reforçat els seus contactes amb la classe política. Es 
produeixen trobades amb els Grups Parlamentaris de CiU, PSC, PP, ICV i ERC per 
exposar la situació de l’oficina de farmàcia i les opinions de FEFAC sobre la taxa per 
recepta i la reducció del pressupost destinat a Farmàcia. Així mateix, FEFAC es 
reuneix amb el secretari Sanitat i Assumptes Socials del Partido Popular, José 
Ignacio Echániz, entre altres motius per conèixer de quina manera es va posar 
solució al problema dels impagaments a farmàcies a la comunitat de Castella La 
Manxa, de la qual el Sr. Echániz n’és conseller de Salut. 

Institucions del sector   

- FEFAC manté relació constant amb el Consell de Col·legis de Farmacèutics 
de Catalunya i els diferents col·legis oficials de farmacèutics, així com amb 
el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos. 
 

- D’altra banda, FEFAC posa en comú la problemàtica de la farmàcia 
catalana amb la Federación Nacional de Oficinas de Farmacia, FENOFAR, 
de la qual n’és membre, i amb les empresarials que la formen (Madrid, 
Cartagena i Cantàbria). 
 

- La indústria farmacèutica és un altre dels agents del sector amb el qual 
l’empresarial es troba en contacte. Tant amb la patronal de la indústria 
farmacèutica, Farmaindustria, com la Asociación para el Autocuidado de la 
Salud (ANEFP), amb els presidents de les quals s’han mantingut converses, 
així com amb diferents laboratoris.  
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- Pel que fa a la distribució, també existeix una relació fluïda i de diàleg amb 
les  principals distribuïdores farmacèutiques de Catalunya. 
 

Altres entitats 
 

- Des de l’empresarial es mantenen trobades amb associacions de pacients i 
d’usuaris, entre elles, la Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat (CUS), amb la 
fi de dur a terme iniciatives conjuntes. 
 

- Així mateix, FEFAC es troba en permanent contacte amb d’altres 
institucions empresarials com PIMEC i les Cambres de Comerç. 
 

 
Pressupostos Farmàcia 2012 mancats de 
realisme 
Els pressupostos de l’any 2012 destinats a la partida de medicaments dispensats a 
oficines de farmàcia preocupen l’empresarial, ja que s’hi assigna una quantitat molt 
inferior a la que previsiblement es requereix per cobrir el cost total de la medicació 
que necessita la població catalana assegurada durant tot l’any. Així, la despesa 
destinada és un 45% inferior a tota la despesa farmacèutica de l’any 2011.  
FEFAC trasllada la necessitat d’ampliar aquesta partida tant als responsables 
polítics, com als diferents grups parlamentaris, de manera directa, a través de 
reunions i cartes, però també a través dels mitjans de comunicació. Notícies 
publicades a la premsa professional i cartes a les seccions d’opinió de diaris com El 
Periódico de Catalunya i El Punt Avui posen de manifest aquesta preocupació. Tal 
com preveu l’empresarial, el mes d’agost s’esgoten els diners de la Generalitat per 
pagar els medicaments dispensats, el que provoca un nou retard en el pagament a 
les farmàcies per part del Servei Català de la Salut.  
 

Nou retard en el pagament 
El dia 4 d’octubre, les oficines de farmàcia catalanes reben l’anunci que s’ha produït 
un nou retard en el pagament de les factures amb càrrec al CatSalut. FEFAC posa 
de manifest als dirigents polítics la complicada situació financera en la qual el nou 
ajornament del pagament deixa a nombroses farmàcies, i demana a la Generalitat 
una data fixa de pagament. Així mateix, informa a l’opinió pública a través dels 
mitjans de comunicació sobre la problemàtica del sector. 
D’altra banda, la Federació Empresarial es posiciona a favor d’accions de pressió 
com el tancament patronal, estudia l’opció de reclamar a l’Administració els 
interessos derivats del retard en el pagament i s’informa sobre la possibilitat de dur 
a terme altres accions reivindicatives.  
  
Taxa i copagament 
Des de l’anunci de la implantació de la taxa de l’euro per recepta, que entra en vigor 
el 23 de juny, l’empresarial es posiciona en contra de la mesura. A través de 
diverses reunions amb els representants polítics i els diferents partits de l’arc 
parlamentari, com també mitjançant la premsa, FEFAC expressa que l’objectiu de la 
taxa és únicament recaptatori i no aporta res a l’ús responsable del medicament, 
doncs el sistema de recepta electrònica ja permet al pacient retirar de la seva 
farmàcia la medicació prescrita pel metge. La patronal també posa de manifest el 
seu malestar perquè l’oficina de farmàcia hagi de fer de recaptadora del tribut 
Un cop entra en vigor l’euro per recepta, l’empresarial realitza una enquesta entre 
els titulars per conèixer els problemes tècnics de la seva posada en marxa. Les 
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nombroses respostes rebudes constaten les dificultats per cobrar la taxa, motiu pel 
qual FEFAC demana la seva paralització.  
Per evitar que es repeteixin aquests problemes en l’inici del nou copagament 
farmacèutic, l’1 de juliol, l’empresarial reclama al conseller de Salut, Boi Ruiz, les 
condicions tècniques necessàries per procedir al seu cobrament, i recull 647 cartes 
signades per farmacèutics catalans a través de les quals es realitza aquesta petició. 
 

Actuacions en relació al Reial Decret Llei 16/2012 
Les novetats normatives aprovades amb el Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d’abril, 
de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i 
millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions, provoca noves dificultats per 
a l’oficina de farmàcia.  

 
⋅ Una d’elles es deriva del compliment del nou sistema de preus menors en 

l’establiment del preu dels medicaments. FEFAC sol·licita per carta a la 
ministra de Sanitat, Ana Mato, i a la presidenta del Consejo General de 
Colegios de Farmacéuticos, Carmen Peña, quin és el procediment a seguir 
en la dispensació i substitució dels medicaments amb preus menors. 

⋅ El nou sistema de preus menors facilita el camí perquè laboratoris baixin 
molt el preu dels seus medicaments. La vinculació entre el president d’un 
d’aquests laboratoris, Sumol Pharma, i la Comissió de Salut de PIMEC, de 
la qual és el vicepresident, fa que l’Associació de Farmàcies de Barcelona 
decideixi retirar-se d’aquesta comissió. Posteriorment, FEFAC manté 
reunions amb l’empresarial catalana de la mitjana i la petita empresa per tal 
d’informar sobre la situació de l’oficina de farmàcia i els efectes de la nova 
política de preus dels medicaments. 

⋅ Una altra de les novetats que introdueix el Reial Decret Llei és la nova 
escala de deducció per a les oficines de farmàcia. Per tal que els titulars 
puguin calcular l’efecte sobre les seves farmàcies, FEFAC elabora una taula 
que permet conèixer les noves deduccions i comparar-les amb les anteriors. 

 
Altres actuacions sobre noves normatives: 
RDL 12/2012 Amortització comerç 

El Reial Decret Llei 12/2012, de 30 de març, estableix que la deducció anual del 5% 
per als períodes impositius 2012 i 2013 que s’aplica sobre el preu d’adquisició de 
l’immobilitzat intangible corresponent al fons de comerç es reduïa a l’1-1,5%. 
Aquesta mesura perjudicava especialment les farmàcies de recent adquisició, motiu 
pel qual, des de les diferents entitats del sector, en una acció encapçalada pel 
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya, amb la col·laboració de FEFAC, 
reclama una modificació de la normativa. 

Les reivindicacions obtenen resposta, ja que el Reial Decret Llei 20/2012 publicat al 
BOE el 14 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment 
de la competitivitat, corregeix aquesta situació, en deixar fora de la reducció del 
percentatge a empresaris persones físiques amb facturació inferior a 10 milions 
d’euros. És a dir, que la majoria d’oficines de farmàcia poden continuar aplicant una 
amortització entre el 5 i el 7,5%. 
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Defensa del canal farmàcia per a la dispensació 
de productes 
 

⋅ La Federació, coneixedora de la voluntat del CatSalut per potenciar la 
dispensació de medicaments als hospitals, amb l’objectiu d’estalviar en 
farmàcia, comunica tant a l’Administració com al Consell de Col·legis de 
Farmacèutics de Catalunya la conveniència d’apostar per les oficines de 
farmàcia com a punt de distribució, i trasllada la preocupació que es vulgui 
reforçar la tendència de dispensació de medicaments hospitalaris 
ambulatoris fora de l’oficina de farmàcia, tal com mostra la prova pilot 
desenvolupada al l’Hospital Vall d’Hebron amb un medicament de l’hormona 
del creixement entregat als pacients a través d’una empresa de transport. 
 

⋅ Des de FEFAC, es realitza una acció de seguiment del canal pel qual es 
distribueixen productes OTC, que inclou reunions amb responsables de 
laboratoris farmacèutics amb l’objectiu de conèixer les seves polítiques de 
comercialització i informar els titulars d’oficina de farmàcia. Així mateix, 
FEFAC reconeix públicament l’aposta dels laboratoris que continuen 
confiant en el canal farmàcia.   

 
Col·laboració amb la Concòrdia Farmacèutica 
 
El Vicerectorat d'Arts, Cultura i Patrimoni de la Universitat de Barcelona organitza 
una exposició per commemorar el cinquè centenari de l'edició de llibre Concòrdia 
Farmacèutica, amb la qual FEFAC col·labora tot fent possible el catàleg de la 
mostra, un referent i una atractiva font bibliogràfica sobre la història de la farmàcia 
catalana. La Concòrdia Farmacèutica és una obra de gran valor científic i històric, 
en tractar-se de la primera farmacopea de la península i la segona de tot el món, 
impulsada pels apotecaris barcelonins, que fa cinc-cents anys van recopilar les 
fórmules elaborades en la ciutat de Barcelona.  
D’altra banda, FEFAC i la UB inicien els tràmits per assolir un conveni de 
col·laboració que té com a objectiu enfortir la relació entre ambdues entitats i obrir 
vies per al desenvolupament d'activitats conjuntes. 
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Comunicació  
 

Informació diària 
Al marge dels comunicats que publica FEFAC al seu web amb informació pròpia 
de la Federació, diàriament, analitza les notícies empresarials i professionals del 
sector, en fa una selecció i les resumeix per tal de publicar-les al seu web perquè 
els socis estiguin al dia de l’actualitat farmacèutica.  

Tota aquesta informació, a més, s’envia als associats diàriament través del correu 
electrònic. Durant l’any 2012, es publiquen 431 notícies. 

 

L’opinió de l’associat 
FEFAC recull a través dels canals disponibles (via telefònica, email i web) les 
consultes, opinions i queixes dels seus associats. L’any 2012, destaquen les 
següents eines de comunicació que donen als titulars la possibilitat d’expressar-se:  

Comentaris web 

Amb l’objectiu de donar protagonisme a la veu dels socis i oferir la 
possibilitat que intercanviïn opinions, experiències o crítiques, i amb la 
intenció de dotar de transparència al web de la Federació, aquest està 
obert als comentaris dels seus socis, de manera que poden enviar els 
seus escrits, que acompanyen la majoria d’informacions publicades. 
Durant l’any 2012, els titulars deixen prop de 1.120 comentaris al web. 

Tema per al Debat 

Amb el mateix objectiu de poder compartir les idees dels socis i recollir les 
seves propostes, es crea un apartat nou al web, els Temes per al Debat. 
Les principals qüestions sobre les quals els socis intercanvien les seves 
opinions són les mesures de defensa del col·lectiu davant dels 
impagaments, la taxa de l’euro per recepta i el copagament i els 
programes informàtics de gestió a les oficines de farmàcia. 

 

Xarxes socials  
FEFAC disposa d’un compte Twitter, amb l’objectiu de difondre informació diversa i 
conèixer la informació que circula sobre el sector a la xarxa social. 
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Comunicats de premsa 
L’empresarial fa difusió de 10 comunicats de premsa durant l’any 2012 entre els 
mitjans de comunicació. Entre les qüestions tractades destaquen la taxa i el 
copagament i els impagaments per part del CatSalut. Els titulars de les notes de 
premsa són els següents: 

• L’empresarial de farmàcies es reuneix amb els Grups Parlamentaris per 
traslladar la seva preocupació per la taxa per recepta 

• L’empresarial de farmàcies critica la manca de realisme del pressupost 
destinat a medicaments 

• La taxa de l’euro per recepta ha demostrat ser una mesura recaptatòria 
sense cap objectiu sanitari 

• Les Administracions han de buscar una altra via d’estalvi que la de 
retallar en fàrmacs perquè està esgotada, segons FEFAC 

• La federació empresarial de farmàcies demana la urgent paralització de 
la recaptació de la taxa fins que el sistema no estigui preparat 

• L’empresarial de farmàcies alerta dels riscos de posar en marxa el 
copagament farmacèutic l’1 de juliol 

• Les farmàcies catalanes poden no veure assumible el cobrament diferit del 
copagament, segons FEFAC 

• L’empresarial de farmàcies de Catalunya es planteja un possible 
tancament patronal 

• Seguiment majoritari del tancament de farmàcies 
• La Generalitat prioritza l’oci a la salut de la població 

 
A més, FEFAC gestiona entrevistes a diversos mitjans de comunicació, de 
premsa escrita, ràdio i televisió, així com declaracions sobre temes d’actualitat i 
la publicació de diverses cartes adreçades a directors de diaris de premsa 
general i professional. 

 

Impactes en premsa 
Els mitjans de comunicació, tant especialitzats en el sector farmàcia com els 
generals, ja sigui premsa, ràdio, televisió o mitjans virtuals, recullen durant el 2012 
més de 300 informacions de FEFAC. La federació està present als mitjans de 
comunicació a través de notícies, entrevistes o textos d’opinió.  

Les revistes professionals que habitualment es fan ressò de les accions i opinions 
de FEFAC són: El Global, Correo Farmacéutico, Farmacia Profesional, El 
Farmacéutico, Farmaventas, IM Farmacias, PR Farmacia, Redacción Médica i Acta 
Sanitaria.  

Respecte la premsa generalista, els principals mitjans de comunicació en els quals 
FEFAC ha tingut presència són La Vanguardia, El Periódico de Catalunya, Avui-El 
Punt, El Mundo, ABC, La Razón y El País, així com diaris locals, les principals 
emissores de ràdio i cadenes de televisió.  

El retard en el pagament a les oficines de farmàcia, la difícil situació econòmica de 
les farmàcies, els problemes amb la implantació de la taxa i el copagament es 
troben entre els temes que més han despertat l’interès de la premsa. 
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Presència a suplements dels principals diaris 
 
A través de l’acord entre FEFAC i Barcelona Associació Salut, entitat de promoció 
dels hàbits de vida saludables, es publiquen articles de defensa de l’oficina de 
farmàcia als suplements mensuals de salut i medicina dels diaris de més difusió, 
entre ells, El Periódico de Catalunya i El País. Un total de 8 columnes es publiquen 
durant l’any 2012:  
 

1. El recorte en medicamentos toca techo (El Periódico de Catalunya).  
2. La labor social de las farmacias (EL PAÍS) 
3. Curan si se toman bien (El Periódico de Catalunya) 
4. ¿Qué pasa si el Estado deja de pagar? (El Periódico de Catalunya) 
5. Las farmacias refuerzan su papel educativo (El Periódico de Catalunya) 
6. Si el sistema cuenta con la farmacia, ganamos todos (El Periódico de 

Catalunya) 
7. Las farmacias están preparadas (EL PAÍS)  
8. El control de la diabetes en la farmacia (EL PAÍS) 

Arran de la col·laboració amb Barcelona Associació Salut, els associats a FEFAC 
tenen un descompte del 50% a la subscripció diària a El Periódico de Catalunya. 

Flash Informatiu 
La Federació empresarial publica un butlletí informatiu imprès que s’envia per correu 
postal a titulars d’oficina de farmàcia de Catalunya, amb informació pròpia i 
vinculada al sector. 

Assessorament   
Assessorament i suport 
Entre les principals qüestions sobre les quals FEFAC assessora i informar els seus 
associats durant l’any 2012 es troben les següents: 

⋅ Temes laborals: Conveni Col·lectiu i la Reforma Laboral.  

⋅ Novetats fiscals: fons de comerç, augment de l’IVA pel Reial Decret-llei 
20/2012, de juliol, etc.  

⋅ Legislació farmacèutica: Reial Decret Llei 12/2012, i el RDL 12/2016, taxa 
de l’euro per recepta, desfinançament de fàrmacs, etc. 

⋅ Requisits per demanar Subvencions de la Generalitat (Pla Renova’t i 
d’enllumenat) 

⋅ Despesa farmacèutica: cada mes oferim i analitzem l’informe de la prestació 
farmacèutica amb càrrec al CatSalut. 

⋅ Recomanacions de FEFAC en relació a factures de laboratoris farmacèutics 
que inclouen a l’import facturat el que podria correspondre al marge de la 
distribució. 

⋅ El retard en el pagament a les oficines de farmàcia per part del CatSalut 
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Campanya de fidelització de socis i captació de 
nous associats  
 
 
FEFAC  posa en marxa una campanya de fidelització dels seus associats i captació 
de nous associats de tota Catalunya. L’objectiu és aconseguir la màxima 
representativitat quant a número de farmàcies associades i tenir més força davant 
dels organismes oficials de Catalunya i de la resta del territori espanyol. 
 
S’envia un díptic a totes les farmàcies de Catalunya, amb els següents missatges: 
 
MÉS UNITS QUE MAI 
 
REPRESENTATIVITAT: A FEFAC, com tu, som titulars d’oficina de farmàcia i ens 
juguem el mateix. Som els únics interlocutors en la negociació del conveni 
col·lectiu.Som la teva veu davant de les autoritats en tot el que pot afectar la teva 
farmàcia. 
 
PROXIMITAT: FEFAC t’ofereix una atenció personalitzada i transparent. Recollim 
les teves inquietuds i propostes, fem que la teva veu es senti i resolem els teus 
dubtes. Perquè donar-te resposta és la nostra raó de ser. 
 
UTILITAT: A FEFAC t’oferim eines per a la millora de la gestió de la teva farmàcia. 
A través de les empresarials provincials, posem al teu abast la nostra dedicació 
informació actualitzada, assessorament, borsa de treball o estudis de mercat, entre 
d’altres. 
 
LLIBERTAT: A FEFAC tenim més llibertat d’actuació per traslladar la nostra opinió 
a la societat i administracions. Tenim un compromís d’implicació amb els nostres 
socis, l’adhesió dels quals és voluntària. 
 
Díptic enviat a les farmàcies: 
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Proveïdors 
Ampliació dels acords de col·laboració signats amb proveïdors de serveis a oficines 
de farmàcia i actualització d’altres. L’objectiu és procurar als socis condicions 
avantatjoses i descomptes especials en la contractació de serveis que esperem que 
us resultin d’utilitat. 

⋅ FEFAC manté el conveni amb “la Caixa” des 
de l’any 2006.  
 

⋅ Nou acord entre FEFAC i Infojobs, de molta 
utilitat per qui busca personal per a la teva 
farmàcia.  
 

⋅ FEFAC arribat a un acord amb una empresa 
que avalua la qualitat de l’atenció prestada 
per les oficines de farmàcia als seus clients, 
a través del Mystery Shopper o ‘comprador 
misteriós’. 
 
 

⋅ L’empresa de seguretat Sua Corp ofereix un 
servei integral que inclou l’anàlisi de riscos, 
instal·lació i utilització adequades dels 
sistemes, identificació d’incidències i 
mesures preventives i correctores.  
 

⋅ Acord amb l’empresa especialitzada en aire 
condicionat Ceaco, mitjançant el qual les 
farmàcies associades obtenen descomptes 
especials en la contractació dels seus 
serveis.  

 
 

⋅ La col·laboració amb Assertis permet 
facilitar a les oficines de farmàcia el 
compliment de la normativa sobre 
protecció de dades. 
 

⋅ AMC són experts en programació, 
manteniment i allotjament de pàgines 
web. 

 
⋅ Renovació del conveni amb l’empresa de 

recollides selectives JOFER, que 
garanteix la seguretat en la recollida, 
destrucció i reciclatge dels documents 
que genera la farmàcia. 

 
⋅ L’acord amb l’empresa sobre prevenció 

de riscos laborals permet als associats 
condicions especials en els seus serveis.  
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Formació 
 

FEFAC i empresarials que la conformen realitzen durant l’any 2012 activitat 
formativa, entre la qual hi destaca: 

⋅ Seguretat a les farmàcies: Dins del conveni de col·laboració entre 
l’empresarial i l’empresa Sua Corp, el 26 de setembre, es realitzen dues 
conferències per donar a conèixer els mètodes més recomanables per 
protegir la farmàcia, aspectes de prevenció i com reaccionar. 

⋅ Jornada oftalmologia: Arran de l’acord amb Alcon Cusí, el 2 d’octubre es 
va desenvolupar, a les instal·lacions del Masnou d’aquest laboratori, una 
jornada formativa dirigida a socis de l’empresarial amb l’objectiu de millorar 
el servei als pacients i l’eficàcia en la dispensació dels productes relacionats 
amb les afeccions oculars.  

⋅ Jornades de Gestió Empresarial de l’Oficina de Farmàcia organitzades 
per AFB i ESADE. L’Associació de Farmàcies de Barcelona i ESADE 
Business School organitzen per al curs 2012-2013 les primeres Jornades 
de Gestió Empresarial d’Oficina de Farmàcia. Es tracta d’un cicle de 8 
sessions dobles mensuals que s’ofereixen fins al mes de juny per tenir un 
coneixement global de la gestió de la farmàcia des del punt de vista 
eminentment empresarial i amb les eines innovadores i creatives que 
proporciona un centre punter com és ESADE. 

⋅ Conferència de Novetats Fiscals (per a socis d’AFB). El 6 de febrer, 
l’assessor fiscal de l’empresarial, Climent Buxaderas, soci i director de 
Buxaderas Advocats, imparteix una sessió dirigida a titulars per informar 
sobre les novetats d’àmbit fiscal.   
 

⋅ Conferència sobre la Reforma Laboral. Una xerrada organitzada per AFB 
dirigida a tots els titulars de farmàcia per informar-los sobre les novetats 
introduïdes a la legislació laboral pel RDL 3/2012. La conferència, que té 
lloc al CaixaFòrum, va a càrrec del Sr. José Manuel Moya, assessor laboral 
de l’AFB. L’empresarial gironina AGFE també organitza una jornada sobre 
l’impacte de la reforma laboral sobre l’oficina de farmàcia, a càrrec de la 
Sra. Anna Gironès i Pallàs, advocada laborista de Laborex. 
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Responsabilitat Social 
Corporativa 
 
 
Programa Incorpora  
 
A través d’un conveni de col·laboració entre el 
Grup Incorpora de “la Caixa” i l'Associació de 
Farmàcies de Barcelona, FEFAC col·labora 
en la inserció social i laboral de les persones 
en risc d’exclusió. Aquest acord promou que 
les farmàcies associades puguin participar en 
el programa Incorpora. 

 

Vacunació infantil 

Mitjançant un acord entre l'Associació de 
Farmàcies de Barcelona i la Fundació "la 
Caixa" i GAVI Alliance, FEFAC facilita la 
recaptació de fons entre les seves 
farmàcies per lluitar contra la mortalitat 
dels nens dels països més desfavorits a 
través de la millora de l’accés a les 
vacunes. 

 
 
CaixaProinfància 
 
Es manté la col·laboració amb el programa 
d’ajuts familiars CaixaProinfància 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. A través de l’acord amb l’AFB, 
l’empresarial facilita l’adhesió de les oficines 
de farmàcia a la xarxa d’establiments 
solidaris, dispensadors de productes 
d’alimentació i higiene infantil i per a 
ortopèdia.   
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ISO. Certificació de qualitat 
 

FEFAC va obtenir la renovació del certificat del Sistema de Qualitat ISO 9001:2008, 
que atorga l’Associació Espanyola de Normalització i Certificació. L’auditoria va ser 
general, és a dir, que es van revisar la totalitat de les principals activitats de 
l’empresarial, tot garantint el següent: 

 La Federació satisfà les necessitats, tan individuals com a col·lectives, dels 
seus associats sobre la base de conèixer i sobrepassar les seves 
expectatives inicials, amb criteris d’eficàcia i eficiència en la gestió dels 
recursos.    

 

 FEFAC satisfà les expectatives dels seus professionals tot millorant les 
seves aptituds i fomentant el seu compromís i vincle amb l’entitat.        

 

 Totes les activitats que realitza la Federació compleixin la normativa i 
legislació aplicable en el seu àmbit d’actuació.       

 

 

 


