
PLA DE CONTINGÈNCIA PER A FARMÀCIES AMB DIFICULTATS 
ECONÒMIQUES DAVANT LA CRISI DEL COVID-19
Matriu 1: Previsió d’afectació segons tipologia d’oficina de farmàcia

TIPOLOGIA DE 
FARMÀCIES

ESCENARI BENIGNE

Disminució notable de casos Covid19 i 
recuperació progressiva de la 
normalitat el mes de maig

ESCENARI MIG

Disminució lenta de casos Covid19 i 
recuperació pausada, amb 
manteniment d'algunes mesures 
restrictives fins juliol-agost

ESCENARI DIFÍCIL

Manteniment i/o rebrot de casos 
Covid19, amb necessitat de nous 
confinaments abans de l'estiu

ESCENARI 
SOSTINGUDAMENT DIFÍCIL

Rebrot de la malaltia el mes d'octubre 
amb necessitat de mesures restrictives 
i confinament durant els mesos 
següents

Farmàcies ubicades 
en infraestructures 
de transport 

(aeroports, estacions)

La recuperació pot ser lenta per la 
dependència del turisme i de la 
mobilitat, que trigaran a recuperar-se.

Zones de recuperació especialment 
lenta i important afectació.

Afectació severa, amb eventual 
necessitat de mesures dràstiques per 
garantir la sostenibilitat.

Afectació molt severa. Considerar 
eventuals trasllats temporals o altres 
mesures excepcionals.

Farmàcies ubicades 
dins de centres 
comercials 

Cal considerar una reducció 
d’ingressos, però amb recuperació a 
mig termini degut a que es preveu que 
els centres comercials puguin ser els 
últims en obrir-se.

Reducció d’ingressos notable, degut a 
que es preveu que els centres 
comercials puguin ser els últims en 
obrir-se .

Afectació important per persistència 
en la reducció d’ingressos.

Afectació severa, amb eventual 
necessitat de mesures dràstiques per 
garantir la sostenibilitat.

Farmàcies en eixos 
comercials de ciutat 
amb disminució 
d'activitat comercial 

Cal considerar una reducció 
d’ingressos, però amb recuperació 
ràpida.

Reducció d’ingressos amb recuperació 
relativament ràpida a mig termini.

Reducció d’ingressos persistent però 
amb recuperació relativament ràpida 
en finalitzar la situació.

Afectació important per persistència 
en la reducció d’ingressos.

Farmàcies en zones 
de ciutat altament 
dependents del 
turisme

La recuperació pot ser lenta per l’alta 
dependència del turisme, però 
atemperada pel turisme nacional i 
entorn de serveis.

Recuperació especialment lenta, 
sobretot si hi ha limitació també de 
l’activitat econòmica i professional 
pròpia d’aquestes zones o dependència 
del turisme internacional.

Afectació important per persistència 
en la reducció d’ingressos (per 
absència de serveis i turisme). 

Afectació severa, amb eventual 
necessitat de mesures dràstiques per 
garantir la sostenibilitat.
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Farmàcies en zones 
turístiques de costa

Disminució d’ingressos en preveure’s 
un inici endarrerit de la temporada 
estival.

Previsió de temporada estival dolenta. 
Afectació important.

Afectació important. Cal considerar la 
temporada estival pràcticament 
inexistent. 

Retorn a una situació estacional amb 
baixa activitat sense els ingressos de la 
temporada estival perllongada.

TIPOLOGIA DE 
FARMÀCIES

ESCENARI BENIGNE ESCENARI MIG ESCENARI DIFÍCIL ESCENARI 
SOSTINGUDAMENT DIFÍCIL

Farmàcies en zones 
turístiques de 
muntanya

Pot existir una afectació per la 
finalització abrupta de la temporada 
d’hivern. Previsió de manteniment o 
millora de turisme interior en els 
propers mesos.

Disminució d’ingressos en preveure’s 
una temporada estival anòmala.

Temporada estival dolenta. Afectació 
important per mobilitat reduïda.

Retorn a una situació estacional amb 
baixa activitat sense els ingressos de la 
temporada tardor-hivern.

Farmàcies en municipis 
semiurbans o rurals 
amb disminució 
d'activitat comercial i 
població estable

Cal considerar una reducció inicial 
d’ingressos, però amb recuperació 
ràpida.

Reducció d’ingressos amb recuperació 
relativament ràpida a mig termini.

Reducció d’ingressos persistent però 
amb recuperació relativament ràpida 
en finalitzar la situació.

Afectació important per persistència 
en la reducció d’ingressos.

Farmàcies en zones 
amb alt cessament 
d'activitat 

(àrees industrials...)

Cal considerar una reducció important 
d’ingressos, però amb recuperació 
relativament ràpida.

Reducció d’ingressos amb recuperació 
relativament ràpida a mig termini.

Afectació important per persistència 
en la reducció d’ingressos.

Afectació notable, amb eventual 
necessitat de mesures dràstiques per 
garantir la sostenibilitat.

Farmàcies en àrees 
geogràfiques amb 
alta prevalença de 
Covid-19

Comportament en funció de l’oficina de farmàcia, avaluar particularment.

Farmàcies sense 
afectació negativa o 
amb creixement

Manteniment d’ingressos davant el nou escenari o, fins i tot, increment pels canvis de fluxos de població a causa de la nova situació. Atenció en funció dels 
desconfinaments, ja que provocaran canvis en la mobilitat i noves rutines de compra.
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PLA DE CONTINGÈNCIA PER A FARMÀCIES AMB DIFICULTATS 
ECONÒMIQUES DAVANT LA CRISI DEL COVID-19
Matriu 2: Mesures econòmiques i laborals a considerar en funció de 
cada escenari i tipologia d’oficina de farmàcia

ESCENARI BENIGNE

Disminució notable de casos Covid19 i 
recuperació progressiva de la 
normalitat el mes de maig

ESCENARI MIG

Disminució lenta de casos Covid19 i 
recuperació pausada, amb 
manteniment d'algunes mesures 
restrictives fins juliol-agost

ESCENARI DIFÍCIL

Manteniment i/o rebrot de casos 
Covid19, amb necessitat de nous 
confinaments abans de l'estiu

ESCENARI 
SOSTINGUDAMENT DIFÍCIL

Rebrot de la malaltia el mes d'octubre 
amb necessitat de mesures restrictives 
i confinament durant els mesos 
següents

TIPOLOGIA DE 
FARMÀCIES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

Borses d’hores.
Flexibilització de 
jornada.
Compensació 
vacances.
Considerar ERTO 
causa productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Ajustament de 
plantilles: no 
renovació de 
contractes.
ERTO per causa 
productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Ajustament de 
plantilles: no 
renovació de 
contractes.
ERTO per causa 
productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.  Estudiar 
necessitat d’hipoteca 
mobiliària fins 50% 
facturació anual.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Mesures dràstiques 
d’ajustament de 
plantilla.
Considerar ajuts per 
disminució d’activitat 
(si supera el 75%).
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.  Estudiar 
necessitat d’hipoteca 
mobiliària fins 50% 
facturació anual.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Farmàcies ubicades 
en infraestructures 
de transport 

(aeroports, estacions)
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TIPOLOGIA DE 
FARMÀCIES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

Borses d’hores.
Flexibilització de 
jornada.
Compensació 
vacances.
Considerar ERTO 
causa productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Borses d’hores.
Flexibilització de 
jornada.
Compensació 
vacances.
Considerar ERTO 
causa productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Ajustament de 
plantilles: no 
renovació de 
contractes.
ERTO per causa 
productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.  Estudiar 
necessitat d’hipoteca 
mobiliària fins 50% 
facturació anual.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Mesures dràstiques 
d’ajustament de 
plantilla.
Considerar ajuts per 
disminució d’activitat 
(si supera el 75%).
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.  Estudiar 
necessitat d’hipoteca 
mobiliària fins 50% 
facturació anual.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Farmàcies ubicades 
dins de centres 
comercials 

Borses d’hores.
Flexibilització de 
jornada.
Compensació 
vacances.

Ajornament de 
pagament 
d’impostos.

Borses d’hores.
Flexibilització de 
jornada.
Compensació 
vacances.
Considerar ERTO 
causa productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Borses d’hores.
Flexibilització de 
jornada.
Compensació 
vacances.
Considerar ERTO 
causa productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Ajustament de 
plantilles: no 
renovació de 
contractes.
ERTO per causa 
productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.  Estudiar 
necessitat d’hipoteca 
mobiliària fins 50% 
facturació anual.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Farmàcies en eixos 
comercials de ciutat 
amb disminució 
d'activitat comercial 
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Matriu 2: Mesures econòmiques i laborals a considerar en funció de cada escenari i tipologia d’oficina de farmàcia
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TIPOLOGIA DE 
FARMÀCIES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

Borses d’hores.
Flexibilització de 
jornada.
Compensació 
vacances.
Considerar ERTO 
causa productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Ajustament de 
plantilles: no 
renovació de 
contractes.
ERTO per causa 
productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Ajustament de 
plantilles: no 
renovació de 
contractes.
ERTO per causa 
productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Mesures dràstiques 
d’ajustament de 
plantilla.
Considerar ajuts per 
disminució d’activitat 
(si supera el 75%).
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.  Estudiar 
necessitat d’hipoteca 
mobiliària fins 50% 
facturació anual.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Farmàcies en zones 
de ciutat altament 
dependents del 
turisme

Disminució de 
reforços per 
temporada d’estiu. 

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Eliminació de 
reforços per 
temporada d’estiu.
Borses d’hores.
Flexibilització de 
jornada.
Compensació 
vacances.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Considerar ERTO per 
causa productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.  Estudiar 
necessitat d’hipoteca 
mobiliària fins 50% 
facturació anual.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

En funció de la 
tipologia de 
farmàcia.
Considerar ERTO 
causa productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

En funció de la 
tipologia de farmàcia, 
considerar un 
redimensionament 
del negoci a la nova 
realitat.

Farmàcies en zones 
turístiques de costa
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TIPOLOGIA DE 
FARMÀCIES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

Considerar 
disminució de 
reforços per 
temporada d’estiu.

Ajornament de 
pagament 
d’impostos.

Disminució de 
reforços per 
temporada d’estiu.
Borses d’hores.
Flexibilització de 
jornada.
Compensació 
vacances.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Previsió de reducció 
d’ingressos en la 
temporada d’estiu, 
disminució de 
compres i 
ajustament de 
despeses.

Disminució de 
reforços per 
temporada d’estiu.
Borses d’hores.
Flexibilització de 
jornada.
Compensació 
vacances.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.  Estudiar 
necessitat d’hipoteca 
mobiliària fins 50% 
facturació anual.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

En funció de la 
tipologia de 
farmàcia.
Considerar ERTO 
causa productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

En funció de la 
tipologia de 
farmàcia, considerar 
un 
redimensionament 
del negoci a la nova 
realitat.

Farmàcies en zones 
turístiques de 
muntanya

Borses d’hores.
Flexibilització de 
jornada.
Compensació 
vacances.

Ajornament de 
pagament 
d’impostos.

Borses d’hores.
Flexibilització de 
jornada.
Compensació 
vacances.
Considerar ERTO 
causa productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Borses d’hores.
Flexibilització de 
jornada.
Compensació 
vacances.
Considerar ERTO 
causa productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Ajustament de 
plantilles: no 
renovació de 
contractes.
ERTO per causa 
productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Farmàcies en municipis 
semiurbans o rurals 
amb disminució 
d'activitat comercial i 
població estable

PLA DE CONTINGÈNCIA PER A FARMÀCIES AMB DIFICULTATS ECONÒMIQUES DAVANT LA CRISI DEL COVID-19.  Pàg. 4
Matriu 2: Mesures econòmiques i laborals a considerar en funció de cada escenari i tipologia d’oficina de farmàcia

ESCENARI BENIGNE ESCENARI MIG ESCENARI DIFÍCIL ESCENARI SOSTINGUDAMENT DIFÍCIL

FEFAC
Federació d’Associacions
de Farmàcies de Catalunya



TIPOLOGIA DE 
FARMÀCIES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

MESURES 
LABORALS

MESURES 
ECONÒMIQUES

Borses d’hores.
Flexibilització de 
jornada.
Compensació 
vacances.
Considerar ERTO 
causa productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

En funció de la tipologia de farmàcia, avaluar particularment.

Borses d’hores.
Flexibilització de 
jornada.
Compensació 
vacances.
Considerar ERTO 
causa productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Ajustament de 
plantilles: no 
renovació de 
contractes.
ERTO per causa 
productiva.
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Mesures dràstiques 
d’ajustament de 
plantilla.
Considerar ajuts per 
disminució d’activitat 
(si supera el 75%).
Ajornament quotes 
autònoms i 
Seguretat Social, 
segons informació al 
peu.

Ajornament de  
pagament  
d’impostos.
Si cal liquiditat, 
finançament via ICO i 
ICF (es recomana 
diversificar). Aplicar 
el criteri recomanat 
pels nostres 
assessors que figura 
al peu.  Estudiar 
necessitat d’hipoteca 
mobiliària fins 50% 
facturació anual.
Negociació de 
finançament de 
compres sense 
interès amb 
proveïdors.
Reducció d’estoc en 
profunditat.

Farmàcies en zones 
amb alt cessament 
d'activitat 

(àrees industrials...)

Farmàcies en àrees 
geogràfiques amb alta 
prevalença de 
Covid-19

No es preveuen accions específiques en l’àmbit econòmic. En l’àmbit laboral, reforçar, si cal, el personal amb contractes d’obra i servei.Farmàcies sense 
afectació negativa o 
amb creixement
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Import a finançar: 
Criteri recomanat pels  nostres assessors. Aquest càlcul és merament orientatiu i subjecte a variació en cada cas particular en funció de les recomanacions del seu assessor.

 1) Calcular els imports compromesos de pagament en aquests moment (A).

 2) Degut a la baixada de facturació, calcular el rendiment negatiu de mantenir les despeses actuals (B).

 3) Import a demanar:

Escenari benigne A + (3 x B)

Escenari mig i difícil A+ (6 x B)

Escenari sostingudament difícil: A + (9 x B)

Aquests càlculs sempre estan condicionats a la introducció d’altres tipus de mesures (ERTO, negociacions amb proveïdors, aportació de capital propi...)

Ajornament de quotes d’autònoms i Seguretat Social dels treballadors:
Possibilitat d’ajornar les quotes de maig i juny, tant del titular-autònom, com de la quota empresarial dels treballadors. Sol·licitud de l’1 al 10 de cada mes per la quota del 
mateix mes. Interès del 0,5%. L’empresa ha de fer una sol·licitud amb la seva proposta de retorn segons les seves necessitats, fins a un màxim de 5 anys, que haurà de ser 
aprovada.

Ajustos de jornada i plantilles:
Distribució irregular jornada: 10% jornada anual: Art. 17 CC Farmàcies BCN. Fins a 180,4 hores/any

Distribució Irregular Jornada: 10 ó 15% jornad anual: Art. 18. Núm. 5 i 6 CC Interprovincial Farmàcies Girona-Lleida-Tarragona. 178,2 ó 267,3 hores/any 

ERTO Reducció Jornada Causes Productives/Organitzatives/Econòmiques Art. 23 RD-llei 8/2020

Reducció Temporal Jornada i Bossa d'Hores (reduir ara, recuperar després) Pacte Empresa/treballadors

Variació Calendari de Vacances preestablert (vacances ara, treballar després) Pacte Empresa/treballadors

Conversió Contracte Jornada Completa en Temps Parcial  (definitiu) Pacte Empresa/treballadors
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