T’ajudem a construir la farmàcia que vols

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 diposar d'unes condicions de treball el més adaptades
possible a les necessitats presents i futures.
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.
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, fes-ho (El
Semàfor del soci). Ho investigarem i desenvoluparem les accions oportunes.
T'atenem de manera personalitzada i molt propera. Posa’ns a prova. Trucan'ns a qualsevol hora de 9 a 8 de la
tarda, divendres inclosos, i veuràs que sempre tenim una resposta per a tu.
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.
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.

Els nostres valors
En qualsevol de les nostres accions, preval la defensa d'un sistema sanitari de qualitat, amb l'atenció centrada en el benestar i la
salut, oferint serveis i productes orientats a tots els ciutadans i a la promoció de les bones pràctiques.
Treballem per una farmàcia professional, propera a la població i per una atenció i servei que garanteixi l’accés del ciutadà a la seva
medicació de forma igualitària. Així mateix, per aportar elements de gestió que millorin la rendibilitat a la farmàcia.
La federació empresarial, conscient que el col·lectiu es troba en un moment decisiu, vol ser facilitadora del canvi i de les
adaptacions que han de possibilitar un futur estable i sostenible i una atenció sanitària òptima.
El fet d’estar formada exclusivament per farmacèutics amb oficina de farmàcia fa que siguem l’única organització que ens
representa com a tals, i aquest fet ens diferencia de la resta d’organitzacions que engloben els professionals de la farmàcia de
manera més àmplia i amb interessos legítims però no sempre coincidents amb els nostres.
Treballem per potenciar la vessant social i solidària de la farmàcia, doncs entenem que ens mostra com el que realment
som, un col·lectiu compromès, i alhora ens serveix com a salvaguarda de la nostra professió.

Estàs interessat en donar-te d'alta a la teva empresarial? (AFB, AGFE, AFET o AFELL)
Envia’ns per fax o per email les següents dades que et demanem i ens posarem en contacte amb tu:
Nom i cognoms del titular: ___________________________________________________________
Tel. Mòbil: _____________________ email: _____________________________________________
De conformitat amb el que disposa l’article 5 de la LO 15/1999, de Protecció de Caràcter Personal, s’informa a la persona que empleni aquesta butlleta, que les dades facilitades, quedaran
incorporades a un fitxer amb la finalitat de poder comunicar-li les diferents ofertes i serveis que puguin ser del seu interès. En aquest mateix sentit i tant sols a nivell de canalitzar-li sense cap
compromís els seus serveis i tarifes, aquestes dades seran comunicades a les empreses amb les que tenim signat un acord de col·laboració. Mitjançant l’emplenament i tramesa d’aquesta butlleta, la
persona interessada dóna el seu consentiment pels tractaments de les seves dades d’acord a allò esmentat anteriorment, que s’inclouen en el compliment de les finalitats del Servei Integral de
Protecció de Dades. El Responsable d’aquest fitxer és la Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya, domiciliada a Barcelona, carrer Casanova, 84-86 entl. 1a C, davant el qual es pot
exercir en els termes establerts en l’esmentada normativa el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i l’oposició respecte de les dades incloses en el fitxer esmentat.

