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1. Dades de l’organització
Nom:

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMÀCIES DE CATALUNYA

Breu descripció:

La FEFAC agrupa 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).
Entre les quatre empresarials, reuneixen aproximadament 1.600 associats.
FEFAC té com a missió defensar les oficines de farmàcia des de la vessant
empresarial i impulsar la implementació de serveis de salut útils a la societat,
per ajudar-les a assegurar la viabilitat futura i solvència, interactuant amb
l’administració i altres institucions relacionades amb el món farmacèutic
perquè considerin l’oficina de farmàcia com una solució de proximitat per al
manteniment i millora de la salut de les persones, posant de relleu davant el
ciutadà el valor que li aporta poder disposar d’un professional sanitari
independent i coordinat amb el sistema sanitari.

Dades de contacte:

Mercè Ruiz Terés consum@fefac.cat
C/ Casanova, 84-86, Entr. 1ªC - 08011 Barcelona
933232422

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022:

21-06-2018

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
Aquest procés s’ha elaborat a partir de la implicació de la FEFAC envers als aspectes mediambientals.
Volem començar i continuant treballant amb diversos projectes adreçats a les oficines de farmàcia sobre
temàtiques mediambientals (reducció i reciclatge de residus, eficiència energètica, etc...)
A nivell intern de FEFAC aplica aquelles mesures vinculades directament amb l’activitat d’oficines i despatxos
professionals.

Data de publicació del Pla d’acció:

Juny de 2018

Vigència del Pla d’acció:

2018

Pla/plans d’acció anterior/s:

-
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3. Diagnosi

FEFAC ha promogut diferents actuacions enfocat cap a les oficines de farmàcia (reducció de residus,
eficiència energètica, intentem participar en jornades, reunions.
A nivell internament de la FEFAC, vetllar per segregar els residus generats com activitat d’oficines i
despatxos, adoptar gradualment mesures d’ eficiència energètica.

4. Finalitat
El propòsit principal del Pla d’acció:
-Promoure la segregació i bona gestió dels residus que generem.
-Treballar per sensibilitzar al personal.

5. Descripció de les actuacions
5.1 Reciclar residus a les oficines de farmàcia
Objectius:

- Crear canals per facilitar la segregació dels
principals residus. (papers, tòners, envasos,
etc.)
- Conscienciar a les Oficines de farmàcia en
matèria de prevenció de residus.
- Punt Sigre
- Evitar i conscienciar sobre l’excés
d’empaquetatge dels productes i el sistema
SDDR, en el sector del comerç

Breu descripció:

Establir punts de separació dels residus en l’oficina.
Comunicar bones practiques als empleats.
Informar a les Oficines de Farmàcia com prevenir els residus i participar en
projectes enfocats a aquesta finalitat.

Més informació (enllaç):
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Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
5.10

Persona o àrea responsable:

Àrea de consum

Calendari d’execució previst:

2018-2019

Recursos humans i/o econòmics:

FEFAC

Observacions:

Indicador/s:

Grau de reciclatge de paper, tòners i envasos.
Projectes-Accions duts a terme per a les Oficines de farmàcia.
Nombre de Oficines de Farmàcia informades.
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5.2 EFICIENCIA ENERGÈTICA
Objectius:

Breu descripció:

-

Donar informació i assessorament en
eficiència energètica als nostres
associats.
(Informació sobre ajuts, optimització de
potència.

-

A nivell intern substituir gradualment,
l’enllumenat vell per enllumenat led.

Promoure l’aprofitament dels recursos públics en eficiència energètica.
Foment de l’eficiència energètica.
Divulgar aquelles actuacions que facin les administracions en matèria d’eficiència
energètica.

Més informació (enllaç):

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
4.5, 8.2, 9.10
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Persona o àrea responsable:

Àrea de consum

Calendari d’execució previst:

2018-2019

Recursos humans i/o econòmics:

FEFAC

Observacions:

Indicador/s:

Substitució Enllumenat convencional per led %
Accions realitzades per assessorar a les Oficines de Farmàcia.
Nombre de Oficines de Farmàcia informades

5

6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Valor esperat de
l’indicador al cap
d’un any

Estat actual
Data:

Reciclar residus en les Oficines de
Farmàcia

Grau de reciclatge de paper, envasos.
Accions dutes a terme.
Nombre de Oficines de Farmàcia
informades

Augment nombre
de accions.
Intentar arribar
al 80%

A
estem
separantsegregant
els
residus d’oficines.
Informació
puntual a les OF

Eficiència energètica

Substitució del enllumenat actual per
leds.
Accions realitzades per assessorar les
pimes.
Nº de pimes que ens demanen
assessorament.

Un 15%de
Oficines de
farmàcia per fer
estudi per
l’eficiència
energètica

Estem substituint
el enllumenat.
Assessorament
puntual OF

Actuació

Indicador

1r any
Data:

2n any
Data:
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Logotip
organització

7. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
relacionades amb les actuacions del Pla d’acció:
Objectiu

Línies d’acció

1. Biodiversitat

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

2. Espai públic i mobilitat

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

3. Qualitat ambiental i salut

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

5. Ús racional dels recursos

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

6. Bon govern i responsabilitat social

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

7. Benestar de les persones

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

8. Progrés i desenvolupament

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

9. Educació i acció ciutadana

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

10. Resiliència i responsabilitat planetària

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

8. Col·laboracions i treball en xarxa

9. Observacions

7

