
El despatx d’advocats i economistes Bufete Escura ha presentat aquest 
matí el baròmetre del sector farmacèutic referent al 2013 en el qual es 
detecta un augment de la venda lliure, que suposa actualment el 48% de la 
venda total. A més, també estableix una tendència estable en el benefici i 
el marge brut de les oficines de farmàcia. 
 
Barcelona, maig de 2013.- Bufete Escura ha presentat aquest matí el 
baròmetre del sector farmacèutic referent al 2013 en el qual es tracten els 
principals ratis del sector fruit d’entrevistes amb 100 farmàcies de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. Entre ells destaca un augment del percentatge 
de venda lliure en els comptes de les farmàcies, passant d’un 37,75% el 2010 a 
un 48,12% el 2013. L’informe també detecta una nova caiguda de vendes del 
sector farmàcies a la Seguretat Social, amb una mitjana del 11,37%. 
 
A més, el 2013 el marge brut de les oficines de farmàcia a Barcelona s’han 
mantingut en unes xifres molt similars durant els últims 4 anys que indiquen 
una tendència a l’estabilitat. La mateixa evolució que pateix l’Ebitda 
(benefici abans d’interessos, impostor i amortitzacions) i el cost de personal, 
que disminueix lleugerament en un context marcat pel protagonisme de 
l’element del cost financer com un nou factor rellevant en els costos de les 
farmàcies com a conseqüència del retard en els pagaments per part de 
l’administració. En aquest sentit, Bufete Escura determina la necessitat 
d’implantar mètodes d’anàlisi en els comptes de les farmàces per una 
optimització de la gestió. 
 
La presentació del baròmetre ha tingut lloc aquest matí en una jornada de 
treball organitzada per Bufete Escura amb la col·laboració del Bufete Rul 
Martín i CS&M, empresa distribuidora de Farmatic. La jornada, a la qual han 
assistit prop de 100 farmacèutics titulars d’oficina de farmàcia, ha estat 
presentada pel soci director de Bufete Escura, Fernando Escura. Ignacio 
Viladomiu (Departament de Farmàcies de Bufete Escura), Ramón Gregori 
(director gerent de CS&M) i Consol Rul i Rocío Martín (advocades de Bufete 
Rul Martín) han estat els encarregats de les ponències. Rul i Martín han 
repassat els principals aspectes legals dels trasllats d’Oficines de Farmàcia, 
així com allò més rellevant de la Normativa sobre yogures de renda antiga. En 
aquest sentit, l’advocada Consol Rul ha remarcat que el farmacèutic manté el 
contracte de lloguer de la seva oficina i només pot veure’l anulat en cas de 
defunció o jubilació. 
 
Departament exclusiu per a farmàcies 
Bufete Escura, despatx d’advocats i economistes, desposa d’un departament 
exclusiu per a la gestió i assessorament de farmàcies, destacant entre els seus 
serveis la consultoria farmacèutica que dóna suport als professionals del 
sector en la optimització de les seves oficines de farmàcia. 
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