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FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMACIES DE CATALUNYA - FEFAC 

Organització 
Presentació 

La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) és l'organització 
empresarial de farmacèutics amb àmbit d'actuació en el territori català. La seva finalitat 
principal és la defensa dels interessos dels titulars d’oficina de farmàcia. Està inscrita en 
el Centre de Mediació d'Arbitratge i Conciliació des del 28 de març de 1990.  
 
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 pertanyen a alguna de les 
quatre associacions empresarials catalanes que formen FEFAC: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Junta Directiva 

La Junta Directiva de FEFAC en l’actualitat està formada pels següents membres: 
 

President:  Antoni Torres i Vergara (AFB) 
Vice-president: Ramon Anadón i Solé (AFELL)  
Secretària:  Marina Oriol Carreras (AFB) 
Vice-secretari:  Josep Lluís Piñana i Pla (AFET) 
Tresorer:  Ignasi Marcet i Fernández (AFB) 
Vice-tresorera: Carme Rigall i Carré (AGFE) 
Vocal 1r:  Francesc Escobar i Poblet (AFET) 
Vocal 2n:               Albert Arqué (AGFE) 
Vocal 3r:  Josep Ramon Isanta i Garcia (AFELL)      
 

 

  

 

Associació de Farmàcies de 
Barcelona (AFB)   

 

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

 

Associació de Farmacèutics 
Empresaris de Lleida (AFELL) 

 

Associació Gironina  
Farmacèutica Empresarial 
(AGFE) 
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Introducció 

Durant l’any 2019, es treballa per donar continuïtat al que planteja el Pla Estratègic de 
l’empresarial, basat en tres línies d’actuació: la millora de la viabilitat empresarial (I), la 
millora del posicionament de FEFAC (II) i ser útils als socis (III). 

Un dels objectius és convergir cap a una única empresarial de farmàcies catalana, 
sense eliminar les provincials per la seva proximitat al soci i implantació. Treballs per a 
l’inici de les negociacions d’un nou Conveni Col·lectiu de Farmàcies de la província de 
Barcelona, amb la voluntat de comptar, en un futur, amb un Conveni Col·lectiu d’àmbit 
autonòmic, que és el core business de les organitzacions empresarials. 

Una raó important per la qual es treballa per constituir una empresarial única és que es 
guanya força des del punt de vista de la representativitat a l’hora de negociar amb 
Administracions, i l’estalvi que implica aquest agrupament. 

I. Millora de la viabilitat empresarial 

CONVENI COL·LECTIU 

Les empresarials de Girona, Lleida i Tarragona (AGFE, AFELL i AFET), que es regeixen pel 
Primer Conveni col·lectiu interprovincial d’oficines de farmàcia de les tres províncies, per 
als anys 2013 i 2014, comencen a negociar el segon Conveni Interprovincial. 

La província de Barcelona compta amb el seu propi Conveni Col·lectiu d’Oficines de 
Farmàcia per al període 2014-2017. L’objectiu és treballar per convergir en un únic 
Conveni Col·lectiu de farmàcies per a les quatre províncies 

COL·LABORACIONS 

Per assolir la millora de la viabilitat empresarial, i amb la idea que només sumant es pot 
aconseguir un avenç de la farmàcia, FEFAC col·labora amb els diferents agents del 
sector: col·legis de farmacèutics, consell de col·legis de farmacèutics, distribució, 
laboratoris, fundacions, associacions, organitzacions, societats científiques, etc. 

Eleccions Cambra de Comerç de Barcelona 

 Núria Bosch es presenta a les eleccions de la Cambra de Comerç amb el suport 
del COFB i l’Associació de Farmàcies de Barcelona. El COFB i l’AFB van signar al 
mes de març un document per donar-li suport. Bosch es titular de farmàcia, sòcia 
de FEFAC i vicepresidenta del COFB. Tant el COFB com l’AFB consideren de gran 
importància mantenir la representació de les farmàcies comunitàries al Ple de la 
Cambra, per tal de poder continuar defensant els interessos i el model de 
professió. D’altra banda, també creuen que és vital poder fer sentir la veu dels 
farmacèutics tant en l’àmbit empresarial i polític com en fòrums econòmics. 
 
En els darrers anys, formar part del Ple de la Cambra ha permès al COFB i l’AFB 
aconseguir una col·laboració econòmica dedicada, principalment, a la 
formació. A més també van tenir el seu suport durant el període en què les 
farmàcies van patir endarreriments en el pagament de les factures pels 
medicaments dispensats. Tot plegat, sense deixar de banda els estudis sobre el 
sector del medicament a Catalunya o el que es va fer amb FEFAC sobre “Serveis 
d’Urgència de les Farmàcies de la Província de Barcelona”. 
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DEPARTAMENT DE SALUT 

Reunions amb el Departament de Salut  

 GENER. Marc Ramentol, director de la Direcció General de Professionals de la Salut. 
 FEBRER. Josep Torrent-Farnell, director de l’Àrea del Medicament. Tema residències. 
 FEBRER. Manuel Rabanal Tornero, cap de la Secció de Vigilància i Publicitat dels 

Medicaments, i Maria José Gaspar, cap d’Inspecció i Ordenació. 

II edició del Fòrum de Diàleg Professional  
 
Fefac va participar en la II Edició del Fòrum de Diàleg Professional, celebrada el 5 de 
març, on es van presentar 17 reptes per abordar les necessitats dels professionals de 
Catalunya que s’han acordat amb el sector. D’aquests, les organitzacions participants, 
com FEFAC, han de triar cinc, que es posaran en comú en la tercera edició. 
 
Van participar en aquesta segona edició prop d’un centenar de professionals de la salut 
(infermeres, metges, farmacèutics, fisioterapeutes, treballadors socials, odontòlegs, 
psicòlegs, òptics-optometristes, dietistes i nutricionistes, podòlegs, terapeutes 
ocupacionals, logopedes, biòlegs, higienistes i protètics dentals.  

L’EMPRESARIAL ACTUA 

Legalitat de plataformes digitals 

 LUDA. La Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC) sol·licita a 
ARCO, Abogados y Asesores Tributarios, una nota sobre el règim jurídic d’aplicació 
dels serveis oferts per Luda a les oficines de farmàcia radicades a Catalunya.  

Aquesta nota identifica serveis perfectament compatibles amb la legislació sectorial 
d’aplicació, com el servei d’interconnexió entre oficines de farmàcia per consultar 
la disponibilitat de medicaments i/o productes sanitaris, però també detecta el 
servei consistent en l’adquisició de medicaments de l’aplicació Luda i la gestió 
d’entrega d’aquests a través de l’app mòbil, que s’ha de qualificar com una venda 
de medicaments a distància i/o per procediments telemàtics, expressament 
prohibida pel Reial Decret Legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, i limitada a pàgines web 
de les oficines de farmàcia segons el Reial Decret 870/2013. 

Aquesta nota va ser presentada per FEFAC davant del Departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya, que va emetre un comunicat sobre els serveis de la 
plataforma tecnològica Luda en el qual informava que qualsevol farmàcia 
comunitària que s’adhereixi a la plataforma pot estar incomplint la normativa sobre 
venda a distància de medicaments. En el comunicat s’explica que s’han rebut 
diverses consultes per part d’institucions i col·legis professionals, entre ells la 
Federació d’Associacions de Farmàcies de Catalunya, envers els serveis que ofereix 
la plataforma Luda a les oficines de farmàcia. 

 
Actuacions amb PIMEC 
 
 La Generalitat inicia el recompte de la representativitat del teixit empresarial a 

Catalunya. El president de FEFAC, Antoni Torres, va participar el 4 de febrer a la sessió 
informativa organitzada per PIMEC a Barcelona sota el títol “El dret a decidir de les 
pimes”, a la qual l’empresarial va estar convidada com a membre de la Junta 
Directiva de Pimec, d’Autònomos PIMEC i soci col·lectiu. 
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Van estar presents els membres dels òrgans de govern i de gestió de PIMEC, així com 
més de 200 representants de gremis i associacions empresarials. L’objectiu de la 
sessió va ser explicar als col·lectius el significat i la importància de la representació i 
quina és la situació actual sobre el procediment d’acreditació i atribució de la quota 
de representativitat institucional que la Generalitat obriria el 14 de febrer. 
 
A Catalunya, les micro, petites i mitjanes empreses i professionals autònoms 
representen el 99,8% dels teixit empresarial, el 75% dels treballadors i el 65% del PIB. És 
doncs, molt important, mesurar i disposar d’una representativitat ajustada a la 
realitat per permetre i facilitar un diàleg social equilibrat que afavoreixi assolir una 
societat més justa, pròspera i amb capacitat de creixement. En el cas de la 
representativitat empresarial, participen en aquest diàleg social aquells 
organitzacions que la Generalitat hagi reconegut com a “més representatives”. 
 
En un acte celebrat el 15 de març de 2019 al Departament de Treball, el conseller 
Chakir el Homrani va rebre les notificacions de la ratificació de l’acord ratificat signat 
pels presidents de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre; de PIMEC, Josep 
González; y de Fepime Catalunya, Helena de Felipe. Amb aquest acord, que té una 
durada de 10 anys, i a petició de les parts, el Departament de Treball va procedir a 
la suspensió del procediment d’acreditació i atribució de la quota de 
representativitat institucional de les organitzacions empresarials més representatives 
de Catalunya, obert el 14 de febrer. Aquest acord es considera històric i clau en el 
marc català de relacions laborals, després de 10 anys de litigis i discrepàncies. 
 

Projecte UNICOM-FEFAC 
 
 Fefac y Alliance Healthcare signen un acord e implanten el Projecte Unicom. 

L’objectiu d’aquesta iniciativa liderada per FEFAC és oferir eines que facilitin la tasca 
diària de la farmàcia. El Projecte Unicom proposa a laboratoris i distribuïdores la 
creació d’albarans i factures que facin més senzilla la recepció de comandes a la 
farmàcia, a través de la unificació i simplificació de disseny, conceptes i continguts. 
 
El document, Unicom (únic i complet), ha de ser homogeni i contenir només la 
informació necessària per agilitzar i millorar l’eficiència del procés de recepció del 
producte a la farmàcia fins a la seva venda. Això permet al farmacèutic dedicar 
més temps a la interacció personal amb els usuaris, la intenció farmacèutica i la 
formació dels equips, totes elles tasques de major valor afegit. 
 
Alliance Healthcare, atenent a les necessitats de l’oficina de farmàcia, ha decidit 
implicar-se plenament en el procés d’innovació i millora que suposa el Projecte 
Unicom, sent el primer i únic majorista fins al moment que implanta globalment 
aquesta iniciativa. Alliance envia, des del mes de gener de 2019, nous albarans i 
noves factures als seus clientes, certificats mitjançant el distintiu FEFAC-UNICOM. 
 
Altres laboratoris i distribuïdors s’han mostrat interessats en aquesta iniciativa des de 
la presentació dels albarans d’Alliance Healthcare a partir d’aquest any 2019 i des 
de l’empresarial es treballa per facilitar la implantació del projecte per part d’altres 
laboratoris i distribuïdors. 

Presència a Infarma Barcelona 2019 

 31 Congreso Europeo de Oficina de Farmacia y Salón de Medicamentos y 
Parafarmacia: Fefac ha participat en aquesta edició d’Infarma celebrada els 
dies 19, 20 i 21 de març a Barcelona. Aquesta participació en el Congrés s’ha 
materialitzat amb la participació del president Antoni Torres, en dues taules.  
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En la primera, com a ponent de la taula “PHB, una apuesta segura para la salud 
bucal en la farmacai: #sonreíresfácil”, juntament amb Julio Gión, director de 
Dentaid España, i Victòria Puig, category manager de PHB.  
 

 
 
 
En la segona, com a moderador de “¿Cómo puede ayudar la distribución a los 
retos del comercio electrónico?”, en la qual també van participar Vicenç J. 
Calduch, president de Fedefarma; Carlos Coves, president d’Hefame; Eduardo 
Pastor, president de Grupo Cofares; i Javier Casas, director general d’Alliance 
Healthcare. 
https://www.youtube.com/watch?v=KGLJUV6hAkM&feature=youtu.be 
 
 

 
 
La participació al Saló de Medicaments s’ha materialitzat amb la presència de 
l’empresarial en un estand on els visitants han pogut informar-se de tota l’activitat 
que es desenvolupa. Tots els visitants que van apropar-se, socis i no socis, van 
emportar-se una bossa amb regals. Els socis van poder participar també en un 
sorteig de impressores, mystery shopper, motxilles, bates i una estada d’hotel.  
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Amb Disseny i Comunicació es va desenvolupar un lema: “Fefac, la connexió 
que ens fa forts”, per una de les parets de l’estand. També va treballar-se la 
comunicació dels serveis que s’ofereixen, inclòs un servei exclusiu per la fira que 
consistia en la càrrega gratuïta de mòbils. Finalment es va organitzar una votació 
del que serà el logotip dels 30 anys de FEFAC, que l’entitat celebrarà l’any 2020. 
El guanyador del sorteig va emportar-se un any gratuït de la quota de FEFAC. 
 
 

 
 
Equip de FEFAC a l’estand d’Infarma Barcelona 2019.  
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II. Millora del posicionament de FEFAC 

COMUNICACIÓ  

www.fefac.cat 

Una de les eines per millorar el posicionament de FEFAC és la Comunicació. La principal 
via de comunicació de FEFAC és la seva pàgina web, actualitzada diàriament. Durant 
el primer trimestre de l’any 2019 s’ha posat en marxa la nova web (mes de març). 
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Seccions de la web de FEFAC 

 Inici: A través d’aquesta pàgina es pot accedir a qualsevol secció i també 
directament al conveni col·lectiu, proveïdors, observatori de preus, semàfors, 
formulari d’alta, assessorament immediat i podcast de Fefac. 

 FEFAC: Inclou contingut sobre “qui som”, “els nostres valors”, i “què diu la premsa 
de nosaltres”, amb fotografies i currículums dels membres de junta. 

 Serveis: Resum dels serveis oferts per l’empresarial, que són conveni col·lectiu, 
borsa de treball, conferències i formació, descomptes proveïdors, assessorament 
immediat, notícies del sector, atenció propera i opinió i participació. 

 Actualitat: secció de notícies sobre novetats del sector. 
 Agenda: calendari d’esdeveniments del sector salut i farmàcia. 
 Sala de Premsa: En aquesta secció els mitjans o qualsevol usuari interessat té 

accés a les notes de premsa, dossier de premsa, recull de premsa, memòries 
anuals i al contacte de la persona responsable de premsa. 

 La Revista: Accés online a tots els números de la Revista FEFAC. 

 

Secció d’Actualitat 

Una de les seccions més importants és la 
d’actualitat, perquè ens serveix per donar 
a conèixer l’activitat de l’empresarial i 
publicar les novetats que ens interessen 
com a titulars d’oficina de farmàcia i 
professionals de la salut. 

Durant el primer trimestre de 2019 s’han 
publicat 106 notícies.  

Les 10 notícies més llegides (març 2019) 

1. Denunciem l’establiment Perfumeria 
Julia ubicat a Platja d’Aro 

2. Novetats en protecció social i lluita 
contra la precarietat laboral 

3. Creen sistema per evitar falsificació de 
receptes privades. 

4. Celebrada assemblea d’AFB a 
Barcelona. 

5. Al·lèrgics al pol·len s’enfronten a la 
primavera. 

6. Procés de justificació de subvencions 
del CCAM 

7. Subvencions 2018: procés de 
justificació  

8. Assemblea d’AFB. Convocatòria 
9. Guanyadors dels sorteig d’Infarma 

Barcelona 
10. Foment, Pimec y FEPIME ratifiquen 

acord de representativitat 
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Newsletter FEFAC 

Les notícies es fan arribar als associats diàriament per e-mail. S’envien newsletters de 
dilluns a divendres en la franja horària amb més usuaris connectats (13.00 – 16.00 hores). 

Article destacat 

El president de FEFAC, Antoni Torres, va redactar un article d’opinió sota el títol “La 
importància de la coherència i els companys de camí”, en el context del recompte de 
la representativitat empresarial a Catalunya i PIMEC. En ell fa un repàs de les 
organitzacions representatives empresarials a Espanya i a Catalunya, mostrant la 
importància de la coherència i posicionament, els companys de camí, i la força que 
dona pertànyer a organitzacions com PIMEC i Autònoms PIMEC. En aquest article també 
explica perquè des de fa molts anys FEFAC pertany a PIMEC i no a Foment ni Fepime. 
L’article, que es pot llegir sencer al web de FEFAC (http://fefac.cat/empresarial/la-
importancia-de-la-coherencia-i-els-companys-de-cami/  ha tingut un gran ressò online.  

 El tweet de l’article ha estat el principal durant mes de febrer, amb 1.448 
impressions i 33 interaccions. També ha generat la Menció principal, per part 
d’Antoni Cañerte, secretari general de PIMEC. 
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Revista FEFAC. Número 12. Març 2019. 

Durant el primer trimestre de 2019 s’ha publicat el número 12 de la Revista FEFAC: 
http://fefac.cat/empresarial/wp-content/uploads/2019/03/Fefac_N12-V2_baja_bien.pdf 
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Xarxes socials (@FEFAC_farmacia) 

L’empresarial utilitza Twitter per donar informació dels fets destacats així com dels 
esdeveniments en els quals l’empresarial ha estat present. Aquesta eina ens serveix per 
generar tràfic a la web de FEFAC, seguir i analitzar el què diuen altres actors del sector, 
contactar amb professionals del món de la farmàcia i la salut i mantenir el contacte 
amb ells, seguir notícies i novetats d’interès, entre d’altres.  

El compte oficial de FEFAC (@FEFAC_farmacia) va acabar l’any 2018 amb 2.306 
seguidors i durant aquest 2019 s’ha anat seguint l’evolució del nombre de seguidors, així 
com el nombre de tuïts, impressions, visites al perfil i mencions.  

En aquest trimestre s’han fet 44 nou seguidors. 
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Notes de premsa 

Durant el primer trimestre de 2019 s’han enviat 3 notes de premsa adreçades als mitjans 
de comunicació (amb una important presència als mitjans, sobretot als especialitzats, 
en temes més professionals, i també als generalistes, amb temes més sanitaris). 

 Las farmacias de Cantabria se suman a la iniciativa ‘Frena el sol, frena el 
lupus’. Santander, 28 de enero. 

- EUROPA PRESS. 28 de enero. El Colegio de Farmacéuticos acogerá una 
jornada sobre el lupus: https://www.europapress.es/cantabria/noticia-
colegio-farmaceuticos-acogera-jornada-lupus-20190128144416.html 

- EUROPA PRESS. 28 de enero. Los enfermos de lupus de Cantabria podrán 
adquirir fotoprotectores a mitad de precio: 
https://www.europapress.es/cantabria/noticia-enfermos-lupus-
cantabria-podran-adquirir-fotoprotectores-mitad-precio-
20190128151843.html 

- ONDA CERO. Aquí en la Onda Cantabria. 28 de enero: 
https://www.ondacero.es/emisoras/cantabria/audios-podcast/aqui-en-
la-onda-cantabria/aqui-en-la-onda-
28012019_201901285c4f5a9f0cf24eb4d837c324.html 

- 20 MINUTOS. 28 de enero. Los enfermos de lupus de Cantabria podrán 
adquirir fotoprotectores a mitad de precio: 
https://www.20minutos.es/noticia/3547925/0/enfermos-lupus-cantabria-
podran-adquirir-fotoprotectores-mitad-precio/ 

- EL DIARIO MONTAÑÉS. 29 de enero. Los enfermos de lupus de Cantabria 
podrán adquirir fotoprotectores a mitad de precio: 
https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/enfermos-lupus-cantabria-
20190128204241-nt.html 

- WEB DEL SERVICIO CÁNTABRO DE SALUD. 28 de enero. Real destaca el 
papel de los profesionales farmacéuticos en la excelencia del sistema 
de salud: http://www.scsalud.es/web/scs/detalle/-
/journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/7098979 

- IM FARMACIAS. 29 de enero. Las farmacias de Cantabria se suman a la 
iniciativa ‘Frena el sol, frena el lupus’: 
https://www.imfarmacias.es/noticia/17102/las-farmacias-de-cantabria-
se-suman-a-la-iniciativa-frena-el-sol-fre 

- FARMAVENTAS. 30 de enero. Las farmacias de Cantabria se suman a la 
iniciativa ‘Frena el sol, frena el lupus’: 
https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/8499-las-farmacias-de-
cantabria-se-suman-a-la-inciativa-frena-el-sol-frena-el-lupus.html 

- EL FARMACÉUTICO. 29 de enero. Las farmacias de Cantabria se suman a 
la iniciativa ‘Frena el sol, frena el lupus’: 
http://www.elfarmaceutico.es/index.php/noticias-actualidad-
farmaceutica/item/9746-las-farmacias-de-cantabria-se-suman-a-la-
iniciativa-frena-el-sol-frena-el-lupus#.XKOBnZgzZPZ 

- DIARIOFARMA. 30 de enero. Farmacias de Cantabria se suman a la 
campaña ‘Frena el sol, frena el lupus’: 
https://www.diariofarma.com/2019/01/30/farmacias-de-cantabria-se-
suman-a-la-campana-frena-el-sol-frena-el-lupus 
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 Fefac y Alliance Healthcare firman un acuerdo e implantan el Proyecto 
Unicom. Barcelona 30 de enero. 

- CORREO FARMACÉUTICO. 30 de enero. Fefac y Alliance se unen para 
mejorar la recepción de pedidos en las oficinas de farmacia: 
https://www.correofarmaceutico.com/gestion/oficina-de-
farmacia/fefac-y-alliance-se-unen-para-mejorar-la-recepcion-de-
pedidos-en-las-oficinas-de-farmacia.html 

- EL GLOBAL. 31 de enero. Fefac y Alliance Healthcare firman un acuerdo 
e implantan el Proyecto Unicom: 
http://www.elglobal.net/farmacia/fefac-y-alliance-healthcare-firman-
un-acuerdo-e-implantan-el-proyecto-unicom-HI1903108 

- DIARIOFARMA. 31 de enero. Alliance trabaja con un modelo único de 
albaranes y facturas, promovido por Fefac, para facilitar la gestión: 
https://www.diariofarma.com/2019/01/31/alliance-trabaja-con-un-
modelo-unico-de-albaranes-y-facturas-promovido-por-fefac-para-
facilitar-la-gestion 

- REVISTA FARMANATUR. 1 de febrero. Fefac y Alliance Healthcare firman 
un acuerdo e implantan el Proyecto Unicom: 
https://revistafarmanatur.com/gestion-farmaceutica/fefac-alliance-
healthcare-firman-acuerdo-e-implantan-proyecto-unicom/ 

- IM FARMACIAS. 30 de enero. Fefac y Alliance Healthcare implantan el 
Proyecto Unicom: https://www.imfarmacias.es/noticia/17117/fefac-y-
alliance-healthcare-implantan-el-proyecto-unicom 

- FARMAVENTAS. 31 de enero. Fefac y Alliance Healthcare firman un 
acuerdo e implantan el Proyecto UNICOM: 
https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/8510-fefac-y-alliance-
healthcare-firman-un-acuerdo-e-implantan-el-proyecto-unicom.html 

 Núria Bosch es presenta a les eleccions de la Cambra de Comerç amb el 
suport del COFB i l’Associació de Farmàcies de Barcelona (AFB). Barcelona 
14 de març.  

- EL FARMACÉUTICO. 15 de marzo. La vicepresidenta del COF de 
Barcelona, Núria Bosch, se presenta a las elecciones de la Cambra de 
Comerç: http://elfarmaceutico.es/index.php/noticias-actualidad-
farmaceutica/item/9892-la-vicepresidenta-del-cof-de-barcelona-nuria-
bosch-se-presenta-a-las-elecciones-de-la-cambra-de-
comerc#.XKTCzZgzZPY 

- DIARIOFARMA. 15 de marzo. Núria Bosch, candidata de la farmacia a 
las elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona: 
https://www.diariofarma.com/2019/03/15/nuria-bosch-candidata-de-la-
farmacia-a-la-elecciones-de-la-camara-de-comercio-de-barcelona 

- CORREO FARMACÉUTICO. 15 de marzo. Núria Bosch se presenta a las 
elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona: 
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-
comunitaria/nuria-bosch-se-presenta-a-las-elecciones-de-la-camara-
de-comercio-de-barcelona.html 

- ACTA SANITARIA. 15 de marzo. Núria Bosch (COFB) se presenta a las 
elecciones de la Cámara de Comercio de Barcelona: 
https://www.actasanitaria.com/bosch-camara-comercio/ 

- EL GLOBAL. 22 de marzo. La farmacia aporta un fiel reflejo de lo que 
pasa en el comercio: http://www.elglobal.net/suplementos-y-
especiales/gestion-farmaceutica/la-farmacia-aporta-un-fiel-reflejo-de-
lo-que-pasa-en-el-comercio-LE1978269 
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Recull de premsa 

Durant el primer trimestre de l’any, els mitjans de comunicació especialitzats i 
generalistes s’han fet ressò de les notes de premsa, però també d’aquets temes: 

 Legalitat de la plataforma Luda 

- EXPANSIÓN. Jueves, 28 de febrero. 2019. Pulso entre el Govern y Luda 
Farma por la venta de fármacos. (Edición escrita). 

- CORREO FARMACÉUTICO. 25 de febrero. Los servicios de Luda, puestos 
en duda por el Departamento de Salud de Cataluña: 
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-
comunitaria/los-servicios-de-luda-puestos-en-duda-por-el-
departamento-de-salud-de-cataluna.html 

- CORREO FARMACÉUTICO. 27 de febrero. Adefarma: “Luda no realiza 
envíos y no participa en una venta directa ni indirecta del 
medicamento”: https://www.correofarmaceutico.com/gestion/oficina-
de-farmacia/adefarma-luda-no-realiza-envios-y-no-participa-en-una-
venta-directa-ni-indirecta-del-medicamento.html# 

- DIARIOFARMA. 25 de febrero. Las autoridades catalanas advierten de 
que el servicio de venta ‘on line’ a través de Luda sería ilegal: 
https://www.diariofarma.com/2019/02/25/las-autoridades-catalanas-
advierten-de-que-el-servicio-de-venta-on-line-a-traves-de-luda-seria-
ilegal?&utm_source=nwlt&utm_medium=regular&utm_campaign=02/26/
2019 

- DIARIOFARMA. 26 de febrero. Luda responde al Departamento de Salud 
y a Fefac: “su actividad es legal”: 
https://www.diariofarma.com/2019/02/26/luda-responde-al-
departamento-de-salud-y-a-fefac-su-actividad-es-legal 

- EL GLOBAL. 1 de marzo. ¿Son legales las plataformas de conexión entre 
farmacias para solucionar desabastecimientos?: 
http://www.elglobal.net/farmacia/son-legales-las-plataformas-de-
conexion-entre-farmacias-para-solucionar-desabastecimientos-
XC1949312 

- ACTA SANITARIA. 25 de febrero. Cuestionado el servicio de 
compraventa online de medicamentos por Luda Partners: 
https://www.actasanitaria.com/dimes_y_diretes/cuestionado-el-servicio-
de-compra-online-de-medicamentos-por-luda-partners/ 

- ACTA SANIARIA. 26 de febrero. Luda no vende medicamentos por 
internet ni los reparte a domicilio: https://www.actasanitaria.com/luda-
farma-no-vende-medicamentos-por-internet-i-es-una-empresa-de-
mensajeria/ 

- REDACCIÓN MÉDICA. 25 de febrero. Luda, señalada por posible 
incumplimiento de la norma de venta de fármacos: 
https://www.redaccionmedica.com/secciones/farmacia/luda-
acusada-de-incumplir-la-normativa-catalana-sobre-venta-de-farmacos-
3379 

- FARMANATUR. 27 de febrero. Sobre el sistema Luda en las farmacias 
catalanas: https://revistafarmanatur.com/gestion-
farmaceutica/sistema-luda-las-farmacias/ 

- FARMAVENTAS. 27 de febrero. Luda Farma sobre el reciente 
comunicado del departamento de Salud catalán: 
https://www.farmaventas.es/noticias-del-sector/8629-luda-farma-sobre-
el-reciente-comunicado-del-departamento-de-salud-catalan.html 
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 Infarma Barcelona 2019. Taula “¿Cómo puede ayudar la distribución a los 
retos del comercio electrónico?” moderada per Antoni Torres 

- El PERIÓDICO. Sábado, 23 de marzo. La venta ‘on line’ obliga a las 
farmacias a replantearse el modelo de negocio: 
https://www.elperiodico.com/es/economia/20190323/farmacias-venta-
on-line-modelo-de-negocio-espana-catalunya-
7368365?utm_source=whatsapp&utm_medium=social 

- El PERIÓDICO DE ARAGÓN. 24 de marzo. La venta ‘on line’ obliga a un 
nuevo modelo de negocio en la farmacia: 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/economia/venta-on-
line-obliga-nuevo-modelo-negocio-farmacia_1351094.html 

- ECONOMÍA DIGITAL. 30 de marzo. Eduardo Pastor anuncia el ‘Cofares 
Digital Hub’ en Infarma: https://www.economiadigital.es/directivos-y-
empresas/eduardo-pastor-anuncia-el-cofares-digital-hub-en-
infarma_613547_102.html 

- OK DIARIO. 21 de marzo. Eduardo Pastor (Cofares) aboga por que la 
venta ‘online’ no salga del canal farmacia: 
https://okdiario.com/economia/eduardo-pastor-cofares-aboga-que-
venta-online-no-salga-del-canal-farmacia-3878642 

- C DE COMUNICACIÓN. Cofares apuesta por la logística colaborativa 
para competir con Amazon en la venta online de salud: 
https://logistica.cdecomunicacion.es/noticias/sectoriales/31374/cofares
-apuesta-por-la-logistica-colaborativa-para-competir-contra-amazon-
en-la-venta-online-de-salud 

- CORREO FARMACÉUTICO. 21 de marzo. ¿Cómo puede ayudar la 
distribución a los retos del comercio electrónico?: 
https://www.correofarmaceutico.com/opinion/tribunas/como-puede-
ayudar-la-distribucion-a-los-retos-del-comercio-electronico.html 

- El GLOBAL. 22 de marzo. Las distribuidoras enfrían la opción de crear un 
‘marketplace’ común: http://www.elglobal.net/farmacia/infarma/las-
distribuidoras-enfrian-la-opcion-de-crear-un-marketplace-comun-
CE1978567 

- DIARIOFARMA. 25 de marzo. El ‘e-commerce’ es una oportunidad para 
la farmacia, según la distribución: 
https://www.diariofarma.com/2019/03/25/el-comercio-electronico-es-
una-oportunidad-para-la-farmacia-segun-la-
distribucion?&utm_source=nwlt&utm_medium=regular&utm_campaign=
03/26/2019 

- IM FARMACIAS. 25 de marzo. Infarma 2019: Internet solo es assumible 
desde la colectividad de la farmacia: 
https://www.imfarmacias.es/noticia/17505/infarma-2019-internet-solo-es-
asumible-desde-la-colectividad-de-la-f 

- INFARMA. 22 de marzo. La distribución, aliada de las farmacias ante los 
retos que plantea el comercio electrónico: 
https://www.infarma.es/infarma2019/es/News/View/8950-la-distribucion-
aliada-de-las-farmacias-ante-los-retos-que-plantea-el-comercio-electr 

- YOUTUBE. 28  de febrero. ¿Cómo puede ayudar la distribución a los retos 
del comercio electrónico?: 
https://www.youtube.com/watch?v=KGLJUV6hAkM&feature=youtu.be 
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Peticions de premsa 

1. L’econòmic. GRAN ANGULAR. Barcelona. 13 de gener 2019. Setge als fàrmacs 
falsos. Farmacèutiques i firmes de ‘packaging’ preparades per la nova norma 
europea: https://www.leconomic.cat/article/1533955-setge-als-farmacs-
falsos.html 

2. Correo Farmacéutico. ESPECIAL INFARMA 2019 (edición impresa). Marzo 2019. La 
distribución apoya a la botica en su aventura ‘on line’. Tribuna de Antonio Torres 
“¿Cómo puede ayudar la distribución a los retos del comercio electrónico?: 
https://www.correofarmaceutico.com/opinion/tribunas/como-puede-ayudar-
la-distribucion-a-los-retos-del-comercio-electronico.html 

3. Correo Farmacéutico. TECNOLOGÍA. 20 de marzo. Dudas sobre la legalidad de 
‘Entregoo’, otra aplicación de envio de medicamentos: 
https://www.correofarmaceutico.com/profesion/farmacia-comunitaria/dudas-
sobre-la-legalidad-de-entregoo-otra-aplicacion-de-envio-de-
medicamentos.html 

Col·laboracions  

El Periódico de Catalunya i El País dediquen un espai del suplement mensual de salut i 
medicina a iniciatives desenvolupades a les farmàcies de cara a la prevenció i millora 
de la salut de la població en el qual Fefac col·labora. També s’han publicat articles a la 
Revista Acofar, sobre gestió de l’oficina de farmàcia: 

 El País Medicina. 23 de febrero 2019. Fármacos más seguros. 
https://www.saludymedicina.org/post/el-pais-febrero-2019 
 

 Revista Acofar. Nº 559. Marzo-Abril. Estrategias online para captar usuarios. 
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RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA 

‘Frena el sol, frena el lupus’ 

 28 de gener. Santander (CANTABRIA). Primera província en sumar-se al 
projecte ‘Frena el sol, frena el lupus’ durant el 2019: 
https://www.frenaellupus.com/blog/?p=2185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Col·laboració de FEFAC amb la Fundació IMO 

 12 de març. Dia Mundial del 
Glaucoma. Fefac ha col·laborat 
amb la Fundació IMO en la difusió 
de la campanya en motiu del Dia 
Mundial Del Glaucoma. Aquest 
any es proposava un repte: que 
les persones poguessin 
experimentar en primera persona 
com es veu i viu amb glaucoma. 
Es va organitzar una activitat e 
realitat virtual. També oferien 
revisions periòdiques gratuïtes de 
diagnòstic precoç i la 
participació en el programa de 
ràdio “Islàndia” de RAC 1, que va 
emetre entrevistes i cròniques en 
directe. El programa es pot 
consultar en el següent enllaç: 
http://fefac.cat/empresarial/12m-
dia-mundial-del-glaucoma/  
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III. Ser útils als socis 

ASSESSORAMENT I ACORDS AMB PROVEÏDORS DE PRODUCTES I SERVEIS  

L’empresarial ofereix als seus socis assessorament sobre qüestions que afecten la gestió 
de l’oficina de farmàcia: Perulles & Moya (laboral), Buxaderas (fiscal) i ARCO (legal). 
 

 L’Assessor Respon: Afecta l’eliminació del geobloqueig als productes de 
parafarmàcia? (ARCO). 

 L’Assessor Respon. Disposem de les taules salarials 2019? (Perulles & Moya). 
 Vaga general 21 de febrer (Perulles & Moya). 
 Vaga feminista  8 de març. (Perulles & Moya). 
 L’Assessor Respon: Tributació de fórmules magistrals. (Buxaderas). 

 
Destaca l’assessorament en l’àmbit del Comerç: 

 Subvencions del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM). 
S’ha informat als socis sobre el procés de justificació de subvencions.  

 


