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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) 

 



FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMACIES DE CATALUNYA - FEFAC 

Introducció 

Durant l’any 2018, 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. 

Un 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 

Col·laboració amb diferents agents del sector per assolir una millora de la viabilitat 

empresarial, i amb la idea que només sumant es pot aconseguir un avenç de la 

farmàcia, AFB col·labora amb diferents agents del sector com: col·legis, Consell de 

Col·legis, Consejo General, distribució, laboratoris, Sefac, etc. 

 

Entrada en vigor el codi deontològic de l’Associació de Farmàcies de Barcelona, amb 

l’objectiu de garantir la màxima transparència en la seva gestió, la unitat d’acció en la 

seva direcció i l’establiment de mecanismes que assegurin la prevenció de 

determinades conductes en el sí de l’organització. 

L’Empresarial Actua 

Defensa del canal farmàcia 

o Denunciem l’activitat de pírcings de l’establiment CLAIRE’S: denuncia davant 

l’Ajuntament de Mataró de l’activitat de pírcings de Claire’s ubicat al centre 

comercial Mataró Parc de Barcelona, per oferir el servei de pírcing a l’orella als 

seus clients. 

 

o “Els productes Clearblue poden comprar-se a les grans farmàcies”: es pregunta 

el motiu pel qual Clearblue fa servir el terme “grans farmàcies” i no “farmàcies”, 

independentment de si aquestes són grans o petites quan es fa servir el telèfon 

d’atenció al client. 

 

o Comercialització de productes Isdin en establiments de gran consum: es 

trasllada a la companyia aquesta inquietud, sol·licitant informació respecte a la 

seva política comercial, per tal de corroborar aquest fet i amb la finalitat de 

poder difondre la resposta entre els farmacèutics.  

 

o Glovo: Denunciem el web Glovoapp per venda il·legal de medicaments 

davant el Departament de Salut de Catalunya. Aquesta va ser una de les 

primeres accions a Espanya contra la companyia de missatgeria, per entendre 

que la seva activitat comportava un risc per a la salut pública i una vulneració 

del principi de dispensació de medicaments i atenció farmacèutica. 

Posteriorment van arribar accions de la Confederació Empresarial d’Oficines de 

Farmàcia d’Andalusia (CEOFA) i les seves associacions provincials, com la 
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malaguenya Aprofarma. El CGCOF va presentar denúncia i també Adefarma 

(Associació d’Empresaris de Farmàcia de Madrid). Arran de totes aquestes 

denúncies l’Aemps va ordenar al mes de juliol el cessament de la seva activitat, 

per entendre que aquesta no s’ajustava a la legislació. Després de la resolució, 

ha retirat la llista de productes i les fitxes de medicaments, però a la seva web 

encara apareix la icona “Farmacia 24h” i es poden comprar medicaments. Des 

de l’empresarial es continuarà denunciant aquesta situació. 

 

Al·legacions al model d’atenció farmacèutica a persones que viuen a residències. El 

passat mes de març es van presentar les al·legacions als documents elaborats pel 

Departament de Salut i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, relatius al 

projecte de nou Model d’Atenció Sanitària Integrada a les persones que viuen en 

centres residencials per a gent gran. 

 

Les oficines de farmàcia tenen representació dins de la Sectorial de Sanitat de PIMEC, 

presidida per Antoni Torres. PIMEC Sanitat és una sectorial que representa als hospitals, 

centres socio-sanitaris, farmàcies, laboratoris i ortopèdies. Reuneix gremis i associacions 

d’un determinat àmbit, en aquest cas de l’àmbit de la salut, per aconseguir una major 

representativitat i coordinar accions d’interès comú davant les administracions i altres 

agents. Aquesta representació és molt important, ja que es tracta d’una sectorial de 

nova creació per defensar els interessos en matèria de sanitat. 

 

Reunió amb David Elvira per realitzar propostes de millora del servei a les farmàcies. El 

4 de maig es va mantenir una reunió amb el director general del CatSalut, David Elvira, 

el responsable de l’Àrea del Medicament, Josep Torrent-Farnell, Joaquín Delgadillo, 

gerent de Prestacions Farmacèutiques i Accés al Medicament i altres tècnics del 

Departament de salut, en la qual es mostrà com l’oficina de farmàcia pot col·laborar 

en la millora de la salut dels ciutadans i en la racionalització de la despesa sanitària, en 

diferents àmbits. Es va tractar una proposta general de millora de la col·laboració, 

coordinació i participació, amb l’objectiu comú de millorar la salut, racionalitzar l’ús 

dels medicaments i la despesa total del sistema i mostrar que la farmàcia és clau per 

assolir-ho. 

 

Reunió amb Adrià Comella, nou director del CatSalut. També va assistir la subdirectora 

del CatSalut, Marta Chandre, i el gerent de Prestacions Farmacèutiques i Accés al 

Medicament, Joaquin Delgadillo. Aquesta reunió donava continuïtat a la mantinguda 

el passat 4 de maig amb David Elvira. Entre les principals propostes plantejades 

destaca la dispensació d’urgència a les oficines de farmàcia, la millora de la 

funcionalitat de la recepta electrònica, la incorporació de l’oficina de farmàcia a 

l’estratègia de vacunació, l’ús de la paraula “farmàcia” i de la creu per altres 

establiments i la visió de la farmàcia a Escòcia, com a marc global de les propostes 

presentades. 

 

Reunió amb Joaquin Delgadillo, gerent de Prestacions Farmacèutiques i Accés al 

Medicament. El passat 13 de desembre es va mantenir una reunió amb Joaquin 

Delgadillo i Pilar López, cap de la Divisió de Prestacions Farmacèutiques. Es van 

exposar i explicar una proposta de millora de la funcionalitat de la recepta electrònica 

per afavorir l’ús adequat, el compliment del tractament, el seguiment 

farmacoterapèutic i la reducció de problemes relacionats amb els medicaments. 

També propostes de millora respecte a la carpeta de salut, idees per promocionar-la 

com a eina digital de relació pacient- farmacèutic i metge, afavorint la seva 

ergonomia, utilització i difusió. 

 

Cobrament de receptes del CatSalut. Finalitzen els retards en el pagament a les 

farmàcies catalanes. Vuit anys després que comencessin les primeres dificultats, el 

passat 5 d’octubre la Generalitat va fer efectiva la factura pels medicaments 
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dispensats a l’agost i es va aconseguir recuperar la normalitat en els pagaments el dia 

5 de cada mes, tal com contempla el Concert d’Atenció Farmacèutica signat pel 

CatSalut. Des de juliol del 2010, les farmàcies havien patit periòdicament 

endarreriments en el pagament, des de 25 i 55 dies, fins a màxims històrics de quatre 

mesos l’any 2013. Durant tot aquest temps, el Consell de Col·legis de Farmacèutics de 

Catalunya i l’empresarial han treballat conjuntament per aconseguir que el pagament 

dels medicaments fos una prioritat per a les Administracions. 

 

Tal com està establert al Pla Estratègic, el paper de l’empresarial ha de ser de 

catalitzador amb la resta d’stakeholders. Així, s’han desenvolupat aquestes accions: 

o Participació en el I Fòrum de Diàleg Professional del Departament de Salut per 

abordar les inquietuds dels professionals per donar resposta a les necessitats de 

salut de la població i del sistema sanitari català. Aquesta cimera té tres eixos 

principals: elaborar un diagnòstic compartit, definir accions a curt termini i 

planificar una estratègia a llarg termini per respondre què necessita la 

ciutadania de Catalunya en matèria de salut. Hem participar en les primeres 

sessions d’aquest Fòrum, centrades bàsicament en la fase de diagnòstic, i el 

nostre objectiu de cara a les properes etapes és que es tingui en compte el 

paper que realitzen els farmacèutics com a professionals de salut propers, 

accessibles i distribuïts equilibradament per tot el territori i que es puguin 

desenvolupar i aprofitar les nostres potencialitats dins del sistema de salut. 

 

o Estudiar la incorporació de les oficines de farmàcia com a punts de vacunació: 

iniciativa fruit de la col·laboració entre el Consell de Col·legis de Farmacèutics 

de Catalunya i l’Agència de Salut Pública de Catalunya, juntament amb la 

Federació de Farmàcies de Catalunya, FEFAC, i la secció catalana de SEFAC. 

Participació en la iniciativa per conèixer el percentatge de persones que, tot i 

pertànyer als diferents grups de risc susceptibles de vacunar-se enfront de la 

grip estacional, no han rebut aquesta immunització durant la darrera 

campanya preventiva 2017-2018, mitjançant l’elaboració d’enquestes. 

 

o Acord de col·laboració amb Beauty Cluster Barcelona, associació clúster 

integrada per més de 140 empreses del sector de la bellesa i la salut que 

treballa per generar noves oportunitats de negoci, incrementar la 

competitivitat dels seus socis, facilitar els processos d’internacionalització i 

transmetre una visió consolidada del mercat. Entre els punts clau de l’acord 

destaca el desenvolupament d’activitats que acostin a la indústria de la 

dermocosmètica i als socis amb l’objectiu d’intercanviar coneixement i 

experiències, generant una transferència d’informació que ajudi a millorar. 

 

Subvencions 2018: l’empresarial ha rebut una subvenció del Consorci de Comerç, 

Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) per a la transformació digital i el foment del 

sector de les farmàcies per un import de 24.700 euros.  
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II. Millora del posicionament de FEFAC 

Comunicació 

Una de les eines per millorar el posicionament de FEFAC és la Comunicació. 

El web d’AFB/FEFAC ha publicat durant el 2018 (fins al 18 de desembre) 408 notícies i 10 

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). 

 

Per reforçar la visibilitat de les farmàcies i la seva aportació, es manté l’acord amb 

l’Associació Barcelona Salut, entitat de promoció dels hàbits de vida saludables, a 

través del qual 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.  

L’any 2018 s’han publicat 2 articles al suplement de El Periódico i 3 articles a El País 

Medicina: 

El Periódico de Catalunya: 

o Ayudar al paciente con càncer (noviembre) 

o Servicio farmacéutico en residencias (mayo) 

 

El País: 

o Tomar la medicación recetada (febrero) 

o La farmacia, con la población más vulnerable (junio) 

o Solo las farmacias pueden vender fármacos por internet (octubre) 
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Durant el 2018, FEFAC ha publicat quatre números de la Revista FEFAC, dirigida a totes 

les farmàcies catalanes, sobre actualitat, gestió, entrevistes i notícies FEFAC: 

o Gener: Combatre la grip? La farmàcia a primera línia 

o Maig: Amb el cor a la mà, la farmàcia és salut 

o Juliol: Farmàcia, la garantia de seguretat 

o Novembre: FEFAC, l’estratègia en defensa de la farmàcia 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm. 11 Novembre 2018                                Núm 10. Juliol 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núm 9 Maig 2018                                          Núm 8 Gener 2019 
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Col·laboracions amb la revista Acofar: 6 articles sobre gestió d’oficina de farmàcia: 

 

o La categoria de nutrición ayuda a mejorar la salud de las personas. (Núm. 557). 

Noviembre/Diciembre 2018. 

o La oficina de farmacia debe saber competir en un mundo digital. (Núm. 556) 

Septiembre / Octubre 2018. 

o Categorías: Opciones de futuro. (Núm. 555) Julio/Agosto 2018 

o La motivación del equipo tiene un impacto directo sobre los resultados. (Núm. 

554) Mayo / Junio 2018 

o Nuevas obligaciones para las farmacias en materia de protección de datos. 

(núm. 553) Marzo / Abril 2018 

o Control de la tensión arterial: Evaluación de costes y beneficios (núm. 552) 

Enero / Febrero 2018 
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Destaquem també la publicació d’articles d’opinió en mitjans especialitzats, signats pel 

president de la nostra entitat, Antoni Torres, sobre temes d’actualitat que preocupen al 

sector farmacèutic relacionats amb Glovo, supermercats i Marketplace, així com el 

tema de la recuperació del pagament de les receptes del CatSalut: 

o Garantía de Seguridad ‘on’ y ‘off line’. Correo Farmacéutico. Setmana de l’1 al 

7 d’octubre de 2018. 

o Sumando esfuerzos por el bien común. El Global. 15 al 21 d’octubre de 2018. 

o Precio y valor. ¿Dónde queda la salud?. Correo Farmacéutico. Setmana del 3 

al 9 de desembre. 

També està present a Twitter, amb 2.303 seguidors, on s'ha donat informació dels fets 

més destacats, així com dels esdeveniments en els quals ha estat present l’empresarial. 

Aquest any s’ha obert un perfil a LinkedIn (www.linkedin.com/company/fefac/) per 

donar a conèixer la seva labor i activitat des del vessant empresarial i professional, així 

com desenvolupar i fiançar el seu lideratge amb els diferents agents amb els quals 

col·labora (entitats col·legials, indústria farmacèutica, organitzacions empresarials, 

associacions de pacients, societats científiques, etc.). 

 

 

 

 

 

http://www.linkedin.com/company/fefac/
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Responsabilitat Social Corporativa 

‘Frena el sol, frena el lupus’ 

Durant el 2017, la campanya s’estén a Granada (actualment amb 10 farmàcies), 

Murcia (23), Pontevedra (25) i Jaén (16). A Catalunya n’hi ha 198 que hi participen en 

aquesta iniciativa que posa a l’abast dels pacients amb lupus fotoprotectors de 

qualitat, amb la col·laboració de Ferrer, Alliance Healthcare i Federafarma. La 

iniciativa funciona també a Aragó (86), Astúries (44), Balears (68), Madrid (27) i Sevilla 

(60). En total, 557 farmàcies de tota Espanya que cobreixen el 51% de malalts de lupus.  

Projecte ‘la farmàcia, el cor del barri’: 

Actualment hi ha 95 desfibril·ladors a tot Catalunya. Aquest any s’han sumat a la 

iniciativa les farmàcies d’Esplugues de Llobregat, que el passat 18 d’abril van realitzar 

la presentació del projecte a l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en un acte en el 

qual va participar l’Associació de Farmàcies de Barcelona.  

Col·laboracions en matèria de RSC: 

o Campanya Medicaments Solidaris de l’ONG Banc Farmacèutic  

o Campanya “Mou-te per la IC” de Corazón Sin Fronteras 

o Campanya de salut sobre mieloma múltiple amb Oncolliga 

o Campanya de salut sobre leucèmia limfàtica crònica amb Oncolliga 

o Campanya de salut sobre càncer de pròstata amb Oncolliga 

o Programa Xecs CaixaProinfància de l’Obra Social “la Caixa”. 

o Programa de vacunació Gavi The Vaccine Alliance i l’Obra Social “la 

Caixa”. 

o Calendaris solidaris del Servei d’Emergències Mèdiques de Catalunya 

(SEM) 

Representació 

L’empresarial té a l’actualitat representació en les següents entitats i comissions: 

o Consell de Salut de les Regions sanitàries 

o Consell de Direcció del CATSALUT 

o Comitè recepta electrónica CATSALUT 

o Consell General de Participació de l'Institut Català de la Salut 

o Fundació Estudis de la Salut 

o Junta Directiva de PIMEC 

o Comissió de Sanitat i Laboral de PIMEC 

o Junta Directiva d’Autònoms PIMEC 

o Plataforma Multisectorial contra la Morositat 

o Cambra de Comerç de Barcelona: Comissió de Salut, d’Empresaris 

Autònoms, de Formació, d’Assumptes Jurídics i Fiscal 

o Membre del patronat de la Concòrdia Farmacèutica 

o Fòrum Europeu de Farmacèutics (EPF) 

o I Fòrum de Diàleg Professional del Departament de Salut 

o Comissió PIMEC Sanitat 
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III.   Ser útils als socis 

Formacions i conferències 

 Formacions sobre l’elaboració del calendari anual Barcelona (febrer) 

 Jornada FEFAC – ESCURA sobre Protecció de Dades (març) 

 Formació FEFAC – IQVIA (març) 

 Curs de Cosmetologia FEFAC - Thuya Formació (juny) 

 Curs sobre Pharmacy Focus (FEFAC - IQVIA) (juny) 

 Eines per millorar l’atenció als pacients amb càncer des de la farmàcia FEFAC - 

Oncolliga (octubre) 

 Jornada del sector farmàcies FEFAC – ESCURA (octubre) 

Assessorament i acords amb proveïdors de productes i serveis 

AFB també ofereix als seus socis assessorament sobre qüestions que afecten la gestió 

de l’oficina de farmàcia: Perulles & Moya (laboral), Buxaderas (fiscal) i ARCO (legal).  

Destaca l’assessorament en l’àmbit del Comerç: subvencions de Comerç; 

convocatòria d’ajuts amb fons europeus; i informació sobre cobrament de bosses. 

Una altra de les eines per a la gestió és a través d’acords amb empreses proveïdores 

de serveis. Actualment, té signats 27 acords amb les empreses següents:  

- AMC Gestión Personalizada  

- ARCO abogados y asesores tributarios  

- Assertis  

- b+v taller d’arquitectura  

- Bufete Pereulles& Moya 

- Buxaderas Advocats, Cucorent 

- Eco-Shredder 

- Factor Energía 

- Galeries d’art Sala Parés 

- Geseme 

- Infoavisos, Infojobs 

- Kaminsky 

- La Caixa 

- Laforja 

- Mercadinamica 

- MRW 

- Mystery Shopper  

- PG Residus Sanitaris 

- PIMEC 

- Thuya Formació Professional 

- Todo Oficina 

- Tres60 Consultores 

- Uniformes y Logos BCN 

- Up3 Puertas Automáticas 

- Viper-Limp 
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Altres serveis 

Borsa de Treball: a través de la col·laboració amb Infojobs, durant el 2018 s’han enviat 

1.709 e-mails entre sol·licituds de farmacèutics i auxiliars. Hi ha farmàcies a les quals 

s’ha enviat més d’un e-mail. Tenint en compte que no totes les farmàcies comuniquen 

quan contracten algú, es pot confirmar que hi ha hagut un 66% de farmàcies que han 

trobat personal a través de la nostra borsa de treball. 

Formació Dual: amb escoles de Formació Professional. 

 


