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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: Albert Arqué i Barios (AGFE) 
Secretària:  Marta Gento i Senalle (AFB) 
Vice-secretari:  Josep Lluís Piñana i Pla (AFET) 
Tresorer:  Ignasi Marcet i Fernández (AFB) 
Vice-tresorer:  Esteve Alsius i Suñer (AGFE) 
VocaL:   Francesc Escobar i Poblet (AFET) 
Vocal:   Ramon Anadón i Solé (AFELL)     
Vocal:                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 
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Pla Estratègic  
AFB va iniciar durant l’any 2014 una intensa tasca que va derivar en un Pla 
Estratègic, elaborat amb la consultoria Momentum, amb l’objectiu de concretar 
les línies d’actuació de l’empresarial fins a l’any 2017 i que també ha servit de base 
per definir l’acció de la federació empresarial de Catalunya, FEFAC. 

Els membres de les juntes directives de les empresarials de Girona, Tarragona i 
Lleida (AGFE, AFET i AFELL) es van reunir el 25 de novembre amb els d’AFB per 
conèixer el desenvolupament del Pla i posar en comú les línies estratègiques a 
seguir per FEFAC, amb la voluntat que aquesta sigui cada cop més integradora. 

Prèviament, el mes de juliol, l’empresarial havia reunit els stakeholders que van 
participar activament en l’elaboració del Pla Estratègic per tal de compartir amb 
ells aquesta eina, explicar algunes accions que ja s’han posat amb marxa, i 
obtenir feedback per part dels assistents. D’altra banda, el mes de setembre es va 
celebrar un altre acte per donar a conèixer el Pla Estratègic a personalitats dels 
diferents àmbits del sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr. Josep Maria Padrosa i altres personalitats assistents a l’acte de 
presentació del Pla Estratègic de l’empresarial al setembre. 

 

Participants a la presentació de les línies estratègiques de l’empresarial celebrada el mes de juny. 
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Accions per la viabilitat 
empresarial de les farmàcies 
FEFAC treballa per reforçar la viabilitat empresarial de les oficines de farmàcia a 
través del posicionament d’aquestes amb la indústria i la distribució, actuant com 
a catalitzador amb l’administració sanitària i la resta d’agents, o mitjançant la 
informació al poder legislatiu perquè elabori lleis que potenciïn el 
desenvolupament de les oficines de farmàcia. 

Impagaments  
Part molt important dels esforços de FEFAC durant el 2015 pel que fa a la defensa 
del sector de l’oficina de farmàcia és recuperar la normalitat en els terminis de 
pagament fixats al Concert d’Atenció Farmacèutica amb el CatSalut. Les 
principals accions desenvolupades són les següents: 

› Treball conjunt amb el CCFC: reunions amb els responsables d’Economia i 
Finances i de Salut de la Generalitat, amb els responsables del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques i de la Delegació del Govern a 
Catalunya. 

› Treball amb PIMEC i la Plataforma Multisectorial contra la Morositat per 
recuperar els terminis de pagament i reclamació d’interessos davant la CE.    

› Acció conjunta amb les patronals del sector sanitari per reclamar el 
cobrament: 19 de novembre, a  PIMEC. Roda de premsa amb important 
repercussió mediàtica. 

› 39 notes informatives sobre el retard en el pagament publicades a 
www.fefac.cat. 

› Acció en Comunicació: important impacte en mitjans de comunicació 
denunciant la situació. 

› Suport a la campanya de sensibilització a la població impulsada pel 
Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya: “El que no diu el pla 
de medicació...” 
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Reunions amb els grups parlamentaris 
Membres de la Junta Directiva de FEFAC es reuneixen amb els portaveus de la 
Comissió de Salut del Parlament de Catalunya dels diferents grups parlamentaris 
per traslladar la situació de l’oficina de farmàcia i plantejar propostes de futur. 

La resolució, publicada al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya el 15 de juliol, 
sobre el desenvolupament de l’oficina de farmàcia, inclou un punt proposat per 
FEFAC que insta al Govern a promoure el desenvolupament de l’oficina de 
farmàcia rural i crear una relació més estreta i de col·laboració entre les farmàcies 
i el CAP de referència respectius. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els representants de les patronals del sector salut, reunits a PIMEC per reclamar  
el pagament de les factures, amb gran presència de mitjans de comunicació 

 

 

Una de les reunions, amb membres del grup parlamentari de Ciutadans, 
amb el portaveu de Salut, David Mejía. 
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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 amb Comissions Obreres de Catalunya (CONC), la Federació de 
Treballadors per al Consum i la Mobilitat de l’UGT de Catalunya, i la Federació de 
Treballadors de Farmàcia de Catalunya.  

La província de Barcelona compta amb el seu propi Conveni Col·lectiu d’Oficines 
de Farmàcia per al període 2014-2017: Celebració de 5 reunions informatives 
dirigides a titulars: 2 a Barcelona i una a Sabadell, a Mataró i Manresa. 

Defensa del canal farmàcia 
› Desenvolupament d’una línia de treball d’anàlisi i acció en relació als 

diferents canals de distribució de productes de parafarmàcia. Dins 
d’aquesta, es presenten davant l’Agència Catalana de Consum 
denúncies davant la proliferació d’establiments de productes de 
parafarmàcia que fan servir en els seus rètols creus o bé denominacions 
com ‘-farma’ o ‘pharma-‘, podent-se identificar amb senyals propis de la 
farmàcia. 

› Treballs en defensa de la dispensació de Medicaments Hospitalaris de 
Dispensació Ambulatòria (MHDA) i de l’administració de la vacunació de 
la grip a les oficines de farmàcies 

› Estudi de la Comissió Nacional del Mercat i la Competència contra el 
model de farmàcia: Informe jurídic de FEFAC i posicionament a través dels 
mitjans de comunicació. 

› Reial Decret 870/2013 de venda a distancia de medicaments: Converses 
amb l’Administració per facilitar el compliment de la normativa. 

› Signatura d’un acord amb Hartmann, amb l’objectiu treballar 
conjuntament per la millora de la qualitat de vida de les persones i situar la 
farmàcia com a punt primari per a resolució de problemes de salut menors 
i consultes sobre hàbits saludables. 
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Responsabilitat Social Corporativa  

Les accions de Responsabilitat Social Corporativa formen part de la visió 
estratègica de FEFAC, que les concep també com a una eina que contribueix a 
visualitzar l’oficina de farmàcia com el col·lectiu compromès amb la població que 
és i que porta intrínsec l’ajut als demés.  

Campanya ‘frena el sol, frena el lupus’: 
› Juny: Inici de la prova pilot per facilitar als pacients amb lupus 

fotoprotectors de qualitat a preu molt reduït. 

› Es van celebrar 4 jornades informatives dirigides a farmàcies, pacients i 
metges: A Barcelona (juny), Tarragona (juliol), Lleida (setembre) i Girona 
(novembre).  

› Entitats i persones implicades: Ferrer, Alliance Healthcare, Fedefarma, 
ACLEG, metges, COFs, juntes provincials de Fefac. 

› Creació de la nova web www.frenalupus.com, compte de Twitter i 
Facebook 

 

El director general de Hartmann, Marc Pérez, i el president de FEFAC,  
Antoni Torres (al mig), amb Berta Nialet (AFB) i Jordi Salvia (Hartmann).  
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Javier Casas, director general d’Alliance Healthcare; Pilar Lucas, presidenta d’ACLEG; Antoni Torres, president 
de FEFAC; Eva Caleya, directora de Dermofarmàcia de Ferrer; i Vicenç J. Calduch, president de Fedefarma. 
 

 

Auditori PIMEC, Barcelona, 29 de juny. 

 

Seu de PIMEC, Tarragona, 16 de juliol. 

 

Caixaforum, Lleida, 22 de setembre. 

 

Caixaforum, Girona, 4 de novembre. 
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‘La farmàcia, el cor del barri’: 
› Un centenar de farmàcies de Catalunya disposen de desfibril·lador en 

formar part del projecte ‘la farmàcia, el cor del barri’. 
› Noves farmàcies s’incorporen al projecte d’instal·lació de desfibril·ladors a 

oficines de farmàcia: 6 de Reus i les 3 de Cervera. 
› Projecte premiat com a una de les Millors Iniciatives de l’Any del setmanari 

Correo Farmacéutico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentació del projecte de desfibril·ladors a Reus. 

 

Acte ‘la farmàcia el cor del barri’ a l’Ajuntament de Cervera. 

 

Entrega dels premis Las Mejores Iniciativas del Año a ‘la farmàcia, el cor del barri’. 
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Jornada de Recollida de Medicaments de Banc 
Farmacèutic: 
Suport i col·laboració en la difusió de la iniciativa, en el marc del conveni 
signat amb Banc Farmacèutic. 

 
Conveni amb l’Associació Celíacs de Catalunya: 
Signatura d’un conveni de col·laboració amb l’Associació Celíacs de 
Catalunya amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i benestar dels celíacs, 
així com l’atenció a aquestes persones des de les oficines de farmàcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accions a través de la col·laboració amb ‘la Caixa’: 
Programa Incorpora, amb “la Caixa”,  per a la inserció social i laboral 
de les persones en risc d’exclusió.  

Vacunació infantil, amb la Fundació "la Caixa" i GAVI Alliance.  

CaixaProinfància: programa d’ajuts familiars de la Fundació ”la Caixa”, 
que té com a objectiu la lluita contra la pobresa infantil i la millora de la 
qualitat de vida de les famílies amb fills amb dificultats.  

 

 

 

Acte de signatura del conveni amb Celíacs de Catalunya, a la seu de FEFAC, amb el 
president i la presidenta de cada entitat i membres de les juntes directives. 
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Posicionament de FEFAC 
Comunicació  
Una de les eines de FEFAC per millorar el seu posicionament és la Comunicació. 
Destaquen les següents accions 

› El web www.fefac.cat publica, durant el 2015, 644 notícies, tant informació 
pròpia com d’interès del sector i per a la millora de la gestió de la 
farmàcia. 

› El nombre de notes de premsa adreçades als mitjans de comunicació són 
17. Aquests comunicats generen impactes a les totes les revistes 
professionals (El Global, Correo Farmacéutico, El Farmacéutico, 
Farmaventas, IM Farmacias, PR Farmacia, Redacción Médica) i la premsa 
generalista (principals diaris, emissores de ràdio i cadenes de televisió). En 
aquests últims mitjans, sobretot a conseqüència del retard en els 
pagaments. Al marge de la informació publicada a partir de les notes de 
premsa, els mitjans de comunicació publiquen entrevistes, textos d’opinió i 
declaracions de FEFAC. 

› 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 dedica 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 2015 es publiquen els següents articles en el 
suplement: 

⋅ ‘El programa ConSigue a les farmàcies’. Gener 
⋅ ‘El medicament, sempre a la farmàcia’. Febrer 
⋅ ‘Detecció precoç del VIH’. Març 
⋅ ‘La farmàcia en la cura del nadó’. Març 
⋅ ‘La farmàcia i la prevenció del càncer de pell’. Maig 
⋅ ‘Les farmàcies, al costat dels pacients amb lupus’. Juny 
⋅ ‘Cap a la plena integració en el sistema’. Juliol 
⋅ ‘Les farmàcies, preocupades pels celíacs’. Agost 
⋅ ‘De l’hospital a la farmàcia’. Setembre 
⋅ ‘Creix el suport de la farmàcia als pacients amb lupus’. Octubre 
⋅ ‘Antibiòtics, només si són necessaris’. Novembre 
⋅ ‘La farmàcia, un coixí per al ciutadà’. Desembre 

› Com a novetat, l’empresarial FEFAC llança la seva revista en paper, 
dirigida a totes les farmàcies de Catalunya, sobre actualitat del sector, 
notícies de la Federació Empresarial i informació per a la millora de la 
gestió de la farmàcia. 

› La Federació està present a Twitter (@FEFAC_farmacia), amb 1.720 
seguidors, on es publiquen notícies d’actualitat i informació en directe dels 
esdeveniments més destacats als que assisteixen membres de 
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l’organització. En el marc de la campanya ‘Frena el sol, frena el lupus’, es 
crea el perfil @FrenaSol i el compte a Facebook @FrenaLupus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El president de FEFAC, a TV3 per explicar la situació de les farmàcies. 
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Participació a Congressos i Jornades 
› Infarma Barcelona, 24-26 de març. FEFAC compta amb un estand en el 

qual s’informa als titulars de farmàcia sobre els serveis de la Federació, així 
com els de les empreses col·laboradores. L’estand es dedica a una 
campanya que, amb el lema ‘cada cosa al seu lloc’, promociona que els 
productes relacionats amb la salut s’adquireixin a les oficines de farmàcia.  

› Infarma Barcelona, 24-26 de març. Antoni Torres, president de FEFAC, 
modera la taula ‘Respuestas de la distribución a la crisis del sector’.  

› Dia Mundial del Lupus, 10 de maig. Participació del president de FEFAC a la 
Jornada de l’ACLEG, amb una conferència sobre els efectes de la llum 
sobre els pacients amb lupus.  

› Congrés sobre Autocura organitzat per Wecare-u, empresa editora de El 
Global, el 4 de novembre. Antoni Torres modera la taula sobre organització 
d’equips. 

› Participació al Saló Internacional de la Logística, celebrat del 8 al 10 de 
juny. El president de FEFAC pronuncia una ponència sobre el paper de 
l’oficina de farmàcia en la cadena de subministrament. 

› Participació, el 4 de juny, a la Free From Food Exhibition, la fira internacional 
dedicada als aliments sense al·lèrgens. Antoni Torres modera la taula 
rodona que, amb el títol ‘Com les farmàcies espanyoles estan introduint els 
productes lliures d’al·lèrgens’, té entre els ponents a Marta Gento, 
secretària de la Junta Directiva de FEFAC. 

› Conferència, el 30 de novembre, del president de FEFAC a la Jornada 
sobre la nova normativa de venda online de medicaments, organitzada 
per Pharma Knowledge. 

  

Primers números de la revista FEFAC, dirigida a totes les farmàcies de Catalunya. 
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› Participació, l’11 de febrer, a la III Cimera Político-Empresarial de la 
Plataforma Multisectorial contra la Morositat (PMcM), que va reunir al 
Ministre d’Hisenda, representants de la Unió Europea, partits polítics, experts 
en morositat i representats d’entitats del món empresarial. 

 

 

 

     

Estand de FEFAC a Infarma, i membres de la Junta, amb el Dr. Brugada i Xavier Vilda (Associació Barcelona Salut). 

 

Antoni Torres, moderant la taula sobre equips a la farmàcia del Congrés d’Autocura de Wecare-u. 
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Premis i reconeixements  

› Nomenament del president de FEFAC, Antoni Torres, com a soci d’honor de 
l’Associació Catalana de Lupus Eritematós (ACLEG).  

› Premi Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya de la Reial 
Acadèmia de Farmàcia de Catalunya per projectes com ‘La farmàcia, el 
cor del barri’ i ‘Frena el sol, frena el lupus’.  

› Premi ‘Mejores Iniciativas del Año’ per ‘La farmàcia, el cor del barri’. 

 

 

 

El president de FEFAC al Saló Internacional de Logística. 

 

Antoni Torres i Marta Gento (AFB), a la Free From Food Expo.  
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Representació  

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

› Forma part del Ple del Consell de Formació Farmacèutica Continuada.  
› Membre de la Comissió d’Horaris de la Generalitat.  
› Representada en els Consells de Salut de les Regions sanitàries.  
› Fundació d’Estudis Sanitaris. 
› Representació al Consell de Direcció del Servei Català de la Salut. 
› Participació en el Comitè de Recepta Electrònica del CatSalut. 
› Consell General de Participació de l'ICS. 

 

El president de la RAFC lliurant el Premi CCFC a Antoni Torres. 

 

Entrega de premis ‘Mejores Iniciativas’, de Correo Farmacéutico. 
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› 4 membres de FEFAC a la Comissió d’implantació i seguiment de la 
Recepta Electrònica.  

› Junta Directiva de PIMEC. FEFAC està representada a la Comissió de 
Sanitat de PIMEC. 

› Membre de les següents comissions de la Cambra de Comerç de 
Barcelona: 

⋅ Comissió de Salut 
⋅ Comissió d’Empresaris Autònoms 
⋅ Comissió de Formació 
⋅ Comissió d’Assumptes Jurídics i Fiscals 

› La Federació és membre del patronat de la Concòrdia Farmacèutica. 
 

Serveis a socis 
Formació i jornades 

› Formacions Conveni Col·lectiu: Sessions dirigides als titulars de farmàcia per 
informar-los sobre les novetats del Conveni Col·lectiu de Farmàcies de la 
província de Barcelona negociat per l’AFB: dos a Barcelona, una a 
Sabadell,  Mataró i Manresa. 

› Cursos de xarxes socials. Inma Riu, directora de Saludability i especialista 
en Social Media, imparteix cursos sobre Facebook, Twitter i Bloc. 

› Conferència sobre venda online: Amb motiu de la nova normativa de 
venda online de medicaments, l’advocat i col·laborador de FEFAC, Roger 
Canals, d’ARCO Abogados, imparteix la conferència ‘Implicacions legals 
de la venda a distància de d’OTC per les oficines de farmàcia’. 

› Sessions sobre la malaltia del lupus i presentació de la campanya ‘Frena el 
sol, frena el lupus’. Metges especialistes en malalties immunes i medicina 
interna imparteixen conferències dirigides a pacients, farmàcies i metges, 
mentre que Antoni Torres, president de FEFAC, pronuncia les ponències 
sobre l’efecte del sol sobre els malalts i com la farmàcia pot ajudar en 
prevenció. Les xerrades tenen lloc a Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.  

› Formacions sobre l’ús dels desfibril·ladors i el projecte ‘La farmàcia, el cor 
del barri’, al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. A càrrec de l’empresa 
Caryosa i AFB. 

› Distribució il·lícita: Conferència sobre les implicacions legals de la 
distribució il·lícita de medicaments, a càrrec de l’expert en Dret 
Farmacèutic Oriol Cerdà. 

› Debat polític sobre la farmàcia: FEFAC reuneix representants de salut de les 
diferents formacions polítiques per celebrar un debat sobre les seves 
opinions i propostes en l’àmbit de la farmàcia. 
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Sessió a Barcelona amb l’advocat José Manuel Moya per informar sobre  
el Conveni Col·lectiu de Farmàcies de la província de Barcelona. 

              

Conferència sobre ‘Frena el sol, frena el lupus’ a la seu de PIMEC a Barcelona. 

 

Debat amb partits polítics sobre la situació i el futur de l’oficina de farmàcia. 
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Assessorament   
Amb l’objectiu d’oferir eines per al creixement de l’oficina de farmàcia i dotar-les 
de coneixements per millorar la seva eficiència i rendibilitat, FEFAC compta amb 
experts col·laboradors en els diferents àmbits de la farmàcia. Entre ells, destaquen 
els següents: 

› Bufete Perulles&Moya. Laboral. 

› Buxaderas Advocats. Fiscal. 

› ARCO Advocats. Legal i jurídic.   

Proveïdors 
Ampliació dels acords de col·laboració signats amb proveïdors de serveis a 
oficines de farmàcia i actualització d’altres. L’objectiu és procurar als socis 
condicions avantatjoses i descomptes especials en la contractació de serveis per 
a la millora de la gestió de la farmàcia. L’any 2015, els proveïdors de FEFAC són els 
següents: 

› Conveni de col·laboració entre FEFAC i CaixaBank.  
› Acord amb Infojobs per ajudar a buscar personal per a la farmàcia.  
› Acord amb Mystery Shopper o ‘comprador misteriós’, una empresa que 

avalua la qualitat de l’atenció prestada per les oficines de farmàcia als 
seus clients. 

› Empresa de seguretat Covert Security, que realitza estudis gratuïts sobre la 
situació i necessitats de la farmàcia respecte la seva seguretat. 

› La col·laboració amb Assertis permet facilitar a les oficines de farmàcia el 
compliment de la normativa sobre protecció de dades. 

› Conveni amb AMC, experts en programació, manteniment i allotjament de 
pàgines web. 

› Eco Schredder: Especialistes en destrucció documentació a domicili. 
› PG Residus: recollida i gestió de sanitaris. 
› L’acord amb l’empresa sobre prevenció de riscos laborals Geseme permet 

als associats condicions especials en els seus serveis.   
› LaForja, que treballen amb sistemes antifurt i gestió de l’efectiu. 
› Empresa de missatgeria MRW, amb condicions especials per a socis de 

l’empresarial en el seu servei per a farmàcies online, independentment del 
nombre d'enviaments mensuals que es realitzin. 

› UP3, especialistes en reparació i manteniment de portes automàtiques. 
› Viper Limp, empresa de neteja especialitzada en farmàcies. 

 

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMACIES DE CATALUNYA - FEFAC 


