
1. MILLORA DE LA 
VIABILITAT 
EMPRESARIAL
• Reunions amb els partits polítics 

abans de les eleccions del 14F

• Reunions amb laboratoris i companyies del 

sector: Nestlé, ISDIN, anefp, Dentaid, IQVIA

• Reunions amb el Departament de Salut 

(4 reunions 2021)

• Departament de Salut: seguiment i publicació d’informació.

• Col·legis de Farmacèutics: demanar accés a la vacuna per al 

personal de farmàcia, com a professionals sanitaris que són .

• Protecció civil: ser membres del CECAT-PROCICAT. 

Participació en 30 reunions durant 2021.

• Mossos d’Esquadra: acord per garantir la seguretat a les farmàcies.

• PIMEC:

• Informar la població a través de les farmàcies de 

l'assaig clínic de la Fundació Lluita Contra la Sida i les 

Malalties Infeccioses (FLS) - IrsiCaixa per trobar nous 

tractaments contra la COVID-19

• Amb FECASARM, patronal de l’oci nocturn, fer dels entorns de 

treball espais de molt baix risc de contagi.

· Realització de test d'antígens ràpids (TAR) de COVID-19 a les empreses 

d'arreu del territori català amb el suport de la distribució farmacèutica.

· Oferir el Pla de Viabilitat Empresarial de PIMEC als socis de la FEFAC.

· Aconseguir que les farmàcies afectades econòmicament per la COVID-19 

tinguessin accés als ajuts directes del Govern espanyol. 

Accions de FEFAC en el context de la COVID-19

3. SER MÉS ÚTILS 
ALS SOCIS

• Més del 80% de les 

farmàcies han aconse-

llat a persones que 

manifestaven símpto-

mes de la COVID-19 que 

no havien pogut accedir 

al sistema de salut.

• El 91% de les 
farmàcies han 
mantingut els llocs de treball (no han aplicat ERTO, acomiadaments o finalitzacions de contracte).

• El 76,2% dels 
farmacèutics estima 
que la crisi de la 
COVID-19 ha reforçat el 
paper de la farmàcia 
comunitària dins del 
sistema sanitari.

• El 95,6% dels 

farmacèutics han tingut 

a la seva disposició 

equips de protecció per 

a professionals 

(mascaretes, guants, 

bates d'un sol ús…).

• FEFAC desplega línies de treball per defensar el canal farmàcia 
i donar-li suport davant el desafiament de la venda online:

• Es presenta la “Guia per a la venda a distància al públic a través de llocs web de 
medicaments d’ús humà no subjectes a prescripció mèdica”, fruit del consens de 
Salut, CCFC i FEFAC.

· 7 de cada 10 farmàcies troben personal a través de la borsa de treball de FEFAC

· 55% de les sol·licituds per trobar farmacèutic cobertes

· 90% de les sol·licituds per trobar auxiliar cobertes

· + de 1.000 e-mails durant 2021

· Millorem la convalidació del títol de farmàcia no UE a través de la col·laboració 
amb PIMEC.

• Negociació del conveni col·lectiu

• + de 30 circulars dels nostres assessors enviades 
als associats sobre temes laborals, fiscals, legals, 
en matèria de TIC's i RGPD, pàgines web i 
subvencions.

• Borsa de Treball:

• Formació:  1 curs propi cada mes.  

• FEFAC i PIMEC han desenvolupat un programa formatiu per certificar les 
competències profesionals dirigit a farmacèutics i estudiants d'últims cursos.

• Proveïdors: + de 30 proveïdors 
amb serveis i preus especials

· Canal de denúncies: si una farmàcia pateix un furt o delicte de danys, desconeix la identitat 
de l’autor dels fets i no pot aportar cap data, pot tramitar la denuncia a través d’aquest canal.

· Informar de possibles estafes
· Reforçar la relació entre titulars i referents territorials de relacions amb la comunitat i grups 
de proximitat dels Mossos

Junts seguim 
fent camí!

Reconeixement de la tasca dels farmacèutics 
durant la COVID-19

Venda online

• Col·laboració amb Mossos d’Esquadra  per reforçar la seguretat de les farmàcies

• Conveni de col·laboració amb fedefarma pel 
suport del desenvolupament professional i del 
farmacèutic comunitari. 

• Acords de col·laboració amb Alliance Healthcare 
per millorar la gestió de les farmàcies i també en 
matèria de RSC.

Nous acords i col·laboracions

Àmbit 
legal

Àmbit 
formatiu

Àmbit 
comercial

Anàlisi 
d’alternatives

• Més de 10 hores de presència a la ràdio.
• Més de 250 impactes en mitjans de comunicació (generalistes i especialitzats).
• Prop de 3.000 seguidors a Twitter.
• Més de 300 notícies publicades al nostre web (70% de contingut propi).
• Newsletter diària amb informacions classificades per ordre d'importància.
• Agenda per estar sempre al dia.
• 3 números de la Revista FEFAC (1.500 exemplars cadascun).
• 25 notes de premsa durant 2021 enviades als mitjans.
• FEFAC es consolida com a font d'informació accessible i de suport en temes d'actualitat sanitària.

La farmàcia catalana s'implica en la salut de les persones amb lupus de tota Espanya
• Col·laborador: ISDIN
• Catalunya, Aragó, Astúries, Balears, Cantabria, Madrid, Granada, Jaén, Murcia, Pontevedra i Sevilla. En 2021 incorporem: Salamanca, Almeria, Castella La Manxa i Ourense.

• 1096 farmàcies participants a Espanya
• 57% de cobertura de malalts de lupus a Espanya
• Twitter: prop de 1.000 seguidors
• Facebook: més de 3.000 seguidors

2. MILLORA DEL 
POSICIONAMENT 
DE FEFAC

Frena el sol, frena el lupus

2021
Anterior

FEM MEMÒRIA... FEFAC 2021


