
Un sector fort, una farmàcia rendible, una xarxa clau al sistema de salut

QUI SOM? 
QUÈ FEM?



SOBRE NOSALTRES
La FEFAC és l’única entitat que representa en exclusiva els interessos dels 
titulars d’oficina de farmàcia de Catalunya. 

Va néixer, ara fa 30 anys, de la unió de les quatre associacions provincials, amb 
un propòsit molt concret, la negociació del conveni col·lectiu d’oficines de 
farmàcia, tot i que amb el pas del temps ha anat adquirint una dimensió més 
àmplia i completa, donant resposta a les necessitats dels farmacèutics titulars 
en l’àmbit social, econòmic, laboral, fiscal, legal, i creant serveis útils per al 
col·lectiu en cada moment.

1977 
Neix l’AFB. Associació de Farmàcies de Barcelona. 

1980
Neix l’AGFE. Associació Gironina Farmacèutica Empresarial.

1981
Neix l’AFELL. Associació de Farmacèutics Empresaris de Lleida.

1987
Neix l’AFET. Associació de Farmacèutics empresaris de 
Tarragona.

1990
Creació de la FEFAC. El farmacèutic barceloní, Francesc de 
P. Massana, va ser el primer president.

1992
Andreu Suriol. El farmacèutic tarragoní va ser el segon 
president.

1994
Segona presidència de Francesc de P. Massana. 

1996
Josep Esteve. El farmacèutic lleidatà va ser el tercer president.

1998
Mª Teresa García. La farmacèutica tarragonina va ser la 
primera dona presidenta.

1999
Ramon Casanovas. El farmacèutic barceloní va ser escollit 
president.

2003
Segona presidència de Josep Esteve.

2004
M. Esther Fernández Cabré. La farmacèutica tarragonina 
va ser la segona dona presidenta.

2007
Segona presidència de Ramon Casanovas.

2009
Xavier Tarradas. El farmacèutic gironí va ser escollit 
president.

2011
Tercera presidència de Josep Esteve.

2013
Antoni Torres. El farmacèutic barceloní és elegit president. 

2020
30 aniversari de la FEFAC. 

2021
Fusió de les estructures de les associacions provincials 
(AFB, AGFE, AFELL i AFET).



CARTA DEL PRESIDENT

Benvolgut/da farmacèutic/a

Sóc l’Antoni Torres, president de la FEFAC. Tant la Junta Directiva com jo mateix 
som farmacèutics titulars. FEFAC és l’empresarial d’oficina de farmàcies de 
Catalunya, som l’única organització que agrupa i representa exclusivament els 
interessos dels titulars com tu, en tots aquells àmbits que ens afecten. 

A més de treballar en l’àrea de les relacions laborals, en l’econòmica i empresarial, 
la FEFAC és qui negocia el conveni col·lectiu (CC). Sabies que tant si tens més 
persones al teu equip o no, el CC t’afecta? Per tenir la força necessària en les 
negociacions, necessitem el suport del major nombre de farmacèutics titulars. 
La unió fa la força i és cabdal que hi siguem tots, independentment del tamany 
de l’oficina i de l’equip, o de si som una farmàcia de barri, rural o turística.

Cap classe de farmàcia sobreviurà sense la resta i altres models de distribució de medicaments poden implantar-se si no 
som una xarxa forta i ben consolidada. Ser soci de l’empresarial significa implicar-se i contribuir a adaptar el nostre model 
de farmàcia a les necessitats de salut de la ciutadania i del sistema de salut. Les farmàcies som agents clau d’aquest sistema 
i hem de treballar per garantir l’equitat i l’estabilitat social en l’àmbit del qual formem part, oferint la millor resposta, 
potenciant els nostres valors i alhora millorant la nostra solvència i sostenibilitat econòmica de la farmàcia per reforçar-ne 
la viabilitat, ara i en el futur.

Antoni Torres, president de FEFAC.



ELS NOSTRES VALORS 

VALOR ESTRATÈGIC DE LA FARMÀCIA 
PEL SISTEMA SANITARI

LA FARMÀCIA ÉS UNA PEÇA CLAU DEL SISTEMA 
SANITARI. 

Cal avançar cap a una major integració de la farmàcia 
en el sistema de salut. La farmàcia és una peça més de 
l’engranatge per millorar l’accessibilitat i ús correcte 

dels medicaments, així com l’adherència als tractaments, 
impulsant nous models d’atenció domiciliària.

VALOR PROFESSIONAL DELS 
FARMACÈUTICS 

LA TASCA DELS FARMACÈUTICS SUMA EN BENEFICI 
DEL PACIENT. 

El farmacèutic aporta el seu coneixement del 
medicament. A aquest coneixement expert se suma la 
capacitat de resposta, és a dir, la capacitat d’actuar 

autònomament, en qualsevol lloc, de forma immediata, 
sense esperes i sense cost afegit, aportant la màxima 

equitat en l’accés al medicament. 

VALOR SOCIAL I SOLIDARI DE LA 
FARMÀCIA

LA FARMÀCIA ÉS UN PUNT DE REFERÈNCIA PER 
CONSULTES DE SALUT I PER SITUACIONS DE RISC. 

La seva aportació sobrepassa el paper sanitari. Cal 
reconèixer aquesta tasca, impulsant els programes de 

detecció de situacions de vulnerabilitat, de prevenció de 
maltractaments i violència de gènere, de detecció del frau 

cap a persones fràgils i d’avisos de risc de desatenció. 

VALOR EMPRESARIAL 
I ECONÒMIC

El FUTUR HA DE SER SOLVENT I SOSTENIBLE I 
L’ATENCIÓ FARMACÈUTICA, ÒPTIMA. 

Cal garantir la sostenibilitat de la xarxa de farmàcies 
com a servei assistencial bàsic, potenciant la seva 

activitat, especialment en àmbits aïllats, amb mitjans 
escassos o en zones rurals, en els quals és, molt sovint, 
l’únic establiment sanitari i assistencial, i on en molts 

casos la seva viabilitat està compromesa.



SERVEIS FEFAC

BORSA DE TREBALL FORMACIÓ 

7 de cada 10 farmàcies troben 
personal a través de FEFAC. 

T’ajudem a aconseguir el candidat 
ideal a través de la Borsa de 

Treball de FEFAC o facilitant-te 
la possibilitat de publicar el teu 
propi anunci. I si el que busques 

és personal en pràctiques, et 
posem en contacte amb candidats 
de diverses escoles que ofereixen 

aquesta opció formativa (FP Dual).

La FEFAC organitza al llarg 
de l’any sessions i jornades 
per a titulars relacionades 

amb aspectes laborals, fiscals 
i legals. A més, FEFAC té 

acords amb escoles, empreses 
i col·laboradors en matèria 

formativa per oferir cursos a 
preus especials al teu equip.

La newsletter diària de la 
FEFAC és un servei bàsic per 
a tot associat, imprescindible 

per assabentar-se de les 
informacions més rellevants del 

sector farmacèutic i del món 
sanitari. 

Una newsletter pensada 
exclusivament per als titulars 

d’oficina de farmàcia de 
Catalunya.

BORSA DE TREBALL FORMACIÓ NEWSLETTER DIÀRIA



DISSIMULA LA 
FALTA DE CABELL
EN 30 SEGONS!

Les fibres capil·lars s’uneixen al 
cabell, dissimulen la calvície i 
aporten densitat i volum

Producte 100% natural, 
dermatològicament provat

Totalment indetectable

Resistent al vent, pluja o suor

Serveix tant per a homes com per a dones

La Central del Cabell
Ctra. de Vic, 52 bx Manresa
Tel.: 93 877 25 35 // Whatsapp: 608 10 95 18
www.kmax.cat  |   info@guismunt.com

SERVEIS FEFAC

ESPAI COVID-19 ASSESSORAMENT

FEFAC realitza un gran esforç per 
analitzar, interpretar i sintetitzar 
al seu web l’allau d’informació, 
normativa sanitària, laboral i 

econòmica, així com informació 
de caràcter tècnic a partir 

d’informacions de Salut, Protecció 
Civil, PIMEC, Sanitat, Aemps, OMS 

i FIP, entre d’altres.

Dubtes amb el conveni col·lectiu, la confecció de nòmines, 
cotitzacions de la seguretat social i tramitació dels contractes 
de treball?
L’assessor laboral de la FEFAC, Consultoria y Estudio Legal, t’ajuda. 

Necessites ajuda amb les teves declaracions fiscals?
Et recomanem l’assessoria fiscal Buxaderas. 

Quins són els requisits legals per obrir una farmàcia? Quins 
productes pots dispensar? Pots vendre medicaments online?
L’assessoria legal ARCO respon.

Com a farmàcia has d’aplicar la normativa de protecció de 
dades personals?
Assertis o Tres60 Consultores et poden assessorar. 

Pensant a fer una pàgina web o un e-commerce?
AMC Gestión és la solució. 

Vols demanar un ajut o una subvenció?
El Departament de Subvencions de FEFAC està al dia de totes les 
convocatòries i terminis dels ajuts i subvencions per proporcionar 
assessorament  gratuït i de qualitat als associats. 



Proyectos Gratuitos
Sin Compromiso
Llave en mano

www.teknocons.com
T. 640 326 812

Reformas de Farmacia

PROVEÏDORSESPAIS D’OPINIÓ I PARTICIPACIÓ

FEFAC té signats convenis de 
col·laboració amb empreses 
proveïdores de productes i 
serveis per oferir als socis 

descomptes i preus especials. 
Totes elles de provada vàlua i 

professionalitat. 
Art i decoració; assessories; 
aplicacions mòbils; borsa de 
treball; disseny, màrqueting, 

publicitat, comunicació i 
pàgines web; estudis de 
mercat i gestió de preus; 
formació per farmàcies; 

finançament i assegurances; 
mampares i pantalles de 
protecció; mascaretes; 

missatgeria; mistery shopper; 
neteja, recollida i gestió 

de residus; serveis mèdics i 
prevenció de riscos laborals; 
sistemes de control d’accés; 
subministraments i vestuari 

per a professionals.

• Conveni Col·lectiu: a l’hora de negociar, FEFAC consulta als socis sobre 
quines millores introduirien en el següent conveni, de manera que es tenen 
en compte les necessitats dels titulars. Periòdicament, s’organitzen reunions 
per explicar les novetats dels convenis signats i demanar l’opinió dels 
titulars d’oficina de farmàcia. 

• Notícies del sector: els socis de la FEFAC poden accedir a la intranet per 
comentar notícies, realitzar suggeriments i proposar temes. 

• Semàfor del soci: en aquesta secció posem un color verd, ambre o vermell 
a iniciatives, entitats, laboratoris, personalitats, etc. suggerides pels socis, 
que hagin fet alguna acció que ens sembli més o menys encertada. 

• Enquestes: la FEFAC demana periòdicament la participació dels 
farmacèutics en enquestes que ens ajuden a millorar. 

• Esmorzars FEFAC: reunions de farmacèutics, socis i no socis, per 
intercanviar opinions. 

• Reunions amb el president: Suggerim als farmacèutics socis la possibilitat 
de mantenir una reunió amb el president de la FEFAC. 

• Atenció personalitzada: l’equip de la FEFAC atén totes les consultes dels 
associats de dilluns a divendres de 9 a 20 hores de manera personalitzada. 



C/Casanova, 84-86 Entr. 1ºC
08011 Barcelona

TELÈFON: 93 323 24 22

fefac@fefac.cat

www.fefac.cat
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Federació d’Associacions de 
Farmàcies de Catalunya


