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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) 
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Introducció 

Durant l’any 2017, 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 a mig termini 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 

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, SEFAC, etc. 

Retard en el pagament  

Retard actual de 25 dies. Des de l’inici, es va considerar que la millor opció per 
obtenir resultats positius passava per constituir un únic front, amb el mateix discurs, per 
reclamar el cobrament de les factures. FEFAC treballa per cobrar al dia amb el 
CCFC, PIMEC i la Plataforma Multisectorial contra la morositat. El més important ha 
estat aconseguir una estabilitat i garantia en els pagaments. La PMcM ha aconseguit 
que s’aprovi una llei per acabar amb la morositat. 

L’Empresarial Actua 

Defensa del canal farmàcia 

› Pàgines web que venen medicaments: 
 

o Parafarmàcia de Gava: Denúncia davant l’Agència Catalana del Consum 
contra una parafarmàcia situada a Gavà, que té instal·lada a l’exterior del 
local una creu de malta. Octubre 2017. 

o Sephora: L’Agència Catalana del Consum incoa un expedient sancionador 
a Sephora arran d’una denúncia de FEFAC per la utilització de la creu de 
malta a l’aparador d’una de les seves botigues. Sephora la retira. Maig 
2017. 

o Hospital de Bellvitge: La unitat de Nutrició i Dietètica de l’Hospital Universitari 
de Bellvitge recomana als seus pacients que adquireixin batuts hipocalòrics 
a farmàcies online i una parafarmàcia en concret. Maig 2017. 

o Wallapop: La Unitat Central de Consum dels Mossos d’Esquadra porta a 
terme una investigació a instàncies del Departament de Salut en detectar 
la venda d’anabolitzants, Viagra i altres medicaments contra la disfunció 
erèctil i complements alimentaris amb components prohibits en el portal de 
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compravenda en internet Wallapop. Aquesta pràctica va ser detectada 
per FEFAC l’any 2015. Març 2017. 
 

› Representació de les farmàcies dins la Junta Directiva d’Autònoms PIMEC: Les 
oficines de farmàcia a partir de 2017 tenen representació dins la Junta Directiva 
d’Autònoms PIMEC. Això ha estat possible gràcies a la incorporació del 
president de FEFAC, Antoni Torres, com a membre d’aquesta Junta Directiva. Els 
treballs de PIMEC han contribuït a l’aprovació d’una llei que millora les 
condicions d’aquests treballadors, amb mesures com: 

o Els titulars de farmàcia que vulguin acollir-se a la jubilació activa, 
que actualment cobren el 50% de la pensió, percebin el 100% de la 
mateixa sense deixar de treballar. 

o Tarifa plana de la cotització de sis mesos a un any. 
o Durant el descans per maternitat, paternitat, adopció, risc durant 

l’embaràs o lactància, bonificació del 100% de la quota 
d’autònoms. 

o Les treballadores que es reincorporin a la feina durant els dos anys 
després d’haver estat mares, tindran dret a una bonificació per la 
qual la seva quota quedarà fixada en 50 euros mensuals durant el 
primer any de reincorporació al lloc de treball. 

o Els autònoms que tinguin al seu càrrec a menors de 12 anys, 
familiars fins a segon grau de consanguinitat en situació de 
dependència o amb discapacitat, i  que s’acullin a una reducció 
de jornada i siguin substituïts contractant un altre treballador, poden 
veure bonificat el 100% de la seva quota a la Seguretat Social 
durant 12 mesos. 

o Bonificació per la contractació indefinida de familiars fins al segon 
grau de consanguinitat, que consistirà en el 100% de la quota per 
contingències comuns durant un any. Reconeixement dels 
accidents de treball in itinere.  

o Ampliació del que s’anomena ‘tarifa plana’ de sis mesos a un any a 
les persones que es constitueixin com a autònoms, que pagaran 
una quota de 50 euros a la Seguretat Social durant un any. 

o Deducció de fins a 26,67 euros al dia en dietes. 
 

› Tall de la recepta electrònica: Instruccions per a la dispensació per 
contingència (juliol) FEFAC es troba en contacte amb el CCFC i els 
responsables del Servei Català de la Salut, per tal d’estar al corrent de 
l’evolució de la situació i de col·laborar en allò que sigui necessari per donar-hi 
la millor resposta possible. 

 
› Demanem a les empreses de software que adaptin els seus programes al 

cobrament de les bosses (juny). 
 

› Tal com està establert al Pla Estratègic, el paper de l’empresarial ha de ser de 
catalitzador amb la resta d’stakeholders. En aquest sentit, s’estan 
desenvolupant diverses accions: 
 

o Assajar la dispensació a oficines de farmàcia de medicaments 
hospitalaris de dispensació ambulatòria (MHDA), en la qual s’està 
treballant amb la resta de representants del sector. Reunions amb el 
CCFC, amb la consultora GOC i visita a l’Associació de Farmàcies de 
Portugal (abril). 
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o Estudiar la incorporació de les oficines de farmàcia com a punts de 
vacunació: reunions amb Administració i amb grup de treball CCFC-
SEFAC. Participació a taula de debat a Infarma. Campanya ‘la grip 
s’atura aquí’. Tasca en Comunicació, fent-hi difusió (columna a El País i 
notícies del dia). 

II. Millora del posicionament de FEFAC 

Comunicació 

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

La principal via de comunicació de FEFAC és el seu web, actualitzat diàriament. A 
continuació es mostra l’evolució del nombre de notícies publicades en els últims anys: 

 2011: 358 
 2012: 431 
 2013: 483 
 2014: 530 
 2015: 664  
 2016: 626  
 2017: 524 

Durant l’any 2017 (fins al 16 de desembre de 2017) s’han publicat al web 517 notícies i 
17 notes de premsa adreçades als mitjans de comunicació (amb una important 
presència als mitjans de comunicació, sobretot als especialitzats, en temes més 
professionals, i també als generalistes, amb temes més sanitaris). 
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Durant l’any 2017, FEFAC ha publicat tres números de la seva revista en paper. La 
Revista FEFAC està dirigida a totes les farmàcies de Catalunya, sobre actualitat del 
sector i notícies de la Federació Empresarial. 

 

   Número 5. Gener 2017             Número 6. Març 2017               Número 7. Juliol 2017 

També està present a Twitter, amb 2.139 seguidors, on s’ha donat informació dels fets 
més destacats, així com dels esdeveniments en els quals ha estat present l’empresarial. 
A part d’això, gestiona el compte de la Campanya ‘Frena el sol, frena el lupus’ 
(@FrenaSol), i la pàgina de Facebook d’aquesta iniciativa. 
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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 saludable, 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 2017 s’han publicat quatre articles 
al suplement de El Periódico i dos articles a El País Medicina: 

› El Periódico de Catalunya: 
o Sistema de Verificació de Medicaments aportarà encara més seguretat. 

Març. 
o Sistema espanyol de farmàcia té una cobertura única (nombre de 

farmàcies, accessibilitat, proximitat). Juny. 
o Seguiment a pacients polimedicats (SPD). Agost.  
o La nova configuració de Govern a Catalunya ha de permetre un impuls de 

la farmàcia integrada en el sistema (inclòs en els programes electorals). 
Desembre. 

 
› El País: 
o Paper de les farmàcies durant l’atemptat de Les Rambles. Octubre. 
o Aportació de la farmàcia en la prevenció de la grip i promoció de la 

vacunació. Desembre. 
 
Col·laboració bimensual a la revista de la distribució (Acofar): publicació d’un article 
de Gestió elaborat i signat per FEFAC. L’any 2017 s’han publicat sis articles sobre gestió 
de l’oficina de farmàcia. 
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Nou canal de Comunicació PODCAST (7 entregues). Entrevistes a: 
 Antoni Torres, president de FEFAC. Juny. 
 Joan Duran, fundador de l’AFB i expresident del COFB i el Consell. Juliol. 
 Jesús Gómez, president de la Societat Espanyola de Farmàcia Familiar i 

Comunitària. Juliol. 
 Lluís Asmarats, cap de Servei de Medicina interna i cures intensives de la Clínica 

Sagrada Família de Barcelona. Membre fundador i vicepresident de 
l’Associació Barcelona Salut. Setembre. 

 Mònica Soler, gerent del sector Salut d’AECOCC GS1 Spain. Octubre. 
 Humberto Arnés, director general de Farmaindustria. Novembre. 

Impactes en premsa. FEFAC té presència en els mitjans de comunicació, especialment 
en la premsa professional. Això s’assoleix de manera proactiva, sobretot amb la 
publicació de comunicats de premsa (17 en total, durant el 2017) que recullen les 
revistes especialitzades, i atenent les peticions dels periodistes, que sol·liciten a la 
Federació informació, declaracions, entrevistes o articles d’opinió. 
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Responsabilitat Social Corporativa 

‘Frena el sol, frena el lupus’ 

Durant el  2017, 194 farmàcies a Catalunya i 77 d’Aragó 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 Fedefarma. La iniciativa s’estén a 
Balears (68 farmàcies), Astúries (44), Sevilla província (51) i Comunitat de Madrid (25).  

 

BALEARS       SEVILLA  

  

 

 

ASTÚRIES 

 

 

 



FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE FARMACIES DE CATALUNYA - FEFAC 

Projecte ‘la farmàcia, el cor del barri’: 

Actualment hi ha 130 desfibril·ladors a tot Catalunya. La iniciativa creix a mesura que 
es compta amb patrocinadors. Destaca la vida salvada a un home el mes de juliol 
amb l’actuació del titular de la Farmàcia Sarrià, i l’ús dels DEA durant l’atemptat de les 
Rambles de Barcelona el mes d’agost. 

Col·laboració amb Oncolliga 

La Campanya Tiritas Solidarias que, amb el lema “amb el càncer, no et tallis”, 
impulsada per l’Associació de Farmàcies de Barcelona amb la col·laboració de 
Hartmann, Alliance Healthcare i Fedefarma amb l’objectiu de recollir fons destinats a 
Oncolliga va ser va ser premiada per Correo Farmacéutico com una de les millors 
iniciatives de 2016. 

 

La iniciativa també va ser exposada en forma de pòster a Infarma Solidari, un espai 
que té com a objectiu potenciar el compromís social de la professió. 
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Representació 

L’empresarial té a l’actualitat representació en les següents entitats i comissions, 
directament o a través de FEFAC: 

› Consell de Salut de les Regions Sanitàries. 
› Consell de Direcció del CatSalut. 
› Comitè de recepta electrònica CatSalut. 
› Consell General de Participació de l’Institut Català de la Salut. 
› Fundació Estudis de la Salut. 
› Junta Directiva de PIMEC. 
› Comissió de Sanitat i Laboral de PIMEC. 
› Junta Directiva d’Autònoms PIMEC. 
› Plataforma Multisectorial contra la Morositat. 
› Cambra de Comerç de Barcelona: Comissió de Salut, d’Empresaris 

Autònoms, de Formació, d’Assumptes jurídics i Fiscal. 
› Membre del patronat de la Concòrdia Farmacèutica.  

 

III.   Ser útils als socis 

Formacions i conferències 

 Conferència sobre fiscalitat en oficina de farmàcia (gener). 
 Jornada e-commerce (febrer). 
 Formació sobre serveis de Dermocosmètica (febrer). 
 Formacions Instagram i Facebook (Saludability) (juny). 
 Formacions sobre elaboració del calendari i Excel (novembre, desembre) 
 Participació a Infarma (Saps qui hi ha al darrere?) 

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). 

Destaca l’assessorament en l’àmbit del Comerç: 

 Subvencions de comerç. 

 Subvencions rehabilitació d’edificis. 

 Bonificacions en la despesa de l’aigua. 

 Informació sobre el cobrament de les bosses de plàstic. 

Una altra de les eines que ofereix l’empresarial per ajudar a millorar la gestió de les 
farmàcies és a través d’acords amb empreses proveïdores de serveis. Actualment, té 
signada una vintena d’acords. 

Borsa de treball 

Projectes en l’àmbit de la millora de la formació: formació dual i acord amb el 
Consorci per a la Formació Continuada de Catalunya.   
 


