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Em complau presentar-

te la Memòria integrada 

de fedefarma de l’any 

2020. En ella, pots 

consultar els principals 

indicadors de la nostra 

activitat i creixement, 

fruit de la confiança 

de tots els socis de la 

cooperativa. 

El 2020 és un any que 

guardarem a la memòria 

per la situació excepcional i els moments complicats 

que vam viure. L’elaboració de la Memòria integrada de 

la cooperativa de 2020 ha estat un exercici de reflexió 

i transparència sobre el nostre desenvolupament, 

lògicament molt lligat a aquest context. 

Això ha suposat recordar com ha sigut un any de 

solidaritat; i de ser capaços d’adaptar-nos parlant amb 

nous proveïdors, implantant nous processos i mesures i 

accelerant projectes per acompanyar la farmàcia davant 

aquest gran desafiament. 

Però, al mateix temps, destacar que ha sigut també 

un any clau en el creixement i desenvolupament de 

fedefarma gràcies a projectes que posen la farmàcia al 

centre de la innovació. 

Com la nostra proposta digital, que respon a les 

necessitats de comunicació de la farmàcia per seguir 

empoderant el canal també al món online. O projectes 

com l’MHDA, que posa en valor el farmacèutic 

comunitari, o la formació online en obert en un moment 

en el que, més que mai, calia sumar. 

En resum, en aquesta Memòria pots consultar els 

principals resultats de l’any que evidencien el nostre 

compromís amb el desenvolupament de l’activitat de 

manera sostenible i rendible; i es basen en la capacitat 

de fedefarma de transmetre valor a la farmàcia amb la 

finalitat de reforçar la seva vessant sanitària i potenciar 

la seva rendibilitat. 

Carta del president
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1.1 Qui som

A fedefarma treballem per i per a la farmàcia. 
Desenvolupem la nostra activitat al sector sanitari, 
centrant-nos en la distribució de medicaments a 
les farmàcies perquè puguin donar resposta a les 
necessitats dels seus pacients. 

Com a cooperativa de farmacèutics, la nostra activitat 

traspassa la distribució i som un partner integral de la 
farmàcia. El nostre objectiu és fomentar el seu creixement 
tant professional com empresarial. En aquest sentit, 
impulsem serveis de valor centrats en el reforç i ampliació 
del seu rol sanitari i l’increment de la seva rendibilitat.

Desenvolupem serveis centrats en:

1. La cooperativa

Distribució
Solucions 
digitals

Gestió i 
dinamització 
de la farmàcia

Formació
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Magatzem de Gavà
Centre de negocis Gavà Parc 
Coneixement 7-13 Illa A31,  
08850 Gavà 
937 060 372
 

Magatzem de Terrassa
Pol. Ind. Sta. Margarida.  
Llobregat 28, 
08223 Terrassa 
937 060 372
 

Magatzem de Girona
Pol. d’Abastaments  
Mas Falgàs 16 - 28, 
17180 Vilabrareix
872 550 095
 

Magatzem de Lleida
Alcalde Porqueres 140, 
25005 Lleida
873 400 016
 

Magatzem de Reus
Av. Pere el Cerimoniós 105,  
43205 Reus 
877 990 173
 

Magatzem de Castelló
Santa Quiteria 342, 
12550 Almassora 
964 950 005
 

Magatzem de València
Pol. Ind. de Massanassa  
Braç de Pepa 10, 
46470 Massanassa
960 450 104

València

Castelló

Reus

    Terrassa
Gavà

Girona

Lleida

Ubicació estratègica en benefici de la farmàcia

Desenvolupem la nostra activitat de distribució els 365 dies de l’any, des de 7 
magatzems, als que properament s’hi sumarà la nova planta de Palau-solità i 
Plegamans. Els nostres centres logístics estan ubicats estratègicament a Catalunya 
i Comunitat Valenciana, per donar la millor cobertura a totes les farmàcies sòcies 
de Catalunya, Comunitat Valenciana, Andorra i una part d’Aragó.
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1.2 El nostre model de distribució  

La nostra activitat de distribució farmacèutica es basa 
en garantir el servei a totes les farmàcies sòcies, amb 
independència del seu perfil.

Sempre complint tots els processos de distribució, 
oferim un servei centrat en assegurar la qualitat 
del producte i cobrir les necessitats de la farmàcia 

respecte el seu pacient. Amb aquest focus treballem 
constantment per innovar i millorar de manera continua. 

Alhora, fomentem aspectes diferencials com el servei 
multizona, que posa a l’abast de tots els socis el 
vademècum de tots els magatzems, o el fet d’oferir fins 
a 4 repartiments al dia. 

Treballem en base als nivells de qualitat de la ISO 9001, 
renovada el 2020 mitjançant auditories. Seguim les 
bones pràctiques de distribució que regeix la directiva 
europea de l’any 2013, la qual proporciona una guia 
per a la distribució de medicaments. Aquesta suposa 
unes pautes a les quals cal donar compliment i com a 
garantia ens sotmetem a inspeccions.

En aquest sentit, també tenim en compte els riscos 
de les pràctiques de distribució, els quals abordem de 
manera transversal entre tots els magatzems. Alhora, 
quan s’implanta un nou procediment, es realitza una 
anàlisi orientada a preveure els possibles riscos que 
comporta per tal de controlar-los.

Distribució

41.241 
km/dia

100.504.030 
Unitats servides

Més de 

70.000 
Referències en  
vademècum

41.960 
Referències en estoc
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Palau-solità i Plegamans, logística del futur

El 2020 hem treballat en la construcció i dotació de robòtica 
del nostre nou magatzem de Palau-solità i Plegamans, que 
millorarà el servei a tots els socis de la cooperativa.

A l’estiu vam finalitzar les obres de construcció i a finals 
d’any ja teníem el 80% de la robòtica que incorpora 
implantada. En aproximadament 20.000m2 construïts, 
el nou centre incrementarà un 40% la capacitat 
productiva de fedefarma. 

La robòtica instal·lada implicarà un millor nivell de 
servei i de temps de lliurament per a la farmàcia, el 
que ajudarà a donar un servei més satisfactori als seus 
usuaris. A més, aquest nou magatzem també està 
dissenyat per connectar els laboratoris de la forma més 
eficient amb el client final, sempre tenint en compte la 
farmàcia, de manera que respondrà a les necessitats de 
tota la cadena de valor del medicament.

Aquest nou magatzem és un repte logístic, que oferirà 
nous serveis i donarà resposta a noves necessitats 
de les farmàcies, integrant de forma eficient tots els 
laboratoris partners.

Comptarem amb dispositius de preparació ràpida, 
sistemes de control i verificació de comandes, garanties 
de traçabilitat dels medicaments amb capacitat 
d’adaptació a exigències actuals i futures i disseny 
optimitzat d’acord a les normatives dels diferents 
processos (estupefaents, productes refrigerats, 
alimentació, etc), entre d’ altres.

D’aquesta manera, unim innovació i excel·lència en el 
servei de la farmàcia i donarem resposta als laboratoris 
farmacèutics, incrementant la nostra capacitat operativa 
i de creixement davant els nous reptes del sector 
farmacèutic i de la farmàcia de segle XXI.
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Altres punts en els que hem treballat per millorar en el nostre servei de distribució el 2020 són:

Hem implementat la part d’isoterma a la flota de furgonetes per garantir el manteniment 
de la cadena de fred.

1

Dins de la cadena de fred, s’ha fet que totes les càmeres frigorífiques dels centres 
logístics excepte Gavà tinguin doble motor. D’aquesta manera, si un motor es para, l’altre 
pot funcionar per mantenir els graus necessaris. 

2

Al 2020 s’ha produït un canvi en el sistema de control fotogràfic de comanda. Hem 
començat la implantació del nou sistema a Gavà, que implica una millora tecnològica que 
dona més fiabilitat i robustesa, i es tradueix en més qualitat en les entregues al soci.

3

D’altra banda, s’ha continuat fent proves en 
l’optimització de les rutes amb vista a implantar rutes 
dinàmiques, i també en relació a l’aprovisionament 

de la cooperativa. De cara al futur pròxim, busquem 
incorporar intel·ligència artificial a l’anàlisi de dades.

Palau-solità 
i Plegamans
Finalització de l’obra civil.
80% de la robòtica 
implantada 

500.000 
Unitats servides 
diàriament

5.000
Articles en 
preparació 
robotitzada

Certificació
mediambiental  
BREEAM

40%
Increment de 
la capacitat 
productiva
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1.3 Pla estratègic 

El 2020 ha donat continuïtat al Pla estratègic 2018-2021.

Processos interns

Aprofundir en l’excel·lència del 
model de negoci

Millorar l’eficiència dels processos i la 
transversalitat de l’organització

Millorar la productivitat, qualitat i 
lliurament

Client

Aconseguir un clar lideratge a Catalunya 
i posicionar la marca fedefarma com 
a líder en proposta de rendibilitat i 
aportació de valor

Incrementar el nombre de socis

Fidelitzar i augmentar la dedicació dels socis 
actuals

Reposicionar la cooperativa

Finances

Garantir un creixement rendible  
i sostenible en el temps

Incrementar la xifra de negoci

Diversificar els ingressos

Optimitzar el patrimoni de la cooperativa

Aprenentatge i creixement

Desenvolupar  
la transformació 
digital i la 
innovació

Impulsar i 
consolidar la cultura 
fedefarma d’acord 
als seus valors

Millorar l’ús 
de sistemes 
d’informació per a la 
presa de decisió dels 
socis, col·laboradors 
i proveïdors

Impulsar el 
desenvolupament 
personal i organitzatiu 
per aconseguir 
els resultats de la 
cooperativa

Pilars Pla estratègic 2018-2021

Aquests 5 pilars del Pla Estratègic posen el focus en els 10 eixos mencionats, dels quals se’n deriven 35 projectes.
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Dels resultats del 2020, destaquen els següents indicadors:

Pla estratègic 2018-2021.
Resultats de 2020

Finances 
Xifra de negoci 

734,33 M€

Innovació i Tecnologia
Comandes des de la farmàcia 

5.619.775

Descomptes cedits 
a la farmàcia

68 M€

Persones i Valors
Implantar un model de 
cultura d’empresa centrat 
en la satisfacció del soci

Comercial i Marketing
Quota de mercat a Catalunya  
i Comunitat Valenciana

24,95%

Operacions
Creixement servei multizona 

97%

Participació en empreses tecnològiques, logístiques i 
xarxes de farmàcies com XarxaFarma i Farmaciola. 

Projectes col·laboratius per al creixement de la farmàcia

En línia amb la filosofia del Pla estratègic i dels valors 
de la cooperativa, s’ha continuat desenvolupant 
iniciatives en comú amb altres cooperatives per seguir 
donant suport a la farmàcia a créixer davant els reptes 
sectorials.

En aquest sentit, només esclatar la pandèmia a l’Estat, 
es va llençar CanalFarmaciaOnline davant la necessitat 
d’accelerar la digitalització de la farmàcia: una 
plataforma que empodera el canal traslladant el consell 
farmacèutic a l’àmbit online i fomentant el tràfic cap a 
les farmàcies offline.

Aquestes aliances són fonamentals per a fedefarma, ja 
que les sinergies que se’n deriven són clau per al nostre 
objectiu d’enfortir i promoure el desenvolupament de la 
farmàcia a nivell professional i de la seva rendibilitat, i 
seguir sent capaços d’adaptar-nos a nous escenaris per 
cobrir les necessitats de la farmàcia amb els mateixos 
estàndards de qualitat. 

Alhora, durant el 2020 hem establert la nostra 
participació en empreses de diversos sectors, com ara 
tecnològiques i logístiques, i en xarxes de farmàcies 
com XarxaFarma i Farmaciola. 
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1.4 Gestió responsable dels 
recursos econòmics

Creixement consolidat

Mercat Catalunya i
Comunitat Valenciana

Creixement 
fedefarma

Som la distribuïdora que més 
creix a Catalunya i Comunitat 
Valenciana el 2020

+6%+1%

El 2020 hem tornat a ser la distribuïdora farmacèutica 
que més ha crescut a Catalunya i Comunitat Valenciana. 
Aquest increment de la quota de mercat ha suposat la 
ratificació del lideratge de la cooperativa a Catalunya i 
Castelló i la consolidació al TOP 3 de distribuïdores a la 
Comunitat Valenciana.

Aquestes dades mostren la solvència de la cooperativa, 
així com la nostra capacitat d’adaptació per ajudar la 
farmàcia, en un context que ha estat complicat per a tots. 

Alhora, són resultat de la confiança de la farmàcia en 
fedefarma, ja que impliquen que l’any 2020 les farmàcies 
sòcies van créixer un 7,6%.

Evolució quota de mercat estatal

2018 2019 2020

6,09% 6,37% 6,84%

Evolució quota de mercat Catalunya 
+ Comunitat Valenciana

2018 2019 2020

22,78% 23,67% 24,90%
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Capacitat econòmica per fer front als reptes

Aquest creixement en quota de mercat es complementa 
amb un increment de la xifra de negoci del 5,5 %, 
situant-la en els 734,3 milions d’euros, tot en un context 
marcat per la crisi del coronavirus.

Durant l’any passat, el focus de la inversió ha estat 

el projecte del nou centre logístic de Palau-solità 

i Plegamans, fonamentalment la construcció de la 

infraestructura i la instal·lació de la seva robòtica 

i tecnologia; sempre en el marc de la política de 

racionalització de les despeses de la cooperativa. 

Creixem per invertir en el futur de la farmàcia

Resultats econòmics 

Fons de maniobra 

18,93 M€Inversió 

15,89 M€

BAI 

7,52 M€Cash flow  

9,69 M€
EBITDA 

11,04 M€

734,33 milions
Xifra de negoci

Distribució dels resultats 
de l’exercici (M€)

Fons de 
reserva voluntari

1,96

Fons 
d’educació  

0,64

Fons de 
reserva obligatori  

2,47

Reserves 
repartibles  

1,3

Remuneració 
de capital  

0,71
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Els resultats econòmics de fedefarma de 2020, 

auditats com a garantia de transparència, continuen 

reforçant la solidesa de la cooperativa i mostren 

la nostra capacitat per fer front als reptes que es 

plantegen a la farmàcia i el sector. 

En aquest sentit són un reforç per continuar transferint 

valor a tots els socis, mitjançant el desenvolupament 

de serveis, defensant els seus interessos en diferents 

canals, i també a través de les reserves repartibles, 

la remuneració de capitals i el fons de formació, que 

ajuden a garantir la sostenibilitat de la farmàcia i el seu 

servei al ciutadà.

Valor econòmic creat 562.239.872 589.220.385 616.700.932 654.875.270 700.810.171 738.403.711

Xifra de negoci 557.790.539 585.061.486 612.864.036 651.089.432 696.020.639 734.326.113

Ingressos financers 1.365.031 1.543.845 1.423.184 933.667 1.591.901 1.203.498

Altres ingressos 3.084.302 2.615.054 2.413.712 2.852.171 3.197.631 2.874.101

Valor econòmic 
distribuït 548.314.579 576.032.576 603.188.157 641.483.434 683.016.985 719.480.974

Costos d’explotació 536.908.108 565.735.365 593.528.472 631.044.423 671.783.828 708.131.978

Despeses salarials 8.834.761 8.522.241 8.724.522 9.604.819 9.794.322 9.763.824

Impostos sobre 
beneficis 1.891.979 1.409.920 578.238 484.079 1.089.767 1.085.249

Despeses financeres 679.731 365.050 356.925 350.113 349.068 499.923

Valor econòmic 
retingut 13.925.293 13.088.521 8.321.073 7.052.883 10.022.915 10.745.115

Amortitzacions 2.871.250 3.535.528 3.452.138 3.262.296 3.316.535 3.712.788

Reserves 9.976.007 8.584.705 4.433.025 3.444.350 6.145.399 6.395.869

Dotació Fons educació 1.078.036 968.288 435.910 346.237 560.981 636.458

Valor econòmic 
distribuït + valor 
econòmic retingut 562.239.872 589.121.097 611.509.230 648.536.317 693.039.900 730.226.089

Equilibri 
(actius / 
fons propis)

3,26
Ràtio de solvència
(actiu / fons aliens)

1,44
Ràtio d’endeutament 
(Fons aliens / passiu) 

69,35

Ràtios econòmiques

Liquiditat general 
(actiu corrent / 
passiu corrent)

1,11
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1.5 La nostra resposta davant la COVID-19

El rol sanitari de la farmàcia, prioritat davant la COVID-19

La COVID-19 ha impactat com un context nou per a 

tothom. Des de fedefarma, com a servei essencial, 

hem mantingut la nostra activitat en tot moment 

sempre amb la prioritat de donar servei a la farmàcia 

i acompanyar-la en aquest repte. En aquest sentit, En 

cap moment vam trencar stocks de medicaments bàsics 

per a la Covid-19 com són els ibuprofens, paracetamols i 

azitromicina. 

Aquest repte ha suposat demostrar la nostra capacitat 

d’innovació i adaptació, amb exigència de rapidesa, 

flexibilitat i habilitat. Davant les necessitats generades 

per la pandèmia, hem après a parlar amb interlocutors 

que no són els habituals, hem hagut de generar nous 

processos de comprovacions de qualitat i verificació per 

garantir l’adequació de tots els productes subministrats, 

etc. I tot això amb la urgència que marcava la gravetat i 

la incertesa del moment.

La pandèmia ha tornat a posar de manifest el rol crucial 

de la farmàcia com agent sanitari més proper a la 

ciutadania. Les nostres accions s’han centrat a ajudar-la 

a fer front el repte d’estar a primera línia i mantenir la 

seva atenció farmacèutica, així com a contribuir en la 

millora del benestar de tothom en aquest marc.

Entre les principals accions empreses destaquen:

hem apropat a tots els socis eines digitals com 
CanalFarmaciaOnline i farmaoffice go, per ajudar-los 
a traslladar la farmàcia offline a l’online, de manera 
que van mantenir la comunicació i relació amb el 
pacient en el context de confinament.

Creació d’eines per la digitalització de la farmàcia:

hem facilitat a la farmàcia la possibilitat d’oferir 
encàrrecs online de productes de parafarmàcia i 
sanitaris, reduint les visites a la farmàcia i minimitzant 
els riscos per a tothom, des de les eines digitals 
desenvolupades. 

Fer possible que la farmàcia ofereixi encàrrecs online

hem liderat la provisió a farmàcies de mascaretes a 
Catalunya i la Comunitat Valenciana, de la mà de la 
Generalitat Valenciana i la Generalitat de Catalunya. 

Apropament de material de protecció per a la població

abans de la intervenció del material, hem apropat de 
manera solidària mascaretes o guants a farmàcies de 
municipis amb elevada afectació o a residències amb 
gran nivell de mortalitat, entre d’altres.

Gestió solidària del material
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Nou circuit d’entrega de MHDA

Amb l’objectiu de facilitar l’accés al medicament al 
pacient crònic i garantir-ne el compliment terapèutic, 
des de fedefarma ens hem implicat en el nou circuit de 
lliurament de Medicació Hospitalària de Dispensació 
Ambulatòria (MDHA) en farmàcies comunitàries de 
Catalunya, juntament amb la farmàcia comunitària i 
hospitalària, i els col·legis farmacèutics. 

El suport de la cooperativa a la iniciativa s’ha donat 
des del principi, impulsant tot el pilot, conscients del 

paper clau de la farmàcia al front de la reversió de la 
pandèmia, així com el seu paper sanitari de referència 
per al pacient.

Fruit del nostre compromís amb la millora del benestar 
comú, hem posat a disposició d’aquesta iniciativa la 
nostra capil·laritat i la infraestructura, adaptant processos 
i circuits per distribuir la medicació hospitalària a les 
farmàcies comunitàries, sòcies i no sòcies, perquè 
aquestes poguessin entregar al pacient el seu tractament. 

Al pacient se li entrega 
a la farmàcia més 
propera al seu domicili

29
Hospitals

Coordinat

 COF 15.128 Entregues

Nou circuit 
d’entrega de MHDA

3.239 Farmàcies
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2. Generació de valor
2.1 Innovació per a la transferència de valor  

Amb el pla estratègic actual, la cooperativa va 
incorporar la innovació com a valor propi, amb la 
determinació de promoure-la constantment com a 
eina de progrés i base del desenvolupament d’eines 
que ajuden a la farmàcia a fer front a les situacions que 
se li presentin, així com de palanca que impulsi el seu 
desenvolupament professional i empresarial. 

El 2020, marcat per la COVID-19, ha demostrat com 
la innovació ha estat vital davant de la crisi sanitària 
i social produïda. En el nostre cas, la capacitat 
d’innovació ha sigut clau per respondre a les necessitats 
de la farmàcia en el context:

· Accelerant projectes digitals i omnicanals, que han fet 
possible mantenir la comunicació amb el pacient i el 
servei, reduint riscos. 

· Apropant-li tota la tecnologia que la farmàcia 
necessita al dia a dia a través de SERTEC, divisió 
tecnològica creada el 2020. 

· Transformant la nostra proposta formativa i adaptant-la a 
nous formats i canals, que permetessin al farmacèutic 
aprendre sobre les noves necessitats de salut i gestió 
creades per la COVID-19. Per exemple, amb el cicle de 
webinars que vam llençar al mes d’abril i en obert per 
a tots els professionals de la salut. 

· Implicant-nos en projectes pioners, que reforcen el 
rol sanitari de la farmàcia, com per exemple el nou 
circuit d’entrega d’MHDA.

· Adaptant els processos interns, per donar la resposta 
necessària d’abastiment en tot moment.

· Digitalitzant les visites comercials i d’assessorament 
de retail, per tal de continuar estant al costat de la 
farmàcia en tot moment, i més en un context desafiant 
com el de la pandèmia.



17

Memòria 
integrada 2020

 L’orientació al soci,
el nostre major 

compromís

La cooperativa

Índex de 
continguts GRI

Generador
de valor

Govern 
responsable

Creixent amb el 
nostre equip humà

Responsables amb 
el medi ambient

Sobre aquest 
informe

2.2 Cooperacions que sumen
Des de la cooperativa tenim participació en diferents entitats amb la determinació de promoure iniciatives en bé 
del sector i de la farmàcia. 

Associacions en les 
que ostentem càrrecs 
en juntes directives, 
consells d’administració 
o consells rectors:

Federación de Distribuidores Farmacéuticos

Asociación Empresarial de Cooperativas Farmacéuticas

Asociación para la Promoción de la Asistencia Farmacéutica

Acofarma Distribución S.A.

Acofarma SCL (Asociación de Cooperativas Farmacéuticas, SCL)

Per decisió estratègica 
participem també en:

Asociación Nacional de Centrales de Compra y Servicio

Confederació Empresarial Multisectorial

I formem part en 
diferents comitès o 
consells de les següents 
institucions:

Consell Assessor del Cooperativisme

Comissió d’empreses del sector de la salut

Consell assessor

Comissió d’Atenció a les Persones, de Salut i Social

Finalment, materialitzem 
el nostre compromís amb 
entitats del nostre sector 
amb les quals col·laborem 
econòmicament:

Fundació Concòrdia Farmacèutica. 

Contribueix a la conservació del patrimoni històric farmacèutic.

Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. 

En col·laboració amb aquesta entitat, s’atorga el premi Federació 
Farmacèutica. 
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2.3 Implicats en el benefici directe al ciutadà

Dins el nostre compromís per contribuir activament 
a la millora de la salut i el benestar comú, participem 
activament en diverses iniciatives que aporten benefici 
a la ciutadania i al sistema de salut, al mateix temps que 
amplien l’abast sanitari de la farmàcia. 

· Hem continuat junt a la Fundació Josep Carreras, 
amb el suport de l’Organització Catalana de 
Trasplantaments (OCATT), facilitant que les farmàcies 
de Catalunya que vulguin puguin acreditar-se per ser 
punts d’informació i divulgació sobre la donació de 
medul·la òssia i punts de recollida de mostres per a la 
incorporació de nous donants al Registre de Donants 
de Medul·la Òssia (REDMO).

· Tant amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Castelló 
com amb el de València i l’Asociación Valenciana de 

Afectados de Lupus (AVALUS) hem participat de nou 

en la protecció dels pacients d’aquesta malaltia amb 

la promoció de l’accés a fotoprotectors a través de la 

farmàcia.

Alhora, altres iniciatives en les que hem mantingut la 

nostra implicació són el Programa de detecció precoç 

del càncer de còlon, el control del desproveïment i la 

difusió i retirada d’alertes sanitàries, entre d’altres. 

D’altra banda, com a cooperativa sabem la importància 

de participar activament en la millora social del nostre 

entorn. Per això, ens involucrem en diferents projectes 

socials que se centren en millorar la salut de les 

persones i ajuden a canviar la situació d’individus en risc 

d’exclusió social.

Hem tornat a renovar la nostra participació en aquesta iniciativa que dona 
suport a la investigació científica, aquesta edició destinada al finançament de 
projectes centrats en l’estudi de la COVID-19.

Col·laboració 
amb la Marató 
de TV3

Un any més, des de fedefarma ens hem suma’t a la campanya impulsada per 
Fedifar per donar suport als programes de Càritas per a persones desfavorides. 
El 2020, l’acció s’ha destinat a donar suport a persones afectades per la 
COVID-19.

Distribució  
farmacèutica, 
365 dies 
solidaris
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Per Nadal, vam donar difusió al seu catàleg de productes a totes les farmàcies 
sòcies per tal que poguessin adquirir decoració o obsequis per a la farmàcia, i 
així donar suport a l’entitat en la promoció de la defensa dels drets i la dignitat 
de les persones amb discapacitat psíquica.

Catàleg de  
productes de  
Nadal –  
Fundació  
Finestrelles

Hem contribuït a la seguretat dels col·laboradors de Càritas Diocesana Sant 
Feliu de Llobregat –CDSF mitjançant la donació de termòmetres, com a eina 
que ajuda a prevenir el contagi del nou coronavirus. 

D’altra banda, de nou hem enviat a Càritas els obsequis i regals que els nostres 
col·laboradors van rebre en període nadalenc, seguint el nostre Codi Ètic i 
Manual de Conducta.

Càritas
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2.4 Els proveïdors, els nostres aliats clau

A fedefarma sabem la importància de treballar 

de manera col·laborativa, per això considerem els 

nostres proveïdors com a partners de negoci que 

són fonamentals en el desenvolupament de la nostra 

activitat. 

En tot moment prioritzem els interessos i necessitats 

de la farmàcia i és amb aquesta idea que escollim 

els nostres partners. Al mateix temps, per la nostra 

vinculació amb el nostre entorn més proper, donem 

prioritat a proveïdors de serveis locals.

Per mantenir els nostres estàndards de qualitat en el 

nostre servei, comptem amb procediments destinats 

a verificar l’adequació dels proveïdors. Tanmateix, 

anualment avaluem els proveïdors més habituals amb 

cert impacte en la nostra activitat. Aquesta avaluació 

es fa en base a determinats criteris com la qualitat i el 

preu, i alhora es valoren positivament aspectes com 

certificacions mediambientals. 

El 2020 ha estat un any de canvis continus en la cadena 

de subministrament. Prèviament a la primera onada de 

la COVID-19 a Espanya, fedefarma no comercialitzava 

EPIS. Des de mitjans de març fins a mitjans del mes 

d’abril, la cooperativa va anar proveint-se d’EPIS a 

petita escala deguda la saturació del mercat i la manca 

de fabricació local dels equips esmentats. A partir 

del 13 d’abril, es va aconseguir un subministrament 

regularitzat. Per assegurar l’homologació de tot el 

producte, es va definir un protocol amb aquesta finalitat 

que es va anar evolucionant en funció de les necessitats 

que van anar sorgint. 

397 
Proveïdors 
de serveis  

44 
Laboratoris 
col·laboradors

737 
Laboratoris  1.178 79,6% Proveïdors de 

serveis locals
Proveïdors
totals
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2.4.1 Especial menció als laboratoris farmacèutics

Per tal de donar cobertura a les necessitats de la farmàcia, 
destinem els nostres esforços a establir relacions amb 
la indústria que garanteixin aquesta cobertura amb les 
millors condicions. Tot sempre pensant en el benefici de 
tota la cadena de valor del medicament, especialment en 
la rendibilitat de la farmàcia. 

És per això que apropem a la farmàcia els diferents nivells 

del Club fedefarma o el nostre compromís de traslladar 
tots els descomptes cedits per part de la indústria.

Aquesta relació estreta i de cooperació amb els 
laboratoris s’ha vist reflectida el 2020 en com des de 
fedefarma hem estat canalitzador per a la venda des 
dels laboratoris, en un context en el que les visites i 
desplaçaments no eren possibles.

2.276  
Farmàcies adherides 
al Club fedefarma 

68 M€  
cedits a la farmàcia en 
descomptes de la indústria. 
(10% de la xifra de negoci)

un 8%   
més que 
l’any passat.

Club 
fedefarma

Amb el suport dels nostres laboratoris partners, apropem a la farmàcia 
el Club fedefarma tres nivells diferents d’integració amb la cooperativa, 
als que el soci escull si sumar-s’hi i el nivell d’acompanyament. El 
Club fedefarma s’enfoca a ajudar a la farmàcia a maximitzar la seva 
rendibilitat, acostant, a més, serveis per diferenciar-se.
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Tanmateix hem mantingut l’acompanyament amb 

formació amb el Cicle d’Especialització Natural.

Al mateix temps, l’any passat hem posat les bases per 

promoure les categories d’ortopèdia i veterinària. 

Sobre ortopèdia hem començat a treballar per crear un 

catàleg complet per a la farmàcia que l’ajudi en l’atenció 

de les consultes relacionades, formació adaptada, i 

incorporar un vademècum de productes d’aquesta 

categoria que s’adapti a las necessitats de cada farmàcia 

sòcia en funció de la seva maduresa en aquesta.

La veterinària és una categoria que és una oportunitat 

específica per a les farmàcies, la qual manté un 

increment sostingut del 10% anual. Pel que fa a aquesta 

categoria, hem fet un canvi d’estratègia i s’ha començat 

a treballar per donar a la farmàcia una proposta global 

que incorpora un ampli vademècum, campanyes amb 

accions de dinamització i formació relacionada. 

Producte 
natural

210  
laboratoris

10.021  
referències

Impuls a l’especialització de la farmàcia en categories en auge

Seguint amb la línia de treball per ajudar a la 
farmàcia en l’especialització en categories en auge, 
a la cooperativa hem continuat fent créixer aquestes 
categories que són clau per a la rendibilitat de la 
farmàcia. 

Així, el 2020 hem continuat impulsant la categoria 
natural, amb els principals laboratoris de la categoria. 
Fruit d’aquest treball hem augmentat les referències 
disponibles un 6,4%, i els partners amb els que 
col·laborem un 19,3%.
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3. L’orientació al soci, el 
nostre major compromís

3.1 Vocació de servei al soci

A fedefarma treballem amb el soci al centre de 

totes les iniciatives, pensant en el desenvolupament 

de projectes que facin créixer la farmàcia a nivell 

professional i en rendibilitat. 

És amb aquest objectiu que innovem per apropar-li serveis 

i valors que facin anar a la farmàcia un pas endavant 

de les necessitats que se li van plantejant. Al mateix 

temps, som conscients del valor de la cooperativa com 

a instrument col·lectiu estratègic, implicant-nos en 

iniciatives en el seu benefici. 

3.1.1 Servei d’Atenció al Soci (SAS)

El Servei d’Atenció al Soci és un àrea clau per donar 

acompanyament diari al nostre soci. La seva activitat es 

desenvolupa els 365 dies de l’any i se centra en donar 

resposta a les consultes i dubtes que des de la farmàcia 

sòcia es plantegen, de manera personalitzada. Per 

assegurar la qualitat de l’atenció, els membres de l’equip 

disposen d’un sistema protocol·litzat que suposa una 

garantia en aquest sentit.

Alhora, per tal que la informació facilitada sigui sempre 

precisa fomentem que estigui integrat per personal 

qualificat en atenció al soci i amb formació d’auxiliar 

de farmàcia i cada any promovem la formació per 

incrementar les competències.

Servei atenció al soci (SAS) 2020

Núm. de trucades aproximades / dia 2.854

Objectiu aconseguit d’eficiència 95%
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3.1.2 Assegurem la seva satisfacció

3.1.3 Comunicació constant

En línia amb la determinació de situar el soci al centre 

de les decisions estratègiques, cada any realitzem una 

enquesta de satisfacció per tal d’assegurar que des de la 

cooperativa donem cobertura i resposta a les necessitats 

de la farmàcia en la nostra proposta. 

Es tracta d’un exercici d’avaluació i transparència que ens 

ajuda a seguir millorant de manera continua. L’enquesta 

de satisfacció de 2020 reflexa el creixement sostingut 

de la satisfacció dels nostres socis, situant la satisfacció 

global en 7,88.

La comunicació amb el nostre soci és constant 

i bidireccional per tal d’acompanyar-lo en tot 

moment. Davant el context desafiant de la 

pandèmia, hem potenciat la comunicació per 

assegurar posar a l’abast de totes les farmàcies 

sòcies tots els projectes i eines que hem 

desenvolupat per donar-les suport.

En aquest sentit, ha sigut crucial la comunicació 

digital, tenint en compte la necessitat de reduir tots 

els contactes físics. A més de ser constants en la 

nostra comunicació via newsletters i xarxes socials, 

també hem sigut transparents incorporant al web tota 

la informació relativa a la nostra actuació davant la 

COVID-19.

Alhora, per garantir que el soci comptés amb l’ajuda 

habitual de tot l’equip comercial, vam digitalitzar les 

seves visites.

Mitjana de 
satisfacció 
dels socis

Revista socifedefarma.com EsdevenimentsXarxes socials Mitjans de comunicacióEmail marketing

Canals de comunicació fonamentals

2018 

7,71

2019 

7,81

2020

7,88
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Comunicación online 2020

Núm. visites anuals al portal web corporatiu 190.225

Mitjana visites mensuals 15.852

Núm. seguidors Twitter 2.146

Tuits acumulats 262

Facebook: likes 2.226

Facebook: entrades l’any 153

Núm. seguidors Instagram 1.756

Post instagram 111

Núm. seguidors Linkedin 5.533

Post Linkedin 68

Al mateix temps, pel que fa els esdeveniments, abans 

de l’esclat de la pandèmia vam realitzar la Trobada 

fedefarma a la Comunitat Valenciana, amb el suport dels 

principals partners de la indústria, centrada en debatre 

sobre els valors de la farmàcia i els reptes digitals.

També previ a la pandèmia es va organitzar un retail tour 

a Catalunya amb l’objectiu d’apropar les farmàcies a altres 

realitats del retail i observar exemples de bones pràctiques.

Més enllà, en el context COVID-19 vam mantenir 

esdeveniments com la Cloenda en format digital, per 

tancar el cicle de webinars i presentar les novetats del 

curs. La sessió de tancament va ser oferta per la Doctora 

cum laude en Sociologia Sílvia Leal, qui va abordar el 

futur post COVID-19.
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3.2.1 Gestió i dinamització de la farmàcia

3.2 Serveis per al creixement de la farmàcia

Més enllà del nostre servei de distribució, i en 
coherència amb el nostre rol de partners de la farmàcia, 
desenvolupem serveis que posen el focus en millorar la 
competitivitat i rendibilitat de la farmàcia, i en potenciar 
el paper sanitari del farmacèutic.

Uns serveis que, alhora, de manera coherent i harmònica 
busquen construir una comunicació omnicanal de la 
farmàcia, remarcant el posicionament offline i online i 
potenciant l’experiència dels clients.

Serveis i campanyes
de salut 

693
Farmàcies adherides

Farmapremium 

1.109 
Farmàcies adherides

Suport a l’especialització 
Inversió en natural, veterinària 
i ortopèdia amb objectius de 
creixement

+ 15% 

Gestió i dinamització 
de la farmàcia

705 
Hores  
d’assessorament 

184 
Hores de 
formació 

Assessorament retail

Des de la cooperativa impulsem serveis per 
millorar la gestió i dinamització de la farmàcia, a 
través del nostre know how del canal, el retail i el 
marketing, tot potenciant el seu posicionament 
com a espai de salut referent.

En aquesta perspectiva, el 2020 hem seguit 
impulsant el servei d’assessorament en retail, 
adaptant-lo al context. En aquest sentit, es 
van substituir les visites presencials pel format 
online, mantenint l’acompanyament al soci. 
Alhora, tant la formació com l’assessorament 
es va adaptar a nivell de contingut a les 
circumstàncies del moment i les necessitats que 
presentava a la farmàcia.

Més enllà, al nostre canal de Youtube hem 
començat a oferir píndoles de retail amb consells 
que ajuden a treure-li més rendibilitat a la gestió, 
tocant temes com l’equip, les categories o els 
canals de comunicació.
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D’altra banda, per afavorir la dinamització de la farmàcia 

i la relació amb l’usuari, des de fedefarma s’ha continuat 

apropant a totes les farmàcies sòcies el programa de 

fidelització farmapremium.

Al mateix temps, s’ha mantingut la proposta de campanyes 

sanitàries centrades en consultes habituals a la farmàcia 

com a eina que impulsa la seva tasca d’educació sanitària. 

En aquest sentit, promouen bons hàbits, la prevenció com a 

garantia de salut i aspectes com l’adherència al tractament i 

el correcte ús dels medicaments, entre d’altres. També hem 

creat altres materials com infografies o pòsters per donar 

suport en aquesta atenció farmacèutica com per exemple, 

un cartell per a les farmàcies fent incís en el correcte ús de 

la mascareta i rentat de mans. 

Dia mundial
salut bucodental 
20 de març

La salut 
bucodental 
és més que 
un somriure

f

Dia mundial
migranya
12 de setembre

Perquè 
hi ha dies, 
i dies amb 
migranya

Dia mundial
salut de la dona 
28 de maig

fAllibera’t! 
Estima la 
teva salut

Dia Mundial
contra el Dolor
17 d’octubre

No t’acostumis 
al dolor.
Frena’l!

f

3.2.2 Formació

A la cooperativa entenem la formació com una 
eina de progrés de la professió i de suport per 
millorar el rendiment de la gestió. En aquesta 
perspectiva, i entenent la necessitat generada 
pel context nou de la COVID-19, hem adaptat la 
nostra proposta formativa dissenyant un cicle de 
webinars centrat en formació en temes de salut 
i de gestió relacionats amb la pandèmia, ofert 
en obert per a tots els professionals del sector a 
través del nostre canal de YouTube.

Dins del cicle s’han abordat temes com les 
vacunes de la COVID-19, l’Estudi Nacional 
Epidemiològic de la infecció per SARS-CoV2 o 
les eines de comunicació de la farmàcia.

Formació

campus fedefarma

4.815
Usuaris actius del

 
3’77/4
Nota mitjana de 
valoració dels cursos

42 
Webinars en obert 

6.745 
Visualitzacions 
dels webinars 

Incorporació de nous 
canals digitals
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Alhora, com a part del nou curs hem unificat el 

contingut del Programa de Formació Continuada (PFC) 

a Catalunya i a la Comunitat Valenciana tant per a 

farmacèutics com per a auxiliars.

Canals i formats digitals per personalitzar la proposta formativa

Col·laboració amb centres de formació referents

Dins del nou curs també, hem incorporat nous 
formats com els podcast, a través de nous canals 
de comunicació a Ivox i a Spotify. Amb aquesta 
novetat hem fet possible una oferta formativa més 
personalitzada, perquè cada soci pugui seguir formant-
se en el millor moment per a ell. 

En aquest sentit i amb aquest objectiu, hem continuat 
potenciant el campus.fedefarma.com, on els socis tenen 

accés a les formacions i tot el material relacionat, a 
més d’incorporar de forma permanent la possibilitat de 
l’streaming. 

D’altra banda, hem començat a potenciar el nostre 
canal de Youtube com a canal per a la proposta 
formativa, fent en ell accessible a tot el sector resums 
de sessions i jornades que presenten una especial 
importància per al sector. 

Durant l’any 2020, hem mantingut les relacions amb 

centres educatius de referència per contribuir de 

manera activa al desenvolupament de la professió i la 

formació dels futurs farmacèutics i els seus equips.

Aquestes col·laboracions s’han ampliat signant nous convenis, 

en aquest cas amb l’Institut MEDAC i l’Institut Bonanova.

En aquest marc, en col·laboració amb la Facultat 

de Farmàcia de la Universitat de Barcelona s’ha fet 

entrega virtualment dels Premis Concòrdia, que 

promouen els estudis de Farmàcia i Nutrició Humana 

i Dietètica, posant en valor treballs de batxillerat 

relacionats.

Alhora, hem digitalitzat les visites als nostres 

magatzems perquè els estudiants tinguin un contacte 

directe amb la realitat de la distribució i els rols dels 

farmacèutics dins de la cooperativa.

3.2.3 Solucions digitals

La innovació forma part de fedefarma i és una palanca 

de progrés en totes les iniciatives que impulsem. En 

aquest sentit, es la base de les solucions digitals que 

posem a l’abast de la farmàcia per maximitzar la seva 

rendibilitat i que pugui oferir una experiència omnicanal 

al seu pacient i usuari.
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Acceleració de la digitalització

1. Llançament 2. Llançament

Durant el 2020 hem accelerat tots els projectes de 

digitalització que ja veníem treballant per ajudar la 

farmàcia a fer front a aquest desafiament.

En aquest sentit, hem treballat per desenvolupar una 

solució omnicanal directament des de la farmàcia cap 

al seu client de proximitat a través de farmaoffice i 

farmapremium. 

També hem seguit treballant i hem consolidat un 

repositori de dades digitals que concentra informació 

de medicaments actualitzada, fiable i visual per agilitzar 

la gestió.

Al mateix temps, davant la necessitat plantejada per la 

pandèmia i el confinament, poques setmanes després 

d’iniciar-se l’Estat d’alarma vam facilitar a la farmàcia 

el seu posicionament online i plataformes amb les que 

mantenir el contacte amb el seu client prevenint riscos:

En un moment on la comunicació online era la 
via per mantenir el lligam amb el pacient, vam fer 
possible que tots els socis que volguessin tinguessin 
un web personalitzat i dinàmic amb farmaoffice go. 

Dissenyat perquè cada farmàcia traslladi el seu 
posicionament offline al canal online, el web permet 
a la farmàcia oferir contingut de salut constant, 
garantint fedefarma la dinamització creant contingut 
setmanalment per a totes les farmàcies; i també 
oferir encàrrecs online de parafàrmacia, que en 
ple confinament mantenien l’activitat comercial 
seguint les mesures de seguretat, a l’evitar cues a la 
farmàcia. 

D’aquesta manera, el 2020 ja es van digitalitzar prop 
de 700 farmàcies amb farmaoffice go.  

Projecte transversal i cooperatiu per posar de relleu 
en el món online les fortaleses de les farmàcies. 
Aquesta plataforma, dirigida al consumidor final, 
acosta al canal el consell farmacèutic professional 
i actual, facilita la cerca de farmàcies i promociona 
ofertes i novetats atraients que generen tràfic cap a 
les farmàcies offline.

Davant la prioritat d’ajudar a la farmàcia a estar 
digitalment des de l’inici de la pandèmia, només 
unes setmanes després d’iniciar-se el confinament 
vam activar a través de CanalFarmaciaOnline les 
dades de prop de 3.000 farmàcies per facilitar el 
seu posicionament online, tot i no tenir web.
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l’univers cloud intel·ligent per a la teva farmàcia tota la tecnologia al servei de la farmàcia 

Durant el 2020, s’ha treballat en SFERA, una 
plataforma que integrarà tots els aplicatius de la 
farmàcia en un mateix espai per a una gestió diària 
optimitzada, àgil i intel·ligent.

D’aquesta manera, des de la cooperativa s’han 
destinat esforços de manera especial a establir les 
bases de la primera capa d’SFERA:

· L’àrea privada del soci, més completa, intuïtiva i 
àgil, des de la que realitzar les comandes, consultes 
i gestions amb la cooperativa.

· El nou business intelligence, que analitza les dades 
de la farmàcia a través dels indicadors més útils de 
forma senzilla i visual, per maximitzar la rendibilitat.

El 2020 hem creat aquesta divisió tecnològica per 
donar a la farmàcia tot l’acompanyament en els 
serveis digitals que pot necessitar al dia a dia. Aquest 
acompanyament es basa en un servei 365 dies /any i 
centrat en un únic interlocutor.

Sertec aporta suport tècnic en hardware i software, 
la protecció i seguretat per als equips o dades de 
la farmàcia, renting d’equips, i qualsevol solució 
tecnològica que es pugui necessitar. 

3.2.4 Altres serveis  

La revista farmàcia:, centrada en ajudar el soci a fidelitzar 

el client a través dels seus continguts de salut i benestar, 

o el directori de serveis com a suport de comunicació 

són altres dels serveis que apropem a la farmàcia per 

fomentar el seu desenvolupament.

Revista 
client

Telefonia i 
ADSL

Material 
de farmàcia

Legal, RGPD
i PRL

Condicions  
financeres

Canal  
TV

Directori 
de serveis
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4. Govern responsable 
4.1 Model de gestió cooperatiu 

Com a cooperativa, la nostra activitat se centra en donar 

resposta a les necessitats dels nostres socis, propietaris 

o copropietaris d’oficina de farmàcia considerant 

els nostres valors com l’ètica, l’orientació al soci, la 

proactivitat, l’excel·lència en el servei i la innovació. 

Independentment del volum de negoci o ubicació de 

la farmàcia, qualsevol d’ells pot ser soci de fedefarma 

amb igualtat de condicions. Per tant, tots els socis tenen 

dret a participar en la realització de l’objecte social de la 

cooperativa i a elegir els càrrecs dels òrgans de govern, 

així com a ser escollits per ocupar aquests càrrecs. 

Andorra    38 socis

Girona 238 socis

Barcelona 1.558 socis

Tarragona 249 socis

Castelló 257 socis

València 407 socis

Alacant 55 socis

Osca  25 socis

Lleida 150 socis

Saragossa 3 socis

Terol 13 socis

Socis per província el 2020
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4.2. Òrgans de govern 

Consell  
Rector

President: Xavier Casas Sánchez 
Vicepresident: Francisco Carceller Martínez 
Secretària: Elisenda Casals Ximenes 
Tresorera: Francesca Iglesias Huix 
Comptadora: Lourdes Isern Cartró 
Vocal Castelló: Juan Carlos Pavía García de Leonardo 
Vocal Girona: Jordi Martínez Planas 
Vocal Gavà: Josep Mª. Magrinyà Rull 

Vocal Lleida: Esther Graus Robinat  
Vocal Reus: Lluís Escuder Monfort 
Vocal Terrassa: Francesc Bellavista Jonch 
Vocal València: Manuel Cortés Ribera 
Vocal: Xavier Millán Lafargue
Vocal: María González Valdivieso
Vocal: Santi Argelaguet Argemí

Interventors 3
Marc Montanya Dou 
Susana Domingo Navarro (fins juliol 2020) 

Anna González (a partir de juliol 2020)

Robert Simó Mas

Socis 2.993

10 5
homes dones

Durant el 2020, el govern de la cooperativa ha 
comptat amb un canvi de president després d’una 
legislatura de vuit anys. L’Assemblea General de 
socis ha escollit a Xavier Casas com a nou president 
de fedefarma substituint a Vicenç Joan Calduch. En 

quant al Consell Rector, s’ha incorporat un nou vocal 
essent un total de 15 membres. Alhora, dins d’aquest 
òrgan de govern ha causat baixa Maria Eugènia Niubò 
i han entrat a formar part Esther Graus, Francesc 
Bellavista i Xavier Millán. 

Junta consultiva
Formada per expresidents 
mentre siguin socis

Direcció General 1 David Pardo Polo
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Principals òrgans de democràcia interna 

Assemblea General

Màxim cos social de la cooperativa, està 
format per tots els socis i es reuneix 
anualment per decidir els assumptes 
clau de la gestió de fedefarma.

Consell Rector

És l’òrgan de representació, gestió i 
govern de la cooperativa. El Consell 
Rector es troba subjecte a la política 
general marcada per l’Assemblea General, 
encarregada d’elegir els seus membres.

Direcció General

Es responsabilitza de la gestió 
empresarial, així com de la tècnica 
en l’àmbit de la producció, la 
comercialització i l’administració de 
l’organització.

Interventors

L’Assemblea escull tres interventors 
encarregats de revisar les operacions 
socials i la gestió econòmica de la 
cooperativa.

Junta Consultiva 

Integrada per tots els expresidents 
mentre siguin socis, estudia i assessora 
sobre aquells assumptes que el Consell 
Rector i els interventors creuen necessari 
remetre per a la seva consideració.

Vocalies de zona 

Són els representants dels diferents 
centres d’activitat i contribueixen a 
facilitar que els òrgans de govern 
coneguin les expectatives i les 
necessitats de tots els socis.
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L’estructura organitzativa de la cooperativa depèn de Direcció General i compta amb diferents àrees:

Consell Rector

Direcció General

Administració 
i Finances 

Desenvolupament 
Comercial amb la 

Indústria

ComercialOperacions Persones i 
Valors i SAS

Tecnologia 
i Innovació

Organigrama a data 31 de desembre de 2020.

Marketing Retail
i Formació 
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4.3 Cultura ètica i de lluita contra la corrupció

Des de fedefarma s’han posat en marxa diferents 
mesures que consoliden el desenvolupament de la 
nostra activitat de manera alineada amb el marc legal i 
mantenint uns fonaments d’ètica i responsabilitat. 

A la cooperativa, disposem d’un Codi Ètic i un Manual 
de Conducta, així com d’un Comitè d’Ètica que realitza 
trimestralment reunions de seguiment. Des de 2016, 
existeix un canal de denúncies per reportar qualsevol 
comportament irregular o vulneració del Codi Ètic de les 

que es tingui coneixement. El 2020, no hi ha hagut cap 
denúncia en relació a conductes inusuals o que vulnerin 
el codi ètic de la cooperativa.

Tots els col·laboradors interns de la cooperativa són 
coneixedors de les polítiques, eines i mesures, així 
com de les normes que s’alineen amb la cultura ètica 
de la cooperativa. A més, durant el 2020 la totalitat 
de la plantilla ha estat informada de les polítiques que 
regeixen l’entitat a través de la plataforma DOC9000.

4.3.1. Regulació sectorial  

La qualitat del producte es garanteix en tot moment 

gràcies a una estricte regulació de la cadena del 

medicament dins els nostres magatzems. Per fedefarma, 

és indispensable el compliment de tota normativa 

sectorial i d’aquella altra que li sigui aplicable. A més, 

realitzem un seguiment de productes en mal estat per 

detectar els errors en la cadena i establim protocols 

d’actuació per evitar que el material que no estigui en 

bones condicions entri a la cadena. Per altra banda, pel 

que fa a les bones pràctiques de distribució, assegurem 

que les comandes s’entreguin on indica l’albarà i les 

cubetes van identificades amb l’etiquetatge corresponent 

(nom de la farmàcia, direcció i número d’albarà). 

L’estricta regulació sota la qual regim la nostra activitat 

contempla també la competència deslleial i les 

pràctiques monopolistes i contra la lliure competència. 

Els inspectors del Departament de Salut revisen els 

nostres procediments i invertim els recursos necessaris 

a l’adaptació davant de qualsevol canvi legislatiu.

En cas de retirada de medicament per alertes 

sanitàries, tenim un pla d’emergència i col·laborem 

amb l’Administració per detectar xarxes il·legals de 

distribució de medicaments. 

El nostre compromís amb els nostres socis és proveir 

aquelles farmàcies sòcies que es troben a la nostra zona 

d’influència i a no dur a terme exportacions a mercats 

internacionals que puguin generar desproveïment en el 

nostre mercat i/o oficines de farmàcia.

Codi 
ètic

Manual de 
conducta

Model de prevenció i
detecció de delictes penalsGovern ètic
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5.1 Generació d’ocupació estable i de qualitat 

Per a la cooperativa, els col·laboradors interns tenen 

un paper clau per aconseguir el desenvolupament i 

acompliment dels valors de fedefarma, així com en 

ajudar a cobrir les necessitats dels socis de fedefarma. 

Per aquesta raó, treballem per potenciar les capacitats 

de cada treballador gràcies a un lloc de treball estable 

i oferint formació continuada per facilitar el creixement 

professional i personal. 

5. Creixent amb el nostre 
equip humà

90 - 50%   
Homes

1
Homes

90 - 50%   
Dones

11
Dones

180   
Total

12   
Total

Col·laboradors interns a 31 de desembre de 2020

Col·laboradors externs a 31 de desembre de 2020
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Distribució dels col·laboradors interns segons centre i gènere a 31 de desembre de 2020

Girona

Terrassa

Gavà

Reus

Castelló

València

Lleida

6  
Homes

5  
Dones

11  
Total

2  
Homes

3  
Dones

5  
Total

7  
Homes

7  
Dones

14  
Total

2  
Homes

1  
Dones

3  
Total

6  
Homes

6  
Dones

12  
Total

13  
Homes

4  
Dones

17  
Total

118  
Total

54  
Homes

64  
Dones

fedefarma compta amb un total de 180 col·laboradors. 
Al mateix temps, un 98,3% dels col·laboradors compta 
amb contracte indefinit. Tots els col·laboradors interns 
de fedefarma estan coberts pel conveni col·lectiu propi 
del que disposa la cooperativa i es mantenen en vigor els 
pactes estatutaris signats l’any 2018. 

Els col·laboradors interns són clau per oferir un bon 
servei al soci i, arran del nostre compromís amb la 

transparència, s’ha potenciat la comunicació interna a 

través de l’email de fedealdia. És el mitjà de comunicació 

emprat per informar internament a tots els col·laboradors 

de canvis organitzatius, persones que s’incorporen o 

deixen fedefarma, canvis en l’activitat, entre d’altres. 

Com a novetat, el departament de màrqueting envia 

les newsletters externes prèviament als col·laboradors 

interns per mantenir-los informats de tota l’activitat. 
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Distribució de col·laboradors interns segons el tipus de contracte a 31 de desembre de 2020

Distribució dels col·laboradors interns segons el tipus de jornada a 31 de desembre de 2020

Contracte 
indefinit

Contracte 
eventual

88  
Homes

2  
Homes

89   
Dones

1   
Dones

180  
Total

98,3%  Plantilla amb 
contracte 
indefinit

177   
Total

3   
Total

Jornada
completa

Jornada
parcial

89  
Homes

1  
Homes

86   
Dones

4   
Dones

175  
Total

97,2%  
Plantilla 
amb jornada 
completa

175   
Total

5   
Total

Durant el 2020 s’han realitzat un total de 43 noves 
incorporacions, que han ajudat a reforçar rols interns, 
així com posicions estratègiques amb perfils qualificats. 

A més, la majoria de contractes han estat dones en la 
franja d’entre els 30 i els 50 anys. 
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Noves contractacions per centre, gènere i grup d’edat | 2020*

Gavà
13  
Homes

23  
Dones

36

7  
< de 30 anys

5  
30 - 50 anys

1  
> 50 anys

10  
< de 30 anys

12  
30 - 50 anys

1  
> 50 anys

0  
Homes

1  
Dones

Lleida

1

0  
< de 30 anys

0  
30 - 50 anys

0  
> 50 anys

0  
< de 30 anys

1  
30 - 50 anys

0  
> 50 anys

Terrassa
2  
Homes

1  
Dones

3

0 
< de 30 anys

1  
30 - 50 anys

1  
> 50 anys

0  
< de 30 anys

1  
30 - 50 anys

0  
> 50 anys

Girona

2

1  
Homes

1  
Dones

0  
< de 30 anys

1  
30 - 50 anys

0  
> 50 anys

0  
< de 30 anys

1  
30 - 50 anys

0  
> 50 anys

València

1

1  
Homes

26  
Total dones

0  
Dones

0  
< de 30 anys

1  
30 - 50 anys

0  
> 50 anys

0  
< de 30 anys

0  
30 - 50 anys

0  
> 50 anys

*Centres de treball sense contractacions al 2020: Reus i Castelló.

43  
Total

17  
Total homes 17  

Total 
< de 30 anys

23  
Total
30 - 50 anys

3  
Total 
> 50 anys
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Baixes voluntàries per centre, gènere i grup d’edat | 2020*

*Centres de treball sense baixes voluntàries al 2020: Terrassa, Reus, Castelló i València.

Gavà
4  
Homes

6  
Dones

10
Baixes

1  
< de 30 anys

3  
30 - 50 anys

0  
> 50 anys

6  
< de 30 anys

0  
30 - 50 anys

0  
> 50 anys

Lleida
0  
Homes

1  
Dones

1
Baixes

0  
< de 30 anys

0  
30 - 50 anys

0  
> 50 anys

1  
< de 30 anys

0  
30 - 50 anys

0  
> 50 anys

Girona
0  
Homes

2  
Dones

2
Baixes

0  
< de 30 anys

0  
30 - 50 anys

0  
> 50 anys

1  
< de 30 anys

1  
30 - 50 anys

0  
> 50 anys

13
Total baixes

9  
Total 
< de 30 anys

4  
Total
30 - 50 anys

0  
Total 
> 50 anys9 

Total dones

4  
Total homes

Taxa de rotació per centre | 2020*

5,56%  
Gavà

0,56%  
Lleida

1,11%
Girona

7,22%  
Total

*Centres de treball sense rotació: Terrassa, Reus, Castelló i València. 

Taxa de rotació per edat | 2020 Taxa de rotació per gènere | 2020

5%  
< de 30 anys

2,22%  
30 - 50 anys

0%  
> 50 anys

2,22%  
Homes

5%  
Dones
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5.2 Un entorn de treball segur i saludable,  
una prioritat

Des de la cooperativa s’ha vetllat per la seguretat 

dels col·laboradors interns i, degut a la situació 

d’excepcionalitat causada per la COVID-19, s’han realitzat 

un seguit de mesures preventives: 

Teletreball durant la pandèmia i l’Estat 
d’alarma, però no s’ha instaurat com a 
metodologia de treball. 

Vàrem proporcionar eines 
informàtiques (ordinadors, teclats 
etc.) a aquells treballadors que no 
en disposessin per poder realitzar 
teletreball en condicions òptimes. 

Lliurament de salvoconductes a alguns 
col·laboradors interns per poder seguir 
anant a treballar durant el període de 
confinament. 

Proveïment diari de mascaretes al 
personal de la cooperativa així com gel 
hidroalcohòlic. 

Instal·lació d’un termòmetre termogràfic 
que prenia la temperatura de manera 
anònima i creació d’un protocol d’acció 
en cas de detecció de temperatura 
elevada. Per tal de poder aïllar les 
persones que fossin positives, es van 
organitzar torns.

Limitació d’un temps prudencial de 20-
30 mins a la cantina per tal de facilitar 
la rotació i que no es concentrèssin 
més de 9 persones i s’ha habilitat 
una terrassa a l’aire lliure perquè els 
treballadors puguin dinar.
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Separació de les taules amb distància 
prudencial de metre i mig, panells de 
metacrilat entre taules i sistema de 
targetes electròniques per a les portes 
del magatzem i de la cantina.

Increment de neteja a totes les sales 
així com ventilació constant de l’espai 
de treball.

Reducció de reunions presencials i s’ha 
potenciat la utilització d’eines digitals 
per realitzar videoconferències. 

Creació d’un correu electrònic 
salut@fedefarma.com per tal de resoldre 
dubtes dels treballadors relacionats 
amb procediments d’actuació davant de 
diverses situacions provocades per la 
pandèmia. Si algun treballador ha estat 
en contacte amb una persona positiva de 
COVID-19, també s’utilitza aquest correu.

Amb la implementació de les anteriors mesures i 
gràcies al control exhaustiu portat a terme, s’ha 
aconseguit un índex de contagi inferior a l’1%. 
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Prevenció de riscos laborals

La cooperativa està molt sensibilitzada també amb 
la prevenció de riscos laborals. Cuidar de la salut i el 
benestar dels nostres col·laboradors és un objectiu 
clau de l’àrea de Persones i Valors. 

Fedefarma compta amb un servei de prevenció de 
riscos laborals extern per avaluar els riscos de les 

nostres instal·lacions i proposar accions per minimitzar 
els riscos no evitables. La cooperativa també compta 
amb un comitè de seguretat que es va crear al 2018. 

El Coordinaware és una plataforma que ens ajuda a 
garantitzar la seguretat a les nostres instal·lacions quan 
hi accedeix personal extern.

0  
Homes

1  
Dones

1
Gavà

0  
Homes

1  
Dones

1
Girona

*Centres de treball sense lesions al 2020: Terrassa, Lleida, Reus, Castelló i València.

Lesions per centre i gènere | 2020* 

0  
Total homes

2  
Lesions als 
centres

2  
Total dones

Tots els accidents han estat de caràcter lleu i no han suposat un gran impacte en el benestar dels col·laboradors 
de fedefarma. 
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5.3. Compromís amb la diversitat i la 
igualtat d’oportunitats

La igualtat forma part de la raó de ser de fedefarma, 
per això, promovem la igualtat d’oportunitats entre 
tots els col·laboradors i es treballa en propostes que 
afavoreixin la vida familiar i ajudin a mantenir una bona 
salut corporativa. Per denunciar actuacions que no 
compleixen els criteris d’igualtat i respecte, el sistema de 
Compliance inclou un canal de denúncies. 

Durant aquest any, s’ha negociat un nou conveni 
col·lectiu amb el comitè d’empresa que es preveu posar 
en pràctica el 2021. Actualment, el conveni col·lectiu de la 
cooperativa incorpora un pla d’igualtat que s’ha realitzat 
durant el 2020 i les accions es treballaran de cara a l’any 
següent com, per exemple, un protocol davant casos 
d’assetjament. 

Distribució dels membres del Consell Rector per gènere a 31 de desembre de 2020

Distribució dels membres del Consell Rector per edat a 31 de desembre de 2020

10 / 66,7%  
Homes

5 / 33,3%  
Dones

15  
Total

15  
Total

0  
< de 30 anys

7  
30 - 50 anys

8  
> 50 anys
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180  Col·laboradors totals

4  
Homes

1  
Dones

Directius
5

0  
< de 30 anys

2  
30 - 50 anys

2  
> 50 anys

0  
< de 30 anys

1  
30 - 50 anys

0  
> 50 anys

17  
Homes

14  
Dones

Comandaments
intermedis

31
0  
< de 30 anys

11  
30 - 50 anys

6  
> 50 anys

0  
< de 30 anys

10  
30 - 50 anys

4  
> 50 anys

26  
Homes

14  
Dones

Tècnics 
superiors

40
4  
< de 30 anys

10  
30 - 50 anys

12  
> 50 anys

4  
< de 30 anys

8  
30 - 50 anys

2  
> 50 anys

21  
Homes

26  
Dones

Personal 
qualificat

47
3  
< de 30 anys

9  
30 - 50 anys

9  
> 50 anys

5  
< de 30 anys

18  
30 - 50 anys

3  
> 50 anys

5  
Homes

26  
Dones

Personal 
no qualificat

31
1  
< de 30 anys

1  
30 - 50 anys

3  
> 50 anys

4  
< de 30 anys

13  
30 - 50 anys

9  
> 50 anys

17  
Homes

9  
Dones

Ajudants
26

0  
< de 30 anys

4  
30 - 50 anys

13  
> 50 anys

0  
< de 30 anys

5  
30 - 50 anys

4  
> 50 anys

Distribució dels col·laboradors interns segons grup d’edat, gènere i categoria laboral | 2020

1  
Homes

3  
Dones

4 / 2,20% 
Total i percentatge de persones 
amb diversitat funcional

Personal amb diversitat funcional
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5.4. Foment del talent i del creixement 
professional

A fedefarma, ens preocupem pel creixement 
professional i fomentem el talent dels nostres 
col·laboradors interns per tal que comptin amb les 
competències necessàries per seguir oferint el millor 
servei a a les farmàcies sòcies. Per aquest motiu, es 
realitza un pla de formació accessible a tota la plantilla 
de la cooperativa. 

El 2020, el 29,44% dels col·laboradors interns ha rebut 
formació, un total de 712 hores. Respecte l’any anterior, 
el percentatge de plantilla que s’ha format és més elevat 

tot i que el nombre d’hores lectives hagi estat inferior. El 
tipus de formacions han estat més enfocades a PRL de 
curta duració i modalitat online. 

A més, s’han reforçat les relacions amb partners externs 
que ens permeten oferir beneficis socials als nostres 
treballadors com, per exemple, el càtering subvencionat 
als centres de Gavà i Terrassa, beneficis en serveis 
mutualistes, avantatges en quotes de llar d’infants, en 
transport i en tiquets restaurant. També, es disposa de 
preus competitius en productes de parafarmàcia. 

Directius 1  
Homes

6  
Homes

0  
Dones

2  
Dones

Comandaments
intermedis

8  
Homes

11  
Homes

5  
Dones

10  
Dones

Tècnics 
superiors

Personal 
qualificat

2  
Homes

0  
Homes

8  
Dones

0  
Dones

Personal 
no qualificat

Ajudants
*Aquesta 

classificació 
de categories 
professionals 

respon als 
criteris de 

FUNDAE, no als 
d’administració 

de personal 
estrictament.

28  
Homes

25  
Dones

53 / 29,44%  
Total i percentatge de col·laboradors  
que han rebut formació

Col·laboradors que han rebut formació segons gènere i categoria laboral*
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Total d’hores de formació per col·laborador segons gènere i categoria professional*

Directius 36  
Homes

0  
Dones

160  
Homes

102  
Dones

Comandaments
intermedis

132  
Homes

125  
Dones

Tècnics 
superiors

48  
Homes

89  
Dones

Personal 
qualificat

4  
Homes

16  
Dones

Personal 
no qualificat

0  
Homes

0  
Dones

Ajudants

380  
Total homes

332  
Total dones

712 
Total hores

*Aquesta 
classificació 

de categories 
professionals 

respon 
als criteris 
FUNDAE, 

no als 
d’administració 

de personal 
estrictament.
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Seguint la política de millora continua, es realitzen 
avaluacions periòdiques al 100% dels col·laboradors per 
mantenir un creixement progressiu a la cooperativa així 
com una evolució professional de manera personalitzada. 

Els temes més destacats que s’han abordat l’any 2020 
en les formacions que hem dut a terme són sobre 
Prevenció en el lloc de treball, Màrqueting digital, 
Igualtat i Executive MBA. 

4,22  
Mitjana total 
d’hores home

3,69  
Mitjana total  
d’hores dona

3,96 
Mitjana total 
d’hores 

*Aquesta 
classificació 

de categories 
professionals 

respon als 
criteris de 
FUNDAE, 

no als 
d’administració 

de personal 
estrictament.

7,20  
Directius

0,65  
Personal no 
qualificat

8,45  
Comandaments 
intermedis

0  
Ajudants

6,43  
Tècnics 
superiors

2,91  
Personal 
qualificat

Mitjana d’hores de formació pel total de col·laboradors segons gènere i categoria 
laboral (h/col·laborador)*
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6.1 Gestió ambiental

6.2 Eficiència energètica i reducció 
d’emissions

Com a cooperativa, el compromís amb el medi ambient 
forma part de la implicació que tenim amb el territori 
i amb la comunitat en la qual treballem. Creiem que la 
nostra activitat empresarial ha de ser compatible amb la 
sostenibilitat mediambiental i, per aquesta raó, dediquem 
esforços i recursos a disminuir l’impacte en l’entorn. 

Actuem per reduir el consum energètic i les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle, incentivem la reducció i el 
reciclatge de residus i promovem una cultura de respecte 
i sensibilització envers el medi ambient entre els nostres 
grups d’interès.

Les característiques de la nostra activitat de conservació 
i distribució de medicaments impliquen un consum 
energètic, bàsicament pel que fa a la climatització dels 
nostres centres d’emmagatzematge i distribució, ja 
que els nostres productes requereixen d’un tractament 
especial de conservació, i al servei de la xarxa de vehicles 
de distribució.

Des de la cooperativa, treballem per introduir millores 
que ens permetin ser més eficients des del punt de vista 
energètic, com per exemple, renovar les maquinàries 
de climatització per altres que aportin millor eficiència 
tècnica i de sostenibilitat i seguir ampliant les plaques 
fotovoltaiques. 

6 Responsables amb el 
medi ambient
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Instal·lació de plaques solars als 
magatzems de Reus i de Palau-
solità i Plegamans.

435 kw instal·lats de plaques 
fotovoltaiques. Actualment 5 
magatzems produeixen electricitat 
a través d’aquest sistema. 

Proves amb vehicles 
híbrids endollables. 

Primer vehicle 100% elèctric 
per al departament comercial. 

Tota la compra d’energia de 
fedefarma és d’origen verd. 

*Disminueix la despesa de gasoil en un 60% respecte l’any anterior. Aquesta despesa té un comportament molt variable, ja que depèn de 
l’ompliment dels grups electrògens. 

Consum anual d’energia (GJ) 2020

Electricitat (GJ) 20.485,2

Gasoil (GJ) 21,1*

Total (GJ) 20.506,3

Durant l’any 2020 continuem aquest procés de millores amb les següents accions:
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Per tal de poder continuar treballant en la reducció de 

les emissions de gasos d’efecte hivernacle que genera 

la nostra activitat, hem tornat a fer el càlcul de la nostra 

empremta de carboni, així com un estudi sobre la 

distribució d’aquestes emissions.

2020 2020-2019

Emissions directes - Abast 1 - 262,2 -33,63%

Gasoil 1,5 -60,75%

Emissions fugitives gasos fluorats 260,8 -6,87%

Vehicles flota pròpia 0,0 -100,00%

Emissions indirectes  - Abast 2 0,0 0

Electricitat 0,0 0

Emissions indirectes - Abast 3- 3.337,3 7,12%

Distribució de producte 3.337,3 7,12%

Emissions totals 3.599,6 2,54%

Distribució emissions 2020 (%)

Emissions fugitives gasos fluorats 7,2

Gasoil 0

Vehicles flota pròpia 0

Electricitat 0

Distribució del producte 92,7 
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6.3 Gestió adequada dels residus 

Als nostres magatzems realitzem una recollida 
selectiva del plàstic, cartró i resta. Ens estem centrant 
especialment en el correcte reciclatge del cartró, que 
és la generació de residus més importants dins la 
cooperativa. Com a repte estem intentant fer separació 
del que és rebuig en orgànic, fusta i banal. Per a una 
apropiada gestió dels residus, disposem de la figura del 
gestor de residus en cadascun dels nostres centres. 

El 2020 s’ha incrementat la generació dels residus de 
plàstic i resta, per l’augment de l’activitat en els nostres 
magatzems davant el creixement de fedefarma. 
Alhora, continuem participant en el Sistema Integrat 
de Gestió de Residus (SIGRE) que permet recollir i 
eliminar selectivament els medicaments que els usuaris 
dipositen als contenidors específics col·locats a les 
farmàcies comunitàries. 

A més, hem continuat la col·laboració amb CEDiFA per 
a la gestió de les devolucions de productes caducats 
o d’alguna alerta sanitària. A fedefarma, recollim 

els medicaments i els fem arribar a la central de 
devolucions perquè faci la gestió d’acord amb el tipus 
de medicament.

Residus generats 2020

Paper i cartró (T)                  609,00

Plàstic (T) 17,90

Banals (T) 128,00

Medicaments (SIGRE) (T) 364,00
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7 Sobre aquest informe 

7.1. Anàlisi de materialitat 

Som una cooperativa de distribució farmacèutica, 

que apropa serveis de valor afegit més enllà de la 

distribució, esdevenint un partner integral i estratègic de 

la farmàcia. D’aquesta manera, oferim avantatges en la 

compra, la gestió i la venda de productes i contribuïm 

a professionalitzar el sector a través de formació 

continuada. A més, gràcies a la nostra activitat ajudem 

els socis a reforçar el seu rol sanitari per tal de millorar 

la salut de les persones, i a potenciar la rendibilitat i la 

sostenibilitat de la seva oficina de farmàcia.

Des de la cooperativa, volem integrar i respondre a 

aquells temes rellevants que afecten a la nostra societat 

i que venen definits pels nostres grups d’interès. Sabem 

que incorporar i tractar aquests temes és important per 

mantenir la gestió socialment responsable. Per aquest 

motiu, afavorim el diàleg i l’escolta amb ells de manera 

contínua. Gràcies a un taller intern amb persones clau 

de l’entitat, es van identificar i prioritzar els principals 

grups d’interès, tenint en compte l’abast i l’impacte de la 

influència de les nostres activitats sobre ells, així com la 

repercussió que les seves accions poden tenir sobre la 

capacitat d’organització i actuació de fedefarma.

Al 2019, es va realitzar una revisió dels grups d’interès 

vinculats a aquest informe: col·laboradors interns, socis, 

administració, societat, competència, etc. Aquesta 

classificació ens permet una comunicació fluida, 

bidireccional i constant mitjançant diversos canals 

de comunicació. D’aquesta, manera podem conèixer 

les seves necessitats i, així millorar contínuament els 

processos de l’organització.

7.1.1. Relació amb els grups d’interès
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Canals de comunicació

Socis
Web corporatiu, xarxes socials, serveis d’atenció al soci, revista 
del soci, jornades i esdeveniments, cursos de formació.

Proveïdors clau
Documents contractuals, correu electrònic, atenció telefònica, 
jornades sectorials

Col·laboradors interns
Correu electrònic, sessions informatives i taulers d’anuncis.

Administració
Correu electrònic, atenció telefònica, requeriments normatius i 
canals de comunicació específics.

Societat
Web corporatiu, xarxes socials, correu electrònic, atenció 
telefònica, material de les campanyes a les farmàcies i premsa.

Competència
Web corporatiu, correu electrònic, atenció telefònica i jornades sectorials.
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Elaborant la memòria integrada, des de la 
cooperativa tenim la determinació d’identificar i 
comunicar les nostres bones pràctiques en matèria 
de responsabilitat social, així com respondre  amb 
transparència als temes importants per als grups 
d’interès.

Per poder assolir-ho, és necessària la identificació 
dels aspectes i assumptes materials. Alhora, la 

present memòria està elaborada en base els nous 
estàndards del Global Reporting Initiative (GRI) i els 
principis de la norma AA1000SES d’Accountability 
per poder aportar aquesta resposta.

Els resultats de l’anàlisi de materialitat duta a 
terme a l’any 2014, així com la revisió realitzada 
posteriorment continuen sent vàlids, ja que no s’ha 
produït cap canvi operacional durant l’any reportat.

7.1.2. Identificació i anàlisi dels aspectes materials

Revisió i validació
L’equip directiu va revisar els resultats del 2014, la qual cosa es va complementar amb un 
benchmarking sectorial. Una matriu de materialitat revisada va recollir aquests resultats, incorporant 
una taula addicional on s’especifiquen els temes identificats i considerats rellevants el 2015 per 
l’equip directiu.

La finalitat és garantir que la materialitat presenta una visió encertada i equilibrada dels temes més 
rellevants per al desenvolupament sostenible i responsable en els àmbits econòmic, ambiental, social 
i de bon govern de fedefarma.

Priorització
Els aspectes materials van ser seleccionats a partir d’una doble anàlisi:

Interna: equip directiu (reunions internes) 
Externa: grups d’interès (enquesta online)

La priorització dels temes rellevants es va dur a terme mitjançant el tractament estadístic dels resultats de les 

enquestes i l’encreuament d’aquestes dades. Per prioritzar els temes, també va ser posada en consideració la 

importància dels diferents grups d’interès per a la cooperativa.

Identificació
2014: identificació dels temes potencialment rellevants per a la nostra organització. 
2015: identificació revisada a través d’un benchmarking sectorial.
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Temes materials

  Democràcia interna i participació*

  Emissions

  Salut i seguretat dels clients

  Bones pràctiques de marketing

  Desenvolupament econòmic

  Competitivitat en el mercat*

  Transparència en la gestió*

  Comportament ètic i responsable*

  Compliment normatiu: específic del sector

  Transport

  Ocupació

  Salut i seguretat laboral

  Formació i educació

  Diversitat i igualtat d’oportunitats

  Igualtat de retribució entre homes i 
dones

  Lluita contra la corrupció

  Producte i servei de qualitat

  Informació sobre els serveis als clients

  Privacitat del client

  Aigua

  Pràctiques de contractació

  Avaluació de pràctiques laborals    
dels proveïdors

  Pràctiques de competència deslleial

  Cooperació i intercooperació*

  Energia

  Recollida de productes farmacèutics*

  Conseqüències econòmiques 
indirectes

  Ús i gestió dels materials

  Avaluació ambiental dels proveïdors

  Mecanismes de reclamació ambiental

  Comunitats locals

  Avaluació de la repercussió social  
dels proveïdors

  Informació i formació sobre l’ús de 
materials perillosos*

  Exposició a riscos químics i biològics*

  Mecanismes reclamació d’impactes 
socials

  Mecanismes de reclamació de 
pràctiques laborals

  Política pública

Baixa Mitjana Alta
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Rellevància per la cooperativa

Temes econòmics Temes ambientals Temes de societat Temes de responsabilitat 
de producte

Temes de govern 
corporatiu

Temes de pràctiques 
laborals

* Assumptes no-GRI

Matriu de materialitat
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Temes materials Importància per a la cooperativa

Relacions entre l’empresa i els treballadors Alta

Efluents i residus Mitjana

Despeses i inversions ambientals Mitjana

Millora dels canals de comunicació amb els empleats* Alta

Millora de l’atenció de les reclamacions* Alta

Inversió en la millora dels serveis logístics i magatzems* Alta

Activitats formatives en el sector* Alta

Informació sobre l’ús de medicaments* Mitjana

Serveis adreçats als socis* Alta

Activitats i esdeveniments comercials* Alta

Temes identificats en la revisió
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

GRI 101 Fonaments 2016
GRI 102 Continguts bàsics generals 2016
Perfil de l'organització
102-1 Nom de 
l'organització Fedefarma, SCCL

102-2 Activitats, marques, 
productes i serveis

Fedefarma, Club fedefarma, IOfwin, Farmapremium (marca participada 
por fedefarma). Pàgines 4, 6 i 27

102-3 Ubicació de la seu 
central C/ Coneixement, 7-13 08850 Gavà, Barcelona

102-4 Localització de les 
activitats Pàgina 5

102-5 Propietat i forma 
jurídica

Fedefarma és una cooperativa i es regeix pel marc jurídic de les 
societats cooperatives.

102-6 Mercats servits Pàgina 5

102-7 Dimensió de 
l'organització Pàgines 17, 31 i 36

Aquest informe s’ha elaborat de conformitat amb els estàndards GRI: opció Essencial.

8 Índex de continguts 
de GRI

Fonaments i continguts bàsics generals
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Sobre aquest 
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

GRI 101 Fundació 2016
GRI 102 Continguts bàsics generals 2016
Perfil de l'organització

102-8 Informació 
sobre empleats i altres 
treballadors

Col·laboradors interns a 31 desembre 

2018 2019 2020
109 103 90

67 82 90

176  185 180

Percentatge distribució plantilla

2018 2019 2020
Homes 61,9% 55,7% 50%

Dones 38,1% 44,3% 50%

Col·laboradors externs a 31 de desembre

2018 2019 2020

135 54 12

Pàgines 36-40

Distribució dels col·laboradors interns 
segons centre i gènere a 31 desembre

2018 2019 2020
Gavà 111 120 118

Homes 67 63 54

Dones 44 57 54

Lleida 3 3 5

Homes 3 2 2

Dones 0 1 3

Girona 12 13 11

Homes 7 7 6

Dones 5 6 5

[segueix pàg. següent]
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

GRI 101 Fundació 2016
GRI 102 Continguts bàsics generals 2016
Perfil de l’organització

102-8 Informació 
sobre empleats i altres 
treballadors

[prové de pàg. ant.] Distribució dels col·laboradors interns 
segons centre i gènere a 31 desembre

2018 2019 2020
Terrassa 15 15 14

Homes 7 8 7

Dones 8 7 7

Reus 5 4 3

Homes 4 3 2

Dones 1 1 1

Castelló 14 13 12

Homes 9 7 6

Dones 5 6 6

València 16 17 17

Homes 12 13 13

Dones 4 4 4

Total 176 185 180

Distribució dels col·laboradors interns 
segons el tipus de contracte a 31 desembre

2018 2019 2020
% Plantilla amb
contracte indefinit 98,3% 98,4% 98,3%

Indefinit 173 182 177

Homes 107 101 88

Dones 66 81 89

Eventual 3 3 3

Homes 2 2 2

Dones 1 1 1

Total 176 185 180
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

GRI 101 Fundació 2016
GRI 102 Continguts bàsics generals 2016 
Perfil de l’organització

102-8 Informació 
sobre empleats i altres 
treballadors

Distribució dels col·laboradors interns 
segons el tipus de jornada a 31 desembre

2018 2019 2020
% Plantilla amb jornada 
completa 97,7% 98,4% 97,2%

Completa 172 182 175

Homes 107 102 89

Dones 65 80 86

Parcial 4 3 5

Homes 2 0 1

Dones 2 3 4

Total 176 185 180

102-9 Cadena de 
subministrament Pàgina 20

102-10 Canvis significatius 
en l’organització i 
la seva cadena de 
subministrament 

Buscant fer una estructura més àgil i eficient, es va decidir implantar 
una estructura més horitzontal i transversal. Amb aquest objectiu, les 
àrees de  comercial i marketing i d’innovació van deixar de tenir un 
director per tal de ser gestionades de manera més directe.

102-11 Principi o 
enfocament de precaució Pàgines 35 i 49

102-12 Iniciatives externes

Fedefarma col·labora amb diferents iniciatives de l’Administració 
Pública, principalment en l’àmbit de la millora de la salut pública. Per 
exemple, durant 2018 hem donat suport a projectes del Consell de 
Col·legis Farmacèutics de Catalunya, com la implatanció de la recepta 
electrònica (actualitzacions) i la implantació de la Targeta Sanitària 
Individual (actualitzacions). També hem donat suport a projectes de 
l’Agència Valenciana de Salut, com és el cas de la implantació del val 
d’estupefaents electrònic (actualitzacions) i el desenvolupament del 
llibre de comptabilitat d’estupefaents electrònic. Altres iniciatives 
a mencionar són el projecte DIALCAT (projecte finançat dins la 
comunitat RISC3CAT) i el programa de detecció precoç de càncer de 
còlon (Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya)
Pàgina 15

102-13 Participació en 
associacions Pàgina 17
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

GRI 101 Fundació 2016
GRI 102 Continguts bàsics generals 2016
Estratègia 
102-14 Declaració del 
màxim òrgan de govern Pàgina 2

Ètica i integritat 
102-16 Valors, principis, 
estàndards i normes de 
comportament

Pàgina 35

Govern 
102-18 Estructura de 
govern Pàgines 32-34

Participació dels grups d'interès 
102-40 Llistat de grups 
d’interès Pàgina 54

102-41 Negociació 
col·lectiva Pàgina 37

102-42 Identificar i 
seleccionar grups d’interès Pàgina 53

102-43 Enfocament per a 
la participació dels grups 
d’interès

Pàgines 53-54

102-44 Temes i 
preocupacions clau 
esmentats

Pàgina 55-57
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

GRI 101 Fundació 2016
GRI 102 Continguts bàsics generals 2016
Pràctiques per a l'elaboració d'informes
102-45 Entitats incloses 
en els estats financers 
consolidats

L’abast de la Memòria Integrada cobreix l’activitat desenvolupada 
per Federació Farmacèutica, S.Coop.C.L., mitjançant els seus centres 
logístics distribuïts per Catalunya i la Comunitat Valenciana.

102-46 Definició dels 
continguts dels informes i 
les Cobertures del tema

La cobertura precisa dels indicadors i els aspectes materials tenen 
com a objectiu plasmar el compromís adoptat amb els grups d’interès. 
Els continguts sobre l’acompliment econòmic, social i ambiental de 
l’entitat inclosos en la Memòria permeten als grups d’interès fer una 
valoració objectiva i raonable sobre l’activitat de la cooperativa en els 
àmbits esmentats.

102-47 Llista de temes 
materials Pàgines 56-57

102-48 Reexpressió de la 
informació

No hi ha hagut reformulacions de la informació facilitada en memòries 
anteriors.

102-49 Canvis en 
l'elaboració d'informes No hi ha canvis significatius en l’abast i la cobertura dels aspectes.

102-50 Període objecte de 
l'informe 2020

102-51 Data de l'últim 
informe 2019

102-52 Cicle d’elaboració 
d’informes Anual

102-53 Punt de contacte 
per a preguntes sobre 
l'informe

marketing@fedefarma.com

102-54 Declaració 
d’elaboració de l’informe 
de conformitat amb els 
estàndards GRI

Pàgina 58

102-55 Índex de continguts 
GRI Pàgines 58-88

102-56 Verificació externa El present informe no ha estat sotmès a 
verificació externa.
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes econòmics
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
GRI 103: Enfocament de gestió 2016  
Vinculat a GRI 201: Acompliment, GRI 204: Pràctiques d’adquisició, GRI 205: Lluita contra la 
corrupció, GRI 206: Competència deslleial

103-1 Explicació 
del tema material 
i la seva cobertura

Tema material Cobertura1 Implicació2

GRI 201: 
Acompliment 
econòmic

Dins i fora de l’organització 
(Intern-Fedefarma; Extern- Socis 
(accionistes), Socis (clients)

Directa i 
indirecta

GRI 204: 
Pràctiques 
d’adquisició

Dins i fora de l’organització 
(Intern-Fedefarma; Extern- 
Proveïdors)

Directa i 
indirecta

GRI 205: Lluita 
contra la corrupció

Dins i fora de l’organització 
(Intern-Fedefarma; Extern- Socis 
(accionistes), Socis (clients) i 
Proveïdors

Directa i 
indirecta

GRI 206: 
Competència 
deslleial

Dins de l’organització 
(Intern-Fedefarma)

Directa i 
indirecta

(1) Indica on es produeix l’impacte: dins de l’organització, fora de 
l’organització o dins i fora de l’organització.
(2) Indica com s’involucra de l’organització respecte a l’impacte: 
directe (l’organització ha causat directament l’impacte) o indirecte 
(l’organització està vinculada a l’impacte a través de les seves 
relacions de negoci).

103-2 Enfocament de 
gestió i components Pàgines 11, 20 i 35 

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

Fedefarma compta amb mecanismes formals de comentaris i 
propostes, queixes i reclamacions que recullen els comentaris dels 
diferents grups d’interès de totes les temàtiques econòmiques, socials 
i ambientals. Segons la qüestió, s’apliquen mesures de millora. Entre 
aquests mecanismes mencionar el canal denúncies, l’enquesta de 
clima o l’enquesta de satisfacció del soci, entre d’altres.

Temes materials
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa 

Temes econòmics
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
GRI 201: Acompliment econòmic
201-1 Valor econòmic 
directe generat i distribuït Pàgina 13

GRI 204: Pràctiques d’adquisició
204-1 Proporció de 
despesa en proveïdors 
locals

Pàgina 20

GRI 205: Lluita contra la corrupció
205-2 Comunicació 
i formació sobre 
polítiques i procediments 
anticorrupció

Pàgina 35

GRI 206: Competència deslleial
206-1 Accions jurídiques 
relacionades amb la 
competència deslleial, les 
pràctiques monopolistes 
i contra la lliure 
competència

Durant el 2020 no hem tingut reclamacions per 
competència deslleial.

omissions
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa 

Temes ambientals
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 302: Energia, GRI 305: Emissions, GRI 306: Efluents i residus

103-1 Explicació 
del tema material 
i la seva cobertura

Tema material Cobertura1 Implicació2

GRI 302: Energia Dins de l’organització (Intern-
Fedefarma) Directa

GRI 305: Emissions Dins i fora de l’organització 
(Intern-Fedefarma; Extern- Proveïdors) Directa

GRI 306: Efluents i 
residus

Dins i fora de l’organització 
(Intern-Fedefarma; Extern- Proveïdors)

Directa i 
indirecta

(1) Indica on es produeix l’impacte: dins de l’organització, fora de l’organització o dins i fora de 
l’organització.

(2) Indica com s’involucra de l’organització respecte a l’impacte: directe (l’organització ha causat 
directament l’impacte) o indirecte (l’organització està vinculada a l’impacte a través de les seves 
relacions de negoci).

103-2 Enfocament de 
gestió i components Pàgines 49-50 i 52

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

Fedefarma compta amb mecanismes formals de comentaris i propostes, queixes i reclamacions que 
recullen els comentaris dels diferents grups d’interès de totes les temàtiques econòmiques, socials i 
ambientals. Segons la qüestió, s’apliquen mesures de millora. Entre aquests mecanismes mencionar el 
canal denúncies, l’enquesta de clima o l’enquesta de satisfacció del soci, entre d’altres.

GRI 302: Energia

302-1 Consum energètic 
dins l’organització

2018 2019 2020

Electricitat (GJ) 21.840,8 20.778,7  20.485,2

Gasoil (GJ) 79,0 53,8 21,1

Total (GJ) 
Pàgina 50

21.919,7 20.832,5 20.506,3

302-4 Reducció del 
consum energètic Pàgina 50

GRI 305: Emissions

305-1 Emissions directes 
de GEI (abast 1)

2018 2019 2020

Gasoil 6,3 3,7 1,5

Emissions fugitives gasos fluorats 399,2 280,0 260,8

Vehicles flota pròpia 83,0 111,4 0

Totals 
Pàgina 51

488,5 395,1 262,2

305-2 Emissions indirectes 
de GEI al generar energia 
(abast 2)

omissions
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes ambientals
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 302: Energia, GRI 305: Emissions, GRI 306: Efluents i residus

GRI 305: Emissions

305-3 Altres emissions 
indirectes de GEI (abast 3)

2018 2019 2020

Distribució de producte 3.548,5 3.115,5 3.337,3

Emissions totals 
Pàgina 51

3.548,5 3.115,5 3.337,3

GRI 306: Efluents i residus

306-2 Residus per tipus i 
mètode d’eliminació

2018 2019 2020

Residus per tipus i mètode 
d’eliminació (T) 1.021,31 1.025,84 1118,90

Paper i cartró (T) 540,58 516,00 609,00

Plàstic (T) 6,67 15,95 17,90

Banals (T) 115,44 119,00 128,00

Medicaments 
SIGRE (T) 
Pàgina 52

358,62 374,89 364,00
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut 
i seguretat en el treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels clients, 
GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat del client

103-1 Explicació del tema 
material i la seva cobertura

Tema material Cobertura1 Implicació2

GRI 401: Ocupació

Dins i fora de 
l’organització 
(Intern-Fedefarma; 
Extern- Proveïdors)

Directa

GRI 402: Relacions 
treballador/empresa

Dins de l’organització 
(Intern-Fedefarma)

GRI 403: Salut i seguretat 
en el treball

Dins i fora de 
l’organització 
(Intern-Fedefarma; 
Extern- Proveïdors)

Directa

GRI 404: Formació i 
educació

Dins de l’organització 
(Intern-Fedefarma)

Directa i 
indirecta

GRI 405: Diversitat i 
igualtat d’oportunitats

Dins de l’organització 
(Intern-Fedefarma) Directa

GRI 414: Avaluació social 
dels proveïdors

Dins de l’organització 
(Intern-Fedefarma) Indirecta

GRI 416: Salut i seguretat 
dels clients

Fora de l’organització 
(Extern- Socis-clients)

Directa i 
indirecta

GRI 417: Màrqueting i 
etiquetatge

Dins i fora de 
l’organització 
(Intern-Fedefarma; 
Extern- Socis (clients)

Directa i 
indirecta

GRI 418: Privacitat del 
client

Fora de l’organització 
(Extern- Socis-clients) Directa

(1) Indica on es produeix l'impacte: dins de l'organització, fora de 
l'organització o dins i fora de l'organització.
(2) Indica com s’involucra de l’organització respecte a l’impacte: 
directe (l’organització ha causat directament l’impacte) o indirecte 
(l’organització està vinculada a l’impacte a través de les seves 
relacions de negoci).

103-2 Enfocament de 
gestió i components Pàgines 16, 35, 36, 41 i 45 
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Sobre aquest 
informe

Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut 
i seguretat en el treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels clients, 
GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat del client

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

Fedefarma compta amb mecanismes formals de comentaris i 
propostes, queixes i reclamacions que recullen els comentaris dels 
diferents grups d’interès de totes les temàtiques econòmiques, socials 
i ambientals. Segons la qüestió, s’apliquen mesures de millora. Entre 
aquests mecanismes mencionar el canal denúncies, l’enquesta de 
clima o l’enquesta de satisfacció del soci, entre d’altres.

GRI 401: Ocupació
Noves contractacions per centre, gènere i grup d’edat

Noves contractacions 2018 2019 2020
Gavà 27 19 36

Homes 18 6 13

<30 2 1 7

30-50 13 3 5

>50 3 2 1

Dones 9 13 23

<30 4 3 10

30-50 5 8 12

>50 0 2 1

Lleida 1 1 1

Homes 1 0 0

<30 0 0 0

30-50 1 0 0

>50 0 0 0

Dones 0 1 1

<30 0 1 0

30-50 0 0 1

>50 0 0 0

[segueix pàg. següent]
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Responsables amb 
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Sobre aquest 
informe

Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut 
i seguretat en el treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels clients, 
GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat del client
GRI 401: Ocupació

401-1 Noves  
contractacions  
d’empleats i rotació  
de personal

[prové de pàg. ant.] Noves contractacions per centre,  
gènere i grup d’edat

Noves contractacions 2018 2019 2020
Girona 0 1 2

Homes 0 0 1

<30 0 0 0

30-50 0 0 1

>50 0 0 0

Dones 0 1 1

<30 0 1 0

30-50 0 0 1

>50 0 0 0

Terrassa 1 1 3

Homes 1 1 2

<30 0 1 0

30-50 1 0 1

>50 0 0 1

Dones 0 0 1

<30 0 0 0

30-50 0 0 1

>50 0 0 0

Reus 0 0 0

Homes 0 0 0

<30 0 0 0

30-50 0 0 0

>50 0 0 0

[segueix pàg. següent]
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Sobre aquest 
informe

Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut 
i seguretat en el treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels clients, 
GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat del client
GRI 401: Ocupació

401-1 Noves  
contractacions  
d’empleats i rotació  
de personal

[prové de pàg. ant.] Noves contractacions per centre,  
gènere i grup d’edat

Noves contractacions 2018 2019 2020
Reus 0 0 0

Dones 0 0 0

<30 0 0 0

30-50 0 0 0

>50 0 0 0

Castelló 0 0 0

Homes 0 0 0

<30 0 0 0

30-50 0 0 0

>50 0 0 0

Dones 0 1 0

<30 0 0 0

30-50 0 0 0

>50 0 0 0

València 1 1 1

Homes 0 0 1

<30 0 0 0

30-50 0 0 1

>50 0 0 0

Dones 1 1 0

<30 0 0 0

30-50 1 1 0

>50 0 0 0
[segueix pàg. següent]
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Sobre aquest 
informe

Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut 
i seguretat en el treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels clients, 
GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat del client
GRI 401: Ocupació

401-1 Noves  
contractacions  
d’empleats i rotació  
de personal

[prové de pàg. ant.] Noves contractacions per centre,  
gènere i grup d’edat

Noves contractacions 2018 2019 2020
Total 30 23 43

Total Homes 20 7 17

Total Dones 10 17 26

Total <30 6 7 17

Total 30-50 21 13 23

Total >50 3 4 3

Baixes voluntàries per centre, gènere i grup d’edat

Baixes voluntàries 2018 2019 2020
Gavà 12 13 10

Homes 9 5 4

<30 4 1 1

30-50 4 4 3

>50 1 0 0

Dones 3 8 6

<30 3 4 6

30-50 0 4 0

>50 0 0 0

Lleida 1 1 1

Homes 1 1 0

<30 1 1 0

30-50 0 0 0

>50 0 0 0

[segueix pàg. següent]
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continguts GRI

Generador
de valor

Govern 
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Creixent amb el 
nostre equip humà

Responsables amb 
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Sobre aquest 
informe

Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut 
i seguretat en el treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels clients, 
GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat del client
GRI 401: Ocupació

401-1 Noves  
contractacions  
d’empleats i rotació  
de personal

[prové de pàg. ant.] Baixes voluntàries per centre, gènere i grup d’edat

Baixes voluntàries 2018 2019 2020
Lleida 1 1 1

Dones 0 0 1

<30 0 0 1

30-50 0 0 0

>50 0 0 0

Girona 1 0 2

Homes 0 0 0

<30 0 0 0

30-50 0 0 0

>50 0 0 0

Dones 0 0 2

<30 0 0 1

30-50 0 0 1

>50 0 0 0

Terrassa 0 0 0

Homes 0 0 0

<30 0 0 0

30-50 0 0 0

>50 0 0 0

Dones 0 0 0

<30 0 0 0

30-50 0 0 0

>50 0 0 0

[segueix pàg. següent]
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continguts GRI

Generador
de valor

Govern 
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Creixent amb el 
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Responsables amb 
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Sobre aquest 
informe

Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut 
i seguretat en el treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels clients, 
GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat del client
GRI 401: Ocupació

401-1 Noves  
contractacions  
d’empleats i rotació  
de personal

[prové de pàg. ant.] Baixes voluntàries per centre, gènere i grup d’edat

Baixes voluntàries 2018 2019 2020
Reus 0 0 0

Homes 0 0 0

<30 0 0 0

30-50 0 0 0

>50 0 0 0

Dones 0 0 0

<30 0 0 0

30-50 0 0 0

>50 0 0 0

Castelló 0 0 0

Homes 0 0 0

<30 0 0 0

30-50 0 0 0

>50 0 0 0

Dones 0 0 0

<30 0 0 0

30-50 0 0 0

>50 0 0 0

València 0 1 0

Homes 0 0 0

<30 0 0 0

30-50 0 0 0

>50 0 0 0

[segueix pàg. següent]



75

Memòria 
integrada 2020

 L’orientació al soci,
el nostre major 

compromís

La cooperativa

Índex de 
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Sobre aquest 
informe

Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut 
i seguretat en el treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels clients, 
GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat del client
GRI 401: Ocupació

401-1 Noves  
contractacions  
d’empleats i rotació  
de personal

[prové de pàg. ant.] Baixes voluntàries per centre, gènere i grup d’edat

Baixes voluntàries 2018 2019 2020
València 0 1 0

Dones 0 1 0

<30 0 0 0

30-50 0 1 0

>50 0 0 0

Total 13 15 13

Total Homes 10 6 4

Total Dones 3 9 9

Total <30 8 5 9

Total 30-50 4 10 4

Total >50 1 0 0

Tasa de rotació per grup d’edat

2018 2019 2020
<30 4,5% 2,70% 5%

30<>50 2,3% 5,40% 2,22%

>50 0,6% 0,00% 0%

Tasa de rotació per gènere

2018 2019 2020
Homes 5,7% 3,30% 2,22%

Dones 1,7% 4,90% 5%
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Sobre aquest 
informe

Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut 
i seguretat en el treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels clients, 
GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat del client
GRI 401: Ocupació

401-1 Noves  
contractacions  
d’empleats i rotació  
de personal

Tasa de rotació per centre

2018 2019 2020
Gavà 6,8% 6,80% 5,56%

Lleida 0,6% 0,60%  0,56%

Girona 0,0% 0,00% 1,11%

Terrassa 0,0% 0,00%  0%

Reus 0,0% 0,00%  0%

Castelló 0,0% 0,00%  0%

València 0,0% 0,00%  0%

Total 
Pàgines 39-40

7,4% 7,4% 7,22%

GRI 402: Relacions treballador/empresa
402-1 Terminis d’avís 
mínims relatius a canvis 
operacionals

El període mínim de preavís per a canvis organitzatius està supeditat 
al que marca la legislació d’aplicació, en aquest cas, l’Estatut General 
dels Treballadors.

GRI 403: Salut i seguretat en el treball
403-1 Sistema de gestió de 
la salut i la seguretat en el 
treball 

Pàgines 41-43

403-2 Identificació de 
perills, avaluació de riscos i 
investigació d’incidents

Pàgines 42-43

403-3 Serveis de salut en 
el treball Pàgines 41-42

403-4 Participació dels 
treballadors, consultes i 
comunicació sobre salut i 
seguretat en el treball

 Pàgina 43
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Sobre aquest 
informe

Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut 
i seguretat en el treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels clients, 
GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat del client
GRI 403: Salut i seguretat en el treball

403-5 Formació de 
treballadors sobre salut i 
seguretat en el treball

S’han realitzat formacions relacionades amb la COVID-19. 

403-6 Foment de la salut 
dels treballadors

Mitjançant el correu salut@fedefarma.com, s’han dut a terme, a nivell 
intern de la cooperativa,  píndoles formatives relacionades amb la salut. 

403-7 Prevenció i 
mitigació dels impactes en 
la salut i la seguretat dels 
treballadors directament 
vinculats mitjançant 
relacions comercials

Pàgina 43

403-9 Lesions per 
accident laboral

Indicadors d’accidentalitat de personal propi (acumulat de l’any)

Tipologia de lesions per gènere (acumulat de l’any)

Personal propi 2018 2019 2020
Accidents in itinere 1 3 1

Homes 1 0 0

Dones 0 3 1

Caigudes al mateix nivell 0 0 1

Homes 0 0 0

Dones 0 0 1

Lesions musculoesquelètiques 1 0 0

Homes 1 0 0

Dones 0 0 0

Total 2 3 2

[segueix pàg. següent]
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Sobre aquest 
informe

403-9 Lesions per
accident laboral.

Indicadors d’accidentalitat de personal propi (acumulat de l’any)

[prové de pàg. ant.]  Lesions per centre i gènere (acumulat de l’any)

Personal propi 2018 2019 2020
Gavà 1 3 1

Homes 1 0 0

Dones 0 3 1

Lleida 0 0 0

Homes 0 0 0

Dones 0 0 0

Girona 0 0 1

Homes 0 0 0

Dones 0 0 1

Terrassa 0 0 0

Homes 0 0 0

Dones 0 0 0

Reus 0 0 0

Homes 0 0 0

Dones 0 0 0

Castelló 0 0 0

Homes 0 0 0

Dones 0 0 0

València 1 0 0

Homes 1 0 0

Dones 0 0 0

Total 
Pàgina 43

2 3 2

Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa 

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut i seguretat en el 
treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social 
dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels clients, GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat 
del client
GRI 403: Salut i seguretat en el treball

[segueix pàg. següent]

omissions
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informe

Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut 
i seguretat en el treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels 
clients, GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat del client
GRI 403: Salut i seguretat en el treball
GRI 404: Formació i educació

404-1 Mitjana d’hores 
de formació a l’any per 
empleat

Mitjana d’hores de formació pel total de col·laboradors segons 
gènere i categoria laboral (h/col·laborador)

2018 2019 2020
Mitjana d'hores de 
formació pel total 
d'empleats segons 
gènere i categoria 
laboral (h / empleat)

10,74 9,12 3,96

Homes 9,61 7,24 4,22

Dones 12,57 11,48 3,69

Directius 64,07 13,43 7,20

Comandaments
intermedis 7,00 24,58 8,45

Tècnics
superiors 4,44 3,76 6,43

Personal
qualificat 13,91 11,69 2,91

Personal
No qualificat 15,15 0,18 0,65

Ajudants 
Pàgina 48 0,00 0,00 0

404-2 Programes per 
millorar les aptituds dels 
empleats i programes 
d’ajuda a la transició

Pàgina 48
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut 
i seguretat en el treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels 
clients, GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat del client
GRI 405: Diversitat i igualtat d’oportunitats

405-1 Diversitat en els 
òrgans de govern i 
empleats

Distribució dels membres del Consell Rector per edat a 31 desembre

2017-2018 2018-2019 2019-2020
<30 0 0 0

30-50 4 4 7

>50 10 10 8

Total 14 14 15

405-1 Diversitat en els 
òrgans de govern i 
empleats

Distribució dels membres del Consell Rector per gènere a 31 desembre

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Homes 9 9 10

% homes 64,3% 64,3% 66,7%

Dones 5 5 5

% dones 35,7% 35,7% 33,3%

Total 14 14 15

Distribució dels col·laboradors interns segons grup d’edat, gènere o categoria laboral

2018 2019 2020
Directius 7 7 5

Homes 6 6 4

<30 0 0 0

30-50 4 4 2

>50 2 2 2

Dones 1 1 1

<30 0 0 0

30-50 1 1 1

>50 0 0 0

[segueix pàg. següent]
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut 
i seguretat en el treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels 
clients, GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat del client
GRI 405: Diversitat i igualtat d’oportunitats

405-1 Diversitat en els 
òrgans de govern i 
empleats

[prové de pàg. ant.]  Distribució dels col·laboradors interns segons grup d’edat, 
gènere o categoria laboral

Comandaments intermedis 37 36 31

Homes 27 23 17

<30 0 1 0

30-50 15 11 11

>50 12 11 6

Dones 10 13 14

<30 1 2 0

30-50 5 6 10

>50 4 5 4

Tècnics superiors 25 25 40

Homes 17 16 26

<30 1 2 4

30-50 11 8 10

>50 5 6 12

Dones 8 9 14

<30 1 2 4

30-50 7 7 8

>50 0 0 2

Personal qualificat 40 52 47

Homes 29 30 21

<30 3 2 3

30-50 21 17 9

>50 5 11 9

Dones 11 22 26

<30 1 3 5

30-50 8 14 18

>50 2 5 3

[segueix pàg. següent]
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut 
i seguretat en el treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels 
clients, GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat del client
GRI 405: Diversitat i igualtat d’oportunitats

405-1 Diversitat en els 
òrgans de govern i 
empleats

[prové de pàg. ant.] Distribució dels col·laboradors interns segons 
grup d’edat, gènere o categoria laboral

2018 2019 2020
Personal no qualificat 34 33 31

Homes 8 7 5

<30 0 0 1

30-50 3 3 1

>50 5 4 3

Dones 26 26 26

<30 5 6 4

30-50 10 8 13

>50 11 12 9

Ajudants 33 32 26

Homes 22 21 17

<30 0 0 0

30-50 7 5 4

>50 15 16 13

Dones 11 11 9

<30 0 0 0

30-50 8 7 5

>50 3 4 4

Total 176 185 180



83

Memòria 
integrada 2020

 L’orientació al soci,
el nostre major 

compromís

La cooperativa

Índex de 
continguts GRI

Generador
de valor

Govern 
responsable

Creixent amb el 
nostre equip humà

Responsables amb 
el medi ambient

Sobre aquest 
informe

Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut 
i seguretat en el treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels 
clients, GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat del client
GRI 405: Diversitat i igualtat d’oportunitats

405-1 Diversitat en els 
òrgans de govern i 
empleats

Percentatges de dones per categoria laboral a 31 de desembre

2018 2019 2020
Directius 14,3% 14,3% 20%

Comandaments 
intermedis 27,0% 36,1% 45,16%

Tècnics superiors 32,0% 36,0% 35%

Personal qualificat 27,5% 42,3% 55,32%

Personal no qualificat 76,5% 78,8% 83,87%

Ajudants 
Pàgines 44-45

33,3% 34,4% 34,61%

GRI 405: Diversitat i igualtat d’oportunitats
405-2 Rati del
salari base i de la
remuneració de les
dones enfront els
homes

A nivell salarial, aquest es fixa segons conveni. Per tant, el sou de 
cada col·laborador intern ve marcat per la categoria laboral, mai 
per criteris de gènere. Així, tant homes com dones reben la mateixa 
remuneració en funció del perfil professional.

GRI 414: Avaluació social dels proveïdors

414-2 Impactes socials 
negatius a la cadena 
de subministrament y 
mesures preses

Fedefarma sol·licita tota la documentació reglamentària en relació 
amb els aspectes de contractació legal de personal i seguretat i 
salut en les seves empreses proveïdores. Les auditories específiques 
es realitzen els empleats de CTC, empresa a través de la qual la 
cooperativa externalitza part dels seus serveis de logística. El nostre 
codi ètic exposa que en la relació amb els proveïdors, valorem 
específicament aquells que comparteixen els principis del nostre 
codi ètic
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informe

Contingut estàndard 
GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Temes socials
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Vinculat a GRI 401: Ocupació, GRI 402: Relacions treballador/empresa, GRI 403: Salut 
i seguretat en el treball, GRI 404: Formació i educació, GRI 405: Diversitat i igualtat 
d’oportunitats, GRI 414: Avaluació social dels proveïdors, GRI 416: Salut i seguretat dels 
clients, GRI 417: Màrqueting i etiquetatge, GRI 418: Privacitat del client
GRI 416: Salut i seguretat dels clients
416-2 Casos 
d’incompliment 
relatius als impactes 
a la salut i seguretat 
de les categories dels 
productes i serveis

No s’ha donat cap cas d’incompliment relatiu als impactes a la salut i 
seguretat dels seus serveis durant l’any 2020 De manera sistemàtica 
s’apliquen indicadors de qualitat que aborden aspectes com la 
traçabilitat, la caducitat, la bona conservació, la temperatura, etc. per 
evitar aquests incompliments

GRI 417: Màrqueting i etiquetatge
417-1 Requeriments 
per a la informació 
i l’etiquetatge de 
productes i serveis

Pàgina 35

417-3 Casos 
d’incompliment 
relacionats amb les 
comunicacions de 
màrqueting 

No s’ha donat cap cas d’incompliment.

GRI 418: Privacitat del client
418-1 Reclamacions 
fonamentades 
relatives a violacions 
de la privacitat del 
clients i la pèrdua de 
dades del client

No s’han rebut reclamacions relatives a violacions de la privacitat dels 
clients o la pèrdua de dades dels clients.
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa 

Altres assumptes NO GRI
GRI 103: Enfocament de gestió 2016

103-1 Explicació del  
tema material i la seva 
cobertura

Tema material Cobertura1 Implicació2

Cooperació i 
intercooperació

Dins i fora de l'organització 
(Intern-Fedefarma; Extern- 
Socis (accionistes)

Directa

Transparència en 
la gestió

Dins i fora de l'organització 
(Intern-Fedefarma; Extern- 
Socis (accionistes)

Directa

Democràcia 
interna i 
participació

Dins de l'organització (Intern-
Fedefarma) Directa

Comportament 
ètic i responsable

Dins i fora de l'organització 
(Intern-Fedefarma; Extern- 
Socis (accionistes), Socis 
(clients) i Proveïdors 

Directa i indirecta

Competitivitat en 
el mercat

Dins i fora de l'organització 
(Intern-Fedefarma; Extern-
Socis (clients)

Directa

Recollida de 
productes 
farmacèutics

Dins i fora de l'organització 
(Intern-Fedefarma; Extern- 
Socis (accionistes), Socis 
(clients)

Directa i indirecta

Inversions 
estratègiques

Dins i fora de l'organització 
(Intern-Fedefarma; Extern- 
Socis (accionistes), Socis 
(clients)

Directa i indirecta

Millora dels canals 
de comunicació 
amb els 
treballadors

Dins de l'organització (Intern-
Fedefarma) Directa i indirecta

Millora de 
l’atenció de les 
reclamacions

Dins i fora de l'organització 
(Intern-Fedefarma; Extern- 
Socis (clients)

Directa 

Activitats de 
formació dirigides 
al sector

Dins i fora de l'organització 
(Intern-Fedefarma; Extern- 
Socis (accionistes), Socis 
(clients)

Directa i indirecta

omissions
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa 

Altres assumptes NO GRI
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 

103-1 Explicació del  
tema material i la seva 
cobertura

[prové de pàg. ant.]

Tema material Cobertura1 Implicació2

Serveis adreçats 
als socis

Dins i fora de l'organització 
(Intern-Fedefarma; Extern- 
Socis (accionistes), Socis 
(clients)

Directa

Accions de 
màrqueting i 
esdeveniments 
comercials

Dins i fora de l'organització 
(Intern-Fedefarma; Extern- 
Socis (accionistes), Socis 
(clients)

Directa

Consum i ús 
responsable de 
medicaments

Fora de l'organització (Extern- 
Socis (clients) Directa i indirecta 

(1) Indica on es produeix l’impacte: dins de l’organització, fora de 
l’organització o dins i fora de l’organització. 
2) Indica com s’involucra de l’organització respecte a l’impacte: 
directe (l’organització ha causat directament l’impacte) o indirecte 
(l’organització està vinculada a l’impacte a través de les seves relacions 
de negoci).

103-2 Enfocament de 
gestió i components Pàgines 4, 11, 16, 23-35, 52

103-3 Avaluació de 
l’enfocament de gestió

Fedefarma compta amb mecanismes formals de comentaris i 
propostes, queixes i reclamacions que recullen els comentaris dels 
diferents grups d’interès de totes les temàtiques econòmiques, socials 
i ambientals. Segons la qüestió, s’apliquen mesures de millora. Entre 
aquests mecanismes mencionar el canal denúncies, l’enquesta de clima 
o l’enquesta de satisfacció del soci, entre d’altres.

omissions
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Contingut estàndard GRI Pàgina / Resposta directa omissions

Altres assumptes NO GRI
GRI 103: Enfocament de gestió 2016 
Cooperació i intercooperació

Pàgina 4

Transparència en la gestió
L’Informe del Consell Rector, els comptes anuals, la proposta 
d’imputació i assignació de resultats i els plans de gestió previstos, 
entre altres documents, es presenten a tots els socis a l’Assemblea 
General, perquè en siguin coneixedors i els aprovin.

Democràcia interna i participació
Els drets i les obligacions dels socis són iguals per a tots els 
membres de l’Assemblea i queden recollits en els Estatuts de la 
cooperativa.

Comportament ètic i responsable
Pàgina 35

Competitivitat en el mercat
Pàgines 6, 11 i 16

Recollida de productes farmacèutics
Pàgina 52

Inversions estratègiques
Pàgina 11

Millora dels canals de comunicació amb els treballadors
Pàgina 41

Millora de l’atenció de les reclamacions
Pàgina 23

Activitats de formació dirigides al sector
Pàgines 27-30

Serveis adreçats als socis
Pàgines 23-30

Accions de màrqueting i esdeveniments comercials
Pàgines 24-25

Consum i ús responsable de medicaments
Pàgines 26-27




