
 
 

Jornada sobre la problemàtica de la venda online, 
telefarmàcia i servei de dietes, el 3 de novembre 

Bufete Escura organitza, amb la participació de FEFAC, aquesta trobada sobre 
aspectes normatius de destacats àmbits de la farmàcia 

Bufete Escura, especialitzat en dret farmacèutic, organitza per al pròxim 3 de 
novembre una jornada per a oficines de farmàcia en la qual hi participa FEFAC. 
L’objectiu de la mateixa és informar als farmacèutics sobre diversos assumptes amb 
important impacte sobre el sector. Tindrà lloc a l’Hotel Melià Barcelona Sarrià (Avda. 
Sarrià, 50) de 10 a 12:30 hores. 

Els temes a tractar seran la venda online de medicaments i els problemes que la 
normativa suscita, la telefarmàcia i la implantació del servei de dietes personalitzades. 
A més, Escura presentarà el seu Baròmetre, amb dades sobre la situació econòmica 
de les oficines de farmàcia. 

A continuació, us facilitem el programa de la jornada, amb el resum del contingut de 
les ponències: 

10:00h. Presentació 

› Sra. Cinta Tomàs (Tresorera d’AFB) 

› Sr. Fernando Escura (Soci-director del Bufete Escura) 

10:15 h. Novetats Legals Oficines de Farmàcia  
Presentació a càrrec de la Sra. Rocío Martín, advocada del Departament de 
Farmàcies de Bufete Escura. 

1. Venda online d’OTCs. A càrrec del Sr. Manel Rabanal, cap de Secció de 
Vigilància i Publicitat de Medicaments de la Direcció General d’Ordenació 
Professional i Regulació Sanitàries.  

Es repassaran les principals problemàtiques sorgides durant el primer any 
d’entrada en vigor de la normativa que regula la venda online de medicaments 
sense recepta. El Sr. Rabanal també explicarà què està succeint amb la venda 
irregular de medicaments a través de determinades pàgines web i quina acció està 
desenvolupant la Generalitat per perseguir aquestes conductes. 

2. Telefarmàcia. Sra. Rocío Martín 

La intermediació per fer el lliurament del medicament fora de l’oficina de farmàcia 
és una pràctica legal? A través d’aquesta ponència, esbrinarem els límits entre la 
legalitat i la il·legalitat d’aquesta pràctica que moltes empreses de serveis ofereixen 
dins la seva oferta d’enviaments a domicili. 

3. Servei de dietes personalitzades. Sra. Rocío Martin 

 



Es resoldran les següents incògnites: Quins son els paràmetres legals dels serveis 
que es poden prestar a l’oficina de farmàcia de Catalunya?  Es pot prestar un 
servei de dietes personalitzades a l’oficina de farmàcia? Pot venir un dietista a la 
farmàcia i fer tractaments de pèrdua de pes? Quins son els serveis que es poden 
oferir a la farmàcia? 
 

11:30h. Informe Econòmic del Sector de l’Oficina de Farmàcia 

› Sr. Fernando Escura (Soci-director del Bufete Escura) 

› Sra. Ana Montero (Assessora fiscal del Departament de Farmàcies de Bufete 
Escura) 

 
12:30h. Cloenda 
 

L’assistència és gratuïta i les places són limitades. Per inscriure-us, heu de posar-vos 
en contacte amb Escura, a través del telèfon 93 494 01 31 (Mari Carmen Maeses) o 
via mail: escura@escura.com 
 

Jornada Escura sobre la problemàtica de la venda 
online, telefarmàcia i servei de dietes 

Data: 3 de novembre 

Hora: de 10 a 12:30h. 

Lloc: Hotel Melià Barcelona Sarrià (Avda. Sarrià, 50) 
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