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1.  PRÓLOGO 

Ilmo. Sr. Presidente da Academia de Farmacia de Galicia 
Ilmas. Autoridades 
Ilmos. Sres. Académicos 
Donas e Sres. 

Quero en primeiro lugar deixar constancia da miña satisfacción por 
me corresponder, consonte as quendas establecidas, asumir o com-
promiso de pronunciar a lección inaugural do ano que estamos a 
principiar; unha obriga da que me sinto ademais profundamente 
honrado. 

Como é habitual nestes casos a miña primeira preocupación foi a 
escolla do tema do que ía tratar; parecía revivir aqueles derradeiros 
meses do ano 2003 nos que preparaba o meu discurso de ingreso 
como académico numerario desta institución. Non dubidaba que 
pola miña traxectoria profesional tiña que estar relacionado coa 
industria farmacéutica, e botando man das devanditas lembranzas, 
pensei nun principio facer unha revisión do estado actual do sector 
no tocante á Responsabilidade Social Corporativa, ou Empresarial 
como gustan de lle chamar outros autores, como continuación da-
quel discurso que titulei A Industria Farmacéutica ante o reto da sostibili-
dade (1). 

Era este daquela, un tema totalmente novidoso, en fase de desen-
volvemento e eran moitas as iniciativas que estaban a gurgullar nes-
te eido naqueles primeiros anos do século actual e os derradeiros 
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do XX; tan novidoso era, que mesmo é xustificable que non hou-
bera naqueles tempos unha definición consensuada, nin acordos 
unánimes no tocante á terminoloxía e ferramentas de implementa-
ción; existía xa nembargante, unha xeral aceptación de que era o 
intento voluntario no mundo empresarial de dar resposta ao reto 
da sostibilidade atendendo as tres áreas: económica, social e medio-
ambiental. E anque había, e mesmo segue habendo voces cualifica-
das, incluíndo algún premio Nobel de economía, que rexeitan 
calquera compromiso ou involucración das empresas neste tema, 
non faltaban compañías a nivel mundial que empezaban a percibir 
a Responsabilidade Social Corporativa non como unha ameaza, 
senón máis ben como unha boa ferramenta de xestión para garantir 
o seu futuro, que achegaba ademais como valor engadido claros 
beneficios á sociedade. Da análise efectuada para aquela ocasión 
concluíase o elevado compromiso nesta materia por parte do sector 
industrial farmacéutico e fundamentalmente da man dos grandes 
laboratorios internacionais investigadores. 

Aquí mesmo nesta institución a primeira vez que se falaba deste 
asunto era co gallo do meu ingreso, o que non ten nada de sor-
prendente por ser eu o primeiro académico provinte do mundo 
empresarial, e ocupar cargos executivos nunha daquelas compañías 
farmacéuticas punteira e innovadora. 

 Practicamente dez anos despois, posiblemente o avance percibible 
máis importante foi a popularización do tema, pasando de ser utili-
zado exclusivamente en círculos especializados e determinados 
colectivos empresariais, a ser amplamente empregado, mesmo ou-
saría dicir, abusivamente nalgúns casos.  

Tamén se avanzou considerablemente na clarificación do concepto, 
mais aínda hoxe en numerosas ocasións é mal utilizado ou inco-
rrectamente interpretado. Non faltan, por exemplo, voces que o 
asimilan coas boas practicas éticas ou deberes coa sociedade das 
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persoas ou institucións, e mesmo outras que o confunden cas obri-
gas propias das empresas derivadas da súa misión. 

No tocante as iniciativas relacionadas cos mecanismos de imple-
mentacion ou cos sistemas de información que eu recollía naquel 
meu discurso de ingreso, foise producindo un proceso de selección 
natural que implicou o esmorecemento dunhas e a consolidación 
doutras. Así, a adhesión ao Pacto Mundial de Nacións Unidas do ano 
2.000, probablemente pola súa sinxeleza, recoñécese hoxe como o 
de maior aceptación para se adentrar as empresas no vieiro da Res-
ponsabilidade Social, e a normativa da Global Reporting Iniciative, tras 
sucesivas versións, é a máis amplamente utilizada, entre os sistemas 
de información estandarizados.  

Tampouco é menos certo que se identificaron ao longo destes anos 
problemas e debilidades; así, nun afán excesivo de rendición de 
contas, caeuse na trampa do que se da en chamar informalmente 
“infoxicación” pola elaboración duns longuísimos informes de xes-
tión; e non faltaron fracasos, nin escándalos; como por exemplo, 
empresas aparentemente comprometidas e con magníficos infor-
mes públicos, defraudaron as expectativas polas súas malas prácti-
cas, ate o extremo de que existen na actualidade voces cualificadas 
que postulan a eliminación do requirimento de publicación de in-
formes, e que se evidencie o compromiso das compañías na mate-
ria a través de prácticas transparentes ou de auditorías externas.  

Percíbese ademais no mundo empresarial un menor entusiasmo, 
probablemente, ou con toda seguridade, vencellado á coxuntura 
económica mundial, mesmo recoñecendo os moitos beneficios que 
aportou este modelo de xestión para a superación da crise a aquelas 
compañías comprometidas cos principios da sustentabilidade. Non 
faltan tampouco, por suposto, voces que lembran aos detractores e 
pídenlle ás empresas focalizarse exclusivamente nos seus obxecti-
vos tradicionais. 
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Pola contra as institucións académicas, identificadas inicialmente 
como interlocutoras do mundo empresarial pola súa competencia 
en temas de asesoramento e consello científico, viron na Respon-
sabilidade Social unha oportunidade para mellorar os seus sistemas 
de xestión, e por medio da rendición de contas, a través dos infor-
mes públicos, contribuír a súa xustificación social. Por esta razón 
foron moitas as universidades que nos últimos anos comprometé-
ronse coa sustentabilidade a través do que se deu en chamar por 
algúns colectivos Responsabilidade Social Universitaria, para deixar 
constancia da súa diferenciación do mundo empresarial. É de xus-
tiza sinalar que a Universidade de Santiago de Compostela foi pioneira 
nesta materia e a primeira que elaborou e publicou a nivel estatal 
unha memoria. Así mesmo por estarmos na sé dunha Academia de 
Farmacia compre salientar que tamén o Consejo General dos Colexios 
Oficiais de Farmacéuticos leva tres anos traballando no tema.  

 En resumo, anque se está avanzado considerablemente no mundo 
académico, percíbese aparentemente un certo estancamento no eido 
empresarial, nomeadamente relacionado coa crise que estamos a 
padecer; e, como por outra parte, dez anos non son nada para a im-
plementación dun cambio cultural tan importante nos sistemas de 
xestión e poder evidenciar os seus beneficios, decantei por outro 
tema polo que sinto unha certa querenza: a historia da industria gale-
ga, para esta ocasión como é natural a farmacéutica, co obxectivo de 
afondar no seu coñecemento e contribuír a súa difusión, sen deixar 
de lado o fío condutor da miña actividade profesional. 
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2.  A RECUPERACIÓN DA MEMORIA 
EMPRESARIAL DE GALICIA 

Son moitas as persoas que pensan que Galicia é simplemente un 
país de escritores e artistas, cos que indubidablemente a cultura 
galega está en débeda, e abondan os clichés ou estereotipos sobre o 
comportamento dos galegos, moitos deles forxados por ollada allea 
e mesmo en ocasións interesada. Entre os numerosos tópicos que 
circulan sobre o comportamento histórico dos galegos está aquel 
que afirma que Galicia non foi, nin é aínda, terra de empresarios.  

O relativo atraso da economía galega dentro do conxunto estatal 
alimentou ese tópico de falta de espírito empresarial nos galegos, 
anque había voces que engadían que máis que inexistente, tal vez 
estivese durmido, e debía espertar alén do porto de Vigo ou O Pa-
dornelo, xa que fora de Galicia, demostraran en moitas ocasións un 
notable afán emprendedor. Achacaban tamén tópicamente o redu-
cido tamaño das empresas que creaban a súa incapacidade de aso-
ciarse, cando a historia evidenciou o contrario e as ciencias 
económicas demostraron a súa importante dependencia do sector 
no que desenvolven a súa actividade (2).  

Nestas circunstancias e sendo conscientes da importancia que tive-
ron determinados proxectos empresariais na historia do noso país, 
que mesmo o situaron no cumio de sectores como a pesca, a con-
serva, a construción naval ou a produción cárnica, dende a Funda-
ción Galicia Empresa plantexámonos recuperar para a memoria aos 
protagonistas daquelas iniciativas. 
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Tras un longo proceso de maduración, para o que se contou coa 
inestimable axuda e consello do Dr. Ramón Villares, asinábase no 
ano 2003 coa Fundación Caixa Galicia un acordo para o financia-
mento daquel traballo e encargábaselle levar a cabo a tarefa ao Dr. 
Xoán Carmona, con dilatada experiencia nesta materia. Tres anos 
máis tarde saía do prelo, coa colaboración dun fato de salientables 
investigadores un primeiro tomo coas biografías de dúas ducias de 
emprendedores, entre os que figuraban dous relacionados coa in-
dustria farmacéutica (2), e no ano 2009 un segundo volume con 
practicamente outras tantas biografías, e de novo, un deles, tamén 
relacionado co sector (3). 

Rescatábase do esquecemento con estas publicacións unha parte 
substancial da historia de Galicia e recuperábanse para a memoria 
colectiva empresarios emblemáticos, habitualmente fora da galería 
de retratos dos seus fillos ilustres, moitos deles comprometidos 
tamén coa cultura e o idioma do noso país. Contribuíase ademais á 
dignificación da nosa cultura industrial, sen esquecer o seu lado 
exemplarizante, e se demostraba de forma empírica a existencia en 
Galicia dunha clase empresarial semellante á doutros países da nosa 
contorna. 

Evidenciábase tamén que moitos daqueles empresarios desenvolve-
ran os seus proxectos no primeiro terzo do século XX, un tempo 
cronoloxicamente breve, mais de intensas mudanzas económicas, 
sociais e culturais. Outro aspecto que salienta o Dr. Villares nunha 
boa parte dos biografiados é a relación que mantiveron coa política 
do seu tempo, ben dunha forma directa ou dun xeito lateral ou 
instrumental a través do exercicio da influencia persoal. Por último 
comprobábase con aquelas biografías unha vez máis a importancia 
da formación, nomeadamente en áreas comerciais ou técnicas, e a 
grande influencia do entorno familiar e social no que medraran os 
individuos na conformación do seu espírito emprendedor. 
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No tocante á recuperación da memoria histórica do sector indus-
trial farmacéutico da nosa Terra, existen diversas publicacións, nas 
que directa ou indirectamente se ten abordado o tema. 

Así, e sen afán dunha revisión exhaustiva, no ano 2001 no seu dis-
curso de Ingreso nesta Academia o Dr. Raviña Rubira, facía refe-
rencia a unha ducia de laboratorios, dentro do que el mesmo 
denominaba Anotaciones en torno a la Industria Farmacéutica Gallega; 
comentaba as especialidades que fabricaban e citaba algúns dos 
seus principais protagonistas (4). En publicacións posteriores trata-
ba tamén este tema focalizándose na provincia da Coruña (5) e 
recollía algúns comentarios relacionados coa historia de Zeltia (6). 

Noutro traballo titulado Ciencia e conciencia na Universidade de Santiago 
(1900-1940) o seu autor, o Dr. Gurriarán, cando se refire á proxec-
ción comercial e industrial aplicada desa institución continua afon-
dando neste asunto e da conta da existencia doutra ducia máis de 
laboratorios; comenta así mesmo as especialidades que fabricaban 
de acordo coa información da que dispón e entra en detalle nas 
biografías dalgúns dos protagonistas chave daqueles proxectos; 
unhas iniciativas empresariais, conclúe, espalladas por toda a xeo-
grafía galega, agás Lugo, e cunha maior concentración na Coruña e 
Santiago de Compostela (7).  

Este mesmo autor publica no ano 2009 unha interesante biografía 
do médico Ramón Obella Vidal, figura relevante na constitución de 
dous dos laboratorios máis importante da historia do noso país: o 
Instituto bioquímico Miguel Servet e Zeltia (8). 

Un ano máis tarde o Dr. Álvarez Seoane publica un traballo afon-
dando na historia do Instituto bioquímico Miguel Servet e comenta deta-
lladamente algunha das circunstancia que rodearon a súa existencia 
(9). 
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E xa no 2011 a Dra. Brasa Arias na súa tese de doutoramento volve 
a incidir na historia dos laboratorios farmacéuticos propiedade dos 
profesores da Facultade de Farmacia compostelá nas primeiras déca-
das do século XX, e fai especial fincapé na creación da Farmacia 
Militar en agosto de 1936 no vello pazo Fonseca e nas primeiras 
etapas do Instituto Farmacológico Español (IFE) (10). 
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3.  AS ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS E OS 
LABORATORIOS NA LEXISLACIÓN ESPAÑOLA 

Por tratarse dun sector tan regulado, e para entendermos con maior 
precisión do que imos falar, compre para principiar, facer unha 
revisión da lexislación, integrándoa na medida do posible cos acon-
tecementos históricos e as circunstancias que a propiciaron; e an-
que non toda a normativa que imos comentar, ten que ver 
estritamente co tema que nos ocupa, considerei de interese non 
deixala no esquecemento pola relación que garda coas orixes dos 
laboratorios farmacéuticos e o nacemento das especialidades, así 
coma, polo seu indubidable valor histórico.  

1) Dos remedios secretos ás especialidades farmacéuticas. 

Ate a chegada do século XIX, o arsenal terapéutico está constituído 
por fórmulas maxistrais de composición coñecida elaboradas arte-
sanalmente por boticarios, e os chamados remedios secretos, que 
proliferaran no mercado dende o século XVI, de composición ig-
norada e celosamente agochada, preparados por farmacéuticos, 
médicos ou os denominados intrusos. Para lle dar crédito ante o 
pobo, eran bautizados con nomes fantásticos e envoltos dun inten-
cionado ocultismo, facendo crer que posuían innumerables virtu-
des; e con prácticas propias da charlatanería divulgábase a súa máis 
que dubidosa ou nula actividade. A maioría dos seus inventores, 
gozando en ocasións da protección e apoio real, fixeron grandes 
negocios e mesmo foi a orixe dalgunhas fortunas.  
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Tras unha longa loita por parte de numerosos farmacéuticos, na 
década dos corenta daquel século, as autoridades sanitarias princi-
pian a adoptar medidas controladoras; así, nunha circular do 17 de 
Xuño de 1846 da “Junta Suprema de Sanidad del Reino referente al ejerci-
cio de las profesiones médicas” xa se recolle na súa regra sexta a prohibi-
ción de “uso, aplicación y venta de todo remedio secreto, tanto a los 
facultativos, como a los que no lo son” (11), mentres curiosamente o 
mercado vaise enchendo dos denominados específicos, moitos 
deles de procedencia estranxeira, fundamentalmente franceses, 
considerados tamén como remedios secretos por amplos sectores 
sanitarios. 

E como queira que con certa intencionalidade se sementaban dúbi-
das no tocante ao concepto de remedio secreto, nunha ordenanza 
real de 1851 definíanse como “aquel medicamento cuya composición no 
hubieran hecho pública sus inventores” (12). 

A “Ley orgánica de Sanidad” de 28 de novembro de 1855 (14) ratifica 
a devandita prohibición derogando os privilexios ou patentes dos 
que viñan disfrutando para a súa elaboración e venda, e establece o 
procedemento para recompensar aos posuidores do “secreto de un 
medicamento útil” que non quixeran facelo público sen que lle repor-
tase algún beneficio. Era preciso daquela como primeiro paso, pre-
sentar a receta ao Goberno, acompañada dunha memoria dos 
experimentos realizados para demostrar a súa utilidade; e tralas 
oportunas comprobacións da súa efectividade e en troco dunha 
compensación económica para premiar ao inventor, daríaselle pu-
blicidade e pasaría a formar parte da Farmacopea oficial; requiri-
mento este interpretado por diversos autores como o embrión do 
proceso de rexistro.  

Ao abeiro desa lei, e facendo unha interpretación un tanto intere-
sada do seu artigo 84, ditábanse de seguido unha serie de disposi-
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cións que limitaban a importación dos produtos galénicos estran-
xeiros.  

Mais cos vaivéns propios da historia, e en liña cos aires liberais do 
Sexenio revolucionario, prodúcese un certo retroceso na materia; 
por un Real decreto de 12 abril de 1869 disponse que somentes se 
entendería como remedio secreto “aquel cuya composición no fuese posi-
ble descubrir o cuya fórmula no hubiera sido publicada” (14); definición esta 
que estimulou a algúns farmacéuticos a adentrarse no mundo da 
fabricación de específicos, mentres outros a criticaban con contun-
dencia, por considerar que en determinados casos se tardarían sécu-
los en identificar a súa composición. Por outra banda, no seu artigo 
2º derogaba toda aquela normativa que impedía a importación, 
limitando exclusivamente a entrada aos produtos de composición 
descoñecida.  

A legalización dalgún xeito dos específicos a través da “Ley del Tim-
bre” de 1892 (14), máis polo afán recadatorio do estado que sanita-
rio, non foi quen de acalar aquelas voces profesionais que os 
rexeitaban por consideralos pouco serios e rigorosos, e mesmo un 
perigo para a saúde dos doentes; e en resposta a ese recoñecemento 
legal insistían na defensa a ultranza das especialidades, aceptadas 
polos médicos e boticarios pola súa esmerada elaboración e razoa-
bles indicacións, a diferenza doutros preparados que tras unha coi-
dada e rechamante presentación agochaban a súa carencia de 
garantías (12) Non é menos certo que dentro do colectivo farma-
céutico, algúns membros recoñecían, a pesares do devandito rexei-
tamento, que certos específicos tiñan virtudes curativas 
contrastadas.  

Ante unha solicitude do Colegio de Farmacéuticos de Madrid para 
que se aclarase que se debía entender por específico, o Real Consejo 
de Sanidad en 1893 emitía un ditame no que eran definidos como 
“medicamentos cuya composición sea desconocida total o parcialmente y que se 
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expendan en cajas, frascos, botellas o paquetes con etiqueta que exprese el nom-
bre del medicamento, los usos a que se destine y la dosis”, asimilándoos por 
tanto cos remedios secretos, definición esta que non foi aceptada 
pola administración (12). 

A entrada en vigor da devandita lei do Timbre, anque desarmaba os 
argumentos daqueles que tentaban frear a invasión dos específicos, 
non impediu que continuase a debate no ambiente profesional sani-
tario, con implicación do mundo político e económico, e importan-
te repercusión social, que non remataría ate 1919 coa publicación 
do “Reglamento para la elaboración y venta de especialidades”. 

Antes de entrar a comentar este regulamento compre sinalar que 
durante esta longa peregrinaxe ditáronse outras dúas disposicións, 
que nos se deben esquecer pola súa transcendencia e importante 
relación co tema que nos ocupa. O Real Decreto de 18 de Abril de 
1860 (14): “Ordenanzas para el ejercicio de la profesión de Farmacia, comer-
cio de drogas y venta de plantas medicinales”, que establece no seu artigo 
2º que a elaboración de medicamentos “corresponde exclusivamente a los 
farmacéuticos aprobados y con título legal para el ejercicio de la profesión”. E 
tamén a Real Orde de 19 de xullo de 1901 (14), que da carácter 
legal no seu artigo terceiro aos laboratorio anexos ás oficinas de 
farmacia, ao dispoñer que os boticarios podían “elaborar en sus ofici-
nas medicamentos de composición no definida para expenderlos a otros Farma-
céuticos”, cando ate daquela, somentes podía vendelos a granel no 
seu propio establecemento. Unha orde de gran importancia, pois 
nela, se pode aceptar, asentan as primeiras pedras dos alicerces do 
que vai ser co tempo a fabricación industrial de medicamentos, ao 
recoñecer legalmente a posibilidade de elaborar para terceiros aque-
les “medicamentos galénicos o de composición no definida” dos que falaba o 
artigo 15 das devanditas ordenanzas. 



 

17 

2)  O recoñecemento formal das especialidades: Primeiras 
normativas  

Retomando o fío condutor, como comentabamos anteriormente, o 
6 de Marzo de 1919 (14), e tras algúns intentos falidos, publicábase 
o primeiro regulamento para a elaboración e venda de especialida-
des farmacéuticas, no que se define como especialidade no seu arti-
go primeiro “todo medicamento de composición conocida, distinguido con el 
nombre del autor o denominación convencional, dispuesto en envase uniforme y 
precintado para la venta en la farmacia de aquél y fuera de ella. Los prepara-
dos de composición total o parcialmente desconocida, así como aquellos en los 
que solamente se indique con la frase “a base de...” se consideran como remedios 
secretos y su venta quedará prohibida”  

E no seu artigo segundo establece “Ninguna especialidad farmacéutica 
podrá ponerse a la venta sin hallarse previamente registrada en la Inspección 
General de Sanidad, siendo decomisadas las que carezcan de este requisito por 
considerarlas clandestinas”, se ben recoñece certas excepcións. Da con-
ta, ademais, do procedemento de rexistro, detallando a documenta-
ción a presentar, e regula os requirimentos de envolturas, etiquetas 
e prospectos, permitindo que as especialidades estranxeiras se co-
mercializasen cos compoñentes de envasado redactados no idioma 
dos países de orixe.  

No seu artigo transitorio 1º concedíaselle un prazo de dous anos 
aos autores ou preparadores das especialidades que xa estaban a 
venda para proceder ao seu rexistro. 

Remataba deste xeito a historia dos específicos tras case que trinta 
anos de existencia legal e certificábase oficialmente o nacemento 
das especialidades despois dun longo e complexo proceso de xesta-
ción, tal como quedou evidenciado nos parágrafos anteriores.  
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No tocante á elaboración das especialidades, o devandito regula-
mento admitía ademais dos laboratorios anexos, os laboratorios 
independentes dás oficina de farmacia, propiedade dunboticario, e 
os que denominaba colectivos, isto é, pertencentes a unha socieda-
de. Abríase deste xeito a posibilidade de ser posuidor de laborato-
rios a calquera persoa, se ben dispuña que para a súa apertura era 
preciso dar a coñecer o nome e condición dos seus fundadores, e 
que á fronte dos mesmos figurase un director farmacéutico, e fosen 
ase mesmo licenciados en farmacia os técnicos responsables dos 
procesos de elaboración. 

A instalación dun laboratorio colectivo requiría unha autorización 
especial da Inspección General de Sanidad, polo que era preceptivo 
presentar unha solicitude, informada polo subdelegado correspon-
dente; se acompañaría a instancia dun exemplar do proxecto apro-
bado para a organización e funcionamento da sociedade, facendo 
constar os nomes dos propietarios e dos farmacéuticos responsa-
bles da elaboración; así mesmo requiría a presentación dunha lista-
xe, coa relación de especialidades que fosen a preparar, coas súas 
respectivas fórmulas cualitativas completas e as cuantitativas no 
tocante aos elementos de acción terapéutica.  

Prohibía a elaboración en España de especialidades de autor es-
tranxeiro, a non ser que este legalizase a súa situación profesional 
ou houbera cedido os dereitos de elaboración a un farmacéutico 
español, e daba instrucións aos subdelegados para xiraren visita de 
inspección aos laboratorios fabricantes deste tipo de especialidades; 
establecía así mesmo os prazos para adecuarse a esta norma. 

Compre por último subliñar que a importancia deste regulamento 
non radica exclusivamente nas novidades que introduce para orde-
nar e modernizar o sector; é importante tamén porque coa súa pu-
blicación aséntanse definitivamente os alicerces da industria 
farmacéutica española e se certifica o seu nacemento.  
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Nembargantes, e como era previsible, a súa posta en marcha non 
foi doada, e xurdiron diversos atrancos e certas dúbidas que houbo 
necesidade de aclarar. Así por exemplo, por real decreto de 10 de 
outubro dese mesmo ano (14) facíase público un regulamento es-
pecífico para a elaboración e venda de soros e vacinas, diferencián-
doas deste xeito das especialidades farmacéuticas.  

Tras diversas prórrogas ampliando os dous anos que concedía o 
regulamento do 19 para rexistrar as especialidades, o 9 de febreiro 
de 1924 (14), a Presidencia do Directorio Militar facía público un 
real decreto polo que se aprobaba un novo “Reglamento para la elabo-
ración y venta de especialidades farmacéuticas” . No seu preámbulo se 
recoñecía que malia os avances que supuxera o regulamento ante-
rior, seguían existindo nalgúns aspectos interpretacións diversas e 
controversias interesadas, provocadas por determinados colectivos 
contrarios á normativa, polo que continuaba existindo no sector 
unha certa desorganización. Con esta nova disposición se introdu-
cían unha serie de aclaracións coas que se tentaba rematar aquelas 
controversias; e anque non se modifican substancialmente os prin-
cipios básicos do anterior, aproveitase a circunstancia para engadir 
novidosos artigos, nos que se percibe claramente o proteccionismo 
económico e industrial propio da Ditadura de Primo de Rivera no 
tocante nomeadamente ao establecemento de barreiras para o re-
xistro, importación e comercialización de especialidades foráneas.  

Na propia exposición do decreto non se disimula aquela intención 
cando se recolle textualmente : “Así, despiertas las ambiciones, las espe-
cialidades extranjeras llenaban nuestros mercados de productos exóticos, no 
elaborados en el país, ni bajo la dirección y garantía de un farmacéutico espa-
ñol, sino introducidas en masa a granel, para ser envasados y vendidos con 
notorio desprecio del Arancel”. E entre as novas medidas se establecían 
tarifas superiores para a autorización de laboratorios fabricantes de 
produtos estranxeiros e para o rexistro de especialidades de autor 
estranxeiro e non fabricadas localmente. Tamén fronte o regula-
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mento anterior obriga nos compoñentes de envasado a incorporar 
“...en lugar bien visible, la traducción española,...” e que para as autoriza-
cións de importación de especialidades estranxeiras sería requirida 
“la garantía de un farmacéutico español”.  
  
Durante o período de tempo comprendido entre a publicación 
deste novo regulamento e a proclamación da II República é bastan-
te abondosa a lexislación sobre especialidades, fundamentalmente 
aclaratoria, ou desenvolvendo determinados aspectos non regula-
dos con anterioridade, sen maior transcendencia no tema que nos 
ocupa. Compre citar nembargantes a Real Orden de 23 de xullo de 
1925 (12) , que con aquel afán aclaratorio, establece normas moi 
concretas para os laboratorios anexos ao respecto da súa apertura, 
instalacións, especialidades a fabricar, traspasos e traslados. Non 
debemos tampouco esquecer a creación por Real Decreto de 22 de 
decembro de 1925 (14) do Instituto Técnico de Comprobación ao que se 
lle encomendaría a responsabilidade do Estado no control analítico 
das especialidades; un organismo que sería disolto en xaneiro de 
1931 (14) polo seus “defectos de organización y anormalidades de funciona-
miento” e substituído polo Instituto Técnico de Farmacobiología depen-
dente da Dirección General de Sanidad. 

3)  Da proclamación da II República á Guerra Civil 

Dende o 14 de abril de 1931 ao 18 de xullo de 1936 non é moita a 
regulamentación que nos poida ser de interese, se ben a través da 
pouca publicada se percibe un claro afán de continuar avanzando 
no artellamento do sector, no control oficial das especialidades e na 
organización dos centros encargados de levalo a cabo. 

Así, por cadansúa orde de 3 de xuño (14) e 3 de decembro de 
1931(14) regúlase o funcionamento do devandito instituto, e dentro 
das súas atribucións de control se especifica a obriga de analizar 
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todos os lotes duns amplos grupos de especialidades importadas ou 
fabricadas localmente, polo que os laboratorios quedaban obriga-
dos a enviar tres exemplares de cada un deles. A realidade é, nem-
bargantes, que en abril de 1932 por medio dunha orde circular as 
autoridades lembraban este requirimento baixo ameaza de suspen-
sión do rexistro e a correspondente prohibición de venda; e mesmo 
así, esa advertencia non debeu ser exitosa pois case que tres anos 
máis tarde, o 31 de xaneiro de 1935, víanse na obriga de lembrala 
(14); evidenciábase deste xeito de novo, o rexeitamento dos labora-
torios a que lles fosen controladas as súas actividades.  

Nesa mesma liña de rigorosidade no tocante á fabricación de espe-
cialidades e cun claro afán de mellora, por Decreto de 2 de maio do 
1936 (14), o Instituto Técnico de Farmacobiología pasaba a denominarse 
Instituto Nacional de Terapéutica Experimental; con esta disposición 
asumía tamén esta entidade as competencias en materia de rexistro 
e inspección, mantendo aqueloutras de control anteriormente asig-
nadas, para facilitar a coordinación entre ambas as dúas funcións ao 
pasar a depender dun único organismo oficial. 

Mais, con toda seguridade, a disposición de maior relevo deste pe-
ríodo é a orde do 14 de maio de 1934 pola que se fai público o 
“Reglamento sobre elaboración y venta de especialidades farmacéuticas, desinfec-
tantes y sueros y vacunas para ganadería” (14). Con esta nova normativa 
asimílanse estas especialidades, practicamente en todos os seus 
aspectos, ás de uso humano anteriormente reguladas, incluíndo a 
autorización de fabricación en todas as farmacias e laboratorios, 
sempre que á fronte destes últimos estivese un farmacéutico espa-
ñol con título rexistrado. Insiste, así mesmo, no establecemento das 
barreiras á importación que comentabamos con anterioridade can-
do falabamos do regulamento de 1924 para as especialidades hu-
manas. Das poucas diferenzas que este regulamento establecía, 
debemos subliñar a inscrición das especialidades na Dirección General 
de Ganadería e os análises e comprobacións previos a venda, polo 
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Instituto de Biología Animal. Compre sinalar por último, a título anec-
dótico, o emprego ocasional nalgún artigo do termo específico re-
xeitado e obsoleto dende o regulamento de 1919. 

4)  A lexislación no primeiro franquismo 

Co levantamento militar e a Guerra Civil de 1936 comeza unha 
nova andaina para o sector en xeral e para Galicia en particular. A 
maior concentración de laboratorios permanece en áreas xeográfi-
cas leais á República, mentres á retagarda galega chegan moitos 
feridos de guerra, que requiren de coidados sanitarios e, por supos-
to, de medicamentos. Tamén as frontes de guerra precisan reme-
dios e material de urxencia para a atención dos feridos. Nestas 
circunstancias adóptanse medidas extraordinarias como a conver-
sión en hospitais de diversos centros e instalacións galegas ou a 
creación na Facultade de Farmacia da Universidade compostelá do 
Laboratorio de Farmacia Militar en Agosto de 1936; e pola oportuni-
dade que brinda o mercado, mesmo nesa tráxica situación non falta 
quen aproveite para facer negocio, nacendo por iniciativa privada, 
unha serie de laboratorios para cubrir coas súas especialidades as 
necesidades da sociedade; actividade esta, interpretada polas autori-
dades como “loable y patriótica”, porque ademais de ”abastecer el mer-
cado, tratan de evitar la salida de divisas”(14).  

Mais a evolución dos acontecementos obriga a publicación o 9 de 
Xullo de 1937 dunha orde (14) derivada da necesidade de regulari-
zar e unificar criterios no tema de rexistro na “zona española libera-
da”. Consonte esa orde, asume con carácter exclusivo o Gobierno 
General as competencias de rexistro e autorización de venda de es-
pecialidades, deixando en suspenso as concedidas provisoriamente 
polos inspectores provincias de Sanidade dende o 18 de xullo ante-
rior. Establece tamén esta orde, o procedemento para autorizar aos 
posuidores de laboratorios que permanecían na zona “no liberada” a 
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fabricación na denominada “nacional” das especialidades rexistradas 
con anterioridade a aquela data. E lembra, para rematar, que per-
manece vixente para o resto dos temas non afectados por esa nor-
ma o regulamento de 9 de febreiro de 1924.  

Mesmo así, decatándose as autoridades “que desde la fecha del Glorioso 
Alzamiento Militar han sido presentadas para su registro gran número de 
especialidades farmacéuticas”, o 19 de novembro de 1938 (14) o Servicio 
Nacional de Sanidad do Ministerio del Interior dispuña a suspensión de 
rexistro e apertura de laboratorios, instando aos inspectores pro-
vinciais para que vixiaran e prohibiran a venda das especialidades 
non aprobadas. 

O Decreto 6 de febreiro de 1939 (14) modificando o regulamento 
do 24, deixa sen efecto a disposición anterior. No seu preámbulo 
recoñécese que a devandita proliferación de copias de preparados 
que se importaban anteriormente do estranxeiro e daqueloutros 
que se elaboraban na “zona no liberada”, non sempre se fixera axei-
tadamente; razón pola cal era preciso impoñer normas “que restrin-
jan lo que no sea una gran necesidad o cuya preparación no lleve los principios 
mínimos de garantía no solo científica, sino también en el aspecto económico y 
profesional”. Con esta modificación de simplemente cinco artigos, 
practicamente en vésperas da finalización da guerra, obrigaban a 
rexistrar de novo todas as especialidades ante la Jefatura del Servicio 
Nacional de Sanidad, e introducian pequenos cambios nese proceso 
para permitir a intervención doutros organismos como o Comité 
Sindical de Industrias Químico-farmacéuticas. Tamén se daba resposta á 
necesidade de control dos prezos de venda para evitar “los abusos 
que, al amparo de las circunstancias, pudieran cometerse” E como non, 
aproveitábanse así mesmo as circunstancias, para engadir ás taxas 
en vigor, 30 pesetas máis “en papel de pagos al Estado, por derechos de 
certificado” cando a especialidade fose autorizada.  
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Ao remate da Guerra Civil, o illamento internacional e o inmedia-
tamente posterior conflito mundial, xunto co exacerbado naciona-
lismo e o afogante intervencionismo, propio da economía autártica 
da época, son factores determinantes no novo período que vai 
principiar.  

Para entendermos do que estamos a falar cando digo, afogante 
intervencionismo, invito a ler a lei de 24 de outubro de 1939 de 
”Proteción a las nuevas industrias de interés nacional” (14) ou a lei de “Or-
denación y defensa de la industria” do día 24 do mes seguinte (14); nesta 
disposición tras declarar que a industria “como instrumento de la produ-
ción, se considera parte integrante del Patrimonio Nacional y subordinada al 
interés superior de la Nación”, prohibe as novas instalacións e calquera 
traslado das existentes, sen a aprobación do Ministerio de Industria y 
Comercio; e intervén toda a actividade industrial pola “facultad de la 
Administración para condicionar, reglamentar y vigilar la producción fabril”, 
prestando especial atención ao establecemento de barreiras ás mer-
cadorías, capital e persoas estranxeiras.  

En liña coa lei anterior, o 5 de xuño de 1940 faise publico un de-
creto (14) sobre “elaboración e importación de especialidades farmacéuticas” 
que compre comentar. No seu preámbulo, non se agocha en abso-
luto o establecemento de barreiras á importación, como “directriz 
económica del nuevo Estado”, co obxectivo de evitar a saída de divisas e 
favorecer a fabricación local, mesmo recoñecendo o impacto nega-
tivo destas medidas na saúde da poboación. No seu articulado pro-
hibe a importación de especialidades estranxeiras, agás casos 
excepcionais e a imposibilidade de fabricalas localmente. Prohibe 
así mesmo o seu rexistro, agás expresa autorización do Ministerio de 
Gobernación, que concedería exclusivamente a súa inscrición e co-
mercialización por un período máximo de tres anos; transcorrido 
este prazo, os seus propietarios estranxeiros quedaban obrigados a 
vendelas ou cedelas a farmacéuticos españois ou sociedades adica-
das á fabricación local. Establece tamén os requirimentos de venda 
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ou cesión para a comercialización de especialidades rexistradas e 
nunca fabricadas con anterioridade ao 18 de Xullo do 36, e para 
aquelas xa fabricadas, dálles un prazo dunano para cumprir o requi-
rimento; por último, no tocante aos laboratorios propiedade de 
estranxeiros, que xa fabricaban antes da devandita data, concédelles 
o prazo dunano para conseguir un permiso especial, que lles sería 
outorgado exclusivamente, se demostran ter cumprido cos requiri-
mentos da lei de 24 de novembro de 1939 anteriormente comenta-
da, ou ter sido cedidos ou arrendados a españois. 

A implantación destas medidas mesmo naquelas circunstancias 
políticas, non debeu resultar doada, pois en cadanseu decreto do 41 
e 42 ampliábanse aqueles prazos; e precisamente aproveitábase a 
publicación deste ultimo para establecer o carácter temporal dos 
rexistros de especialidades: 2 anos para as estranxeiras fronte aos 5 
para as locais, e a necesidade de convalidación por períodos iguais 
que serían concedidos “siempre que las condiciones de fabricación nacional 
y otras razones no aconsejen lo contrario”(14). 

Malia a preocupación en temas de calidade previamente evidencia-
da nalgunha das normativas, continuaba existindo unha certa in-
quedanza no tocante ao control das especialidades, forzando a 
creación por decreto de 15 de xuño do 42 (14) do Centro Técnico de 
Farmacobiología. No seu preámbulo, anque recoñece o esforzo eco-
nómico e técnico da industria para suplir a carencia dunha serie de 
especialidades procedentes do estranxeiro, non dubida da necesi-
dade de “... una fiscalización oficial que garantice las buenas cualidades de los 
productos elaborados para poder competir con los importados, en la estima del 
mercado nacional”. Nunha orde posterior do 43 aprobábase o seu 
regulamento interno (14). 
  
Mais cos bandazos propios da época o 20 de Xullo de 1944 (14) 
déixase outra vez en suspenso a admisión de expedientes de novas 
aperturas de laboratorios e a inscrición de especialidades, coa única 
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xustificación de poder atender en condicións favorables a revisión 
dos expedientes.  

E catro meses despois dáselle publicidade á “Ley de Bases de Sanidad 
Nacional” de 25 de Novembro de 1944 (14) como resposta a “la 
gran preocupación por la reorganización sanitaria...” que “...nuestro Movi-
miento Nacional acusó, desde los primeros instantes”; na base decimo sexta 
que leva por título “Servicios farmacéuticos” limítase, nembargantes, a 
recompilar toda a lexislación previa dispersa, actualizándoa nalgúns 
casos e adecuándoa noutros ás novas circunstancias; aclara algunha 
situación confusa e incorpora pequenas modificacións. No tocante 
ao tema que estamos a tratar recoñece exclusivamente dous tipos 
de laboratorios: os individuais, propiedade de farmacéuticos, e os 
colectivos, desaparecendo deste xeito os anexos, anque puideron 
continuar en activo ate o cesamento do farmacéutico titular ou 
transformándose en individuais (15). Outro pequeno aspecto novi-
doso da lei de bases era a obrigatoriedade de rexistrar as especiali-
dades veterinarias na Dirección General de Sanidad “sin perjuicio de las 
disposiciones del Ministerio de Agricultura que regulan esta materia”.  

O 11 xaneiro de 1945 (14) publícase a orde de reapertura de rexis-
tros, co esclarecedor engadido no seu título “dictando normas para la 
fijación de precios en las especialidades farmacéuticas”, no que con toda 
seguridade se agochaban as razóns do peche anterior, pois preci-
samente é neste tema no que centra practicamente toda a súa aten-
ción. Por esta orde, e de “conformidad con las normas acordadas con la 
Junta Superior de Precios” fixábanse detalladamente as normas para a 
elaboración do escandallo de prezos das especialidades e se estable-
cían os prazos para a revisión de todos os xa autorizados, e as 
normas a seguir cos exemplares xa distribuídas no mercado daque-
las que houbera que rebaixar.  

Compre sinalar, por último, a publicación neste período de tempo 
doutras disposicións intervencionistas como as normas de distribu-
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ción de vísceras entre os laboratorios de opoterápicos (14) ou a 
orde de 24 de xullo de 1947 (14) na que se regulamentaba a impor-
tación de materias primas e intermediarias, establecendo barreiras á 
importación para primar a fabricación local. E a título anecdótico 
citaremos tamén, a orde do 5 de abril de 1941(14) na que se ditaban 
“Normas de censura de anuncios de específicos y métodos curativos” empre-
gando de novo unha terminoloxía obsoleta no canto de especiali-
dades, cando os específicos levaban máis de vinte anos fenecidos.  

5)  As tímidas reformas dos cincuenta 

Na década seguinte, comézase a percibir a necesidade de introducir 
certos cambios na lexislación, en grande medida forzados polas 
circunstancias. Así, no preámbulo da orde do 31 de maio do 1954 
(14), recoñécese a necesidade de modernizar os procedementos de 
rexistro, tanto das especialidades como dos laboratorios, dada a 
importancia adquirida por certos medicamentos novidosos que 
removeran as bases da terapéutica clásica e os procedementos de 
fabricación. Non fai falla dicir que esas novidades eran moi maiori-
tariamente o resultado da investigación levada a cabo alén das no-
sas fronteiras. E “en beneficio de la salud pública” introdúcese con esa 
lei para a aprobación dunha nova especialidade a necesidade do 
informe favorable do Centro Técnico de Farmacobiología e a inspección 
do laboratorio nas que se vai fabricar, para comprobar a adecua-
ción das instalacións, e efectuar todas as probas que se considera-
sen oportunas; iso si, aclarando que os extragastos xerados polo 
novo sistema serían custeados polo peticionario. Lembra, ademais, 
a vixencia da normativa de convalidación de 1942, e concede un 
novo prazo de seis meses, para as especialidades xa caducadas. Ta-
mén concede un prazo similar para a inspección dos laboratorios 
elaboradores de medicamentos que requirían condicións e técnicas 
especiais de fabricación previamente autorizados. Compre sinalar 
por último, que malia un aparente cambio na linguaxe, permanece 
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vixente sen facer mención explícita, a diferenza nos períodos de 
autorización en función da orixe das especialidades; e no seu artigo 
primeiro confirma que para acceder ao rexistro era preciso o cum-
primento dos mesmos requisitos que se viñan esixindo ate daquela.  

Mais de novo xorden demoras no tocante as convalidacións; por 
orde do 15 de novembro de 1954 (14), ampliase o prazo para a 
convalidación de especialidades e rexistro de laboratorios, com-
prometendo agora aos Directores Técnico nestas tarefas; transco-
rrido este prazo, advertía, abriríase o correspondente expediente a 
aqueles laboratorios que non houberan cumprido ese requirimento, 
e en consecuencia poderían ser sancionados, e incluso clausurados 
de forma inmediata; anque, iso si, aclaraba, con carácter provisorio. 
Mesmo para evitar xustificacións e facilitar o cumprimento da orde, 
a Inspección General de Farmacia puña a dispor dos laboratorios ins-
tancias impreso oficiais e habilitaba unha ventá especial exclusiva-
mente con este fin. 

A pesares das ameazas en abril do ano seguinte concedíase un novo 
prazo (14) que remataba ás doce horas do día 30 do inmediato mes 
de xuño, para lle dar outra oportunidade a aquelas peticións deses-
timadas por “errores de interpretación” e aqueloutros que por diversas 
causas non tiñan exercido o devandito dereito. A realidade é, que 
malia todo, houbo quen fixo de novo oídos xordos e continuou 
fabricando, tal como se poderá comprobar máis adiante. 

Por outra banda, como consecuencia das dificultades xurdidas no 
proceso de convalidación no tocante a trazabilidade histórica das 
especialidades, e para permitir unha maior eficiencia das inspec-
cións, por orde do 31 de outubro de 1955 (14), os Directores Téc-
nicos quedaban obrigados a levar un libro oficial, cun modelo 
aprobado, no que se fixesen constar todas as especialidades autori-
zadas do laboratorio do que eran responsables, así como todas as 
incidencias técnicas e administrativas que afectasen ás mesmas.  
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En resumo, malia aquela aparente intención de facer fronte ás ne-
cesidades de reforma, as autoridades limítanse neste período de 
tempo a introducir pequenas modificacións nos procesos de rexis-
tro e a insistir no tema das convalidacións. Nun réxime tan dado a 
actuar con contundencia, fainos sospeitar, non sen razóns, unha 
certa permisividade na materia, iso si, mantendo as aparencias e 
cubríndose as costas cos reiterados recordatorios.  

6)  A reforma inevitable da lexislación na década dos sesenta 

O problema grave da talidomida dos derradeiros anos da década 
dos cincuenta e primeiros dos sesenta, e as súas tráxicas conse-
cuencias, fan saltar todas as alarmas a nivel mundial e xorde a nece-
sidade de acometer reformas lexislativas con carácter de urxencia 
en todos os países; unha esixencia aínda máis inadiable no caso 
español, tras un longo período de 40 anos para as especialidades 
humanas e 30 para as veterinarias, ermo de novidades lexislativas 
autenticamente sanitarias, agravada pola precariedade na que de-
senvolvía as súas actividades a industria local; o proteccionismo 
previo e o terse pechado ao exterior tamén pasaban factura. 

Como primeira medida cautelar as autoridades acordan en febreiro 
de 1962 (14) suspender a apertura de almacéns, laboratorios e o 
rexistro de especialidades, agás aquelas de gran transcendencia para 
a saúde, mentres unha comisión designada ao efecto redactaba 
unha nova normativa.  

Curiosamente o 9 de agosto (14) dese ano, malia a devandita sus-
pensión, reábrese o tema das convalidacións, postergado dende 
1955, para facilitar en teoría o proceso e como querendo dar unha 
derradeira oportunidade para aquelas especialidades con rexistro 
caducado cunha “trascendencia excepcional para la salud”. 
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Como consecuencia do peche de rexistros e a previsible e inevita-
ble introdución, vía legal, de maiores demandas sanitarias no sector, 
comezan a producirse procesos de adquisición e fusión entre os 
laboratorios, e transmisión e vendas de especialidades. 

Unhas transaccións catalizadas tamén coa publicación do decreto 
157/1963 (14) polo que se autorizaba “la libre instalación, ampliación y 
traslado de industrias” nos albores do “desarrollismo” e a presenza dos 
tecnócratas no goberno.  

O decreto de 10 de agosto de 1963 (14) polo que se “regulan los labo-
ratorios de especialidades farmacéuticas y el registro, distribución y publicidad 
de las mismas” confirma que se esta a iniciar efectivamente unha 
nova andaina. Na súa introdución se xustifican as novas demandas 
coa necesidade de dar resposta aos importantes cambios científicos 
e técnicos do sector. Consta de nove capítulos, se ben o II adicado 
a Laboratorios e o III titulado “Especialidades farmacéuticas nacionales” 
son os de maior extensión e nos que entra o decreto en maior deta-
lle. Capítulos estes, que pola súa estreita relación co tema que esta-
mos a tratar, comentaremos de seguido, anque sexa sinteticamente 
pola brevidade requirida. No tocante ao primeiro deles, tras unha 
definición dos laboratorios, recoñece de novo exclusivamente a 
existencia dos individuais e colectivos, se ben acepta nas disposi-
ción xerais previas, capítulo I, que os farmacéuticos de oficina de 
farmacia podían elaborar especialidades para ser dispensadas exclu-
sivamente na súa botica. Detalla de seguido, entre outros asuntos, 
os temas de titularidade e propiedade dos laboratorios, réxime de 
apertura, funcións do Director Técnico, responsabilidade civil e 
incompatibilidades, requirimentos materiais e técnicos para alma-
céns e áreas de control e fabricación, cambios nas instalacións e 
traslados, así coma a obrigatoriedade de ser inspeccionados anual-
mente ou cando pretenderan lanzar unha nova especialidade ao 
mercado; e como novidade, se inclúe tamén por primeira vez na 
lexislación a obriga de elaborar unha Memoria Técnica do laborato-
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rio. No Capitulo III establece en detalle o procedemento e os re-
quisitos de rexistro, a súa modificación e transferencia, convalida-
cións quinquenais, anulacións, inspección e controis de calidade, 
envases clínicos, distribución, etc. E anque fai recoñecemento do 
principio de liberdade de rexistro, “concede a la Dirección General de 
Sanidad” atribucións limítantes; así mesmo, anque recoñece tamén a 
liberdade de prezos, admite a posibilidade de rexeitar os propostos 
polos laboratorios, mediante ”resolución motivada” da devandita di-
rección xeral. 
  
Un capítulo breve pero novidoso, que non podemos esquecer e o 
referente ás “Especialidades farmacéuticas extranjeras”; inclúe baixo este 
epígrafe, tanto aquelas que se van fabricar localmente, como as que 
van ser importadas como produto final disposto para súa venda, 
asimilándoas por primeira vez coas especialidades locais no tocante 
a rexistro, e no seu caso, fabricación. Anque, iso si, engade de novo 
limitacións pois serían inscritas exclusivamente “cuando lo decida la 
Direccion General de Sanidad”. 

Pola importancia dos cambios esixidos aos laboratorios con este 
decreto, se concedía na disposición transitoria un prazo de dous 
anos prorrogable por un máis, para acomodar as instalacións aos 
requirimentos do Capítulo II.  

Uns requirimentos que aínda serían máis esixentes, como conse-
cuencia da aprobación dunha nova orde publicada o inmediato 12 
de agosto (14), tan só dous días despois do decreto, pola que se 
desenvolvían en detalle os seus capítulos segundo e terceiro. Se 
concretaba e ampliaba con esta disposición a obriga de  segregación 
dunha serie de áreas nos laboratorios, para unha maior garantía de 
que a fabricación de especialidades se levaba a cabo coas condi-
cións axeitadas; e, se avanzaba tamén en temas de control de cali-
dade e nas esixencias da Memoria Técnica para a apertura de 
laboratorios. 
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Ese mesmo día, e xa dentro deste novo marco legal, se ordenaba 
reabrir o rexistro con certas limitacións (14), que serían eliminadas 
nunha orde posterior (14). 

A pesares dos evidentes avances anteriormente comentados e ten-
do en conta os prazos e ritmos cos que se implantaban os requiri-
mentos legais, pódese aceptar que en realidade se iniciaba en 
España a marcha no camiño da calidade e da seguridade dos me-
dicamentos, cando en Europa e Norteamérica se corría. Pensemos 
que na Asemblea Mundial da Saúde do ano 1967 xa se recoñece a 
necesidade de dispor de códigos de boas practicas de fabricación e 
que no 1969 a Organización Mundial da Saúde (OMS) facía públicas as 
súas primeiras normas (16); tamén neses anos principiaba a harmo-
nización da normativa legal na materia na vella Comunidade Económi-
ca Europea (CEE), e se estaba a redactar a primeira edición, que sae 
do prelo en 1967, da Farmacopea Europea que moi axiña empeza-
ría a ser amplamente utilizada, xuntamente con outras como a bri-
tánica, fronte á obsolescencia da derradeira edición da española do 
ano 1954. 

Compre por último sinalar que ao abeiro da nova lexislación e o 
“desarrollismo” económico, propician un cambio na estratexia que 
estaban a levar os laboratorios estranxeiros. Neste novidoso marco, 
algunhas multinacionais farmacéuticas adquiren pequenos laborato-
rios locais para teren unha discreta presenza propia; noutros casos 
reforzan as alianzas que mantiñan, mais ou menos soterradamente, 
con compañías españolas, para gañar visibilidade, e mesmo outras 
optan por entrar no accionariado dos seus antigos licenciatarios ou 
constituír con eles formalmente unha nova compañía. 

En calquera caso, é preciso engadir, que non eran estes máis que 
tímidos pasos e non unha aposta definitiva polo mercado español 
ante os temores e a incerteza que xeraba o final do franquismo e 
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pola necesidade de deixar constancia internacionalmente do afas-
tamento da situación política de España. 

Coa maior presenza estranxeira a Direccion General de Sanidad tiña 
inevitablemente que abrir as fronteiras e admitir o rexistro das tera-
pias que viñan do exterior. Unhas importantes novidades terapéuti-
cas que paulatinamente irían gañando maiores cotas daquel 
reducido mercado da época, en detrimento dos laboratorios locais.  

Como consecuencia de todos estes cambios acelerábase aquel pro-
ceso de transmisións de especialidades e as fusións e venda de la-
boratorios, e mesmo os ceses de comercialización e peches de 
instalacións, malia os prazos concedidos para dar cumprimento aos 
novos requirimentos legais; incluso sendo conscientes e asumindo 
todo o sector, que ante a febleza dos laboratorios locais e as cir-
cunstancias que rodeaban bastantes especialidades no mercado, 
para evitaren unha autentica desfeita, as autoridades, cubertas as 
súas costas coa publicación da normativa legal, actuarían con certa 
indulxencia seguindo a súa práctica habitual.  

7)  As demandas do sector no derradeiro franquismo e a tran-
sición. 

Nos derradeiros anos do franquismo percíbese en diversos sectores 
empresariais unha demanda crecente de ollar cara Europa e o co-
lectivo farmacéutico é un dos que amosan unha maior preocupa-
ción neste senso. As “Jornadas de la Dirección General de Sanidad y los 
laboratorios farmacéuticos” celebradas entre Xuño de 1972 a Xaneiro 
de 1973 son a mellor proba desta inquedanza. Nesas xornadas ana-
lízanse en detalle todas as circunstancias que rodean o mundo do 
medicamento, evidenciándose nas súas conclusións a necesidade de 
acometer cambios urxentes e de profundidade en todos os aspec-
tos; recoméndase unha acomodación progresiva ás normas da 
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CEE. “para evitar futuros desajustes”, e a adopción da Farmacopea 
Europea; e ponse énfase na necesidade de que os laboratorios far-
macéuticos “se adapten cada vez más y paulatinamente” ás “Normas de la 
Organización Mundial de la Salud para la fabricación y la inspección de la 
calidad de los medicamentos” (17). 

Nembargantes as únicas disposicións legais cun certo alcance deses 
anos e dos primeiros da democracia, atinxen nomeadamente a te-
mas de rexistro das especialidades, que implican cambios no proce-
demento e a inclusión de novos requirimentos de información nos 
dosieres, no tocante a especificacións de principios activos, ensaios 
clínicos, estabilidade, toxicidade e teratoxénese, memoria farmaco-
lóxica, terapéutica e clínica, especificacións de compoñentes de 
envasado, memoria analítica dos excipientes, etc. Unhas modifica-
cións legais que se intensifican a partir de 1973 como resposta a 
aquel clima xerado nas xuntanzas anteriormente comentadas, e 
tendo en conta as conclusións acadadas nas mesmas. 

8)  A integración europea e o proceso de globalización do 
sector.  

Mais non será ate o 19 de abril de 1985 (14), xa asentada a demo-
cracia e en vésperas de asinar España o tratado de adhesión a CEE, 
cando se evidencie realmente por parte dos lexisladores, a vontade 
de cambio coa publicación dunha orde que declaraba de obrigado 
cumprimento unhas normas locais de boa fabricación, baseadas na 
versión do 75 das da OMS e nas do 83 da Convención para o Recoñe-
cemento Mutuo das inspeccións de fabricación de produtos farmacéuticos. Na 
súa disposición transitoria primeira concedíase o prazo dun ano aos 
laboratorios para se acomodar á devandita normativa.  

O ingreso de España como membro de pleno dereito na CEE en 
xaneiro do 86 determinará o devir da normativa posterior. Coa 
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entrada en vigor da “Ley General de Sanidad” do 25 de abril dese ano 
(14), se actualiza a lexislación e se procede a unha reorganización 
xeral do sistema sanitario, altamente requirida nalgúns aspectos, 
dende a mesma publicación da “Ley de Bases” de 1944; introduce 
tamén cambios para dar resposta á nova organización autonómica 
nacida coa constitución e deroga numerosas disposicións anterio-
res, que xa non tiñan encaixe dentro do novidoso marco legal do 
estado. 

Coa mesma urxente necesidade de avanzar na harmonización legal 
e homologarse co entorno, faise pública a “Ley del Medicamento” de 
1990 (14), nacida oficialmente co obxetivo primordial de “contribuir 
a la existencia de medicamentos seguros, eficaces y de calidad, correctamente 
identificados y con información apropiada” ; na súa extensa introdución 
engade ás devanditas xustificacións a necesidade de lle dar un mar-
co legal estable á Industria Farmacéutica “que constituya su referencia 
estratégica”. Como era previsible, achega numerosos conceptos e 
novidosos requirimentos, deroga moita lexislación previa e deixa 
sen efecto a obsoleta Farmacopea española de 1954, dando pulo ao 
nacemento da Real Farmacopea Española e a redacción do Formu-
lario Nacional. 

 Naquelas circunstancias tamén faise precisa con carácter de urxen-
cia a introdución de cambios na normativa relativa aos laboratorios 
farmacéuticos. Co Real decreto 1564/1992 de 18 de decembro (14) 
que desenvolve e regula o “Régimen de autorización de laboratorios far-
macéuticos e importadores de medicamentos y la garantía de calidad en su fabri-
cación industrial” téntase dar resposta a aquelas demandas, 
derogando, así mesmo, numerosas disposicións previas. Entre as 
novidades recollidas no decreto compre sinalar a potenciación e 
consolidación do concepto de garantía de calidade, e no tocante as 
normas de boa fabricación, a aceptación como referentes das guías 
publicadas pola Comisión Europea no canto daquelas primeiras locais 
do ano 1985. Por último, pero quizais o mais salientable, tendo en 
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conta o tema que estamos a tratar, é o recoñecemento no seu artigo 
primeiro da existencia de catro tipos diferentes de laboratorios: 

 Os que fabrican de forma industrial medicamentos ou parti-
cipen nalgunha fase de elaboración 

 Os titulares de autorización de medicamentos que non son 
fabricantes 

 Os importadores de medicamentos fabricados en países non 
pertencentes á Unión Europea  

 Os que exercen simplemente actividades de comercializa-
ción de medicamentos 

Quedando deste xeito, definitivamente no esquecemento os deno-
minados individuais e colectivos, que aínda recollía o decreto do 
1963, e que de feito xa non figuraban na lexislación previamente 
aprobada. 

A entrada en vigor do Tratado de Maastricht o 1 novembro de 
1993, asinado en febreiro do ano anterior, e a libre circulación de 
mercadorías pola eliminación de fronteiras como consecuencia do 
nacemento da Unión Europea, aceleran a transposición da norma-
tiva comunitaria. Una normativa que ademais segue avanzando, si 
se me permite a expresión coloquial, a fume de carozo, e introduce 
cada vez maiores requirimentos, o que esixe un esforzo enorme de 
adaptación a gran parte dos laboratorios españois superviventes. 
Non ocorre o mesmo cos laboratorios estranxeiros que viñan ope-
rando localmente, pois por esixencias das súas casas matrices xa se 
foran adecuando previamente aos estándares internacionais, polo 
que lles resultaba máis doado seguir o ritmo marcado polos regula-
dores. Non esquezamos que ademais xa se estaban consolidando 
daquela, movementos, alén das fronteiras da Unión Europea, en-
camiñados a harmonizar cos EEUU e Xapón a normativa aplicable 
aos medicamentos, o que implicaba tamén determinados encaixes 
legais. 
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E daquel período de importantes cambios normativos con toda 
seguridade o de maior transcendencia para o tema que estamos a 
tratar é a lei 29/2006 de garantías e uso racional dos medicamentos e produ-
tos sanitarios (14), que modificaba en determinados aspectos a lei do 
medicamento do 90, para incorporar as directivas 2004/27/CE y 
2004/28/CE e harmonizar a normativa estatal co regulamento 
“(CE) nº 726/2004, por el que se establecen los procedimientos comunitarios 
para la autorización y control de medicamentos de uso humano y veterinario y 
por el que se crea la Agencia Europea del Medicamento”. 

Mais a súa importancia agora, non deriva das novidades que intro-
duce no capitulo I do título cuarto relativo á fabricación , senón 
polo capitulo I do seu título segundo relacionado cos medicamen-
tos no que se “aborda unha serie de modificacións que traen causa das direc-
tivas mencionadas, entre as cales cabe destacar o abandono do concepto de 
especialidade farmacéutica sobre o que se viña asentando a normativa españo-
la”. 

En consecuencia, calquera referencia a especialidades farmacéuti-
cas, a partir daquela data, tiña que ser substituída por medicamento 
o que implicaba tamén unha redifinición deste termo na lexislación 
local, que xa quedaba tamén configurada a través desta mesma lei. 

Remataba deste xeito con esta disposición a historia das especiali-
dades farmacéuticas tras 87 anos de existencia legal. 
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4. OS LABORATORIOS GALEGOS 

Á vista do anteriormente comentado, a lei do 2006 e o regulamento 
de 1919 acoutan o marco histórico no que nos imos mover dende 
o punto de vista legal. Compre sinalar, nembargantes, que se ben o 
día 27 de xullo do 2006 marca dun xeito preciso o límite superior, a 
data de publicación do regulamento non se debe considerar como 
punto de partida, cando no mesmo se recoñece explicitamente a 
existencia previa de especialidades no mercado; lembremos neste 
senso que a súa disposición transitoria primeira concedía un prazo 
de dous anos para proceder ao seu rexistro. Un prazo que sería 
preciso alongar en varias ocasións, para salvar resistencias e conse-
guir o desexado ordenamento do sector. Xa que logo, considera-
remos tamén laboratorios de especialidades farmacéuticas todos 
aqueles nados antes de febreiro do 19 que regularizaron a súa situa-
ción en algún momento, coa aceptación do novo marco normativo, 
rexistrando a lo menos algunha das especialidades que comerciali-
zaban con anterioridade.  

Tendo en conta estes criterios, e tras consultar numerosas fontes 
de información e diversos arquivos, pódese concluír coas eviden-
cias dispoñibles polo de agora, que son máis de setenta os laborato-
rios de especialidades que existiron no noso país, se ben como é 
natural, non todos eles coincidiron no tempo; e digo polo de agora, 
porque malia ser cada vez máis difícil novos achados, son conscien-
te de que aínda quedan por facer determinadas consultas que con 
toda seguridade achegarán máis información e poderase ampliar a 
listaxe.  
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Compre tamén ter en conta por outra banda que da maioría dos 
laboratorios disponse exclusivamente de referencias puntuais, co-
mo instantáneas, que somentes permiten reconstruír parcialmente a 
película dos acontecementos sen que se poida precisar como por 
exemplo, engado de novo polo de agora, a súa data de constitución 
ou cese de actividades. A publicación a partir do ano 1978 do Catá-
logo de especialidades farmacéuticas polo Consejo General de Colegios Oficia-
les de Farmacéuticos fai, nembargantes, máis doada a tarefa, anque as 
primeiras edicións recollan claras eivas que foron solucionadas co 
transcurso do tempo. 

Mesmo con todas as devanditas limitacións e coa información dis-
poñible, podemos aceptar que nos anos previos á promulgación do 
regulamento de 1919 protagonizan o sector en Galicia:  

O Dr. Fermín Couceiro Serrano que xa en 
1907 figura como contribuínte no concello de 
Betanzos polo seu “laboratorio anejo a su oficina 
de farmacia” (39) no que elaboraba unha serie 
de formulacións de uso humano. O seu produ-
to estrela, nembargantes, era a súa afamada 
Pomada de fuego de uso veterinario, galardoada 
con diversas distincións, como unha mención 
honorífica na Exposición Universal de París de 
1900 ou a medalla de ouro da Exposición Regio-
nal de Santiago de 1910, e que foi comercializa-
da incluso no amplo mercado latinoamericano. 
Esta actividade era continuada polo seu fillo o 
Dr. Jesús Couceiro Núñez, que sería precisa-
mente o que en 1924 rexistra o Derma-Duel e a 
Emulsión Huel de aceite de fígado de bacallau e 
máis adiante, en 1928, a Pectoralina e o Linimen-
to Huel. É preciso subliñar que anque en todos 
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estes rexistros aparece o Dr. Couceiro Núñez como propietario e 
preparador, utilizan nunha primeira etapa a marca Productos Huel ou 
Laboratorios Huel que sería reemplazada posteriormente polo nome 
oficial Laboratorio Couceiro. 

 
Outro protagonista desta etapa é Pedro Catalá Lartundo, que na 
súa Farmacia madrileña de Marín, na que traballou como mancebo 
Julio Camba, elaboraba uns caramelos vermífugos, amplamente 
promocionados, e dun xeito moi agresivo, na prensa galega na pri-
meira década do século. Continuaría con posterioridade a elabora-
ción dos Caramelos Catalá dende a súa farmacia de Vigo.  
 

 
 

 
 

 

 
O Laboratorio de especialidades farmacéuticas del Dr. Virgós e o Inyectables 
especializados del Prof. Dr. Deulofeu, propiedade de Leoncio Virgós 
Guillén e José Deulofeu y Poch, respectivamente, ambos os dous 
profesores da Facultade de Farmacia, que promocionaban as formula-
cións que elaboraban nas súas boticas compostelás a través da 
prensa sanitaria daquela época. Compre sinalar que coa entrada en 
vigor do regulamento de 1919, o Dr. Virgós rexistraba de contado, 
seguindo a secuencia establecida alfabeticamente, o Euphorbiol, o 
Jarabe Doré e o Strombonal aos que lles correspondían os números 
148, 265 e 504; non cumpriría nembargantes, este requirimento 
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legal tan axiña o Prof. Deulofeu ao adiar ate 1927 o rexistro do Fer-
Arsol e Glico-Arsol, cando xa abandoara Compostela para ocupar 
unha cátedra da Universidade de Barcelona; debemos subliñar ademais, 
que no rexistro destas especialidades figuraba somentes como pro-
pietario das mesmas e Andreu e Hijos como preparadores.  

 

Outro protagonista é o Laboratorio Vidal de Ourense que promo-
cionaba o seu vademecum en publicacións sanitarias galegas, anque 
tamén facía uso doutros medios para publicitar o seu produto es-
trela X2; así, as páxinas do ABC de 1911 recollen anuncios desta 
especialidade como “Compuesto arsenical de gran trascendencia social para 
la avariosis y otras enfermedades de la piel”; curiosamente era esta a única 
especialidade que rexistraba do seu vademecum como propietario e 
preparador o Dr. Juan Vidal Rodríguez nada máis aberto o proceso 
de rexistro, correspondéndolle o número 664.  
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E tamén na capital galega en 1912 
nace da man de Ricardo Bescansa Cas-
tilla, titular daquela vedraña botica do 
Toural fundada polo Dr. Antonio Ca-
sares, o Laboratorio Bescansa que entra-
ría a formar parte deste grupo, que 
poderiamos considerar dos precurso-
res, co rexistro do Jarabe Riché en ou-
tubro de 1919 no que aparecía como 
propietario e preparador, asignándose-
lle o número 305; unha especialidade 
que era publicitada moi amplamente 
en revistas sanitarias e diversas publi-
cacións españolas, algunha delas de 
gran difusión como Blanco y Negro. 
 
Ao abeiro da nova lexislación na década dos vinte e ate o comezo 
da Guerra Civil o número de laboratorios que operan no noso país 
consonte as referencias atopadas ascende a 31 pola creación dos 
laboratorios que recollemos de seguido (táboa 1), aos que habería 
que engadir ós seis anteriormente citados, máis o laboratorio de 
Inyectables del Dr. Montequi en Santiago de Compostela, do que era 
titular outro profesor de Farmacia da minerva compostelá que tra-
ballaba asociado co Dr. Virgós; probablemente sexa esta a razón 
pola que en diversos anuncios deste laboratorio figuran o Dinatón, a 
Cacodina e o Bismukan (7), cando no rexistro das mesmas aparece 
como titular e preparador o seu colega Leoncio Virgós. 
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Nome do laboratorio Localización 
Alvarez Varela Vigo 
Amoeiro Verín 
Argentun Ponte do Porto 
Bermejo Vilagarcía de Arousa 
Bouzo Ourense 
Carrascal Vigo 
Casabuena Vigo 
Casares A Coruña 
Espinosa Vigo 
Laboratorio Farmacéutico Gallego. Productos Farun A Coruña 
Figueroa Lugo 
Hispano-Francés Vigo 
Instituto Cobián Areal Pontevedra 
Instituto Bioquímico Miguel Servet Vigo 
Modroño Vigo 
Mosquera Pontevedra 
Orzán A Coruña 
Pardo Reguera A Coruña 
Plá Viveiro 
Prieto Ponteareas 
Rubira Vigo 
Santamarina Verín 
Vidal Ojén A Coruña 
Zirall Allariz 
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Trátase maiormente de laboratorios anexos a oficinas de farmacia, 
anque xa aparecen algúns de tipo colectivo como Laboratorios Orzán 
e Laboratorio farmacéutico gallego. Productos Farun ambos os dous na 
Coruña e o Instituto Bioquímico Miguel Servet en Vigo. Débese ter en 
conta, sen embargo, que a constitución destes laboratorios tam-
pouco foi allea ás boticas, pois Francisco Rubira Fariña contribúe á 
creación do Miguel Servet aportando ao capital social as especialida-
des que tiña rexistradas no seu laboratorio anexo, e Ismael Vidal 
Ojén actúa dun xeito similar para a constitución de Laboratorios 
Orzán; tamén na fundación de Farun participan así mesmo outros 
boticarios titulares de farmacia o que ven confirmar o protagonis-
mo dos farmacéuticos na configuración do tecido industrial do 
sector en Galicia; en calquera caso non se debe esquecer, a presen-
za doutras persoas alleas á profesión na fundación dos laboratorios 
colectivos, entre as que compre salientar polo seu claro compromi-
so co desenvolvemento da nosa Terra, a Ramón Obella Vidal e 
Alexandre Bóveda Iglesias no caso do Laboratorio Miguel Servet e 
Arturo Taracido Veira no tocante a Orzán.  
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Por outra banda é necesario subliñar que nas primeiras Xuntas de 
goberno do Colexio Oficial de Farmacéuticos de Pontevedra figuran entre 
outros José Espinosa Rodríguez, José Díaz Casabuena, Pedro Cata-
lá Lartundo, Eduardo Mosquera Sánchez, Miguel Carrascal Martín 
e Jacobo Álvarez Varela, todos eles titulares de botica con laborato-
rio anexo. Ase mesmo forman parte da segunda e terceira xunta do 
Colexio de Ourense, Constantino Bouzo Fernández e Plácido Diéguez 
Amoeiro, incluso este último ocuparía posteriormente a presidencia 
da corporación; outro tanto ocorre en Lugo con José Plá Zubiri e 
no da Coruña con Jesús Casares, Jesús Couceiro, Leoncio Virgós, 
Ismael Vidal, José Deulofeu e Antonio Pardo-Reguera (5); unha 
circunstancia que resulta difícil atribuír exclusivamente á casualida-
de; pénsese neste senso nas dificultades que houbo que salvar e as 
altas doses de emprendemento precisas para poñelos en marcha 
naquel convulso primeiro terzo do século XX, e a importancia dos 
mesmos na redifinición do papel dos boticarios e o recoñecemento 
social da súa actividade profesional. Ven a conto lembrar aquí, que 
naquela onda corporativista que impregnou a vida económica e 
social desa época, tal e como comenta o Dr. Villares no libro dos 
Empresarios de Galicia (2), todo aquel que non estivese organizado na 
defensa dos seus intereses estaba condeado ao fracaso.  

No tocante a súa distribución xeográfica observase nesta etapa un 
claro desprazamento cara a cidade olívica do núcleo central da acti-
vidade industrial farmacéutica galega con nove laboratorios nese 
concello; séguelle A Coruña con cinco; en Santiago de Compostela 
continúan operando os tres anteriormente citados máis Montequi; 
dous en Ourense, Pontevedra e Verín; e cadanseu en Ponte do 
Porto, Vilagarcía de Arousa, Betanzos, Lugo, Viveiro, Allariz e 
Ponteareas. 
  
No período que vai dende o comezo da guerra ate a finalización da 
década dos corenta desaparece toda referencia na bibliografía con-
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sultada a 15 daqueles laboratorios anteriormente citados, nomea-
damente anexos a boticas; lembremos que Deulofeu xa se fora para 
Barcelona, Vidal Ojén e Rubira embárcanse en proxectos maiores; 
Virgós vese forzado ao exilio e Ricardo Montequi y Díaz de Plaza 
consegue unha cátedra en Madrid en 1936 da que toma posesión 
coa finalización da conflicto e mesmo algún falece ou transfire a 
botica; mais polas circunstancias comentadas con anterioridade 
xurde un bo feixe de nova creación, 27 en concreto, que recollemos 
de seguido (táboa 2). 
 

Nome do laboratorio Localización 
Brionnia Santiago de Compostela 
Builla Vigo 
Carrera O Porriño 
Casares  Ferrol 
CIDE Vigo 
Compostela Santiago de Compostela 
Charro Vigo 
Dartús A Coruña 
Delgado Santiago de Compostela 
EASA A Coruña 
García Vázquez Silleda 
Gutiérrez Moyano A Coruña 
IFE Santiago de Compostela 
Jase  Vigo 
La Toja A Toxa (O Grove) 
Lhuyart  A Coruña 
Montenegro Pontevedra 
Núñez Vigo 
Ossorio/Corso  A Coruña 
Phar  A Coruña 
Román/Román y Saco Ourense 
Sotelo Vigo 
VYO  Pontevedra 
Zeltia O Porriño 
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Habería que engadir aos anteriores o Laboratorio da Farmacia Mili-
tar que funciona no pazo de Fonseca da universidade compostelá 
durante a Guerra Civil e os de Germán Vidal en Pontevedra e Ma-
nuel Novoa na Coruña (7), polo que o numero de laboratorios que 
operan nesta época elévase a 40 de acordo coas referencias atopa-
das; e se ben, ate o ano 1944, aínda se crean algúns laboratorios 
anexos, a realidade é que xa se percibe nesta etapa un progresivo 
afastamento da actividade industrial da oficina de farmacia, propi-
ciado polos cambios lexislativos.  

  

 
En relación a estes laboratorios penso que é de interese comentar, 
como por exemplo, que os de Germán Vidal e Manuel Novoa son cre-
ados en 1941 aparentemente con carácter temporal para dar resposta 
a unhas demandas moi concretas do mercado tal como se recolle no 
Boletín Oficial del Estado (14). Outro aspecto a comentar é o traslado A 
Coruña a finais desa década do laboratorio Brionnia fundado en San-
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tiago de Compostela por Rafael Rivero de Aguilar, tras ser adquirido 
por Jose Cornide Mosquera. No que se refire a Phar trátase dunha 
compañía fundada en Madrid no ano 1933 da man entre outros de 
Pedro Marfany e Ramon Labiaga para a fabricación de produtos 
químicos e farmacéuticos, que como consecuencia da Guerra Civil 
paraliza as súas actividades; tras fuxir ambos os dous de Madrid e 
convocados polo exercito franquista, reanudan as súas actividades 
nas instalacións de EASA na Coruña (41); nos anos 40 fusionábanse 
co Laboratorios Llopis, para formar Llofar con domicilio social e insta-
lacións industriais de novo en Madrid.  

    

Débese sinalar ademais que seguen tendo un certo protagonismo 
nalgúns destes proxectos diversos persoeiros vencellados as xuntas 
de goberno dos colexios oficiais de Farmacéuticos.  
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Pero o máis salientable desta período de tempo é sen dúbida algunha a 
creación no Porriño dos denominados formalmente Laboratorios españo-
les Zeltia, probablemente para enmascarar calquera sospeita de tipo polí-
tico, tendo en conta a ideoloxía dos seus principais promotores.  

No que se refire a distribución xeográfica continua sendo Vigo a 
capital do sector con once laboratorios, seguido de perto pola Co-
ruña con nove, seis en Compostela, tres en Pontevedra, dous en 
Ourense e O Porriño e cadanseu en Verín, Vilagarcía de Arousa, 
Ferrol, Betanzos, Silleda, A Toxa e Allariz.  

 

A decada dos cincuenta remata con 34 entidades. Desaparecen en 
Vigo Alvarez Varela, Casabuena, Catalá, Jase e Sotelo; na Coruña Dar-
tús, EASA e Ossorio; Couceiro en Betanzos e Román en Ourense. Pola 
contra xorden en Vigo: Cortés, García Vila e Europa, que adquire as 
especialidades de Casabuena; en Compostela Bermejo e Troya; Be-
ca/Becaquímica e Labifarm en Lugo e Novoa en Monforte Se atende-
mos á distribución xeográfica Vigo ocupa novamente o primeiro 
lugar con nove entidades, A Coruña o segundo con seis, tras o tras-
lado a esa cidade dos laboratorios Brionnia e Delgado dende Santiago 
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de Compostela, que nesas circunstancias ocupa o terceiro lugar con 
cinco; Lugo, Pontevedra e O Porriño con dous, e cadanseu en Ve-
rín, Vilagarcía, Ourense, Ferrol, Silleda, A Toxa, Monforte e Allariz.  

 

  
 

Como era previsible cos cambios na lexislación acelérase o declive 
na década dos sesenta que remata con 23 laboratorios trala desapa-
rición doutros 15 ( Beca/Becaquímica, os dous Bermejo, o de Vilagarcía 
e o de Santiago, Casares de Ferrol, CIDE, Compostela, Charro, Delga-
do, García Vázquez, García Vila, Montenegro, Novoa, Troya que é ad-
quirido por Europa, VYO e Zeltia. En relación a este último é 
preciso aclarar, que se ben cesa a súa actividade como laboratorio, 
reconvértese en sociedade de carteira, e no ano 1964, ao abeiro 
daquel “aperturismo” tecnocrático da época comentado con anterio-
ridade, constitúe tres novas compañías cos socios estranxeiros cos 
que xa viña traballando como licenciataria dende a década anterior: 
ICI-Farma para a comercialización de especialidades farmacéuticas 
de uso humano, Cooper-Zeltia para as de uso veterinario e domésti-
cos, e Zeltia Agraria para insecticidas e agroquímicos, incluída esta 
última, malia súa actividade, na relación de laboratorios de especia-
lidades coa lexislación aplicable naqueles momentos.  

Ademais destes tres aparecen nesta período de tempo o laboratorio 
Productos Celta en Lugo, como continuador do antigo Figueroa, se 



 

52 

ben existen evidencias de que nunca interrompeu a súa actividade e 
o Élices en Xinzo de Limia que aparentemente pecha nesa mesma 
década. Compre tamén salientar nesta etapa o traslado dende Vigo 
a O Porriño dos Laboratorios Núñez. 

No que se refire a distribución xeográfica e tendo en conta as cir-
cunstancias que acabamos de sinalar remata a década con cinco 
entidades en Vigo, O Porriño e na Coruña, dúas en Compostela e 
Lugo, e cadansúa en Verín, Ourense e Allariz; fugazmente opera 
tamén outra en Xinzo de Limia tal, como acabamos de comentar. 

Debemos, por último lembrar a creación nesta mesma etapa na 
Coruña de COFAGA, como laboratorio fabricante dos denomina-
dos efectos e accesorios, pola importancia que ten en si mesmo, 
pero sobre todo pola relación que terá posteriormente coa elabora-
ción de especialidades.  

En chegando aos setenta a desfeita aínda é maior. Desaparece toda 
referencia na bibliografía aos laboratorios Amoeiro, Builla, Carrera e 
Cortés, e figuran na mesma sen especialidades, Brionnia, Gutiérrez 
Moyano, Labifarm, La Toja, Núñez, Productos Celta e Zirall, aos que se 
lles engadiría co remate da década Bouzo e Lhuyart; paralelamente, 
se observa na maioría dos laboratorios que permanecen activos, 
reducións significativas nos seus catálogos como consecuencia da 
non convalidación e/ou baixa de especialidades; como casos ex-
tremos debemos citar Orzán e Miguel Servet, que rematan esa etapa 
cunha única especialidade no mercado. Pola contra Bescansa rexis-
traba o Laxante azóxico, Europa o Tonofit, o propio Miguel Servet lan-
zaba nos primeiros anos desa etapa Bendimicín, Oxitiol compuesto e 
Vitatrofin, e ICI-Farma principiaba un proceso de expansión coa 
ampliación da súa gama de antisépticos no mercado e co lanzamen-
to do Eraldín e Neo-Atromid 500. Debemos sinalar así mesmo a de-
saparición de Zeltia Agraria como laboratorio farmacéutico, que 
non como compañía, e non me resisto a comentar a título anecdó-
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tico a presenza nos Catálogos deses anos dun laboratorio denomina-
do Infine en Vilagarcía de Arousa, na rúa Vista Alegre nº1, que de-
saparece en pouco tempo, do que non fun quen de atopar 
ningunha especialidade; o estraño do conto é que nese enderezo 
existe dende o século XVII un convento de Madres Agustinas Re-
coletas e posto en contacto con elas, para conseguir algunha infor-
mación amosáronse escorregadizas e cortantes. 
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O desenlace de todas aquelas turbulencias ten lugar na década seguin-
te, e fundamentalmente nos seus primeiros anos. Como é natural van 
quedando paulatinamente no esquecemento aqueles laboratorios que 
carecían de especialidades na etapa anterior; Orzán tamén desaparece e 
algúns dos seus remedios son transferidos a COFAGA que se conver-
te en laboratorio de especialidades, engadindo esta actividade aquelou-
tra como fabricante de efectos e accesorios; Miguel Servet é 
aparentemente absorbido polo laboratorio catalán López Brea, que cesa 
de contado a súa actividade, reaparecendo o seu catalogo baixo unha 
nova denominación social, Labobióticos, domiciliada en Málaga; unha 
denominación que somentes duraría dous anos, pois pronto era tro-
cada por Sociedad Española de Medicamentos, e antes de rematar a década 
sería reemplazada por Briquensa, deixando nesta peregrinaxe a maior 
parte das súas especialidades (en 1993 somentes retiña unha). Farun 
cesa a súa actividade no primeiro trienio, sen embargo a súa marca 
sería utilizada, e aínda o segue sendo, por COFAGA para unha linea 
de apositos. No tocante a Europa, adquire co comezo da década o 
laboratorio catalán Basileos, polo que o número de especialidades do 
seu vademecum no ano 1981 ascende a máis de sesenta; nembargan-
tes, e probablemente desbordada polo aparente éxito, no ano seguinte 
reducíase a menos da metade, e no 1984 xa somentes tiña unha, ex-
tinguindo como tal en pouco tempo. 

Como consecuencia daquela desfeita ao remate dos oitenta somen-
tes permanecen no noso país como laboratorios de especialidades 
farmacéuticas de uso humano: Bescansa en Santiago de Compostela, 
IFE en Teo, Carrascal en Vigo e ICI-Farma no Porriño, se ben este 
último propiedade xa na súa totalidade da británica Imperial Chemical 
Industries (ICI), ao lle adquirir esta multinacional a Zeltia o 50 % das 
accións que posuía na compañía dende a constitución do laborato-
rio no ano 1964; remataba deste xeito en 1989 a colaboración que 
viñan mantendo ambos os dous parceiros no sector farmacéutico 
ao abeiro da nova situación política do estado e no marco da Unión 
Europea; tamén remataba para ICI en España un longo percorrido, 
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que afondaba as súas raiceiras no vello Azamón en Barcelona, nun 
afán de enmascaramento da súa orixe británica, a “perfida Albión” 
tan denostada, e aínda por riba cun nome que facía alusión a un 
imperio, en clara competencia co único oficialmente recoñecido. 
Ademais dos catro anteriormente comentados continúa operando 
no Porriño CooperZeltia para especialidades veterinarias e COFAGA 
abandona o mundo das especialidades e se focaliza de novo nos 
seus obxectivos fundacionais como fabricante.  

Na derradeira década do século XX (35) pecha o Laboratorio Carras-
cal de Vigo, e continúan operando nas mesmas circunstancias, en 
Compostela Bescansa e IFE en Ramallosa (Teo); como únicas novi-
dades debemos salientar a aparición de Farmacelsia compartindo 
instalación con IFE, e o nacemento de Zéneca Farma no Porriño 
como continuadora de ICI-Farma trala segregación a nivel mundial 
en 1993, como Zeneca PLC, do negocio farmacéutico e agroquímico 
da multinacional británica Imperial Chemical Industries.  

 Os cambios para ese laboratorio nesa década non remataban nem-
bargantes aí. En liña coa estratexia seguida polas grandes multina-
cionais do sector, en decembro do 1998 anunciábase a fusión da 
súa matriz coa sueca Astra, que era aprobada en abril do ano se-
guinte. Nacía deste xeito unha nova multinacional AstraZéneca que 
pasaba a ocupar o cuarto lugar no mundo por volume de vendas. 
Como consecuencia desa fusión concentrábase en Madrid a activi-
dade comercial da filial española, e tras un duro proceso e, contra 
todo pronóstico, decidíase pechar as instalacións fabriles que tiña 
Astra en Barcelona e concentrar no Porriño toda a actividade in-
dustrial española do novo grupo. 

 En resumo co comezo do novo milenio operan en Galicia: Astra-
Zéneca, (36) Bescansa, Farmacelsia e IFE, figurando na denominación 
oficial das especialidades deste dous últimos unha referencia explí-
cita ao seu respectivo laboratorio titular.  
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En chegando o ano 2006, co que finaliza a historia das especialida-
des, somentes permanecen AstraZéneca, Bescansa e Farmacelsia, mais 
os nomes oficias dos medicamentos deste último fan referencia a 
unha nova marca: Fresenius Kabi, no canto do nome do laboratorio 
titular. Curiosamente nesas mesmas datas nas que desaparece IFE 
da relación de laboratorios galegos, as súas especialidades permane-
cían no mercado mantendo, digamos coloquialmente o seu vello 
apelido de orixe, pero no vademecum de Fresenius Kabi España, filial 
dunha multinacional alemá con sede en Barcelona. Compre engadir 
que esta manobra tocaba a vésperas, consonte as tácticas propias 
deste tipo de compañías; ao ano seguinte (38) desaparecía tamén 
Farmacelsia, e os seus medicamentos se incorporaban ao catalogo do 
laboratorio barcelonés, do que lamentablemente era eliminada ao 
mesmo tempo toda referencia ao histórico IFE. 

Por outra banda aproveitando aquel proceso de fusión de Astra e 
Zéneca, asístese durante estes primeiros anos do milenio a un des-
mantelamento progresivo do seu tecido industrial en Europa, me-
diante peche ou venda de factorías e a consecuente deslocalización. 
Unha estratexia que nos seus derradeiros coletazos termina afec-
tando ás instalacións porriñesas, malia o seu recoñecido prestixio 
no grupo polos seus altos estándares e bos resultados. 

Xa que logo, a morte das especialidades coincidía co ocaso desa 
vella industria galega de especialidades farmacéuticas da que sobre-
viviría exclusivamente un daqueles que denominabamos precurso-
res: o Laboratorio Bescansa.  

Permítaseme para rematar adicar uns breves comentarios en relación 
ás especialidades que comercializaban pois, mesmo recoñecendo as 
dificultades existentes para completar os seus catálogos e o moito 
traballo de investigación que queda por facer, pode valer dalgún xei-
to para dimensionar os laboratorios dos que vimos falando.  

Coas premisas anteriormente sinaladas pódese concluír sen lugar a 
dúbidas que foi Zeltia o laboratorio co máis amplo catálogo, do que 
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fun quen de atopar 192 especialidades (76 de uso humano, outras 
tantas de uso veterinario e 40 agroquímicos); o segundo lugar co-
rrespóndelle aos laboratorios Orzán dos que atopei 123 referencias, 
todas elas de uso humano; ven a continuación, sorpresivamente, o 
laboratorio anexo á botica coruñesa de Jesús Casares Bescansa con 98 
formulacións das Ampollas “Lowe” rexistradas todas o 7 de agosto 
de 1924; síguelle circunstancialmente Europa con 72 e Miguel Servet 
con 66, Farun con 43, unha delas de uso veterinario; Brionnia 35, 
Beca/Becaquimica 32 (14 de veterinaria e 18 humanos), Lhuyart 31, 
Bescansa 27 e Labifarm 21; tamén atopei entre 10 e 20 referencias 
para os seguintes laboratorios: Gutiérrez Moyano, IFE, Delgado, La 
Toja, Bouzo e CIDE e 8 para Troya e Compostela, unha delas neste 
último de veterinaria. O resto dos laboratorios fabricaban un me-
nor número, e mesmo varios, exclusivamente unha. Compre sinalar 
nembargantes que en algún caso esa única especialidade, foi quen 
de lle dar unha relevancia especial ao seu laboratorio fabricante 
pola súa ampla distribución no mercado, como aconteceu, por 
exemplo, co Lysoform do laboratorio vigués Carrascal, e tamén se 
deu o caso contrario de especialidades rexistradas que a penas tive-
ron impacto comercial e mesmo algunhas nunca foron comerciali-
zadas.  

A título anecdótico é bo lembrar que ate os anos sesenta tiveron 
tamén consideración de especialidades a Agua de Mondariz Fuente del 
Val e Agua de Mondariz manatiales Gándara y Troncoso se ben loxica-
mente orfas de laboratorio preparador. Mais, por moi saudables 
que sexan estas augas, parece máis razoable rematar esta derradeira 
parte do discurso, lembrando que tamén estiveron rexistrados por 
laboratorios galegos diversos tipos de viño: iodotánico, de kola, quina, 
pectona, etc. e que polo seu carácter dixestivo foron merecentes da 
mesma distinción os denominados Licor verde e Licor amarillo que 
aínda hoxe seguen sendo comercializados en Allariz polos conti-
nuadores do vello Laboratorio Zirall, totalmente alleos ao mundo 
farmacéutico e a calquera problema de financiamento. 
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5. EPÍLOGO 

Anque é bastante habitual rematar este tipo de intervencións coas 
tradicionais conclusións, nas que podería insistir na existencia no 
noso país dunha industria de especialidades farmacéutica que afon-
da as súas raiceiras nos laboratorios anexos ás boticas; no protago-
nismo que tiveron os seus titulares na configuración do tecido 
industrial do sector; na importancia da súa formación técnica, etc., 
prefiro finalizar neste caso cunhas reflexións. 

E neste senso ven en primeiro lugar ao meu maxín aquilo tantas 
veces repetido de que Galicia é un país sen historia, cando é evi-
dente que cun pouco que se remexa no pasado, como é o caso, 
topamos persoas e acontecementos que non poden quedar no es-
quecemento; daquela, e sendo benévolos con nós mesmos, teria-
mos que falar con maior precisión dunha Terra, lamentablemente, 
de desmemoriados. Con toda certeza é esta unha das principais 
causas de falla de autoestima, de non estarmos orgullosos de ser-
mos o que somos, e como somos. 

Pensemos ademais na importancia de traer á galería dos nosos ilus-
tres, exemplos tan próximos de emprendedores e dar visibilidade 
aos beneficios da ciencia; unha tarefa sempre necesaria, pero máis 
aínda nuns tempos tan difíciles como os actuais, nos que é impres-
cindible reforzar o valor do coñecemento e da transferencia como 
unha aposta de trunfo segura para o desenvolvemento social; e por 
outra banda darlle visibilidade a uns referentes nos que se poida ver 
sobre todo a nosa mocidade, nunca como a actual tan estudada e 
con tantas razóns para sentirse defraudada. 
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Non faltará, por suposto, mesmo quen vexa nesta narración a cró-
nica dun fracaso, e non é así. Cumpriuse, sen máis, un ciclo normal 
na vida dun país, neste caso no sector empresarial, do que debemos 
sentírmonos satisfeitos, por termos conseguido estar tan dignamen-
te representados e polos resultados acadados; un ciclo polo demais 
cunha evolución plenamente xustificable e en liña co que aconteceu 
no resto do estado. Non esquezamos por outra banda, que xunto 
co Laboratorio Bescansa aínda existen na actualidade en Galicia algu-
nhas compañías, que dalgún xeito podemos considerar herdeiras 
daquela historia. Que pena de país no que o único noticiable son os 
fracasos dos emprendedores e non ocupan as primeiras páxinas dos 
nosos noticieiros aqueles proxectos que se están facendo un oco 
nas novas e retantes circunstancias, como houbo que facer no seu 
tempo cos exemplos aquí comentados.  

Velaí algunhas das razóns polas que penso é preciso levar a cabo 
este tipo de traballos. Por estas, e por outras que tiven que poster-
gar por mor da brevidade, máis aqueloutras que con toda segurida-
de virán o seu maxín, coincidirán comigo na conveniencia de 
continuar afondando no tema, xa que aínda queda moito por estu-
dar. É ademais unha tarefa urxente pois seguen entre nós persoas 
que tiveron protagonismo naqueles proxectos que poden achegar 
información, e mesmo é posible atopar material, que lamentable-
mente nalgúns casos se está botando a perder, merecente de ocupar 
un digno espazo do que debería ser o museo da industrialización de 
Galicia.  

Xa para rematar me gustaría adicar este traballo a todos os prota-
gonistas da historia da industria das especialidades farmacéuticas da 
nosa Terra, cos que a sociedade galega en xeral e o mundo da boti-
ca en particular están en débeda. É obvio que non é o único sector 
lamentablemente esquecido, pero xustificarán a escolla do tema 
para este discurso inaugural, e que aproveite este acto e este marco 
para lles render honores e cumprir coa parte que me corresponde 
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como galego e boticario. Estou seguro que a Academia de Farma-
cia de Galicia se suma a este recoñecemento e o asume como pro-
pio. Se ademais fun quen de dar pulo, entre as partes interesadas no 
sector farmacéutico, á necesidade de afondar nesta historia e poñer 
en valor toda aquela obra, como un deber de xustiza para con eles, 
e un motivo de orgullo para todos nós, penso que pagou a pena o 
esforzo realizado e collerei azos para continuar traballando no te-
ma. 

Máis nada e moitas grazas. 
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