
      
 
 

  

 
 

 
PLA D’ACCIÓ 

B+S 

Col.legi Oficial de Veterinaris de Barcelona 

 

 
 
 



       

1 
 

1. Dades de l’organització 
 

Nom: COL.LEGI OFICIAL DE VETERINARIS DE BARCELONA 

  

Breu descripció: El COVB és una és una corporació de dret públic de caràcter 

professional i amb personalitat jurídica pròpia Col·legi Professional 
que aplega les persones veterinàries de la Província de Barcelona.  
Té com a finalitat essencial vetllar perquè l'actuació de les persones col·legiades 
respongui als interessos i a les necessitats de la societat en relació amb l'exercici 
de la professió veterinària i especialment garantir el compliment de la bona 
pràctica. 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Mònica Rodríguez Subirats -Cap d’Administració- 

 
 932112466 

 
 covb@covb.cat 

 
 

https://www.covb.cat/ 

  

Data de la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 
2012-2022: 

7 de febrer de 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’Acció: 

S’ha obert un procés participatiu entre els membres de la Junta de Govern, les Comissions assessores i 
el personal del Col·legi, que s’espera obrir a les persones col·legiades durant aquest any 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: 

el primer pla d’acció és del gener de 2017 i es 

revisa cada any. 

  

Vigència del Pla d’Acció: Anual 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 

 
 

2021 
 
 

 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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Propòsit principal del Pla d’Acció: 

Reduir la generació de residus, millorar les funcions socials així com la difusió a la 
societat de la tinença responsable i l’educació en el respecte dels animals.  

Ambientalitzar la seu col·legial.  
Difondre i recolzar la funció social dels animals de companyia 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: Guies de benestar i protecció dels animals 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Educar i difondre material sobre tinença 
responsable d’animals entre la societat, 
dels drets dels animals i les obligacions 
de les persones. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Educar i difondre entre la societat en general a través dels centres veterinaris i les 
xarxes socials col.legials en la tinença responsable dels animals, mitjançant la Guía 
ràpida de Tinença Responsables. 
 
https://xarxanet.org/sites/default/files/guia_rapida_de_la_tinenca_responsable.pdf 
 
aquesta guia pretén trencar falsos mites sobre la tinença d’animals, com ara els 
beneficis de l’esterilització, informar sobre alguns drets dels animals per protegir-los 
i de les obligacions legals de les persones que hi conviuen. 
 
Educar i difondre sobre les obligacions dels establiments de venda d’animals per 
ajudar en la seva protecció, lluitar contra la venda irregular de cadells i fomentar una 
adquisició responsable. Inclou consells a tenir en compte abans de decidir adoptar o 
comprar un animal. 
 
Col·laboracions amb Associacions de protecció dels animals: 
Col·laboració amb l’OPAB. 
Participació al Consell de convivència i Defensa dels Animals de l’Ajuntament de 
Barcelona. 
Participació en taules de protecció animals municipals (Terrassa, Sabadell...) 
Formació en riscos dels aparells del RX 
Convenis de col·laboració en diferents Ajuntaments. 
 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.covb.cat/serveis-a-particulars/servei/tinenca-responsable/ 
 
 

https://xarxanet.org/sites/default/files/guia_rapida_de_la_tinenca_responsable.pdf
https://www.covb.cat/serveis-a-particulars/servei/tinenca-responsable/
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Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

1.8  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: 

Comissió de Veterinaris i Veterinàries per a la protecció dels 
animals. 
Comissió Assessora per a l’exercici de la clínica amb animals 
de companyia. 

  

Calendari d’execució previst: 

Durant tot l’any mitjançant xarxes socials, web, instagram, 
facebook, mitjans de comunicació, Administració Pública i als 
centres veterinaris amb suport paper. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Recursos humans i/o econòmics: Escriviu els recursos que destinareu a desenvolupar l’actuació. 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

15.000 UNITATS 
Difusions en xarxes socials i comunicats on-line. 

 

 

2. Nom de l’actuació: Ambientalització de les oficines 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Seguim en reducció de paper a les 
oficines del Col.legi, no s’envien 
comunicacions en paper. 
 
Estalvi energètic. 
Reciclatge paper, plàstic, cartró, vidre i 
brossa orgànica. 

 

 

 

 

 

 

 
     

Breu descripció: 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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 Cada cop més el Col.legi disminueix la generació de paper, molts processos es fan 
mitjançant eines informàtiques, escaneig de documents i emmagatzematge a la base 
de dades informatitzada. 
Reducció impressió amb paper. 
Reutilització del paper ja imprès. 
Reciclatge paper amb contenidors gestionats per una empresa. 
Llums leds 
Reducció aigua sanitaris del COVB. 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 
 
Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

4,5,10  

 
 

 

 

Persona o àrea responsable: Mònica Rodríguez 

  

Calendari d’execució previst: Durant tot l’any 

  

Recursos humans i/o econòmics: Agencia de comunicació i personal del Col.legi 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 

 

 

Indicador/s: 

20 caixes paper Din A4 
Consum elèctric anual 4.300Kw 

  

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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5. Avaluació 

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 

Data: Feu clic per 
escriure una data. 

Valor esperat al 
cap d’un any: 

Valor assolit 
Data 1r any: Feu 
clic per escriure 

una data. 

Valor assolit 
Data 2n any: 
Feu clic per 
escriure una 

data. 

Reducció consum de paper 
Reciclatge selectius del plàstic a les 
oficines del COVB 

20 caixes de paper Din A5 20 caixes 20 caixes       

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Estalvi energètic 
Consum elèctric d’un any 
4.300Kw 

4.300Kw 4.200Kw 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 1 
any. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 

Escriviu o copieu els noms de les actuació 
descrites abans. 

Copieu o escriviu 
l’indicador/s que heu 
proposat a aquesta actuació. 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Escriviu quin valor 
voldríeu assolir per 
a aquest indicador. 

Feu clic per 
escriure text. 

A emplenar quan 
l’acció ja s’ha 
realitzat durant 
2 anys. 
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6. Relació amb el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 

 

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionades amb les 

actuacions del Pla d’Acció: 

 

Objectiu Línies d’acció 

1. Biodiversitat 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 

2. Espai públic i mobilitat 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 

3. Qualitat ambiental i salut 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 

4. Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 

5. Ús racional dels recursos 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 

6. Bon govern i responsabilitat social 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 

7. Benestar de les persones 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 

8. Progrés i desenvolupament 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 

9. Educació i acció ciutadana 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 

10. Resiliència i responsabilitat planetària 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 

 

 

7. Col·laboracions i treball en xarxa 

Associacions de protecció dels animals. 
Ajuntaments i altres entitats municipals: col·laboració amb les àrees de medi ambient, protecció dels 
animals i salut pública. 
 
https://www.covb.cat/collegi/memoria-dactivitats/ 
 
 

 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
https://www.covb.cat/collegi/memoria-dactivitats/

