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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 – Cap d’Administració – 

 
 

 

 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: 7 de febrer 
de 2017 

 
 
 

 

2. DADES DEL PLA D’ACCIÓ  

 

Breu descripció del procés d’elaboració:  
 

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 d’aprovació 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 
 

Personal implicat: JUNTA DE GOVERN, COMISSIONS ASSESSORES I 
PERSONAL LABORAL. 
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3. DIAGNOSI 

 

 
 
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. 
 
 
 
 
 

4. FINALITAT 

 

 

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. 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

5.1. Difusió de guies de benestar i protecció dels animals 

Objectiu/s:  
 
 

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 GUIA RÀPIDA DE TINENÇA 
RESPONSABLE 
http://xarxanet.org/sites/default/files/guia_rapida_de_la_tinenca_r
esponsable.pdf 
 
Aquesta guia pretén trencar falsos mites sobre la tinença d’animals 
com ara els beneficis de l’esterilització, informar sobre alguns drets 

http://xarxanet.org/sites/default/files/guia_rapida_de_la_tinenca_responsable.pdf
http://xarxanet.org/sites/default/files/guia_rapida_de_la_tinenca_responsable.pdf
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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, especialment els provinents de països d’Europa 
de l’Est i fomentar una adquisició responsable. També inclou 
consells a tenir en compte abans de decidir adoptar o comprar un 
animal. 
 
Aquesta guia es pot descarregar a la pàgina Web col·legial i inclou 
un test per que els/les ciutadans/es puguin contestar un seguit de 
preguntes per determinar quin és l’animal que millor s’escau a les 
particularitats, temps i costums. 

 

http://xarxanet.org/sites/default/files/guia_rapida_de_la_tinenca_r
esponsable.pdf 
http://www.covb.cat/ca/premsa/noticies/1070 
 

 

 
Beneficis esperats: 
 
__X Ambientals        
    Socials     
__ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 
__X de millora 
__X de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
 

1.8 
 

Persona o àrea responsable: Comissió de Veterinaris i Veterinàries per al 
Protecció dels Animals. 
Comissió assessora per a l’exercici de la clínica amb animals de 
companyia. 

 

 

Calendari d’execució previst: Tot l’any a través de les xarxes socials (Web i  
Facebook), mitjans de comunicació, Administració Pública  i als centres 
veterinaris amb la guia en suport paper. 
 

Nova eina veterinària per comunicar irregularitats en l’adquisició 
d’animals de companyia 

Adreçat a clíniques veterinàries en cas de sospites d’infracció en l’adquisició d’una 
mascota. Facilita la comunicació al COVB per part dels col·legiats a través de 
l’enviament d’un formulari per fer arribar possibles irregularitats com a eina per 
lluitar contra la venda il·legal d’animals. 

http://xarxanet.org/sites/default/files/guia_rapida_de_la_tinenca_responsable.pdf
http://xarxanet.org/sites/default/files/guia_rapida_de_la_tinenca_responsable.pdf
http://www.covb.cat/ca/premsa/noticies/1070
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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La deontologia professional obliga els veterinaris a informar de les anomalies que 
detectin i que podrien infringir els drets dels animals, per prevenir o evitar-los 
patiments o riscos en la seva salut i el seu benestar. Alguns exemples serien la cria 
incontrolada o no disposar de les vacunes i de la documentació obligatòries.  

Per facilitar la notificació de circumstàncies com les esmentades, el COVB ha 
dissenyat una eina perquè els veterinaris de Barcelona puguin comunicar sospites 
d’irregularitats a les clíniques. El formulari va acompanyat d’un manual que recull 
els protocols d’atenció als animals de companyia i una llista de possibles 
infraccions. 

Guia pràctica sobre la tinença, prescripció i cessió de 

medicaments per animals de companyia 

La guia recopila la informació sobre els medicaments i les modificacions 

legals més recents. Pretén informar de manera clara i entenedora dels 

procediments legals per a l'obtenció, l’administració, la cessió i la 

prescripció de medicaments, així com els tràmits legals que s’han de 

complir i els diferents tipus de receptes (cadena de prescripció). 

A més, aquesta guia actualitza i agrupa la informació sobre els 
medicaments a la web col·legial 
(http://www.covb.cat/ca/serveis/activitat-veterinaria/guia-practica-sobre-
la-tinenca-prescripcio-i-cessio-de-medicaments-per-animals-de-
companyia). 

 

 

 

Recursos humans i econòmics:  
 

Observacions:  

 

 

 

 

Indicador/s:  10.000 unitats 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any: Es vol potenciar la difusió a través de 
les xarxes socials i comunicats on-line, i es preveu reduir les publicació en 
format paper. 
 
 

 
 

http://www.covb.cat/ca/serveis/activitat-veterinaria/guia-practica-sobre-la-tinenca-prescripcio-i-cessio-de-medicaments-per-animals-de-companyia
http://www.covb.cat/ca/serveis/activitat-veterinaria/guia-practica-sobre-la-tinenca-prescripcio-i-cessio-de-medicaments-per-animals-de-companyia
http://www.covb.cat/ca/serveis/activitat-veterinaria/guia-practica-sobre-la-tinenca-prescripcio-i-cessio-de-medicaments-per-animals-de-companyia
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5.2. Ambientalització de les oficines 

Objectiu/s:  

 

Reducció del volum de paper a les oficines del Col·legi i d’enviaments de 
comunicats i informació en paper a les persones col·legiades. 
 

Estalvi energètic amb millores a les instal·lacions. 
 
El teletreball com a mesura d’estalvi energètic i desplaçaments 
 
Reciclatge de paper, cartró. 
 
Reciclatge de vidre 
 

Breu descripció:  

 

El COVB ha disminuït considerablement la generació de paper a les seves 
oficines ja que una gran part dels processos es duen a terme a través de 
les eines informàtiques, s’escanegen els documents i s’emmagatzemen en 
una base de dades informatitzada substituint en gran mesura l’antic arxiu 
documental en suport paper. 
 
Imprimir solament quan sigui realment necessari i fer servir les dues 
cares del paper. 
Intentar reutilitzar el paper ja imprès per fer esborranys o prendre 
anotacions. 
 
A més es recicla el paper que es genera en uns contenidors selectius que 
són recollits per una empresa de recollida i tractament de paper. 

 

S’estudiarà la compra de paper de fibra reciclada per el consum intern, i 
la compra de paper de fibra verge intentar que sigui amb certificat de FSC 
o PEFC (procedència de masses forestals aprofitades amb uns criteris 
estrictes pel que fa a la protecció ambiental i als aspectes socials). 

 

Estalvi energètic amb millores a les instal·lacions i canvi de llums de la 
seu col·legial amb LEDs. 
 
Eliminació de bosses de plàstic a les papereres de les instal·lacions. 
Reducció d’ús d’aigua a les cisternes dels lavabos. 

 

 
Beneficis esperats: 
 
__ X Ambientals        
__ Socials     

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 
_X_ de millora 
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__ Econòmics   
 

__ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 

4.5, 5.10 
 

 

Persona o àrea responsable: Mònica Rodríguez – Cap d’Administració - 

 

Calendari d’execució previst: Ininterromput durant tot l’any a través dels 
mitjans de comunicació electrònics: pàgina Web, xarxes socials, correus 
electrònics. 

 

Recursos humans i econòmics: Agència de comunicació i personal del Col·legi. 
 

Observacions:  

 

 
Indicador/s:  

30 caixes de paper Din A4 
El consum elèctric d’un  any és de 4.800KW 
 
Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:  

Nombre de caixes de paper de fibra reciclada o de certificació FSC o PEFC. 
 
Reducció del consum elèctric a 4.200 KW 
Nombre de lluminàries substituïdes a LEDs 
 
 

 

 

 

5.3. Col·laboració amb Associacions de protecció dels animals 

 

Objectiu/s:  

 

Col·laboració amb l’OPAB (Oficina de protecció dels animals de Barcelona) 
pel foment del benestar dels animals a les botigues. 

Participació al Consell de Convivència i Defensa dels Animals de 
l’Ajuntament de Barcelona. 

Participació en taules de protecció animals municipals. 

Difusió d’una gestió correcta dels residus sanitaris als Centres Veterinaris. 

Difusió de l’ús racional dels medicaments i accions contra les resistències 
antibiòtiques. 

Formació en riscos dels aparells dels rajos X. 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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Impulsar la col·laboració amb associacions de protecció dels animals. 
 
 
 
 

Breu descripció:  

 

Aquest any s’han fet 8 convenis de col·laboració amb ajuntaments i  

associacions de Barcelona. 

 
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Maresme.  
Conveni de col·laboració amb el Cens Municipal d’Animals de Companyia 
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Polinyà 
Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Vilassar de Dalt. 
Conveni amb la protectora Caldes Animal. 
Conveni de col·laboració amb l’Associació Protectora d’Animals Vall de 
Rafamans. 
Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal Barcelonès. 
Conveni de col·laboració amb la Fundació Daina 
Conveni de col·laboració l’Ajuntament El Prat de Llobregat 
Conveni de col·laboració l’Ajuntament de Sta. Margaria i els Monjos 
Conveni de col·laboració l’Ajuntament Montcada i Reixach 
Conveni de col·laboració l’Ajuntament Sant Vicent de Montalt 
Conveni de col·laboració l’Ajuntament Olesa de Montserrat 
Conveni de col·laboració l’Ajuntament Mataró 
Conveni de col·laboració l’Ajuntament Caldes de Montbui 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
Beneficis esperats: 
 
__ X Ambientals        
__ Socials     
__ Econòmics   
 

 
Actuació: 
 
__ d’innovació 
_X_ de millora 
__ de continuïtat 
 

 
Vinculació amb els objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 
 
1.8 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
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Persona o àrea responsable: Mònica Rodríguez – Cap d’Administració - 

 

Calendari d’execució previst: Permanent 

 

Recursos humans i econòmics: Agència de comunicació i personal del Col·legi. 
 

Observacions:  

 

 

 

 

Indicador/s: nombre de convenis 

 

Valor esperat de l’indicador al cap d’un any:  20 convenis 

 
 

 

 

 

 



  

 
 

6. AVALUACIÓ 

 

Indicadors de seguiment 

Indiqueu d’una manera fàcil com mesureu el grau d’acompliment de l’actuació: 

 

Actuació Indicador 
Valor esperat 

de l’indicador al 
cap d’un any 

Estat actual 1r any 2n any 

Difusió de guies de benestar i 
protecció dels animals 

 S’han imprès 8.000 unitats aquest any Reduir la impressió 
en paper i potenciar 
la difusió a través 
de les xarxes 
socials, twitter, 
facebook i 
comunicats per 
correus electrònics 

8.000u. impreses Es preveu que es 
podria reduir a 
7.000u. 

 

Reducció de consum de paper 

Reciclatge selectius del plàstic a les 
oficines del COVB 

Aquest any s’han comprat 30 caixes de 
paper Din A4 

S’estudiarà la 
compra de paper 
de fibra reciclada 
o certificat FSC o 
PEFC 

30 caixes 50 caixes  

Estalvi energètic  El consum elèctric d’un  any és de 
4.800Kw 

4.200Kw 4.800Kw 4.200Kw  

Nombre de lluminàries substituïdes 
a LEDs 

 

     

Col·laboració amb Associacions de 
protecció dels animals. 

Aquest any s’han fet 8convenis de 
col·laboració amb ajuntaments i 
associacions de Barcelona 

Pot ser que es  
pactin 6 convenis 
més 

8 convenis 12 convenis  



  

 
 

 
 

7. RELACIÓ AMB EL COMPROMÍS CIUTADÀ PER LA SOSTENIBILITAT 

 

Principals objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat que es contemplen el 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 

 

 

8. COL·LABORACIONS I TREBALL EN XARXA 

Amb quins altres sectors i col·lectius realitzeu projectes compartits? Quin projectes són? 

 

Associacions de protecció dels animals. 

Ajuntaments i altres entitats municipals: col·laboració amb les àrees de medi 
ambient, protecció dels animals i salut pública. 

 

 

 

9. OBSERVACIONS 

 
 
 

 

http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf

