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1. Dades de l’organització 
 

Nom: Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

  

Breu descripció: El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és una corporació de dret públic, amb 
personalitat jurídica pròpia. Les seves funcions es resumeixen a: 

- Ser una organització que es preocupa i lluita per la millora de la 

Fisioteràpia i la seva imatge. 
- Ser una organització que vetlla pels serveis dirigits cap als col·legiats, a 

través de la professionalització i sensibilització dels seus empleats, 
augmentant el seu grau d’implicació i compromís amb el Col·legi. 

- Ser una organització que aposta per la millora contínua y prevenció de la 
contaminació, a través del Sistema de Gestió Integral (SGI) i de les seves 
eines. 

- Ser una organització que busca l’augment del grau de satisfacció dels 
seus clients (col·legiats) i estudia les seves expectatives. 

- Ser una organització que compleix els requisits establerts per la llei i 
aquells que puguin sorgir pel compromís del SGI. 

- Ser una organització que es compromet a minimitzar el impacte 
mediambiental que produeix la seva activitat. 

 

Des de l’any 2010 disposa de sistema de gestió mediambiental segons la norma ISO 

 

 

  

Dades de contacte 
 

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya C/ Segle XX, 78 – 08032 
Barcelona 

  
 93 207 50 29 

 
 cfc@fisioterapeutes.cat 

 
 

www.fisioterapeutes.cat 

  

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

juny 2017 
 

 

2. Dades del Pla d’Acció 

 

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

El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya disposa d’un sistema de gestió medi ambiental (ISO 14001) 
acreditat des de l’any 2010, que gestiona el Comitè de Qualitat i Medi Ambient creat per aquest a finalitat 
amb membres de Junta de Govern i personal del CFC, i que vetlla pel compromís que la nostra 
organització té amb el medi ambient. Per aquest motiu cada any realitza una avaluació, un pla d’acció, 
establiment d’indicadors, mesurament i seguiment dels aspectes mediambientals. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: 2019 prorrogable 

  

Vigència del Pla d’Acció: 2019 prorrogable 

  

Pla o plans d’acció anteriors: 2017 
 

mailto:cfc@fisioterapeutes.cat
http://www.fisioterapeutes.cat/
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

Aquest pla de sostenibilitat és una continuació del sistema de gestió medi ambiental implementat al col·legi 
des de l’any 2010. Disposem d’un sistema de gestió medi ambiental estable que lluita per la disminució de 
l’impacte medi ambiental que provoca la nostra activitat i que es basa en accions internes i accions de 
comunicació als seus col·legiats. 
 

 
Propòsit principal del Pla d’Acció: 

El propòsit del pla d’acció es basa en la continuïtat del nostre sistema medi ambiental implementat i també 
es dirigeix a fer pública les línies d’acció que es desenvolupen entre els nostres col·legiats perquè puguin 
tenir una referència i apliquin mesures medi ambientals als centres i serveis de fisioteràpia. 

 

4. Descripció de les actuacions 
 

1. Nom de l’actuació: BRAINSTORMINGS/DEBATS (Educació del consum) 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Compartir entre col·legiats idees 
innovadores sostenibles aplicables als 
centres i consultes de fisioteràpia 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Metodologia: Organitzar reunions entre els col·legiats, on es portin a terme 
“Brainstormings” ó debats, amb la finalitat d’aportar idees innovadores, coordinades, 
gestionades i moderades per un responsable, fent dels centres i consultes de 
fisioteràpia més sostenibles. 

 
o Entre empreses que pertanyen al pla sostenible actual i d’anys 

anteriors 
o Entre empreses que pertanyen al pla sostenible i empreses que no hi 

pertanyen: per informar, ser informats i promoure. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
De millora i de continuïtat 

  

   

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

5.3  

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

- Número de participants 
- Número de propostes 
- Número de reunions 
- Número d’empreses interessades en la incorporació del pla. 

 

2. Nom de l’actuació: CAMPANYA DE CONSUM RESPONSABLE D’ENERGIA 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

poder reduir costos d’electricitat, 
contaminació lumínica i millorar la salut 
del usuaris. 

 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: LA DESCONNEXIÓ D’APARELLS ELECTRÒNICS: generalment, ens trobem que 

deixem els aparells en “standby” o mode repòs, sense saber que consumim un 1W si 

està en espera, i fins 2W si posseeix alguna pantalla d'informació. Per altra banda, 

amb el mode apagat, el consum màxim passa a ser de 1W.  

És per això, que per tal de reduir els consum proposem: 

 
Fer ús de lladres o endolls intel·ligents (ex.: Amb un comandament a distància). 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☐ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

 

 

Persona o àrea responsable:  Responsable qualitat i medi ambient 

 
  

Calendari d’execució previst: 2019 prorrogable 

 
  

Recursos humans i/o econòmics:  Hores de gestió del responsable de qualitat i medi ambient del CFC 

 
  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 
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Quines línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat contribueixen amb aquesta actuació? 
 

9.1, 10.4  

 
 

 

Indicador/s: 

Reducció del consum d’energia elèctrica anual respecte els anys anteriors. 

 

  

 

 

Persona o àrea responsable:  Responsable qualitat i medi ambient del CFC 

 
  

Calendari d’execució previst: 2019 prorrogable 

 
  

Recursos humans i/o econòmics:  Hores de gestió del responsable de qualitat i medi ambient del 
CFC i compres de sistemes sostenibles més econòmic 

   

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

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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3. Nom de l’actuació: FORMACIÓ A TRAVÉS DE XERRADES 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Educar i conscienciar a tots els 
col·lectius en hàbits que millorin la salut 
(prevenció, control, adherència als 
tractaments prescrits, etc.) i de les 
innovacions que han de permetre un 
millor funcionament dels sistemes 
sanitaris 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: - XERRADES D’HIGIENE POSTURAL(7.6, 9.2): xerrades en els centres, 

consultes de fisioteràpia, empreses i escoles, mitjançant convenis, amb 

l’objectiu de conèixer les normes d’higiene postural bàsiques, aprendre 

a aplicar-les en les activitats de la vida diària i aprendre a prevenir els 

mals hàbits posturals, reforçant els hàbits saludables. 

 
- XERRADES PREVENTIVES (8.9): 

 
o Sol pelvià: és el conjunt de músculs que intervenen en les funcions 

bàsiques de micció, defecació, continència, embaràs i part, 

relacions sexuals, suport de vísceres pèlviques i estabilitat lumbar. 

Aquestes xerrades, impartides en centres i/o consultes competents 

d’aquest àmbit, tenen l’objectiu de conscienciar i informar a la 

població per tal d’evitar possibles afectacions i/o complicacions 

durant l’embaràs i post-part, amb l’esport d’elit o reduir la 

incontinència en gent gran. 

o Lesions esportives: La pràctica d’exercici físic i activitats esportives 

té una gran importància en l’ocupació del temps de lleure de la 

població. En els últims anys, el nombre de practicants s’ha 

desenvolupat de manera exponencial, cosa que ha propiciat un 

augment paral·lel en l’aparició de problemes físics entre els 

participants, és per això que gràcies a xerrades impartides per 

fisioterapeutes experts en aquest àmbit volem informar a la població 

per a que aconsegueixin tenir els hàbits adequats i poder prevenir 

possibles lesions. 

 
- XERRADES DE FISIOTERÀPIA RESPIRATÒRIA PER A NADONS (7.6): 

L’augment en la incidència de les malalties respiratòries infantils està lligada, 

en una part, a l’evolució dels gèrmens responsables de les infeccions 

respiratòries i al predomini actual de les infeccions virals sobre les infeccions 

bacterianes. Però també per un conjunt de factors ambientals associats a la 

pol·lució de l’aire, als estils de vida. i els contagis provocats per l’assistència 

a les guarderies des d’una edat primerenca. Per aquest motiu, creiem que és 

important poder informar als pares/mares, a través de xerrades en llars 

d’infants, a través de convenis, i en centres/consultes de fisioteràpia 

experts en aquest àmbit per a que puguin ser assessorats i aconseguir una 

millora en la qualitat de vida del seu fill/a. 

 
XERRADES A LLARS DE GENT GRAN (7.6): promoure l’activitat física terapèutica, 
mitjançant xerrades, és un dels objectius que, com a professionals sanitaris 

 

 

 



       

6 
 

considerem vitals, degut a que és un factor determinant per tal d’aconseguir un estil 
de vida saludable en gent gran, a través del benestar i reducció del consum de 
fàrmacs. 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☐ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora i continuïtat 

  

   

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

7.6 i 9.2  

 
 

 

Indicador/s: 

- Número de xerrades fetes a centres/consultes/llars/escoles. 
- Resultats d’enquestes que demostrin una millora en la qualitat de vida de la població, amb 

un decrement de les xifres en la ingesta de fàrmacs, baixes laborals, cites mèdiques, etc. 

 

 

  

 

 

Persona o àrea responsable: Responsable qualitat i medi ambient del CFC 

 
  

Calendari d’execució previst: 2019 prorrogable 

 
  

Recursos humans i/o econòmics: 
Hores de gestió del responsable de qualitat i medi ambient 
del CFC.  

 
  

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

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012
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4. Nom de l’actuació: SUPORT I GESTIÓ DE TOTES LES ACTUACIONS PROPOSADES 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

Gestió de les propostes del CFC en 
aquest Pla d’Acció 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Per tal de poder portar a terme totes aquestes accions descrites prèviament, ens 
farem càrrec de: 
 

- Contactar amb els col·legiats per la gestió dels debats d’educació del 
consum. 

- Difusió per a les Campanyes de consum responsable d’energia. 
 

Contacte amb les empreses, escoles i llars per a les xerrades.  

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora i continuïtat 

  

   

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

9.2 

 

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

- Comptabilitzar número de xerrades anual/hores activitat CFC. 

- Comptabilitzar número de reunions i d’assistents en els debats. 

 

 

 

Persona o àrea responsable: Tot el personal del CFC 

 
  

Calendari d’execució previst: 2019 prorrogable 

 
  

Recursos humans i/o econòmics: 
Hores de gestió del responsable de qualitat i medi ambient del 
CFC.  

  

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

Indicadors de seguiment: 

Actuació Indicador 
Valor actual 
Data: gen.-19 

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. 

INCREMENT EN EL NÚMERO DE 
CENTRES/CONSULTES ADHERITS AL PLA 

Número de reunions, número 
de centres inscrits, número de 
noves propostes en aquells 
centres/consultes que no les 
aplicaven encara. 

 

- Nous inscrits 
en les reunions. 
- Nous adherits en els 
proper plans. 

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

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

REDUCCIÓ EN LES FACTURES DE CONSUM 
D’ELECTRICITAT. 

% de centres /consultes que 
utilitzen endolls intel·ligents i 
que ha afectat de manera 
positiva en la factura 
d’electricitat. 

No mesurat. Es 
mesurarà a final 
d’any 

15% 

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

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

INCREMENT EN LA XIFRA DE XERRADES 
Nombre de xerrades en 
consultes, centres sanitaris, 
escoles, llars i empreses. 

1 comunicació anual 
1 xerrada/àmbit per 
any 

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

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

SUPORT I GESTIÓ DE TOTES LES ACTUACIONS 
PROPOSADES 

- Comptabilitzar número de 

xerrades anual/hores activitat 
CFC. 
-Comptabilitzar número de 
reunions i d’assistents en els 
debats 

Indiqueu el valor 
assolit actualment 
en aquesta 
actuació. 

Manteniment i/o 
increment d’un 1% 
dels centres i 
consultes adherits 
respecte els valors 
d’anys anterior. 

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 

Actualment no desenvolupem projectes de caràcter medi ambiental amb altres empreses i col·lectius. 

 

 

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

