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1. Dades de l’organització
Nom:

TEB VERD SCCL

Breu descripció:

CENTRE ESPECIAL DE TREBALL SENSE AFANY DE LUCRE DEDICAT ALS
TREBALLS MEDIAMBIENTALS, MANTENIMENT I OBRES DE
JARDINERIA I FORESTALS, CULTIU ECOLÒGIC, FORMACIÓ....

Dades de contacte:

C/FERNANDO PESSOA, 54-64.
08030 BARCELONA
tel. 933600387
fax932741486
mail tebverd@teb.org

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

30/08/2017

2. Dades del Pla d’acció
Expliqueu com us heu organitzat per fer el Pla d’acció
TEB VERD es una entitat laboral amb una organització multidisciplinar que realitza tasques de
jardineria i forestals. Per tant hem aprofitat l’organització existent per executar les obres i realitzar la
formació.
Data de publicació del Pla d’acció:

-

Vigència del Pla d’acció:

2018-2019

Pla/plans d’acció anterior/s:

-

3. Diagnosi
Expliqueu el punt de partida del Pla d’acció:
La seu central del grup cooperatiu TEB conta amb terreny i terrasses sense un ús definit. A més els
usuaris del centre ocupacional i del centre laboral necessiten espais per desenvolupar formacions i
lleure.

4. Finalitat
Expliqueu el propòsit principal del Pla d’acció:
Millorar l’espai de la seu central del grup TEB i millorar les aptituds ,la formació i la vida dels usuaris
del centre.
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5. Descripció de les actuacions
5.1 Nom de l’actuació: HORTS URBANS A TEB
Objectius:

Millorar les aptituds dels usuaris del centre
TEB. Millorar ecològicament l’espai que ocupa
el centre TEB. Millora paisajística.

Breu descripció:

Creació de un espai hortícola per pràctiques i ús dels usuaris del centre TEB.

Més informació (enllaç):

www.teb.org

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
3 Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l’excel·lència.
3.5 - Fomentar i prestigiar la producció i el comerç dels aliments més saludables (ecològics,
sense additius). Generalitzar-ne l’ús en menjadors escolars i comunitaris (residències,
hospitals, etc.).
9 Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb
coneixement de causa.
9.3 - Impulsar continuadament l’educació per la sostenibilitat en l’educació no formal
(àmbit socioeducatiu, ocupacional, cultural i de lleure) i informal (mitjans de comunicació,
acció comunitària, etc.).
9.10 - Millorar la comunicació i la visualització de processos educatius i participatius a favor de la
sostenibilitat, les seves accions i els seus resultats.
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Persona o àrea responsable:

JOAN BERRUEZO

Calendari d’execució previst:

NOVEMBRE 2017-GENER 2018

Recursos humans i/o econòmics:

PERSONAL PROPI I FONS PROPIS COOPERATIVA TEB

Observacions:

Indicador/s:

Número de usuaris
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5.2 Nom de l’actuació: COBERTA VERD – TEB SANT ANDREU
Objectius:

Millora del paisatge urbà
Foment de la biodiversitat
Reducció d'emissions de CO2
Creació d'espais de formació i esbarjo

Breu descripció:

Implementació de diverses cobertes verdes en el marc del concurs Concurs de
Cobertes Verdes de l'Ajuntament de Barcelona.
El projecte planteja l'enjardinament de les cobertes de l'edifici Seu de TEB SANT
ANDREU. Aportarà una gran superfície verda a la ciutat, millorarà el paisatge
urbà, contribuirà a la reducció de l'efecte illa de calor.
Les cobertes vegetals donaran millor confort climàtic als usuaris de l'edifici, i per
tant es reduiran les emissions a l'atmosfera pel menys ús d'aparells de
climatizción. El projecte s'ha dissenyat amb criteris de sostenibilitat, estalvi
energètic i hídric.

Més informació (enllaç):

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/concurs-cobertesverdes

Beneficis esperats:

Actuació:

Ambientals

d'innovació

Socials

de millora

Econòmics

de continuïtat
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Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat relacionats amb l’actuació:
1 Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat
1.3 - Ampliar el verd urbà a carrers, parcs i places, interiors d’illa, horts, patis, vetlladors, terrats i
cobertes verdes, balcons, murs i parets mitgeres, polígons, solars temporalment desocupats i altres
espais d’oportunitat.
1.4 - Potenciar els beneficis ambientals i socials del verd urbà: la qualitat ambiental (acústica,
climàtica, atmosfèrica) i sensorial; la capacitat d’acollida dels espais verds (proximitat, serveis), i el
seu interès cultural i per a l’educació i la recreació.
1.10 - Gestionar el verd amb criteris d’eficiència en l’ús de recursos naturals i utilitzar productes de
baix impacte sobre el medi ambient i la salut. Seleccionar espècies en funció dels serveis que
proporcionen i de la seva adaptabilitat.
3 Fomentar i prestigiar la producció i el comerç dels aliments més saludables (ecològics,
sense additius). Generalitzar-ne l’ús en menjadors escolars i comunitaris (residències,
hospitals, etc.).
3.9 - Enriquir l’entorn, tant interior com exterior, amb la presència de vegetació i elements naturals
que milloren la qualitat de vida i la salut de les persones.
4 Ciutat eficient, productiva i d’emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona
intel·ligent
4.3 - Regenerar la ciutat construïda a través de la rehabilitació energètica dels edificis i els habitatges,
començant pels edificis públics. Aïllar tèrmicament els edificis, millorar les instal·lacions tèrmiques i
d’il·luminació, utilitzar equips eficients, produir energia en el mateix edifici. Assessorar la ciutadania
sobre com fer-ne un ús responsable.
4.5 - Estalviar recursos naturals i aconseguir la màxima eficiència en la seva producció, distribució i
ús, en especial de l’aigua i l’energia.

Persona o àrea responsable:

JOAN BERRUEZO

Calendari d’execució previst:

Tardor - 2018

Recursos humans i/o econòmics:

PERSONAL PROPI, FONS PROPIS, SUBVENCIÓ

Observacions:

Indicador/s:

Reducció consums elèctrics
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6. Avaluació
Indicadors de seguiment:

Actuació

Indicador

Valor esperat de
l’indicador al cap
d’un any

Estat actual
Data:

1r any
Data:

2n any
Data:

HORTS URBANS A TEB

Numero de usuaris horts

<50 pax.

En curs

Finals 2018

Finals 2019

COBERTA VERD – TEB SANT ANDREU

Reducció consum energia elèctrica

-10%

En curs

Tardor 2018

Primavera 2019
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7. 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

8. Col·laboracions i treball en xarxa
-

Ajuntament de Barcelona
Barcelona Activa
Dincat
Eix Verd
Servei ocupacional

9. Observacions
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