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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 

 
 933600387 

 
 tebverd@teb.org 

 
 

http://www.teb.org/ 

  

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

dimecres, 30 / agost / 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 la organització existent per executar les obres 
i realitzar la formació. 

  

Data de publicació del Pla d’Acció: divendres, 18 / juny / 2021 

  

Vigència del Pla d’Acció: Fins 2022 

  

Pla o plans d’acció anteriors: A omplir per la Secretaria Barcelona + Sostenible. 
 

3. Objectiu del Pla d’Acció 

 

Punt de partida del Pla d’Acció:  

TEB VERD es una entitat laboral amb una organització multidisciplinar que realitza tasques de jardineria i 
forestals.  Per tant hem aprofitat la organització existent per executar les obres i realitzar la formació. 

 
 

Propòsit principal del Pla d’Acció: 

TEB VERD compta amb una sòlida infraestructura i realitza els seus serveis en diversos espais de l'àrea 
metropolitana de Barcelona. Les actuacions que es emmarquen en aquest pla es recolzen en aquestes 
activitats per a una millor gestió dels recursos naturals, la creació d'una cultura de cura de la naturalesa, 
així com mesures que ajudin a tenir una millor qualitat de vida per als habitants de la ciutat. 

 

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

1. Nom de l’actuació: COBERTA VERD – TEB SANT ANDREU (ampliació) 
  

 

 
Objectius d’aquesta 
actuació: 

Millora del paisatge urbà 

Foment de la biodiversitat 

Reducció d'emissions de CO2 
Creació d'espais de formació i esbarjo 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

     

Breu descripció: El projecte planteja l'enjardinament de les cobertes del nou edifici 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 
climatització. El projecte s'ha dissenyat amb criteris de sostenibilitat, estalvi 
energètic i hídric. 
 
Aquest projecte té prevista la instal·lació d'un estany d'aigua que retindrà part 
de les aigües pluvials. Aquesta aigua serà destinada al reg de totes les cobertes 
d'aquesta nova fase de l'enjardinament de l'edifici sedo. Es prevé que, con la 
pluviometria de Barcelona, l'estany d'una gran autonomia durant tot l'any al 
manteniment de les cobertes. El sistema bombo serà alimentada por plaques 
fotovoltaiques. L'estany naturalitzat disposarà en un dels seus extrems d'una 
“platja” natural que facilitarà l'accés d'insectes i amfibis. El projecte ha estat 
concebut com un espai verd dins de l'Eix Besòs. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

      

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
de millora 

  

   

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

 1.3 / 1.4 / 1.10 / 3.9 / 4.3 / 4.5 

 
 

 

Persona o àrea responsable: TEB VERD SCCL 

  

Calendari d’execució previst: Tardor – hivern 2021 

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: 

Reducció de les emissions de CO2 
Número de beneficiaris directes 
Enquesta de satisfacció 
 

 

2. Nom de l’actuació: JARDINS TERAPEUTICS – SANT PAU 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

- Crear un entorn adequant per a 
realitzar diverses teràpies amb 
pacients de l'Hospital. 

- Col·laborar en les activitats 
planificades per l'Hospital, fent 
participi d'aquest programa als 
treballadors amb diversitat 
funcional de TEB Verd. Cures que 
curen. 

- Promoure el verd urbà. 

 

 

 

 

 

 

 

     

Breu descripció: Teb Verd ha realitzat la implantació del Jardí Terapèutic de l'Hospital de Sant 
Pau. Un espai pioner dissenyat pensant en les necessitats dels usuaris. 
 
Actualment, TEB Verd fa les tasques de manteniment d'aquests jardins, així 
com dóna suport al Pla terapèutic grupal rehabilitador de la persona a 
l’Hospital de Dia de la Unitat de conductes addictives, del Servei de Psiquiatria 
i a la Unitat de teràpia ocupacional, del Servei de Medicina Física i 
Rehabilitació. Sota l’impuls de la Direcció Infermera, s’ha concebut un projecte 
per fer dels nous espais verds una eina terapèutica que contribueixi a millorar 
la qualitat de vida i recuperar l’autonomia personal dels pacients. La vegetació 
en conjunt amb els camins ha permet la creació d'espais polivalents, bé sigui 
d'ús col·lectiu o individual. 
 
El personal de Teb Verd (Monitor i Jardiners amb diversitat funcional, 
treballen en conjunt amb el personal sanitari de l'Hospital de Sant Pau per a 
realitzar teràpies de diversos tipus: físiques, rehabilitació, emocionals, de 
suport, etc, amb el suport del personal Sanitari de l'Hospital de Sant Pau. En 
aquest context, el pacient pot beneficiar-se de diverses activitats dins d'un 
ambient relaxat, que promogui la reducció d'estrès i per tant augmentar la 
sensació de benestar. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

Enllaceu la vostra pàgina web si hi teniu més informació. 

 

 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Personal propi i subvencions. 

  

Observacions: Escriviu, si s’escau, altres observacions. 
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Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☐ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.8 / 1.10 / 3.5 / 3.9 / 7.1 / 7.2 / 7.6 

 

 

 

Indicador/s: 

Quantitat de pacients atesos a l'any 

  

 

 

Persona o àrea responsable: TEB VERD SCCL 

  

Calendari d’execució previst: Durant tot l´any 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Fons propis de l’Hospital. 

  

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: GENERACIÓ DE BIOCHAR 
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

- Generació de Biochar (bio carbó) per a 
enriquiment dels sòls, donant vida útil 
a les restes vegetals producte de la 
nostra activitat 

 

 

 
 

 

 

 

     
Breu descripció: Posta en marxa d’una unitat productiva de Biochar on puguem associar la creació i 

manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat intel·lectual. Les 
persones de TEB Verd que participen de manera activa en el procés de generació de 
Biochar són responsables de triturar les restes vegetals (provinents de l’activitat de la 
pròpia cooperativa, resultants de podes, desbrossades, etc), incorporar-les al forn de 
Biochar, i fer la crema, afegint en el nostre cas restes orgàniques originàries de la 
granja de bolets – Bolet Ben fet – de la que és titular també la cooperativa TEB Verd. 

 

 

 

  

Més informació 
(enllaç): 

https://www.teb.org/portfoli/proyectes-singulars-2019-2020/?portfolioCats=683 
https://www.asociacionaedis.org/noticias/teb-verd-apuesta-por-la-generacion-de-
biochar-con-los-restos-organicos-de-los-parques-de-barcelona/ 
https://www.youtube.com/watch?v=3_H3YHMgT6A 

 

Beneficis esperats: 
☒ Ambientals  

☒ Socials 

☒ Econòmics 

Tipus d’actuació: 
d'innovació 

  

   

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

4.8 / 5.9 / 5.10 / 8.5 

 

Indicador/s: 

Nous llocs de treballs 
M3 de Biochar generats  
M3 de Biochar implementats als jardins 

 

 

Persona o àrea responsable: TEB VERD SCCL 

  

Calendari d’execució previst: Durant tot l´any 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Fons propis 

  

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

https://www.teb.org/portfoli/proyectes-singulars-2019-2020/?portfolioCats=683
https://www.asociacionaedis.org/noticias/teb-verd-apuesta-por-la-generacion-de-biochar-con-los-restos-organicos-de-los-parques-de-barcelona/
https://www.asociacionaedis.org/noticias/teb-verd-apuesta-por-la-generacion-de-biochar-con-los-restos-organicos-de-los-parques-de-barcelona/
https://www.youtube.com/watch?v=3_H3YHMgT6A
http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca/barcelona-sostenible/tags/objectius-compromis/page/el-compromis-ciutada-per-la-sostenibilitat-2012


       

6 
 

 

4. Nom de l’actuació: NOU JARDI: ORIGENS  
  

 

 

Objectius d’aquesta 
actuació: 

- Creació d'un nou jardí de 450m2. 
- Plantació d'arbres i espècies vegetals 
autòctones 
- Promoció de la biodiversitat 

 

 

 

 

 
 

 

     

Breu descripció: El projecte contempla l'enjardinat del parterre façana costat aquest de la seu de TEB 
Sant Andreu. 
L'espai servirà com a àrea de trobada i descans per als treballadors, acostant la 
naturalesa als usuaris del centre. Es preveu plantar diferents espècies mediterrànies, 
amb la finalitat de fer un jardí sostenible, que requereixi poc manteniment i un 
consum hídric baix. Es plantessin arbres fruiters, que a més de donar ombra i millorar 
el confort en les oficines, promourà la biodiversitat a la ciutat de Barcelona 

 
 

 

  

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? 
 

1.3 / 1.4 / 1.10 / 3.9 / 4.3 / 4.5 

 

Indicador/s: 

Nombre d'usuaris que es beneficien del nou espai verd 
 

 

 

 

Persona o àrea responsable:  TEB VERD SCCL 

  

Calendari d’execució previst: Tardor 2021 

  

Recursos humans i/o econòmics:  Fons propis 

  

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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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. 

COBERTA VERD – TEB SANT 
ANDREU (ampliació) 

Número de beneficiaris 
directes 

cap – inici del 
projecte 

≥ 100 usuaris             

COBERTA VERD – TEB SANT 
ANDREU (ampliació 

Enquesta de satisfacció 
cap – inici del 

projecte 

≥ 80% satisfacció 
per part dels 

usuaris 
            

JARDINS TERAPEUTICS – SANT 
PAU 

Quantitat de pacients atesos 
a l'any 
 

cap – inici del 
projecte 

250 
usuaris/pacients 

            

GENERACIÓ DE BIOCHAR 
Nous llocs de treballs 
 
 

cap – inici del 
projecte 

≥ 2             

NOU JARDI: ORIGENS 
Número de beneficiaris 
directes 

cap – inici del 
projecte 

≥ 100 usuaris             
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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 

 
- Solucions Eixverd 

- Servei ocupacional 

- Hospital de la Santa Creu i Sant Pau 

 

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

