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La nostra feina a Tirme està estretament vinculada amb la sostenibilitat, 
ja que treballem per procurar que la gestió de residus sigui el més eficient i 
ambientalment racional possible, contribuint així al desenvolupament de la 
societat i la conservació dels espais naturals de l’illa.

Tot això queda reflectit en la present Memòria de Sostenibilitat 2019, la 
premissa de la qual és la transparència amb els nostres grups d’interès per 
donar-los a conèixer com hem progressat durant el darrer exercici, així com 
els futurs reptes als quals hem de fer front.

Per assegurar la qualitat de la informació publicada, hem seguit els principis 
de Global Reporting Initiativa (GRI), reportant sobre els indicadors necessaris 
segons l’opció essencial de la versió GRI Standards.

Així mateix, completem la visió de Tirme integrant els Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i el Pacte Mundial en la 
nostra estratègia corporativa, amb el que alineem l’acció local amb els grans 
objectius globals per contribuir a la construcció d’un planeta cada vegada 
més sostenible.
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Rafael Guinea,  
Director General de Tirme 

El 2018 començava la carta de la nostra Memòria de Sostenibilitat alertant de la 
superació dels límits físics i biològics del planeta, de la pèrdua de biodiversitat 
i de l’amenaça, ja innegable, del canvi climàtic. Explicava com havíem superat 
amb escreix la capacitat dels nostres ecosistemes per regenerar-se per la so-
breexplotació dels recursos naturals i la necessitat de passar a l’acció com més 
aviat millor per tal de variar aquest rumb. Lamentablement, moltes d’aquestes 
afirmacions han continuat vigents durant el 2019.

No obstant això, i malgrat el llarg camí que ens queda per recórrer, la present 
memòria de Sostenibilitat mostra com és possible passar de les paraules 
als fets, en aquest cas apostant per un canvi de paradigma en la gestió dels 
residus a Mallorca. A Tirme hem incorporat definitivament l’economia circular 
com a eix fonamental de la nostra estratègia, perquè estem convençuts que 
un desenvolupament ètic de la nostra activitat exigeix aconseguir un equilibri 
entre sostenibilitat econòmica, social i ambiental d’aquesta.

En aquest sentit, hem seguit avançant en la cultura de l’eficiència en els pro-
cessos, en la digitalització de l’empresa en totes les seves àrees de gestió i en 
l'enfortiment de la nostra xarxa social d'aliances mitjançant el reconeixement 
del servei essencial que donem. L’aplicació de plans específics d’actuació 
orientats cap a aquests objectius ens ha permès seguir oferint a la societat 
mallorquina solucions innovadores a unes necessitats que, amb el temps, han 
anat evolucionant.

Deia al principi que havíem sobrepassat la capacitat del planeta per a rege-
nerar-se. Doncs bé, com saben, l'elaboració d'aquesta Memòria de Sostenibi-
litat 2019 es conclou al llarg de l'exercici 2020. És inevitable no esmentar a 
la COVID-19 i a alguns dels ensenyaments extrets d'aquesta crisi global. Des 
del punt de vista ambiental, potser la lliçó més important sigui que, aquesta 
capacitat de recuperació del medi natural segueix estant aquí, però sempre 

Carta del Director General
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que siguem capaços de fer les coses d'una altra manera. Aquest hauria de 
constituir el nostre principal estímul per al canvi.

Potser aquesta pandèmia ens està oferint una gran oportunitat d’aturar per 
pensar. Avui es fa més necessari que mai una profunda reflexió sobre els desa-
fiaments que hem d’afrontar com a societat i sobre la necessitat d’un canvi de 
mirada cap a les coses quotidianes i cap als comportaments socials que ens 
són competència. En altres paraules, la crisi sanitària i econòmica ens obliga a 
revisar de forma individual i col·lectiva els nostres valors i, en conseqüència, la 
nostra forma d’actuar al món.

L’actual situació està alterant les bases d’aquell equilibri incipient cap el qual 
apunta el present informe de 2019, posant en risc, no tan sols algunes iniciati-
ves d’economia circular, sinó també determinats hàbits positius ja consolidats. 
La continuïtat d’aquestes conductes ciutadanes es veu amenaçada per la fallida 
d’unes determinades condicions de benestar sobre les que estaven basades. 
Aquest fet suposa un nou repte, que ens obliga a reforçar el nostre compromís 
amb les aliances, així com estableix l’Objectiu per al Desenvolupament Sosteni-
ble 17. Avui aquestes aliances cobren especial rellevància, convertint-se en part 
fonamental de la cultura de les organitzacions que aspiren a estar connectades 
amb la societat en què operen.

Mallorca es mereix reflexionar des de la convicció de saber-se una societat 
moderna i avançada. Hem d’afrontar els nous desafiaments aportant cada un de 
nosaltres les millors capacitats. La nostra illa és un referent mundial en molts 
àmbits, inclosa la gestió ambiental. Queda molt per fer, però junts, amb aliances 
fermes i orientades a un benefici que transcendeix a un compte de resultats, 
aconseguirem esquivar un present incert per encarar un futur pròsper de què 
sentir-nos orgullosos.
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El projecte Tirme ha evolucionat amb els anys fins a desenvolupar 
un model de gestió  de residus que és referència a Europa i al món.

El nostre model de gestió integral de residus, que hem adaptat a les necessitats 
de la societat mallorquina, ens ha permès aconseguir l’objectiu estratègic de “re-
sidu zero”, ja que tots els residus urbans i assimilables que rebem són valoritzats 
material o energèticament.

Posar en el centre del nostre model a la ciutadania és una estratègia clau per 
aconseguir un sistema de gestió de residus eficient i exitós, pel que continuem 
treballant per integrar l’opinió de tots els nostres grups d’interès en l’estratègia 
corporativa de l’empresa.

1. Tirme
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1.1. Qui som
 
Hem implantat 
un sistema eficaç i 
ambientalment avançat 
per adequar la gestió de 
residus a les necessitats 
de la societat actual. 

 
 
El 2019 hem rebut la 
Medalla ESERP al 
Mèrit Empresarial per 
la feina que realitzem 
des de fa més de 25 anys 
en gestió de residus de 
forma sostenible i per 
la nostra bona pràctica 
empresarial. 

 
 
El nostre ADN incorpora 
l’economia circular com 
a eix vertebrador de 
l’estratègia corporativa 
de Tirme.

El 1992 vam començar el nostre camí com a Tirme, quan el Con-
sell de Mallorca ens va concedir la gestió de residus urbans de 
l’illa de Mallorca recollida al Pla Director Sectorial. Durant tota 
la nostra trajectòria, hem evolucionat contínuament per adap-
tar-nos als nous reptes del sector i de la nostra societat.

Al llarg de tot aquest temps hem adoptat els principis i instru-
ments necessaris per afavorir un model econòmic circular, clau 
en la nostra activitat de gestió de residus. Aquest enfocament 
ens ha permès valoritzar tots els residus  que gestionem, amb el 
que hem aconseguit eliminar la deposició de residus en abo-
cador, contribuir a la producció d’energia renovable i afavorir la 
disminució de les necessitats d’extracció de nous recursos.

Transformem els residus en una oportunitat per minimitzar 
l’impacte ambiental en la societat mallorquina.

PRODUIR REBUTJAR

MATÈRIA PRIMERA
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Les nostres instal·lacions

Comptem amb instal·lacions distribuïdes per tota la geografia de l’illa de          
Mallorca per cobrir de forma eficient les necessitats de la societat.

Àrea Calvià

Cases de Can Canut

Àrea de Son Reus

Àrea de Can Canut

Centre d'informació i 
educació ambiental.

Planta d'assecatge solar 
de llots de depuradores.

Oficines de  
«Cases de Can Canut».

Planta de valorització 
energètica (PVE).

Estacions de 
transferència (ET).

Dipòsit de seguretat 
(DS). / 
Dipòsit de rebutjos de 
Santa Margalida.

Planta de selecció 
d'envasos lleugers.

Planta de producció
d'ecoàrids (PPE).

Planta de  
biometanització.

Plantes de  
compostatge.
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Centro d'informació 
i educació ambiental.

Instal·lació per al desenvolupament d’activitats de 
formació, divulgació i conscienciació ciutadana. 
 
 
Novetats de 2019:

• Remodelació de l’edifici amb materials més   
eco-eficients.

• Col·locació de 7,3 kW de plaques fotovoltaiques en 
la façana per a l’autoconsum.

1  
Estacions de transferència (ET).

Cinc infraestructures estratègicament ubicades, on 
es compacten els residus i es traslladen als centres 
de tractament. 
 
 
Novetats de 2019:

• Posada en funcionament de la instal·lació fotovol-
taica a la l'ET de Calvià.

• Instal·lació d’equips de mesura de consum elèctric 
de les compactadores a les estacions de Campos i 
Manacor.

2  
Planta de selecció d’envasos lleugers.

Instal·lació destinada a la recepció i classificació de 
residus plàstics procedents de Mallorca, Eivissa i 
Formentera per al posterior aprofitament dels mate-
rials seleccionats.

 
Novetats de 2019:

• Instal·lació d’una bàscula de pesada a la pala carre-
gadora per a comptabilitzar la producció horària i la 
càrrega adequada de camions.

3
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5  
Plantes de compostatge.

Quatre instal·lacions per a la producció de compost a 
partir de FORM (Fracció orgànica dels residus munici-
pals), material digerit a la planta de biometanització i 
llots de depuradores d’aigües residuals.

 
Novetats de 2019:

• Ampliació de claraboies a les naus de procés.

• Instal·lació de sensors d’il·luminació a la zona 
d’afinament. 

• Instal·lació d’una centrífuga amb descàrrega direc-
ta a les sitges d’emmagatzematge de digestat.

• Posada en servei de la sitja de digestat i nou grup de 
càrrega.

• Instal·lació de tremuges de pesada de digestat per 
eliminar trànsit de camions i olors.

• Implantació de xarxes separatives i tancs per a les 
aigües de procés del sistema de FORM.

 
Planta de biometanització. 

Centre destinat a la producció de biogàs a partir de 
residus orgànics municipals, de productors especí-
fics i de llots de depuradores d’aigües residuals.  

Novetats de 2019:

• Execució de la Fase II per ampliar la capacitat de trac-
tament de fracció orgànica.

• Automatització de la grua d’alimentació de la planta de 
preselecció de residus orgànics.

• Instal·lació d’un nou motor de biogàs per a la generació 
d’energia 100% renovable.

4 Planta d’assecatge 
solar de llots de depuradores

Instal·lació per a l’assecatge de llots i digestat mit-
jançant radiació solar i calor residual per a obtenir 
biocombustible, que és utilitzat a la planta de valorit-
zació energètica.

6

 
Dipòsit de seguretat (DS).

Espai destinat a l’emmagatzematge de cendres 
volants i residus de depuració de gasos produïts 
durant la incineració després d’estabilitzar-los 
amb ciment. 

Novetats de 2019:

• Execució de les obres d’ampliació.

• Execució dels cavallons de tancament dels nivells 
5 i 6.

7
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Planta de valorització energètica (PVE).

Centre en el qual recuperem eficientment l’energia 
continguda als residus mitjançant la incineració, arri-
bant a una producció d’energia renovable del 50%. 

Novetats de 2019:

• Instal·lació d’un variador de freqüència al pont grua 
d’escòries.

• Estudi d’I+D per a millorar el rendiment del sistema 
de combustió i de l’aerocondensador.

• Instal·lació d’il·luminació LED a les sales de turbina 
i plataformes de descàrrega de residus.

• Renovació d’equips de climatització, substituint-los 
per màquines més eficients.

• Automatització de les grues d’escòries per a la 
càrrega automàtica de camions i la neteja de les 
boques dels desescoriadors.

8 Dipòsit de rebutjos de 
Santa Margalida.

Infraestructura per emmagatzemar rebutjos gene-
rats a les plantes de tractament per a la gestió de 
residus de construcció i demolició.

 
Planta de producció d’ecoàrids (PPE).

Centre de processament d’escòries d’incineració per 
obtenir àrids secundaris i la fracció metàl·lica per al 
seu reaprofitament, substituint matèries primeres no 
renovables.

 
Novetats de 2019:

• Aplicació de millores productives per a incrementar 
l’eficiència energètica de la planta.

• Implantació de noves sitges per eliminar conteni-
dors.

• Automatització del sistema de reg.

• Millores de procés per eliminar impropis i augmen-
tar la recuperació dels metalls.

• Automatització de la bàscula d’entrada.

9 10

 
Oficines de «Cases de Can Canut».

Edifici des del qual gestionem les nostres activitats. 
 
 
Novetats de 2019:

• Instal·lació de nous punts de recàrrega per a cotxes 
elèctrics.

11
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756.611 tones  
de residus tractats. 

 
 

100% de residus  
valoritzats.

 
 

354.091 MWh  
d'electricitat generada  

mitjançant les nostres plantes. 

 
 

180.528 MWh 
d’electricitat renovable* 

produïda.

 
 

12.956  tones de      
compost produït.

  
 

15.733 tones            
d’envasos seleccionats.

  
 

109.280 tones 
d’ecoàrids produïts.

  
 

13.504  tones de fracció 
metàl·lica produïda.

  
 

15.616 tones de vidre 
recuperat.

  
 

14.324 tones de paper i 
cartó recuperats.

 
 

3,2% de reducció de la 
nostra petjada de carboni 

respecte a 2014. 

 
 

665 controls                    
ambientals i 13.433           

paràmetres analitzats.

 
 

5 projectes  
d’innovació.

 
 

311 persones formen     
part del nostre equip (261 

homes i 50 dones).

 
 

0 accidents greus durant 6 
anys consecutius.

 
 

76% reducció                
d’accidents lleus respecte a 

2013.

 
 

9.906 hores de             
formació impartides.

 
 

421 proveïdors locals amb 
qui col·laborem.

 
 

53 municipis a qui             
donem servei.

  
 

11.021 visites a les 
nostres instal·lacions.

 
 

35.395 visites a 
la nostra pàgina web 
i 8.431 seguidors a 

xarxes socials.

  
 

104,4 M€  
de xifra de negoci.

1.2. 2019 d’una ullada

* Es considera el 50% energia renovable de 
l’electricitat generada a la nostra planta de 
valorització energètica, ja que és carboni bio-
gènic i, per tant, renovable i el 100% renovable 
l’electricitat generada a partir de biogàs.
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A Tirme creem valor 
compartit mitjançant 
la responsabilitat social 
i la millora continua 
dels nostres processos 
de gestió. 

A Tirme tenim un fort compromís amb la nostra societat, 
l’entorn natural i les empreses, per tot això actuem seguint una 
estratègia corporativa enfocada en la creació de valor compar-
tit amb la comunitat local mitjançant tres eixos principals: 

 

Minimitzar l’impacte ambiental mitjançant una 
gestió eficient dels residus. 

 
 
 
 

Contribuir al benestar social i millorar de la qualitat 
de vida de la població. 

 
 
 
 

Fomentar un desenvolupament empresarial “verd” 
i estable al voltant dels residus.

1.3. Missió, visió i valors
Som una empresa compromesa

VI
SI

Ó
M

IS
SI

Ó
VA

LO
RS

Ser un referent en sostenibilitat poten-
ciant el model d’economia circular de 
Mallorca com un dels més desenvolu-
pats del món.

Gestionar els residus de forma eficient 
i sostenible maximitzant el seu aprofi-
tament per a generar valor i millorar la 
qualitat de vida dels habitants i visitants 
de Mallorca.

Excel·lència

Treball en equip Innovació

Respecte a les 
persones i al 
medi ambient

Honestedat i 
transparència
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Mantenim un model 
de negoci participatiu, 
per això comptem amb 
l’ opinió dels nostres 
grups d’interès en la 
presa de decisions 
per a construir junts 
una empresa més 
responsable. 

Des dels nostres inicis, a Tirme ens hem esforçat per desenvo-
lupar una activitat basada en l’ètica, el compliment normatiu, 
el respecte pel medi ambient, la conciliació i la seguretat i 
salut de les persones. Partint d’aquestes premisses, cada any 
intentem innovar perquè aquest model s’adapti fàcilment als 
canvis de la nostra societat i puguem seguir oferint les màxi-
mes prestacions en la gestió de residus de Mallorca.

Estructura de govern

El 1992 ens vam constituir sota la forma societària d’Agrupa-
ció d’interès Econòmic, i aquell mateix any vam passar a tenir 
forma jurídica de Societat Anònima, com recullen els nostres 
Estatuts. A Tirme ens regim per un Consell d’Administració 
amb àmplia experiència en el sector que, des de 2018, està 
format en un 80% per Urbaser i la resta per FCC Medi Ambient.

El Consell d’Administració treballa seguint les indicacions del 
Reglament i  Manual de Normes Generals, que estableix la cele-
bració de reunions mensuals dels quatre consellers per a dur a 
terme un seguiment del desenvolupament de Tirme.

1.4. Model de negoci

Consell d'Administració

Comitès executius de Tirme

80% (3 consellers)

20% (1 conseller)

Tècnic Jurídic Financer
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Ètica i compliment normatiu

El nostre comportament a Tirme es basa en uns principis ètics 
i responsables amb els quals tractem d’impulsar la competiti-
vitat, l’èxit i el lideratge de l’empresa. Disposem d’un Codi Ètic 
de compliment obligatori per a tots els membres que formen 
part de l’organització, que recull les indicacions necessàries per 
desenvolupar un bon govern i aplicar la responsabilitat social 
corporativa. És l’instrument que també articula els valors de 
l’empresa, que són assumits per tots els nostres professionals.

El Codi es complementa amb un canal ètic que posem a dispo-
sició de totes les persones relacionades amb Tirme perquè pu-
guin informar sobre qualsevol possible conducta irregular, poc 
ètica, inadequada o que pugui incórrer en alguna vulneració dels 
drets humans. A més a més, es pot accedir a aquest canal mit-
jançant el compte de correu electrònic ‘canaletico@tirme.com’  
habilitat tant a la nostra intranet com a la pàgina web 
‘www.tirme.com’, perquè qualsevol persona de l’organització o 
ciutadà o ciutadana pugui comunicar-se amb l’empresa.

Els principis de la nostra cultura ètica:
 
A Tirme ens 
caracteritzem per 
desenvolupar la 
nostra tasca amb 
transparència, 
veracitat i bona fe. 

Qualitat

Prevenció 
de riscos 
laborals

Ètica i 
Responsabilitat 

Social Corporativa

Seguretat de la 
informació

Empresa 
familiarment 
responsable

Compliment  
normatiu

Protecció 
ambiental

Eficiència 
energètica

https://www.tirme.com/es/codigo_etico_01f21s22.html
mailto:canaletico%40tirme.com?subject=
http://www.tirme.com
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Així mateix, hem implantat un sistema de gestió de compliance 
penal basat en tres eixos claus per a millorar el nostre compro-
mís amb aquest compliment i estendre’l a tota l’organització. 
Aquests eixos són:

• Model de govern.

• Manual de prevenció de delictes.

• Formació i comunicació.

Aquest sistema ha estat desenvolupat i certificat segons la 
norma UNE 19601, el que ens posiciona com a empresa pionera 
a escala nacional i distingida internacionalment en el sector de 
la gestió de residus. Un dels aspectes que recull el sistema és el 
respecte dels drets humans, el que implica la realització d’ac-
cions formatives en la matèria.

 
A Tirme vetllem per 
assegurar el nostre 
compliment normatiu 
com un valor més 
de la cultura de 
responsabilitat de la 
companyia. 

Unitat de suport 
Constituïda per responsables dels departaments 
de Qualitat, Recursos Humans, Assessoria Jurí-
dica i Financer. S’ocupa de la revisió, seguiment 
i control del desenvolupament del Sistema, a 
més de donar suport a denúncies rebudes.

Consell d’Administració 
Encarregat de supervisar el sistema de compliment i 
definir les competències del Compliance Officer.

Compliance Officer 
Responsable de supervisar i verificar l’eficà-
cia i compliment del model de prevenció de 
riscos penals, així com de vigilar i controlar 

les polítiques de prevenció de delictes.

Responsables dels processos 
Encarregats d’assegurar el compliment de la 

normativa, procediments i controls.

Seguiment i control del Sistema de Compliment Normatiu
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La nostra estratègia empresarial

L’experiència i el coneixement acumulats durant els 27 anys que 
duem dedicats a la gestió de residus ens han permès desenvolu-
par una estratègia empresarial cada vegada més eficaç i sòlida, 
en la que hem integrat l’economia circular com a eix vertebrador. 
Així, el nostre mapa estratègic s’articula en sis pilars clau.

Actualment estem desplegant el nostre Pla Estratègic 2018-
2020, que es troba alineat amb els objectius de reciclatge 
europeus i de foment de les energies renovables i de reducció 
d’emissions d’efecte hivernacle. Es tracta d’un Pla transversal, 
amb uns objectius aplicables al medi ambient, la societat, la 
seguretat i salut, la innovació tecnològica, l’eficiència energètica 
i la millora dels processos.

Per actuar de manera local amb una visió global, el nostre Pla 
està alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) definits a l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. En aquest 
sentit, està elaborat tenint en compte cinc aspectes fonamen-
tals en línia amb els ODS:

1.  Innovació continua en la prestació del servei i 
d’infraestructures.

2.  Desenvolupament d’un model de negoci circular basat en 
el “residu zero”.

3.  Assignació de recursos a la consecució dels ODS.
4.  Seguiment i avaluació del treball desenvolupat.
5.  Foment de la comunicació i divulgació per a conscienciar 

internament i externament.

El nostre mapa estratègic: 
La nostra contribució 
en els Objectius de 
Desenvolupament 
Sostenible (ODS) està 
definida en el mateix 
Pla Estratègic de la 
companyia. 

1. Necessitats dels grups d’interès

2. Objectius estratègics

3. Pla Estratègic 
(model participatiu)

4. Línies d'actuació

5. Plans d'acció específics

6. Missió, visió i valors
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Repte Estratègic 1 

Impuls del canvi cap a 
l’economia circular.

Alineament del nostre Pla Estratègic 2018-2020 amb els ODS: 

Repte Estratègic 2  

Tirme 4.0 Talent i 
tecnologia.

Repte Estratègic 3

Desenvolupament del marc 
concessional.

Repte Estratègic 4

Rendibilitat econòmica i 
sostenible.

Així mateix, el Pla estableix quatre reptes estratègics en què treballem per 
avançar en el desenvolupament sostenible de Tirme. Aquests reptes mantenen 
una relació amb els diferents ODS i podem contribuir a gran part d’ells amb les 

nostres accions. Anualment, definim metes específiques per acostar-nos als ob-
jectius establerts en el nostre Pla i, en finalitzar l’exercici, realitzem un seguiment 
del grau de compliment dels objectius a 2020.
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Per a materialitzar aquest Pla, disposem d’una Política Integra-
da de Gestió que, constituïda com el marc de referència del nos-
tre model de negoci, recopila els compromisos que impulsem 
des de la mateixa Direcció de la companyia. A continuació, es 
detalla el decàleg de compromisos que recull aquesta Política:

1.  Satisfacció dels nostres grups d’interès.
2.  Millora contínua.
3.  Ètica i compliment normatiu.
4.  Prevenció de la contaminació.
5.  Prevenció de riscos per a la salut.
6.  Formació i capacitació del nostre equip humà.
7.  Activitats de I+D+i i solucions tecnològiques eficients i 

sostenibles.
8.  Implicació i col·laboració en el teixit social.
9.  Respecte dels drets humans i igualtat, així com rebuig al 

treball forçat i infantil.
10.  Manteniment del nostre sistema de gestió integrat.

 
Aquesta Política s’estructura mitjançant el Sistema de Gestió 
Integrat que ens permet desenvolupar les responsabilitats, 
procediments, processos i recursos necessaris per complir amb 
els nostres objectius. Es tracta d’un sistema alineat amb les 
normes internacionals i té el suport dels diversos certificats vo-
luntaris que mantenim per a tenir ordenats els diferents àmbits 
de gestió de l’organització.

 
Mitjançant els 
compromisos de 
la nostra Política 
Integrada de Gestió 
aconseguim ser 
l’empresa que volem. 

Certificacions que avalen la nostra gestió empresarial

UNE-EN-ISO 9001
(Qualitat)

ISO 50001  
(Gestió Energètica)

UNE 19601  
(Compliance Penal)

OHSAS 18001  
(Seguretat i Salut 

al Treball)

IQNet SR 10  
(Responsabilitat 

Social)

UNE-EN-ISO  
ISO 14001  

(Medi Ambient)

UNE-ISO/IEC 27001 
(Seguretat de la 

Informació)

EFR 1000-1  
(Empresa Familiarment Responsable) 
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1.5. Grups d’interès
A Tirme tenim molt en compte l’opinió dels nostres grups d’interès. Les seves demandes i necessitats són fonamentals per al des-
envolupament del model de negoci de la companyia,  ja que tots volem assolir els mateixos objectius. Per això, reforcem el diàleg 
amb totes les parts per mantenir relacions professionals sòlides.

Comptem amb un panell de grups d’interès que es desplega en cinc grans conjunts, tots ells igual de rellevants.

 
L’opinió dels nostres 
grups d’interès ens 
permet desenvolupar 
un model de negoci més 
robust i exitós. 

Propietaris/es, accionistes, inversors i socis.  
Inclou al Consell d’Administració i empreses 
participades, que ofereixen aportacions clau per 
avançar en la nostra transició cap a l’economia 
circular.

 Administracions públiques, clients, usuaris/
es i consumidors. 

Agrupa al Consell de Mallorca, ajuntaments, 
al Govern de la Comunitat i clients de subpro-
ductes, les expectatives dels quals integrem 

en la nostra gestió empresarial, mantenint una 
relació transparent.

Comunitat/Societat.  
Engloba a la ciutadania beneficiària dels nostres 
serveis, organitzacions amb qui col·laborem, 
comunitats de veïnats que reben l’impacte directe 
de la nostra gestió, organitzacions ambientals i 
socials, així com la societat mallorquina en gene-
ral. Establim diàlegs i ens esforcem per contribuir 
positivament en el seu benestar i progrés.

Proveïdors de productes i serveis.  
Treballem de manera estreta per crear un 

valor compartit.

Personal de Tirme.  
Són una peça fonamental, per això els escoltem 
per donar resposta a les seves necessitats i fer-los 
partícips de la nostra estratègia.

Els nostres grups 
d’interès
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Mantenim relacions amb els grups d’interès basades en una co-
municació bidireccional que duem a terme mitjançant diversos 
canals. Això ens permet conèixer els seus interessos i opinions, 
així com donar resposta a les seves necessitats.

Per aconseguir un diàleg efectiu amb els nostres grups d’in-
terès, disposem d’un Pla de Comunicació que inclou l’organitza-
ció de visites i jornades, reunions tècniques i de coordinació, a 
més de la posada en valor dels projectes que executem, entre 
altres accions.

L’esmentat pla es complementa amb la realització d’enquestes de 
satisfacció que duem a terme periòdicament amb tots els nostres 
grups d’interès. D’aquesta manera poder conèixer els punts forts i 
aquelles àrees en què necessitem continuar millorant.

La satisfacció dels nostres grups d’interès: 
A Tirme comptem amb 
professionals cada 
vegada més satisfets amb 
la mateixa companyia. 

0

0,5

grups d’interès

pu
nt

ua
ci

ó

1,5

2,5

3,5

4,5

1

2

3

4

5

Em
pr

es
es

 
pa

rt
ic

ip
ad

es

Pe
rs

on
es

 d
e 

l’O
rg

an
itz

ac
ió

Co
ns

el
l d

e 
M

al
lo

rc
a

Aj
un

ta
m

en
ts

 i 
m

an
co

m
un

ita
ts

 

G
ov

er
n

Cl
ie

nt
s 

de
 

su
bp

ro
du

ct
es

Pr
ov

eï
do

rs

Ci
ut

ad
an

ia

Un
iv

er
si

ta
t d

e 
le

s 
Ill

es
 B

al
ea

rs



22

2019 | MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT

TIRME
Així és l'activitat de la nostra 
companyia  6

LA NOSTRA GESTIÓ AMBIENTAL
El nostre compromís amb el 
medi ambient 23

PERSONES
Vetllem pel benestar del 
nostre equip 47

SOCIETAT
Treballem per una comunitat 
próspera 58

Materialitat
 
En relació amb els nostres grups d’interès, també desenvolu-
pem una anàlisi de materialitat per identificar els temes més 
rellevants tant per la companyia com per a la resta de les parts 
interessades. Els resultats d’aquesta anàlisi ens permeten es-
tablir les principals àrees d’actuació per al desenvolupament de 
l’estratègia corporativa segons els assumptes materials identi-
ficats, a més de ser aquells sobre els que reportem a la present 
Memòria de Sostenibilitat segons els criteris establerts per la 
Global Reporting Initiative (GRI).

El 2019, es manté vigent l’anàlisi de materialitat realitzada l’any 
anterior, que es va dur a terme per definir les bases del Pla Es-
tratègic 2018-2020 i on vam tenir en compte tant la importància 
dels impactes econòmics, ambientals i socials per a l’organitza-
ció com les opinions dels nostres grups d’interès. A més a més, 
considerem les darreres tendències en sostenibilitat, benchmar-
king i estàndards de referència.

A l’anàlisi de materialitat realitzada, avaluem 28 assumptes rela-
cionats amb les dimensions econòmiques, ambientals, socials i 
de govern corporatiu, identificant-ne 8 d’ells com a prioritaris, 18 
de prioritat mitjana i 2 de rellevància baixa.

Assumptes materials prioritaris per a Tirme 
En la nostra anàlisi de 
materialitat es posa en 
relleu la importància 
que donem dins la 
companyia a les 
qüestions socials. 

Cumpliment
normatiu.

Productes 
i serveis 
eficients.

Desenvolupament 
professional/
desenvolupament de 
les persones.

Molèsties generades 
per l’activitat (renous, 
olors, impacte visual, 
plagues, transport de 
residus).

Gestió responsable 
de la cadena de 
subministrament.

Igualtat d’oportunitats 
i gestió de la diversitat 
(respecte pels drets 
humans).

Relacions 
responsables amb 
els Grups d’interès

Cost relacionat 
amb el servej 
públic.

Dimensió econòmica

Govern Corporatiu

Dimensió social
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Amb l’activitat diària de Tirme contribuïm a protegir el medi 
ambient de l’Illa de Mallorca.

A Tirme considerem que duem a terme una activitat “verda”, ja que minimitzem 
els impactes de la generació de residus sobre la qualitat de l’aire, el clima, la te-
rra, l’aigua i la biodiversitat, pel que duem a terme una estricta gestió ambiental.

D’aquesta manera estem desenvolupant un model d’economia circular de 
referència a escala internacional, on el nostre principal objectiu és el “residu 
zero”. Com a resultat, cada any aconseguim valoritzar el 100% dels residus 
que gestionem.

També contribuïm a la millora de l’entorn col·laborant en el desenvolupament 
d’iniciatives de conservació ambiental amb entitats locals. 

L’enfocament de la nostra estratègia ambiental 

Reptes ambientals:

•  «Residu zero».
•  100% de valorització de residus.

Les nostres prioritats:

•  Conservar la qualitat de l’entorn.
•  Protegir la biodiversitat.

El nostre objectiu:

•  Desenvolupar un projecte ambientalment 
avançat, socialment acceptat i econòmica-
ment viable.

2. La nostra gestió 
ambiental
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Contribuïm als ODS 
mitjançant el nostre 
compromís ambiental: 

Les tres línies d’actuació del nostre Sistema 
de Gestió Integrat:

1. Model de gestió de residus basat en l’economia 
circular.

2. Prevenció integral de la contaminació i protec-
ció de l’entorn.

3. Transició energètica cap a les energies renova-
bles i reducció de les emissions de gasos d’efecte 
hivernacle (GEH).

El nostre Sistema de Gestió Integrat està emparat per un seguit 
de certificats que es basen en les normes ISO 14001 de gestió 
ambiental, ISO 50001 d’eficiència energètica i SR10 de respon-
sabilitat social, avalant la nostra gestió ambiental.   

Per a conèixer el grau de consecució dels nostres objectius 
ambientals, duem a terme un seguiment periòdic de diversos 
indicadors i, segons els resultats obtinguts, redefinim metes més 
ambicioses per continuar millorant progressivament.

Aquest seguiment es realitza mitjançant un estricte Programa 
de Mesures i Vigilància Ambiental (PMVA) l’objectiu del qual és 
prevenir i mitigar les possibles afeccions ambientals de la nostra 
activitat. Aquest programa estableix les directrius a seguir per 
a mesurar i controlar les variables ambientals de les nostres 
instal·lacions en 5 zones, i, així,  podem conèixer la qualitat de 
l’entorn més proper.

Essent responsables en 
l’ús de l’aigua i reduint 
els abocaments.

Promovent la 
descarbonització 
energètica.

Innovant per a seguir 
essent un referent en el 
sector.

Minimitzant els 
impactes derivats de la 
gestió de residus.

Implementant 
processos de treball 
més sostenibles.

Reduint les emissions 
de CO2 i adaptant-nos al 
canvi climàtic.

Promovent la 
conservació dels 
ecosistemes marins.

Actuant per a la 
preservació dels 
ecosistemes terrestres.
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Zones
Termes  
municipals

Plantes o instal·lacions 
destinades a cada zona

Zona 1
Palma-

Marratxí

Planta de Selecció d’Envasos Lleu-
gers.
Planta de Compostatge.
Planta de Metanització.
Planta de Valorització Energètica.
Planta de Producció d’Ecoàrid.
Dipòsit de Seguretat.

Zona 2 Sta. Margalida
Dipòsit de Rebutjos de Residus de 
Construcció i Demolició.

Zona 3 Calvià Planta de Compostatge.

Zona 4 Ariany
Planta de Compostatge per a llots 
d’EDAR.

Zona 5 Felanitx
Planta de Compostatge per a llots 
d’EDAR.

Estacions de 
transferència Termes municipals

Nord Alcúdia

Centre Binissalem

Llevant Manacor

Ponent Calvià

Sud Campos

Els paràmetres que analitzem per assegurar la qualitat ambien-
tal del nostre entorn estan relacionats amb l’aire, el sòl i l’aigua. 
Per saber si existeix qualsevol impacte, partim de les mesures 
preses originalment, abans de posar en funcionament les nos-
tres instal·lacions.

Tots els resultats ambientals obtinguts amb els controls 
s’avaluen en un Comitè Tècnic format per personal tècnic del 
Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca, experts de 
les empreses que realitzen els controls ambientals i tècnics de 
les empreses concessionàries de la gestió de residus. Aquests 
resultats es fan públics a la Comissió de Seguiment de la Gestió 
de Residus No Perillosos de Mallorca.

Addicionalment, les dades i els informes es publiquen mitjançant 
un visor de dades georeferenciat a la pàgina web del Consell 
de Mallorca, denominat visor de paràmetres ambientals, que es 
posà en funcionament el març de 2019. Es tracta d’una eina de 
transparència que permet als ciutadans conèixer totes les dades 
existents sobre la situació ambiental a l’illa de Mallorca.

https://web.conselldemallorca.cat/visor-ambiental
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Desenvolupem la nostra activitat al voltant del repte “residu zero” 
i, per a fer-ho realitat, apliquem els principis de l’economia circular, 
valoritzant materialment i energèticament els residus que gestio-
nem per a extreure el seu màxim valor. Com a resultat, obtenim 
subproductes i energia que són aprofitats en altres processos 
productius o pels mateixos ciutadans. Tot això contribueix a la mi-
llora del medi ambient i possibilita la reducció de l’ús de recursos 
naturals ajudant a tancar el cicle tècnic o biològic dels residus-re-
cursos a l’illa.

En el procés de valorització material, duem a terme dues accions 
principals:

• Tractament biològic de les fraccions orgànica i vegetal, i llots 
de depuradora per a obtenir compost i biogàs. Aquest darrer 
ens permet generar energia 100% renovable després d’utilit-
zar-lo com a combustible en els nostres motors de biogàs. 

• Recuperació de material. Gestionem vidre, paper i cartó, i 
envasos lleugers que segueixen diferents camins en els seus 
processos de reciclatge corresponents.

Valorització material de Tirme el 2019: 

 
Durant el 2019 
hem valoritzat 
materialment 132.106 
tones de residus. 

 
 
Hem produït 12.956 
tones de compost a 
partir dels residus 
orgànics tractats a  
2019. 

2.1. Basem la gestió de residus en 
l’economia circular

Energia renovable generada (biometanització): 6.931 MWh

Compost produït (esmena orgànica): 12.956 t

Preparació per a la reutilització 
i reciclatge

132.106 t

Tractament
biològic

86.433 t

Fracció
orgànica

29.959 t

Fracció
vegetal

21.195 t

Llots de
depuradora

35.279 t

Vidre

15.616 t

Paper i
cartó

14.324 t

Envasos
lleugers

15.733 t

Material
recuperat

45.673 t



27

2019 | MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT

TIRME
Així és l'activitat de la nostra 
companyia  6

LA NOSTRA GESTIÓ AMBIENTAL
El nostre compromís amb el 
medi ambient 23

PERSONES
Vetllem pel benestar del 
nostre equip 47

SOCIETAT
Treballem per una comunitat 
próspera 58

Evolució valorització material Tirme 2017-2019:

2017 2018 2019
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Tractament 
biològic
77.090 t

Tractament 
biològic
85.051 t

Material recuperat 
40.120 t

Material recuperat 
44.675 t

Material recuperat 
45.673 t

Tto. biològic
86.433 t

2017 2018 2019

Energia generada a partir de biogàs (biometanització) (MWh) 3.975 4.210 6.931

Compost produït - esmena orgànica (t) 11.006 11.881 12.956
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La valorització 
energètica és el procés 
que permet aprofitar 
el màxim valor dels 
recursos, recuperant 
l’energia que contenen 
els residus a més 
d’evitar l’impacte que 
generarien aquests 
residus si s’enviessin a 
abocador. 

 
 
El 2019 hem produït un 
total de 180.528 MWh 
d’energia renovable, 
més del 47% del total 
de l’energia renovable 
produïda a les Illes 
Balears. 

Residus 
animals

2.824 t

Llots 
secs 

14.213 t

Sanitaris 
grup II

2.148 t

Rebutjos de 
residus de 

construcció i demolició

66.249 t

Pneumàtics 
fora 
d’ús

3.506 t

Valorització energètica: Residus
624.470 t

Residus urbans i assimilables:
535.530 t

Altres

Energia generada (valorització energètica):
· Energia produïda: 347.126 MWh
· Energia renovable: 173.563 MWh

Ferralla (fracció metàl·lica): 
13.504 t

Ecoàrids (fracció mineral): 
109.280 t

Pel que fa a la valorització energètica, utilitzem els residus ur-
bans i assimilables de recollida en massa, llots d’EDAR, residus 
sanitaris de grup II, rebutjos dels residus de construcció i demo-
lició (RCD) i pneumàtics fora d’ús (PNFU) per a generar energia. 
L’energia que exportem a la xarxa  pel consum de la ciutadania 
de l’illa és renovable al 50%, ja que els residus valoritzats ener-
gèticament contenen més del 50% de carboni biogènic, és a dir, 
que les seves emissions estan relacionades amb el cicle natural 
del carboni.

El 2019, hem tractat 624.470 tones de residus a la Planta de 
Valorització Energètica.

Subproductes generats el 2019
 
Els processos de valorització, tant energètica com material, ens 
permeten extreure subproductes que són aprofitats per a altres 
usos o processos, contribuint així als objectius de reciclatge de 
la comunitat i al progrés cap a un model de desenvolupament 
circular, on els residus són tractats com a recursos. El 2019, 
s’ha incrementat el volum de subproductes obtinguts un 3,5% 
respecte de l’any anterior.

Ecoàrid 109.280 t

Subproductes   181.413 t

Compost 
produït
12.956 t

Vidre
15.616 t Paper 

i cartó
14.324 t

Envasos
15.733 t

Metalls
13.504 t

Valorització energètica de Tirme en 2019:
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Residus 
animals
2.824 t

Llots 
secs
14.213 t

Sanitaris 
grup II
2.148 t

Pneumàtics 
fora d’ús
3.506 t

Rebutjos de 
residus de 
construcció 
i demolició
66.249 t

Residus 
animals
3.167 t

Pneumàtics 
fora d’ús
3.356 t

Llots 
secs
13.052 t

Sanitaris 
grup II
2.004 t

Rebutjos de 
residus de construcció 
i demolició
62.443 t

Residus 
animals
3.144 t

Pneumàtics 
fora d’ús
3.457 t

Llots 
secs
13.318 t

Sanitaris 
grup II
1.888 t

Rebutjos de 
residus de construcció 
i demolició
63.549 t
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Evolució valorització energètica Tirme 2017-2019:

2017 2018 2019

*La suma dels residus valo-
ritzats material i energètica-
ment difereix lleugerament 
del total de residus tractats 
degut a que no es considera 
la humitat evaporada dels 
llots durant el seu procés 
d’assecatge.

Energia generada - valorització energètica (MWh) 2016 2017 2018

Energia produïda 338.569 326.804 347.126

Energia renovable 169.285 163.402 173.563
Ferralla - fracció metàl·lica (t) 11.402 11.180 13.504

Ecoàrids - fracció mineral (t) 117.134 107.617 109.280
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Les mesures de control 
que duem a terme per 
prevenir la contaminació 
del sòl són crucials per 
actuar immediatament 
en cas d’incident. 

 
 
Fins a l’actualitat 
no s’ha detectat cap 
incidència associada a 
la nostra activitat amb 
afecció a la qualitat del 
sòl i del subsòl. 

Prevenim la contaminació del sòl i el subsòl
 
La gestió de residus pot ocasionar incidents relacionats amb 
la contaminació del sòl. Per a prevenir-los, hem dissenyat les 
nostres instal·lacions de manera que no es produeixi cap mena 
d’abocament contaminant, a més de prendre les mesures ne-
cessàries per a controlar-los.

Entre aquestes mesures, es troba la realització de controls 
periòdics seguint les indicacions establertes en el Programa de 
Mesures i Vigilància Ambiental. Es tracta de mostrejos realitzats 
en punts definits per a la vigilància de contaminació del sòl, que 
estan relacionats amb les emissions derivades de la Planta de 
Valorització Energètica. D’aquesta manera, podem detectar de 
forma preventiva, possibles impactes per la presència de metalls 
pesants, dioxines i/o furans.

2.2. Prevenim la contaminació i 
conservem el nostre entorn

Addicionalment, realitzem Informes Base de Sòl específics per 
a instal·lacions afectades per la legislació de Prevenció i Control 
de la Contaminació (IPPC), per establir l’estat del sòl abans de 
començar les activitats de les pròpies instal·lacions. Aquest punt 
zero serveix per avaluar si existeixen impactes en el sòl i el subsòl 
derivats de les activitats i actuar en conseqüència si fos necessari.

De la mateixa manera, duem a terme controls cada 5 anys a la nos-
tra “Zona 1” (instal·lacions situades en els termes municipals de 
Palma i Marratxí) i el dipòsit de rebutjos de “Zona 2” (al terme mu-
nicipal de Santa Margalida). Per això, realitzem sondejos, extracció 
de testimonis i analítiques de mostres a diferents altures i fins als 
40-45 metres de profunditat. 
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El control de les 
emissions atmosfèriques 
de les nostres 
instal·lacions ens permet 
garantir la qualitat de 
l’aire del nostre entorn 
més proper. 

Reduïm les emissions a l’atmosfera 

A Tirme, també vetllem per garantir una bona qualitat de l’aire, ja 
que és clau per protegir la salut pública de la població de l’illa i 
contribuir a la conservació del medi ambient.

Sistemàticament prenem mesures que ens permeten reduir les 
emissions de substàncies i partícules contaminants degudes a la 
nostra activitat. Una d’aquestes mesures és la instal·lació de sis-
temes de depuració de gasos i partícules en focus emissors, que 
estan disponibles a totes les nostres instal·lacions. Així aconse-
guim complir amb els límits normatius establerts per a l’emissió de 
substàncies i partícules contaminants.

A més, duem a terme un control de les emissions atmosfèriques 
mitjançant mesures que realitzem al voltant de les instal·lacions de 
la “Zona 1” (situades als termes municipals de Palma i Marratxí), 
amb el que podem assegurar que no té lloc cap impacte signifi-
catiu a causa d’aquest tipus d’emissions. Per això disposem de 
dues estacions, una de fixa a l’Hospital Joan March i una altra de 
mòbil per fer campanyes de control a les poblacions properes, que 
mesuren contínuament els paràmetres fixats per llei, que són SO2, 
NOX, O3, PM10, PM2,5, H2S i dades meteorològiques.
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*HJM Cabina Hospital Joan March. Estació de mesurament inclosa a la Xarxa Balear de 
Vigilància i Control de Qualitat de l’Aire del Govern Balear.

3

4

5

19
99

19
99

20
02

20
02

20
05

20
05

20
08

20
08

20
11

20
11

20
14

20
14

20
17

20
18

20
17

19
97

19
97

20
00

20
00

20
03

20
03

20
06

20
06

20
09

20
09

20
12

20
12

20
15

20
15

20
19

20
18

20
19

19
98

19
98

20
01

20
01

20
04

20
04

20
07

20
07

20
10

20
10

20
13

20
13

20
16

20
16

Evolució de la concentració anual de SO2 en HJM* (μg/m3)

Evolució de la concentració anual de NO2 en HJM* (μg/m3)
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Les nostres estacions estan connectades amb la Secció d’Atmos-
fera de la Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius 
del Govern de les Illes Balears i formen part de la Xarxa Balear de 
Vigilància de Qualitat de l’aire de les Illes Balears, transmetent en 
temps real les dades registrades. 

Per altra banda, també realitzem campanyes específiques per a 
certs paràmetres que no poden ser mesurats en continu. Així, ana-
litzem hidrocarburs aromàtics policíclics (HPA) i metalls pesants 
de fracció fina (PM2,5) i gruixuda (PM10) en aquestes campanyes.

Tots els resultats dels paràmetres monitoritzats mostren valors 
molt baixos pel que fa als límits legals establerts, pel que no 
existeix impacte significatiu en la qualitat de l’aire de les zones 
properes a les nostres instal·lacions.

S’ha de destacar l’informe elaborat pel Govern de les Illes Balears* 
sobre la qualitat de l’aire de les Illes Balears el 2019, en el que 
s’analitzen de forma detallada les dades per a tots els contami-
nants reglamentats mesurats en totes les estacions que formen 
part de la Xarxa de vigilància i control de la qualitat de l’aire, inclo-
ses dades obtingudes per mètodes manuals de mesura i els valors 
recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS). Aquest 
informe ha conclòs que, per a l’àmplia majoria de contaminants, la 
qualitat de l’aire ha estat avaluada entre excel·lent i bona. 

*Cabina Hospital Joan March. Estació de mesurament inclosa a la Xarxa Balear de 
Vigilància i Control de Qualitat de l’Aire del Govern Balear.

*”Informe de Qualitat de l’aire de les Illes Balears 2019”. Govern de les Illes Balears.
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Preservem la nostra biodiversitat 

Mallorca compta amb un patrimoni natural de gran riquesa, per això ens sentim responsables a contribuir en la seva conservació i 
afavorir la biodiversitat. Per a fer-ho realitat, col·laborem amb diverses organitzacions dedicades a la preservació ambiental. 

 
La conservació de la 
nostra biodiversitat és 
un factor clau per a 
mantenir el bon estat 
dels ecosistemes i els 
serveis que ens ofereixen 
per continuar creixent 
de manera sostenible. 

FUNDACIÓ  
PALMA AQUARIUM 

Una aliança per preservar els eco-
sistemes i la biodiversitat marina 
amb accions, com ara la implan-
tació de tecnologies avançades 
i el tractament responsable de 
residus urbans, la conscienciació 
ciutadana, la recuperació d'espè-
cies amenaçades i la restauració 
d'ecosistemes danyats.

FUNDACIÓ  
NATURA PARC 

Oferim suport econòmic al Projecte 
de seguiment de la milana reial, una 
espècie en perill d'extinció a les Illes 
Balears, a més de col·laborar en les 
activitats que desenvolupa, com el 
marcatge de cries i la recopilació de 
dades sobre posició i hàbitats.

RESTAURACIÓ  
DE SON NOVIET 

Promovem el pla de restauració 
ambiental i paisatgística de la pe-
drera de Son Noviet per a recuperar 
l’entorn biofísic i socioeconòmic de 
la zona.

NATURA
F U N D A C I Ó

PARC
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Monitorem el renou generat a les nostres 
instal·lacions
 
Un altre dels paràmetres que analitzem per minimitzar el seu possi-
ble impacte ambiental i social és el renou. El programa de Mesures 
i Vigilància Ambiental que apliquem preveu el desenvolupament 
de controls periòdics dels nivells de renou en les proximitats a les 
nostres infraestructures. Consisteix en la realització de mesures 
en 22 punts estratègics que cobreixen l’entorn complet que podria 
veure’s afectat.

Es complementen d’uns altres controls acústics voluntaris addi-
cionals a les nostres estacions de transferència i d’inspeccions 
específiques de compliment de generació de renous en aquelles 
instal·lacions que disposen d’una Autorització Ambiental Integra-
da. A més a més, treballem per millorar la insonorització de certes 
instal·lacions per minimitzar els nivells de renou que poden emetre, 
principalment, en el període nocturn.

S’ha de destacar que els controls realitzats durant el 2019 han 
estat favorables i similars als de l’any anterior, concloent que 
l’impacte acústic de les nostres instal·lacions és mínim i compleix 
amb els llindars de qualitat acústica fixats a la normativa. Tan sols 
existeixen dos punts on es produeix un lleu increment del renou 
degut, principalment, al trànsit rodat de carreteres properes.

 
El renou elevat també 
ocasiona un impacte 
ambiental i social a 
l’entorn, per això a 
Tirme duem a terme 
controls que ens 
permeten assegurar que 
no superem els límits 
establerts. 

 
 
El 2019, les nostres 
instal·lacions mantenen 
nivells de renou mínims, 
garantint la qualitat 
acústica de les zones 
properes. 

Mapa de punts de mesura de renous: 

Palmanyola

Son Reus

Ca’s Binissalemer

Can Teixidor Nou

Son Sardina

Es Garrovers

Nivell de renou que no 
supera el límit aplicable.

Nivell de renou més elevat, 
sense resultar crític.
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S’Esgleieta

Ses Rolgetes de Canet

Norte

Son Espanyol

Son Ramoncell
Urb. San Març

Marratxí

Sa Planera

 

 

Son Sardina

Minimitzem el possible impacte generat per olors
 
La nostra activitat també pot generar molèsties per olors que 
podrien repercutir en el benestar de les poblacions properes a 
les nostres instal·lacions. Per evitar-ho prenem mesures que ens 
permeten controlar i minimitzar aquestes olors.

Les plantes d’assecatge solar de llots, biometanització o com-
postatge són les que poden generar major afecció per olors. 
És per això que anualment realitzem controls mitjançant una 
entitat acreditada per identificar els diferents punts emissors i 

 
Les dades recopilades en 
les anàlisis de 2019 mos-
tren importants millores 
en els valors respecte a 
l’any anterior:

•  -32% d’emissió 
d’olor a la planta 
d’assecatge solar de 
llots.

•  -55% d’emissió 
d’olor a la planta 
de metanització i 
compostatge.

•  -75% d’immissió 
a les plantes de la 
zona 1.

 

realitzar una modelització de la seva dispersió, segons les con-
dicions meteorològiques i l’orografia. Així podem avaluar, també, 
valors d’immissió. 

Amb les dades obtingudes generem un mapa d’isodores, és a 
dir, zones delimitades per línies d’igual concentració d’olor, per 
conèixer l’impacte real sobre l’entorn.

Les mesures de 2019 ens han permès extreure el següent mapa 
d’isodores, en el que s’aprecia que cap població està afectada 
per un impacte significatiu per olors.

Mapa d’isodores de l’àrea de Can Canut mesurat el 2019
*μoE/m3:
Unitat d’olor e
uropea per un m3

5,0 μoE/m3

3,0 μoE/m3
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Aquest any, també hem dut a terme un control extraordinari 
d’olors a la Planta de Compostatge de Felanitx. Aquest estudi 
ens ha permès identificar valors d’emissió d’olors molt baixos, el 
que fa que la seva dispersió i impacte estiguin molt localitzats 
als voltants immediats a la instal·lació, sense afectar a cap 
nucli de població.

Per altra banda, comptem amb una sèrie de canals de comuni-
cació perquè qualsevol persona afectada per olors procedents 
de les nostres instal·lacions pugui posar-se en contacte per 

indicar-nos-ho. Aquesta mesura resulta de gran utilitat per iden-
tificar possibles focus emissors i poder prendre les mesures 
necessàries per mitigar-los.

El 2018, vam iniciar la implantació de l'aplicació NasApp, junta-
ment amb el Consell de Mallorca, amb l’objectiu de facilitar la 
comunicació d’incidències i queixes en temps real, de manera 
senzilla i ràpida. Des de la seva posada en marxa, a principis de 
2019, hem rebut un total de 243 registres de veïns i veïnes que 
han informat fent servir la plataforma. 

 
A Tirme mesurem les 
olors generades a les 
nostres instal·lacions per 
garantir el benestar de la 
ciutadania i contribuir 
a la bona gestió de 
l’entorn. 

 
 
L’aplicació NasApp 
ens permet 
gestionar episodis 
d’olor mitjançant 
la participació 
ciutadana. 
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Mitjançant el nostre 
compromís enfront 
del canvi climàtic 
estem aconseguint 
disminuir la nostra 
petjada de carboni 
progressivament.  

 
 
El 2019, hem 
disminuït la nostra 
intensitat d’emissions 
en un 2,12% respecte a 
l’any anterior. 

La conscienciació de la població sobre l’emergència climàtica 
ha adquirit major rellevància durant l’any passat. Nombrosos 
moviments ciutadans al voltant de tot el planeta han instat a 
les administracions a prendre mesures immediatament per fer 
front al desafiament ambiental més gran de la nostra societat.

A Tirme ens sumem a la lluita contra el canvi climàtic, consti-
tuint-se com un dels objectius prioritaris del nostre Pla Estra-
tègic 2018-2020, el que ens ha instat a avançar en la transició 
cap a un model energètic baix en carboni. Per aconseguir-ho 
estem treballant en dues línies principals, que són l’aposta per 
les energies renovables i l’increment de l’eficiència energètica, 
amb el que estem reduint gradualment les nostres emissions 
de gasos d’efecte hivernacle (GEH).

El punt de partida per reduir les emissions que es generen a 
les nostres instal·lacions és el càlcul de la petjada de carboni 
de la companyia, amb el que podem identificar les àrees en 
què hem d’incrementar els nostres esforços, així com detectar 
aquelles mesures que estat donant un millor resultat.

0,23

0,25

0,27

0,29

2016 2017 2018

Emissions CO2 relatives vinculades a tercers (proveïdors de transport de 
residus i rebutjos entre centres de tractament) (Abast 3)

Emissions CO2 relatives totals (Abast 1 + Abast 2 + Abast 3)

Emissions CO2  relatives vinculades al consum d'energia elèctrica en 
instal·lacions (Abast 2) 

Emissions CO2  relatives procedents de processos de tractament i consum 
de combustibles fòssils (Abast 1)

0,277 0,274 0,265

2019

0,260

Petjada de carboni relativa o intensitat d’emissions  
(t CO2eq/t residus tractats)

2.3. Afrontem el repte 
del canvi climàtic
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L’evolució dels darrers cinc anys mostra una trajectòria con-
tínua descendent en la nostra intensitat d’emissions d’un 6,1%. 
Aquest triomf ens insta a continuar esforçant-nos per anar 
millorant progressivament els resultats.

El nostre Sistema de Gestió de Residus ens permet reduir el 
volum d’emissions generades pels mateixos processos de 
gestió dels residus valoritzats en lloc de dur-los a abocador, 
el que es tradueix en una petjada de carboni menor. D’aques-
ta manera, hem evitat l’emissió de 247.304 tones de CO2eq 
durant el 2019.

Aquest triomf és degut també a l’aplicació de mesures de millo-
ra contínua relacionades amb la norma 50001 de Sistemes de 
Gestió Energètica, la certificació de la qual també hem incorpo-

 
Apostem per la flota 
sostenible com una 
oportunitat per 
continuar avançant en 
la nostra transició cap 
a una economia baixa 
en carboni. 

rat al nostre Sistema de Gestió Integrat. Es tracta de mesures 
per millorar l’eficiència energètica, com la conscienciació de les 
persones, el millor ús de la llum natural i la il·luminació artificial, 
i l’adaptació a noves tecnologies, com la instal·lació d’il·lumina-
ció LED, la modernització dels nostres processos productius, la 
digitalització, o les inversions en energies renovables.

De forma addicional, també fomentem el transport sostenible 
comptant amb 20 vehicles 100% elèctrics a la nostra flota, 
promovem el consum responsable, apostem per l’economia 
circular i la descarbonització de la nostra organització per 
aconseguir reduir encara més la nostra petjada de carboni. 
Com a novetat, el 2019 hem començat a provar el funciona-
ment de dos camions que funcionen amb GCN (gas natural 
comprimit) per al transport de residus.
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A Tirme optimitzem 
processos, implantem 
tecnologies més 
eficients,  combustibles 
més nets, i apostem per 
les energies renovables 
per minimitzar 
el nostre impacte 
ambiental.

Optimitzem la gestió dels recursos naturals

Minimitzar l’impacte ambiental de la nostra activitat també 
requereix fer un ús responsable dels nostres recursos naturals 
que necessitem per dur-la a terme, principalment, energia i ai-
gua. Per aconseguir-ho, apliquem mesures destinades a optimit-
zar els nostres processos i sistemes.

Treballem per reduir el nostre consum energètic

El consum d’energia està directament relacionat amb la genera-
ció d’emissions de GEH, pel que optar per mesures i tecnologies 
basades en fonts energètiques menys contaminants, a més de 
ser fonamental per mitigar els efectes del canvi climàtic, també és 
necessari per minimitzar el nostre consum de fonts no renovables. 

És per això, que treballem amb el nostre equip per sensibilitzar 
a totes les persones de l’organització en la importància de ser 
responsables en l’ús de l’energia, així com dur a terme una ade-
quada gestió energètica, monitoritzar els consums, apostar per 
la innovació tecnològica i implantar sistemes per la generació 
d’energia renovable. Així mateix, estudiem els efectes creuats 
que puguin sorgir dels canvis tecnològics i dels processos, valo-
rant l’impacte en el consum energètic.

Durant el 2019 hem realitzat nombroses millores ambientals i 
de procés, que han implicat, en alguns casos, un augment del 
consum d’energia. Així i tot, hem aconseguit mantenir la nostra 
intensitat energètica en valors similars als dels anys anteriors.

Intensitat energètica (MWh/t residus tractats)
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Un fet de gran rellevància en relació amb el consum energètic 
és que gran part de l’energia que utilitzem procedeix de fonts 
renovables. L’electricitat que generem a la nostra planta de valo-
rització energètica de residus i el biogàs que prové de la planta 
de metanització són les principals fonts. El 2019, s’ha produït 
un increment de l’energia renovable generada, essent un 7,68% 
superior a la produïda durant el 2018.

Per incrementar la nostra producció d’energia renovable 
el 2019 hem posat en funcionament una nova instal·lació 
fotovoltaica de 25 kW situada a l’estació de transferència de 
Calvià. També hem augmentat la potència instal·lada amb un 
nou motor per valoritzar energèticament el biogàs generat a 
la planta de metanització i 7,3 kW de plaques fotovoltaiques a 
l’Edifici de Visites.

Un altre aspecte a destacar és que hem mantingut la certificació 
d’energia generada amb Garantia d’Origen Renovable que ens 
ha concedit la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència 
(CNMC) a la producció renovable de les nostres plantes. Aquests 
certificats poden ser transferits a comercialitzadores d’electricitat 
per justificar l’origen renovable de l’energia subministrada.

 
Continuem reforçant 
la nostra aposta per 
la producció d’energia 
renovable en les nostres 
instal·lacions. 

 
 
El 2019, hem generat 
180.528 MWh d’energia 
renovable a les nostres 
instal·lacions.  

Generació elèctrica (MWh) 

Energia consumida vs. Energia generada (MWh) 
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Energia consumida Energia generada

Generació elèctrica (MWh) 2016 2017 2018 2019

Planta de valorització energètica 308.996 338.569 326.804 347.126

Planta de metanització 3712 3.975 4.210 6.931

Producció fotovoltaica 35 37 34 34

Total 312.738 342.581 331.048 354.091
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Utilitzem l’aigua de manera responsable

L’aigua és un altre dels recursos naturals més importants, per 
la seva limitació i per ser essencial tant per a la vida com per 
al desenvolupament de les nostres activitats. A les illes la seva 
limitació encara és major, pel que som conscients que hem de 
consumir només l’aigua realment necessària, evitant qualsevol 
malbaratament.

Per això, a més de prendre mesures per optimitzar-ne el consum 
i fomentar-ne l’ús responsable per part de totes les persones de 
l’organització, apliquem altres actuacions que ens permeten re-
duir el consum d’aigua de les nostres instal·lacions. Així doncs, 
comptem amb sistemes per a l’emmagatzematge i reutilitza-
ció d’aigües pluvials, subterrànies i procedents del rebuig de 
processos productius. A més, en períodes de sequera, aprofitem 
les aigües regenerades que provenen del tractament terciari 
de l’aigua depurada per reduir encara més el nostre consum de 
subministrament de la xarxa municipal. 

 
La nostra responsabilitat 
amb l’ús de l’aigua ens 
està conduint a una 
reducció progressiva del 
seu consum cada any.  

 
 
El 2019, el 29% dels 
recursos hídrics que 
hem consumit ha estat 
procedent d’aigües 
reutilitzades. 

Consum d’aigua (m3)

Any 2016 2017 2018 2019

Total 
consum 
d’aigua 
externa

252.800 230.456 233.935 241.163

Total 
consum 
d’aigües 
reutilitzades

83.395 96.867 118.023 99.476

TOTAL 
CONSUM  
D'AIGUA

336.195 327.323 351.958 340.639
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Intensitat de consum d’aigua (m3/t residus tractats)
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Totes aquestes mesures estan resultant efectives, ja que durant 
els darrers tres anys hem aconseguit una trajectòria positiva en 
la reducció del consum relatiu de l’aigua. 

Els projectes més destacats que desenvolupem per optimitzar 
el consum d’aigua són:

1. Visualització dels balanços d'aigua de totes les instal·lacions 
amb el Sistema d'Anàlisi de Dades d'Explotació (SiADE) per 
detectar desviacions ràpidament.

 
A Tirme fem un esforç 
per minimitzar les 
fugues del sistema 
hidràulic i optimitzar 
els nostres consums als 
processos productius 
per reduir el consum 
d’un recurs natural 
tan preuat com 
l’aigua. 

2. Millores en la xarxa hidràulica i eliminació de fuites, reduint 
entre un 10 i un 15 % el consum d’aigua de xarxa.

3. Planta de tractament de lixiviats, d’on podem extreure aigua 
de qualitat adequada per a la seva reutilització en processos 
secundaris.
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A més a més, el 2019 hem executat mesures concretes per a 
millorar la nostra eficiència en l’ús de l’aigua:

• Construcció d'un mur de separació de sòlids al tanc d’ai-
gües pluvials netes.

• Modificacions als desescoriadors per evitar desborda-
ments cap als tancs de pluvials brutes.

• Millora de l'escomesa cap als embornals per maximitzar 
el consum de rebutjos.

• Instal·lació de nous comptadors per millorar els balanços 
hídrics.

• Aplicació d'un procediment de manteniment preventiu a 
tancs i sistemes hidràulics.

Apostem per la reducció de l’ús de plàstics

Des de 2018, estem compromesos amb la reducció de plàs-
tics d’un sol ús, com ara tassons de plàstic o embolcalls, a 
les nostres instal·lacions. És per això que progressivament 
estem substituint-los per articles més respectuosos amb el 
medi ambient.

 
L’anuari 
Corresponsables 
2019 ha recollit el 
nostre compromís de 
reducció de plàstics 
d’un sol ús com una 
bona pràctica que 
contribueix a l’ODS 14, 
sobre vida submarina, 
i a l’ODS 15, sobre 
vida d’ecosistemes 
terrestres.  



44

2019 | MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT

TIRME
Així és l'activitat de la nostra 
companyia  6

LA NOSTRA GESTIÓ AMBIENTAL
El nostre compromís amb el 
medi ambient 23

PERSONES
Vetllem pel benestar del 
nostre equip 47

SOCIETAT
Treballem per una comunitat 
próspera  58

2.4. Innovem per una millora contínua

1. NOU SISTEMA D’ALTA EFICIÈNCIA 
PER A LA VALORITZACIÓ DE RESIDUS 

(INNORESIDU).

Desenvolupament d'un sistema de tractament de 
residus orgànics d’alta capacitat per donar resposta a 
l’elevada estacionalitat poblacional de Mallorca, així 
com incrementar el valor afegit i el potencial d’aplica-
ció dels residus valoritzats.

•  Termini: Finalització prevista pel 2021.

•  Inversió: 595.227 €

2. DESENVOLUPAMENT DE NOVES 
VIES DE VALORITZACIÓ D'ECOÀRIDS 

(ECOARIDO17).

Elaboració d’un estudi de l'ús de l'ecoàrid en la 
construcció de carreteres, per cercar noves vies 
d'aprofitament per a la valorització i optimització 
dels materials de construcció, així com fomentar la 
innovació i la transició cap a l’economia circular.

•  Termini: Finalització prevista pel 2020.

•  Inversió: 242.274 €

La innovació és un eix clau per continuar adap-
tant-nos a les noves tendències i poder aplicar tec-
nologies i procediments favorables per minimitzar 
l’impacte ambiental de la nostra activitat. Per això, 
mantenim un procés d’innovació continua tant en 
el nostre model de negoci de la companyia com en 
les operacions.

És per això que anualment dediquem part del 
nostre pressupost al desenvolupament de projec-
tes innovadors. Durant el 2019 hem dut a terme els 
següents projectes:
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3. SISTEMES D’ALTA EFICIÈNCIA 
EN ORGANITZACIÓ DE PROCESSOS 

(NOVASISTEM).

Optimització i automatització de processos d'entrada 
i sortida de recursos mitjançant la implantació de 
nous sistemes de gestió empresarial d’alta eficiència 
que permeten incrementar el rendiment operatiu de 
l'organització.

•  Termini: Finalitzat el 2019.

•  Inversió: 173.127 €

4. NOVA SOLUCIÓ PER A 
L'AUTOMATITZACIÓ DE PONTS GRUA 

APLICADA AL TRACTAMENT DE 
RESIDUS (AUTOGRUA18).

Incorporació de noves eines i funcionalitats instal·lant 
nous automatismes a diferents ponts grua de l'empre-
sa, facilitant l’optimització dels rendiments operatius 
en el trasllat de subproductes generats a plantes de 
reciclatge.

•  Termini: Finalització prevista pel 2020.

•  Inversió: 310.000 €

5. HOTELS CIRCULARS.

Creació d'aliances per tancar el cercle de la matèria 
orgànica dins del sector hoteler com a generador 
singular de residus biodegradables. Basant-nos en 
els ODS i els principis de l'economia circular, aquest 
projecte estableix noves solucions sostenibles, posa 
en valor les oportunitats empresarials i permet ava-
luar la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental de les 
noves alternatives per a la segregació i valorització 
de residus orgànics, tot generant subproductes amb 
valor afegit, com ara el compost.

•  Termini: Iniciada el 2018 i prova pilot conclo-
sa el 2019. Previsió d’ampliació el 2020.

•  Inversió: 49.000 €
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A més, estem treballant en la definició de nous projectes per 
començar a desenvolupar-los en els anys vinents. Aquests 
projectes són:

• Implantació i integració de les bàscules d’entrada au-
tomàtiques.

• Solucions sostenibles per a la valorització de residus 
generant subproductes amb valor afegit (ECOCIRCU19). 

• Estudi de qualitat de compost generat a partir de frac-
cions orgàniques residuals termolitzades (inactivades 
microbiològicament) (COMPOS2019).

• Nova metodologia per determinar la qualitat de les cen-
dres procedents de residus incinerats (CENIZA2019).

Amb l’objectiu de promoure la creativitat i la participació 
dels nostres treballadors i treballadores en la innovació 
mitjançant equips de millora, va sorgir el projecte “El Taller 
de Leonardo”. Per a la seva posada en funcionament, vam 
seleccionar a diversos ambaixadors de la creativitat que 
complien amb sis qualitats clau: transversalitat, influència, 
escolta empàtica, capacitat d’observació, proactivitat i habi-
litats socials.

Com a resultat, amb l’aportació i voluntat de les persones 
participants, hem aconseguit motivar, formar i presentar 
propostes de millora en els processos de la gestió ordinària 
de l’empresa que van ser aprovades el 2019 per a la seva 
implantació durant el 2020. Aquest projecte ha suposat un 
valor afegit per a Tirme, millorant la nostra reputació empre-
sarial i enfortint el sentiment d’orgull de pertinença del nos-
tre equip, el que suposa una aposta per assolir l’excel·lència 
mitjançant una gestió més humana.

El Taller de Leonardo: Una aposta per la creativitat



47

2019 | MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT

TIRME
Així és l'activitat de la nostra 
companyia  6

LA NOSTRA GESTIÓ AMBIENTAL
El nostre compromís amb el 
medi ambient 23

PERSONES
Vetllem pel benestar del 
nostre equip 47

SOCIETAT
Treballem per una comunitat 
próspera 58

L’equip de professionals és fonamental per a fer realitat el 
que som avui.

A Tirme comptem amb persones amb una gran experiència professional, als qui 
oferim els recursos necessaris perquè contínuament puguin seguir creixent i 
adaptant-se a les noves tendències del sector.

Valorem el capital humà i considerem a les persones com el nostre millor valor, 
procurant-los un tracte respectuós i coherent amb els millors principis d’una 
societat actual, plural i moderna.

Per a tot això, comptem amb un equip fidel, preparat i compromès, fet que afavo-
reix la tasca que cada dia duem a terme i ens permet treballar units per fer realitat 
els objectius de l’empresa. 

3. Persones
Un bon lloc per treballar

311 persones (261 homesi 50 dones)

94% de contractes indefinits

anys de mitjana d'edat del personal anys de mitjana d'antiguitat

10 persones 
amb diversitat 
funcional
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El compromís de Tirme 
amb les persones ens 
permet contribuir als 
ODS:

Mitjançant una Política Integrada materialitzem el compromès 
que tenim amb les persones, on destaquen el respecte per la 
privacitat, la llibertat d’opinió, la igualtat i la no discriminació per 
raons de gènere, discapacitat, diversitat, religió, raça o orienta-
ció sexual, a més de rebutjar el treball forçat i infantil.

També vetllem per garantir l’estabilitat del treball, una retribu-
ció justa i l’aplicació de mesures per facilitar la conciliació de 
la vida familiar i laboral. Tot això queda reflectit en el nostre 
Conveni Col·lectiu d’Empresa, renovat el 2019 després de la ce-
lebració de diverses reunions de negociació entre representants 
d’empresa i de treballadors i treballadores, que aplica al 95% de 
la plantilla, i que romandrà vigent fins a 2023. El punt de partida 
d’aquesta negociació era un conveni previ que ja assegurava 
unes condicions avantatjoses per a la plantilla de Tirme, tant 
des del punt de vista salarial com social.

3.1. Com som
Impulsant el 
talent local i la 
formació contínua 
del nostre equip.

Garantint la 
igualtat 
d’oportunitats a totes 
les persones.

Apostant pel 
desenvolupament 
professional i personal 
del nostre equip.

Objectius del nou Conveni Col·lectiu 2019-2023

Estabilitat. Oferir un marc 
temporal de cinc anys, de 2019 
a 2023.

Flexibilitat organitzativa. Per-
metre una major adaptació a les 
necessitats de l’equip segons 
les tasques desenvolupades.

Creixement salarial. Fixar un 
increment anual del 2% i nova 
retribució del plus de disponibi-
litat i del complement per lloc 
de feina.

Conciliació familiar i social. Fa-
cilitar la prejubilació o jubilació, 
el dret a la desconnexió digital, 
l’ampliació de la forquilla d’inici 
de la jornada, l’increment de 
l’ajuda escolar, el gaudi de la 
reducció de jornada per cura 
de menors fins als 14 anys i la 
possibilitat de compensació 
d’hores extraordinàries en for-
mat combo.
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Per aconseguir aquests objectius comptem amb un Pla de Conci-
liació i Igualtat, que materialitzem mitjançant el nostre Manual de 
Mesures de Conciliació desenvolupat en vuit eixos claus:

1.  Lideratge i estil de direcció.
2.  Control econòmic.
3.  Qualitat dels llocs de feina.
4.  Flexibilitat temporal i espacial.
5.  Igualtat i gestió de la diversitat.
6.  Suport a la família i al personal.
7.  Extensió de la cultura d’empresa familiarment responsa-

ble a la cadena de subministrament.
8.  Desenvolupament personal i competència professional.

Així mateix, disposem d'un Protocol de Prevenció de l'Asse-
tjament per definir, prevenir i, si és el cas, actuar i eliminar 
aquelles conductes que siguin susceptibles de qualificar-se 
com a assetjament psicològic o moral i/o sexual i/o per raó 
de gènere. També hem desenvolupat un Pla d'Addiccions per 
detectar precoçment problemes en el treball, establir procedi-
ments d'actuació davant de conductes dependents o addicti-
ves i, si escau, adoptar les mesures adequades. 

Un altre dels plans de feina que tenim és el Pla d’integració de la 
discapacitat i la diversitat, que dóna atenció a les persones amb 
capacitats diferents i a les persones diverses. Com a empresa 
socialment responsable, a Tirme posem en pràctica els valors 
humans fonamentals i treballem per a la igualtat d’oportuni-
tats, generant un entorn integrador i erradicant no només les 
barreres físiques, sinó també les psicològiques per a qualsevol 
dels col·lectius que puguin tenir cert risc d’exclusió laboral per 
potenciar el principi d’igualtat i no discriminació. Així, fomentem 
el desenvolupament de totes les persones que componen l’orga-
nització i, per tant, potenciem el nostre talent global.

Totes aquestes mesures ens han permès renovar un any més 
el certificat d’Empresa Familiarment Responsable (EFR), un 
reconeixement nacional que suposa una garantia per al nos-
tre personal i els seus familiars en relació amb la flexibilitat 
laboral, el suport familiar, el desenvolupament professional, la 
igualtat d’oportunitats i la no discriminació.

Un altre dels factors clau per aconseguir comptar amb el millor 
equip és apostar per l’excel·lència i, des de la nostra Estratègia 
de Responsabilitat Social, impulsem el talent jove amb l’alum-
nat d’estudis superiors per a afavorir la seva incorporació al 
mercat laboral.

 
A Tirme ens esforcem 
per continuar 
essent una Empresa 
Familiarment 
Responsable (EFR). 

 
 
Som un referent en 
la generació de feina 
“verda” a l’illa. 

 
 
Volem que les persones 
que formen part 
de Tirme estiguin 
satisfetes amb la tasca 
que desenvolupen i es 
sentin valorades. 
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Totes aquestes iniciatives es complementen amb una gestió 
de recursos humans enfocada en la millora de les condicions 
laborals del nostre equip, que està supervisada pels òrgans de 
govern corporatius i es desenvolupa en cinc àrees:

• Garantim un entorn de treball segur, sa i agradable, fomen-
tant la motivació i el compromís oferint les millors condi-
cions laborals. 

• Impulsem el desenvolupament professional, comptabilitzant 
el desenvolupament professional i personal per aconseguir la 
millora contínua del nostre equip.

• Promovem els intercanvis i la transversalitat de departaments per 
aprofitar les habilitats personals i incrementar el coneixement. 

• Facilitem les prejubilacions, agilitzant les jubilacions anticipa-
des en funció dels requisits establerts per la normativa. 

• Incentivem els comportaments exemplars a través de la im-
plantació d'un sistema de reconeixement que posa en relleu les 
actituds exemplars.

Les senyes d’identitat de la nostra Ètica i 
Responsabilitat Social: 

•  Generació de resultats socials i 
econòmics positius.

•  Incorporació del principi de prevenció de la 
contaminació en projectes i processos.

•  Implicació amb el teixit social i col·laboració 
en el seu desenvolupament.

•  Compliment de normatives aplicables.

•  Pràctiques anticorrupció.

•  Igualtat i no discriminació en el lloc 
de feina.

•  Diàleg fluid i transparent amb grups 
d’interès.

•  Protecció de la salut i el benestar de la 
nostra plantilla.

 
A Tirme promovem el 
bon comportament per 
afavorir un ambient 
de treball agradable i 
respectuós entre totes 
les persones de l’equip. 
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Comptar amb el millor equip també requereix una important inver-
sió en el desenvolupament i capacitació professionals, essent el 
nostre Pla de Formació un dels pilars fonamentals per a facilitar 
el desenvolupament professional i a la vegada personal de l’equip 
humà, aconseguint una major competència empresarial.

El 2019, hem continuat amb una eina informàtica que ens 
permet agilitzar la gestió dels recursos humans gràcies a la 
digitalització dels processos, a més de reforçar la comunicació 
i potenciar el creixement empresarial.

Finalment, considerem que també és de gran rellevància 
conèixer l’opinió del nostre personal sobre la gestió de recur-
sos humans que duem a terme, el que ens permet identificar 
allò que està resultant efectiu i possibles millores. Per això, 
duem a terme periòdicament enquestes de satisfacció, on el 
nostre equip sosté un grau de satisfacció amb l’empresa d’un 
4,23 sobre 5.

 
La fidelització del 
nostre personal és 
un objectiu clau per 
al progrés i futur de 
l’empresa. 

Reclutament

Acollida

Formació

Treball 
en equip

Mobilitat interna 
i avaluació de 
l’acompliment

Coaching Servei
d’Atenció a l’Empleat 

(SAE)

Rendiment

Comunicació 
interna i polítiques 

de promoció
Creativitat

Participació

Selecció

Avaluació del 
procés

Automatitzem i garantim els 
compliments de processos.

Oferim la formació i un 
desenvolupament personalitzat.

Millorem el rendiment personal i 
assegurem una compensació justa.

Oferim assistència personalitzada 
a la plantilla.

Optimitzem la incorporació i retenció 
del talent.

Facilitem la gestió del temps.
Contractació

Processos interns de RRHH: Sistema Integrat de Gestió 
(SIGMA-QR)

Beneficis de la digitalització en la gestió de recursos humans
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Facilitem una comunicació bidireccional 

A Tirme, donem un gran protagonisme al nostre equip, pel que 
hem establert diversos canals de comunicació per garantir la 
fluïdesa d’informació en ambdues direccions en tot moment.

• ‘Dialoga amb’, trobades presencials amb la Direcció i els Caps 
de Servei de cada departament.

• ‘Dialogator’, visites de l’equip de Comunicació i Creativitat als 
centres de treball per millorar la comunicació interna.

• Xerrades del director general a la plantilla, que es convoquen 
periòdicament per explicar avenços en l'organització, els objec-
tius assolits i els nous reptes.

• Comitès d'empresa, com el de Seguretat i Salut, Conciliació 
i Igualtat, i Formació i Comissió Paritària, que es convoquen 
periòdicament o a demanda.

• Reunions d'equip i grups de treball.

• ‘Esmorzars amb la Direcció’, convocats per l’intercanvi d’infor-
mació entre la Direcció i la resta de la plantilla.

• Taller Leonardo, on la plantilla té la possibilitat d'aportar idees i 
desenvolupar habilitats i competències.

• Enquestes, taulers d'anuncis i resta de canals (Canal Ètic i 
Fundació Másfamilia).

• Grups de millora, sistemes de participació per analitzar i impul-
sar millores en els processos treballant en equip i impulsant la 
creativitat.

• Bústia de suggeriments, on la plantilla pot deixar les seves 
propostes de millora.

Servei d’Atenció a l’Empleat i Servei intern de 
Coaching

L’empresa disposa d’aquests dos serveis que ofereixen atenció 
per mitjà de personal propi qualificat a les persones treballadores 
davant dificultats que es puguin presentar, siguin de tipus perso-
nal i/o laboral. Amb això, mitjançant les eines adequades les per-
sones poden rebre assessorament i acompanyament per resoldre 
dificultats, alleugerar pesos emocionals i/o assolir metes.

 
El 2019, hem realitzat 
una millora en la nostra 
Intranet mitjançant 
la digitalització i 
atorgant-li un disseny 
més proper per facilitar 
la comunicació amb 
totes les persones de la 
organització. 

 
 
Cada mes, enviem 
un butlletí per donar 
a conèixer la nostra 
contribució als ODS 
relacionant-los amb els 
dies mundials rellevants 
en el nostre sector i 
conscienciar sobre la 
seva importància. 
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3.2. Formació per al 
desenvolupament professional
Una altra de les àrees d’actuació de la nostra Política Integra-
da és la formació i capacitació de l’equip, que hem canalitzat 
mitjançant un Pla de Formació Anual desenvolupat en una sèrie 
d’accions formatives relacionades amb diverses temàtiques.

El Pla de Formació de 2019 es va aprovar amb 29 accions 
formatives, havent-ne realitzat finalment un 83%, és a dir que he 
realitzat 24 de les accions proposades. 

Per a 2020, tenim previst continuar amb la gamificació i anar 
implantant solucions de creixement digitalitzades (cercant la 
transformació digital de l’empresa) com és el cas de l’acollida 
per a persones de nova incorporació a l’equip, a més de conti-
nuar millorant el lideratge i les competències directives.

 
A Tirme comptem amb 
un equip professional 
capacitat i adaptat a les 
noves tendències gràcies 
a les accions formatives 
que desenvolupem.  

 
 
El 2019, hem posat en 
funcionament un total 
de 44 accions formatives, 
24 mitjançant el nostre 
Pla de Formació i 20 
addicionals. 

 
 
A Tirme apostem per 
mètodes de formació 
innovadors basats en 
les noves tecnologies per 
obtenir resultats més 
satisfactoris. 

2017 2018 2019

Altres accions 
formatives 26 accions 24 accions 20 accions

Hores asistència 7.306 hores 9.178 hores 9.906 hores

Hores formació per 
persona 23,6 hores 29,2 hores 31,8 hores

Cost formació 87.223 € 101.247 € 85.070 €



54

2019 | MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT

TIRME
Així és l'activitat de la nostra 
companyia  6

LA NOSTRA GESTIÓ AMBIENTAL
El nostre compromís amb el 
medi ambient 23

PERSONES
Vetllem pel benestar del 
nostre equip 47

SOCIETAT
Treballem per una comunitat 
próspera 58

3.3. Seguretat i salut
Cuidar del nostre equip és una de les principals preocupa-
cions de la companyia. Per això, tenim l’objectiu “zero ac-
cidents”, tant del personal intern com extern de l’empresa, 
reflectit en el Pla Estratègic 2018-2020.

Per a materialitzar-ho, hem desenvolupat el Pla de Zero Acci-
dents, que es complementa amb el Pla d’Empresa Saludable, 
constituint ambdós els dos eixos principals d’actuació per 
promoure la seguretat i la salut de Tirme.

 
A Tirme ens estem 
esforçant per assolir 
l’ambiciós objectiu de 
“zero accidents”,  ja que 
la seguretat del nostre 
equip és el primer. 

Els pilars de seguretat i salut de Tirme:

Política i reglamentació 

Formació i conscienciació 

Mesures preventives

Política de seguretat i salut en 
el treball.

Sensibilització en cultura de seguretat 
i salut en el treball.

Campanyes anuals de medicina preventiva 
en el treball i vigilància de la salut.

Equips de treball adaptats a la 
nostra activitat.

Setmana de la seguretat.

Possibilitat d’adhesió a una assegurança 
mèdica col·lectiva amb millores en presta-
cions amb relació al seu cost. 

Protocols específics de prevenció 
de riscs.

Plans de reducció d'accidents.

Programa de prevenció de riscs 
laborals.

Servei d'atenció a la plantilla.
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Per garantir la salut i seguretat de totes les persones de l’equip 
i col·laboradors, comptem amb un procediment de prevenció 
de riscos laborals, a més d’un  Comitè de Seguretat i Salut que 
vetlla pel compliment de totes les normes relacionades amb la 
matèria i promouen mesures de seguretat i promoció de la salut 
en els diferents processos productius.

Integració de la prevenció  

El nostre Servei de Prevenció Propi (SPP) s’encarrega de 
coordinar, assessorar i formar a l’equip en matèria de seguretat 
laboral, higiene industrial, ergonomia, psicosociologia aplicada 
i accessibilitat. També s’ocupa de donar suport, assessorar i 
actualitzar el Pla de prevenció relacionat amb la integració de 
l'acció preventiva en tota la companyia.

 
Per oferir la màxima 
seguretat possible 
hem desenvolupat un 
model eficaç de gestió 
preventiva.  

 
 
La nostra cultura 
de prevenció ens ha 
permès rebre el 2019 
la menció honorífica 
de FREMAP per 
distingir-nos durant 
l’any anterior en 
la contribució de 
la reducció de la 
sinistralitat laboral 
d’acord amb els 
requisits establerts en 
el R.D. 231/2007, de 
10 de març. 

Gestió Preventiva: línies d'actuació bàsiques

Formació i 
informació

Rescat 
industrial

Mesura 
i avaluació

Seguiment 
i vigilància

Comunicació 
i participació

Assessorament 
i conscienciació

Planificació 
i coordinació
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Des de l’any passat, 
comptem amb una nova 
línia de productes a 
les màquines de venda 
automàtica de les 
nostres instal·lacions 
per incrementar l’oferta 
d’aliments saludables. 
 
 
El 2019, hem organitzat 
la innovadora formació 
“Treballar Sa”, basada en 
l’entrenament bàsic de 
motricitat corporal per a 
treballar sense dolor. 
 
 
Hem instal·lat sistemes 
de dispensació 
automàtica per al 
subministrament d’EPI, 
estant a disposició de tot 
l’equip en tot moment, 
per millorar la seva 
seguretat i optimitzar el 
procés d’entrega. 

La seva activitat es completa amb l’aplicació d’un decàleg de me-
sures de conscienciació i millora de la integració de la prevenció, 
que es troba reforçat pel compromís de la nostra Direcció.

El 2019 hem desenvolupat nombroses iniciatives per  
promoure la seguretat i la salut del nostre equip en els diferents 
departaments i en relació amb diverses temàtiques, entre les 
quals destaquen el reforç des de Direcció per impulsar la integra-
ció de la prevenció de riscos laborals en totes les àrees o la cele-
bració d’accions formatives durant la Setmana de la Seguretat.

Hem de fer una menció especial al nostre Pla de mobilitat i se-
guretat viària, destinat a reduir els accidents deguts al transport 
i als desplaçaments, amb el que implantem i promovem mesu-
res que contribueixen a incrementar la seguretat dels usuaris de 
vehicles d’empresa i de les contractes.

Línies d'actuació del Pla Zero Accidents.

Un entorn de feina segur

Seguretat 4.0

Cultura de 
l'anticipació

Seguretat afectiva

Promoció 
de la salut 
i del benestar

Homologació, 
coordinació, 
planificació, 
execució 
i tancament

Sensibilització / 
conscienciació
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El 2019, 295 persones 
del nostre equip s’han 
format en les 15 accions 
formatives que hem 
realitzat en matèria de 
seguretat i salut. 

 
 
Des de 2013 es manté 
una tendència 
decreixent del nombre 
d’accidents ocorreguts 
en les nostres 
instal·lacions. 

 
 
Les nostres dades en 
seguretat i salut van 
millorant any rere any, 
tot i que continuem 
treballant per millorar 
els índexs dels nostres 
col·laboradors. 

Dades relatives (índexs)

1 Núm. jornades perdudes per accidents/accidents amb baixa. 
2 (Núm. accidents amb víctimes o sense/Mitjana treballadors)*1.000. 
3 (Núm. jornades perdudes per accidents/Núm. hores treballades)*1.000. 
4 (Núm. accidents amb baixa o sense/Núm. hores treballades)*1.000.000.

Per altra banda, també estenem el nostre objectiu “Zero acci-
dents” a les contractes i als proveïdors amb qui col·laborem 
per millorar les seves condicions de seguretat. No obstant això, 
durant el 2019 s’ha produït un repunt en el nombre d’accidents 
entre les contractes degut, principalment, a trastorns muscu-
loesquelètics, encara que han estat accidents lleus.

Tot això ens ha conduït a prendre mesures més estrictes per tor-
nar a reduir la xifra d’accidents dels nostres col·laboradors. Per 
aquest motiu ens hem reunit amb els seus tècnics de prevenció 
per reforçar l’ús dels EPIs i millorar la gestió del temps, prestant 
especial atenció a la contracta més afectada a la que se li realit-
zarà un seguiment exhaustiu durant el pròxim any.

Informació i formació continua

L’acció preventiva i la promoció de la salut que duem a terme 
es complementen amb el desenvolupament de formacions 
destinades a proporcionar a tot l’equip els coneixements ne-
cessaris per a prendre mesures que contribueixin a millorar la 
seva pròpia seguretat i salut.

Dades de seguretat

A Tirme, duem a terme un seguiment anual dels indicadors 
relacionats amb la seguretat del nostre equip per a identificar 
aquelles àrees en què hem d’incrementar els esforços per reduir 
l’exposició a possibles accidents. 

Per quart any consecutiu, durant el 2019 no hi ha hagut cap 
accident greu, mortal o in itinere, així com tampoc cap malaltia 
professional. Tan sols s’han produït 10 accidents, el que suposa 
la xifra més baixa des de 2013, aconseguint una reducció del 
76% dels accidents lleus.

Personal propi 2016 2017 2018 2019

Accidents lleus 21 17 15 10

Amb baixa 12 7 8 6

Sense baixa 9 10 7 4

Contractes 2016 2017 2018 2019

Accidents lleus 4 13 11 38

Accidents greus 0 0 0 1

2016 2017 2018 2019

Durada1 29,58 28,57 18,75 48,67

Incidència2 68,63 54,84 47,77 19,15

Gravetat3 0,65 0,36 0,27 0,55

Freqüència4 38,68 30,89 26,94 11,24
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A Tirme mantenim un alt compromís social amb la comunitat.

Formem part d’una societat que ens permet continuar creixent i millorant, pel 
que a part de contribuir positivament amb la nostra pròpia activitat, ens sen-
tim responsables de crear valor a la comunitat a la que pertanyem mitjançant 
accions socials i ambientals.

Volem que l’illa de Mallorca continuï prosperant, per això dediquem gran part 
dels nostres recursos a impulsar la seva evolució, mitjançant iniciatives socials, 
millores en la informació i transparència, i el foment de la contractació local. 

4. Societat
Línies d’acció de les iniciatives socials de Tirme

Educació

Benestar social

Acció humanitària

Acció per al clima

Accions formatives per a fomentar la justícia 
social i el creixement personal dels joves.

Actuacions per a promoure la integració laboral i 
l'emprenedoria entre col·lectius vulnerables i risc 
d’exclusió.

Activitats solidàries per a protegir la 
vida, la salut t el benestar en situacions 
d’emergència.

Iniciatives per a promoure una economia 
baixa en carboni entre la societat i altres 
entitats i organitzacions.
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4.1. Apostem per l’acció ciutadana
 
Mitjançant el nostre 
compromís amb la 
societat contribuïm 
als ODS: 

Donem suport a la comunitat local

• Donem suport a Sonrisa Médica. Aportem ajudes econòmi-
ques a aquesta entitat per contribuir en la seva tasca de fer 
més suportable una estada hospitalària mitjançant l’humor, la 
música i la màgia.

A Tirme treballem per crear valor compartit amb la comunitat mallorquina, generant, a més de rendibilitat econòmica local, amb més de 
3,8M€ d’impostos pagats, beneficis socials i ambientals mitjançant el desenvolupament de diverses iniciatives.

El 2019, les principals iniciatives d’acció social que hem impulsat han estat les següents:

• Desenvolupem campanyes de donació de sang. El 2019 hem 
organitzat tres cites amb la solidaritat d’aquest tipus de cam-
panya, aconseguint resultats molt positius.

Propiciant una cadena 
de subministrament 
responsable.

millor.

 
 
Volem contribuir al 
desenvolupament social 
de l’illa de Mallorca 
i ho fem de manera 
transparent. 

Millorant per a oferir 
un servei òptim a la 
nostra comunitat.

Oferint un servei 
de qualitat per a un 
desenvolupament 
municipal sostenible.

Col·laborant 
conjuntament per 
aconseguit un món 

2015 2016 2017 2018 2019
Persones  
presentades 56 54 42 76 57

Donacions  
realitzades 45 47 38 67 52

Donants nous 2 0 2 7 1
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Cooperació per a un desenvolupament local sostenible

• Col·laborem amb organitzacions i entitats d’àmbit nacional 
i/o local. Mantenim aliances per afavorir el desenvolupament 
sostenible en entitats com AEVERSU (Associació Empresarial 
de Valorització Energètica de RSU), APD (Associació per al 
Progrés de la Direcció), ASPLARSEM (Associació d’Empreses 
de Recuperació i Selecció d’Envasos de Residus Municipals), 
Cercle d’Economia, FUNDACIÓN IMPULSA i la CAEB (Confede-
ració d’Associacions Empresarials de Balears).

• Cooperem amb l’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC). 
En relació amb el nostre acord amb l’entitat, hem col·laborat en el 
desenvolupament d’activitats per a la promoció de la vida saluda-
ble entre els més petits i donar-los a conèixer la importància de la 
protecció solar.

Promoció de l’educació

• Donem suport a Universitats i Centres Tecnològics. Desenvo-
lupem convenis i pràctiques amb institucions educatives com el 
Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG).

• Col·laborem amb ESERP. Hem fixat un conveni de col·laboració 
amb aquesta escola de negocis de prestigi nacional i interna-
cional amb l’objectiu d’oferir serveis acadèmics per als nostres 
professionals amb condicions avantatjoses, així com facilitat la 
realització de pràctiques a l’alumnat que cursi alguna formació 
relacionada amb l’activitat de Tirme.

 
En col·laboració 
amb Save The Med 
Foundation, hem 
promogut la celebració 
de la xerrada “Redueix 
els teus residus” 
impartida por Bea 
Johnson, de TRUI 
Teatre. 

 
 
El 2019 hem col·laborat 
en el desenvolupament 
del “II Certamen 
Projectes de Química: 
química i alimentació” 
i el “II Concurs el meu 
primer experiment”. 

• Col·laborem amb la Granja Escola Jovent. Participem en el desen-
volupament d’activitats per a nins i nines d’aquesta granja dedica-
da a l’orientació ambiental i al foment del respecte per la natura.

• Donem suport la Fundació Natura Parc. Patrocinem el pro-
jecte de “cria en captivitat de la milana reial”, espècie en perill 
d’extinció, i el Programa de control mitjançant ràdio-seguiment 
d’aquesta au.

Conscienciació i protecció ambiental

NATURA
F U N D A C I Ó

PARC
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4.2. Facilitem la comunicació externa
A Tirme procurem ser totalment transparents i donar a conèixer 
la feina que duem a terme a totes les persones interessades, pel 
que desenvolupem diverses iniciatives per a fer-ho realitat.

El 2019, han destacat les següents iniciatives:

• Foment de les visites al Parc de Tecnologies Ambientals 
(PTAM) i al Centre d’Informació i Educació Ambiental (CIEA). 
Oferim actes, tallers, formacions i activitats per promoure la 
conscienciació ambiental. 

 
Durant el 2019 hem 
rebut un total d’11.021 
visites en el Parc de 
Tecnologies Ambientals. 

 
 
La nostra presència 
en els mitjans digitals 
continuen creixent 
progressivament, per 
donar major visibilitat 
als compromisos que 
adquirim i estar més a 
prop de la població. 
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Juntament amb el Departament de Medi Ambient del 
Consell de Mallorca, durant el 2019 hem organitzat 
aquest esdeveniment amb l’objectiu d’acostar l’econo-
mia circular a la ciutadania de forma didàctica, així com 
exposar casos reals de l’illa de bones pràctiques d’eco-
nomia circular. L’esdeveniment va ser tot un èxit, comp-
tant amb la participació de 200 persones.

Celebrem les I Jornades d’Economia Circular
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• Augment de visites a la pàgina web de Tirme. Estem valorant 
la renovació de la nostra pàgina web per obtenir un major nom-
bre de visites.
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• Consolidació de la nostra presència a les xarxes socials.  
El 2019 seguim creixent en nombre de seguidors, augmentant 
un 5% respecte a l’any 2018.

Nombre de seguidors en Xarxes Socials
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Sabem de la 
importància de la 
comunicació, per 
això participem en 
nombroses iniciatives 
a totes les escales 
para impulsar el 
coneixement. 

• Publireportatges. Durant el 2019, hem elaborat set publire-
portatges per a diversos mitjans de comunicació regionals i 
nacionals per donar a conèixer les nostres novetats.

• Participació en conferències i congressos regionals, nacionals 
i internacionals. Durant el 2019, hem estat present en esdeveni-
ments relacionats amb l’economia circular, RSC, microplàstics, 
hotels circulars, sostenibilitat, blue tourism, ODS, gestió de 
residus i innovació i turisme.

• Mantenim la nostra estratègia i relació amb els mitjans de co-
municació. Per segon any consecutiu, continuem incrementant el 
percentatge de comunicacions positives de l’empresa.

Els publireportatges de 2019

Responsabilitat social corporativa, el 
compromís de Tirme.

El reciclatge necessita la teva col·laboració.

Tirme gestiona els llots de les depuradores 
d’aigües residuals de Mallorca.

Seguretat i Salut a Tirme, objectiu zero 
accidents.

Tirme celebra amb els escolars de Mallorca el 
Dia Mundial del Medi Ambient.

Tirme Hotels circulars, una aliança 
que impulsa la sostenibilitat.

Balears, el laboratori perfecte d’Europa per 
avançar cap a l’economia circular.

Percentatge de notícies positives en premsa
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• Reunions veïnals. Accions destinades a analitzar i dur a terme un 
seguiment de les queixes rebudes. 
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4.3. Promovem una cadena de 
subministrament responsable

 
El 82% de la nostra 
despesa en proveïdors ha 
estat local (Km zero). 

Per construir un model de desenvolupament sostenible i robust, 
és fonamental comptar amb el compromís de totes les parts de 
la cadena de valor, ja que hem d’avançar junts seguint un mateix 
objectiu comú. Per això, col·laborem íntimament amb els nostres 
proveïdors donant-los suport en tot el que necessitin perquè as-
sumeixin com a propi el nostre compromís amb la sostenibilitat.

En aquest sentit, la nostra Política de Compres constitueix una 
eina de gran utilitat per gestionar les relacions comercials que 
mantenim basant-nos en uns principis definits en línia amb la 
pròpia estratègia corporativa de Tirme.

Les bases de la nostra Política de Compres

1. Excel·lència. Treballem per aconseguir-la junts mitjançant 
un sistema d'anàlisi i seguiment de les expectatives dels 
nostres proveïdors.

2. Respecte al medi ambient. És una de les nostres prioritats 
en la gestió de la cadena de subministrament.

3. Tracte personal. Afavorim relacions properes 
preocupant-nos per les necessitats dels nostres proveïdors.

4. Transparència. Oferim condicions d’igualtat 
d’homologació, avaluació, selecció i contractació 
de proveïdors.

5. Drets laborals i humans. Estenem la nostra preocupació 
per la seguretat i el respecte dels drets d’humans entre 
els proveïdors.

6. Relacions de proximitat. Apostem per les col·laboracions 
locals, afavorint el desenvolupament socioeconòmic de 
la nostra comunitat.

7. Creació de valor compartit. Donem suport als nostres 
proveïdors perquè també contribueixin en la creació de 
valor afegit per a la societat.

8. Col·laboració en la millora constant. Cerquem el benefici 
dels nostres proveïdors, amb el que també aconseguim un 
benefici propi.

9. Aliances estratègiques. Afavorim relacions estretes amb 
la finalitat de progressar per aconseguir els objectius del 
nostre Pla Estratègic.
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També comptem amb una Guia de Compra Responsable, que 
recopila indicacions a seguir per dur a terme un consum més 
responsable i solidari, incloent-hi requisits ambientals, socials 
i ètics a tenir en compte a l’hora d’elegir i adquirir qualsevol 
producte o servei.

També disposem d’un sistema propi per a la validació de 
proveïdors, tenint en compte criteris ètics, socials, ambientals 
i de seguretat i salut laboral. A més a més, els seleccionats 
han d’estar homologats i registrats en el nostre sistema de 
gestió de compres.

Hem tancat 2019 amb un 68% de despesa en proveïdors 
locals, incrementant respecte a 2018. A més, el volum de 
comandes també ha augmentat fins a un 82%.

 
El nostre Model de 
Compres ha estat 
elaborat seguint els 
principis del Pacte 
Mundial de les 
Nacions Unides. 

 
 
A Tirme ampliem el 
nostre compromís 
amb la sostenibilitat 
a tota la cadena de 
subministrament. 

 
 
El 2019, hem tornat 
a aconseguir un alt 
grau de satisfacció 
dels proveïdors amb 
la nostra gestió, 
destacant la qualitat i 
seguretat dels processos, 
acompliment ambiental, 
professionalitat, treball 
en equip i comunicació. 

Els criteris de la nostra Guia de Compra Responsable

Compra Verda

Compra Social

Compra Ètica

• Consumir el que és realment necessari.

• Adquisició de productes no tòxics ni contaminants.

• Reducció de la quantitat de residus generats.

• Aplicació de criteris d’eficiència energètica.

• Promoció de l’economia circular.

• Foment de la provisió de productes Km 0.

• Millora de les condicions laborals.

• Foment de l’economia local.

• Donem suport a la inserció laboral de persones vulnerables.

• Inversió en formació, promoció i conciliació.

• Compliment de la legislació.

• Promoció dels drets humans.

• Prevenció de l’explotació infantil i el treball forçós.

• Garantia d’unes condicions laborals mínimes.

• Lluita contra la corrupció.
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Amb tot, des de Tirme volem créixer juntament amb 
la societat de Mallorca i ser una peça rellevant en el 
progrés cap al desenvolupament sostenible de l’illa. 
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Indicador GRI Estàndards Descripció Localització /Resposta directa

102 CONTINGUTS GENERALS

Perfil de l'organització

102-1 Nom de l'organització Tirme

102-2 Activitats, marques, productes i serveis https://www.tirme.com/ 

102-3 Ubicació de la seu 1.1. Qui som

102-4 Ubicació de les operacions 1.1. Qui som

102-5 Propietat i forma jurídica 1.4. Model de negoci

102-6 Mercats al que dóna servei 1.1. Qui som

102-7 Tamany de l'organització 1.2. 2019 d'una ullada

102-8 Informació referent a empleats i altres treballadors 3.1. Com som

102-9 Cadena de subministrament 4.3. Promovem una cadena de subministrament responsable

102-12 Iniciatives externes 1.4. Model de negoci

Estratègia

102-14 Declaració d'alts executius responsables de la presa de decisions Carta del Director General

102-15 Principals impactes, riscs i oportunitats
Carta del Director General
1.4. Modelo de negoci

Ètica i integritat

102-16 Valors, principis, estàndards i normes de conducta 1.3. Missió, visió i valors

102-17 Mecanismes d'assessorament i preocupacions ètiques 1.4. Model de negoci

Governança

102-18 Estructura de governança 1.4. Model de negoci

102-21 Consulta a grups d'interès sobre temes econòmics, ambientals i socials 1.5. Grups d'interès

https://www.tirme.com/ 
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Indicador GRI Estàndards Descripció Localització /Resposta directa

Participació dels grups d'interès

102-40 Llista de grups d'interès 1.5. Grups d'interès

102-42 Identificació i selecció de grups d'interès 1.5. Grups d'interès

102-43 Enfocament per a la participació dels grups d'interès 1.5. Grups d'interès

Pràctiques per a l'elaboració d'informes

102-50 Període objecte de l'informe 1 gener - 31 desembre 2019

102-51 Data del darrer informe 2018

102-52 Cicle d'elaboració d'informes Anual

102-53 Punt de contacte per a preguntes referents a l'informe Aina Canaleta: acanaleta@tirme.com

102-54
Declaració d'elaboració de l'informe de conformitat amb els estàndards 
GRI

1.5. Grups d'interès

102-55 Índex de continguts GRI Taula GRI

102-56 Verificació externa
Aquesta Memòria de Sostenibilitat 2019 no s'ha verificat externa-
ment

GESTIÓ

103-2 L'enfocament de gestió i els seus components 1.4. Model de negoci

103-3 Avaluació de l'enfocament de gestió 1.4. Model de negoci

ECONÒMIC

201-1 Valor econòmic directe generat i distribuït 1.2. 2019 d'una ullada

ADQUISICIÓ

204-1 Proporció de despeses en proveïdors locals 4.3. Promovem una cadena de subministrament responsable
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Indicador GRI Estàndards Descripció Localització /Resposta directa

301 MATERIALS

301-1 Materials utilitzats per pes i volum 2.1. Basem la gestió de residus en l'economia circular

301-2 Entrades reciclades 2.1. Basem la gestió de residus en l'economia circular

301-3 Productes reutilitzats i materials d'envasat 2.1. Basem la gestió de residus en l'economia circular

302 ENERGIA

302-1 Consum energètic dins l'organització 2.3. Afrontem el repte del canvi climàtic

302-3 Intensitat energètica 2.3. Afrontem el repte del canvi climàtic

302-4 Reducció del consum energètic 2.3. Afrontem el repte del canvi climàtic

302-5 Reducció dels requeriments energètics de productes i serveis 2.3. Afrontem el repte del canvi climàtic

303 AIGUA

303-1 Extracció d'aigua per font 2.3. Afrontem el repte del canvi climàtic

303-3 Aigua reciclada i reutilitzada 2.3. Afrontem el repte del canvi climàtic

304 BIODIVERSITAT

304-3 Hàbitats protegits o restaurats 2.2. Prevenim la contaminació i conservem el nostre entorn

305 EMISSIONS

305-1 Emissions directes de GEH (abast 1) 2.3. Afrontem el repte del canvi climàtic

305-2 Emissions indirectes de GEH (abast 2) 2.3. Afrontem el repte del canvi climàtic

305-3 Altres emissions indirectes de GEH (abast 3) 2.3. Afrontem el repte del canvi climàtic

305-4 Intensitat de les emissions de GEH 2.3. Afrontem el repte del canvi climàtic

305-5 Reducció de les emissions de GEH 2.3. Afrontem el repte del canvi climàtic

305-7
Òxids de nitrogen (NOx). Òxids de sofre (SOx) i altres emissions significa-
tives a l'aire

2.2. Prevenim la contaminació i conservem el nostre entorn
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306 EFLUENTS I RESIDUS

306-2 Residus per tipus de mètode d'eliminació 2.1. Basem la gestió de residus en l'economia circular

306-3 Vessaments significatius No s'han produït vessaments significatius el 2019

306-4 Transports de residus perillosos 2.1. Basem la gestió de residus en l'economia circular

307 COMPLIMENT AMBIENTAL

307-1 Incompliment de la legislació i normativa ambiental No s'han rebut multes significatives el 2019

308 AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PROVEÏDORS

308-2
Impactes ambientals negatius a la cadena de subministrament 
i mesures preses

Cap proveïdor ha estat identificat com a proveïdor amb impactes 
ambientals negatius significatius potencials ni reals després de la 
seva avaluació

401 FEINA

401-2
Beneficis per als empleats a temps complet que no es donen als 
treballadors a temps parcial o temporals

3.1. Com som

403 SALUT I SEGURETAT A LA FEINA

403-2
Tipus d'accidents i taxes de freqüència d'accidents, malalties 
professionals, dies perduts, absentisme i nombre de morts per 
accidents laboral o malaltia professional

3.3. Seguretat i salut

404 FORMACIÓ I ENSENYAMENT

404-1 Mitja d'hores de formació a l'any per empleat 3.2. Formació per al desenvolupament professional

404-2
Programes per millorar les aptituds dels empleats i programes 
d'ajuda a la transició

3.2. Formació per al desenvolupament professional

405 DIVERSITAT I IGUALTAT D'OPORTUNITATS

405-1 Diversitat en òrgans de govern i empleats 3. Persones
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406 NO DISCRIMINACIÓ

406-1 Casos de discriminació i accions correctives empreses Cap

413 COMUNITATS LOCALS

413-1
Operacions amb participació de la comunitat local, avaluacions de 
l'impacte i programes de desenvolupament

4.1. Apostem per l'acció ciutadana

413-2
Operacions amb impactes negatius significatius - reals o potencials 
- a les comunitats locals

2.2. Prevenim la contaminació i conservem el nostre entorn

414 AVALUACIÓ SOCIAL DELS PROVEÏDORS

414-1
Nous proveïdors que han passat filtres de selecció d'acord amb els 
criteris socials

100%

417 MARKETING I ETIQUETATGE 

417-1 Requeriments per a la informació i l'etiquetatge de productes i serveis 4.2. Facilitem la comunicació externa

417-2
Casos d'incompliment relacionats amb la informació i l'etiquetatge 
de productes i serveis

No s'ha registrat cap incompliment

419 COMPLIMENT SOCIOECONÒMIC

419-1
Incompliment de les lleis i normatives en els àmbits socials 
i econòmics

Cap el 2019
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