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En aquest any difícil marcat per la pandèmia global que ha castigat el món, a Tirme reafirmem, més que mai, el nostre compromís amb la sostenibilitat. Aquest
compromís està integrat com a part essencial de l’activitat de la companyia, per
la qual cosa refarem un model de negoci més responsable amb el medi ambient
i la societat.
En aquesta Memòria de Sostenibilitat reflectim com hem materialitzat aquest
compromís comunicant, de manera transparent i rigorosa, les actuacions que
hem dut a terme durant el 2020 en matèria ambiental, social i de bon govern. Per
tant, reflecteix com hem avançat per aconseguir el nostre objectiu primordial:
gestionar els residus de Mallorca de manera sostenible mitjançant un tractament
ambiental òptim.
De la mateixa manera, reforcem la nostra contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i el compromís amb el Pacte Mundial de les Nacions
Unides i els deu principis que promou, que considerem imprescindibles per assegurar l’èxit i el lideratge de la nostra companyia.
En l’elaboració d’aquest informe, hem seguit les directrius de la Global Reporting
Initiative (GRI) sobre la base de les indicacions de la versió GRI Standards, on
s’estableixen els principis de report fonamentals per a l’elaboració d’informes
de sostenibilitat.
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Carta del Director General

Rafael Guinea,
Director General de Tirme

TIRME

I de sobte tot va canviar. Hauríem de remuntar-nos
a algun dels conflictes bèl·lics de la primera meitat
del segle XX per trobar un any en què es produís una
disrupció tan profunda com la que el món ha experimentat el 2020. La pandèmia mundial ha provocat
una crisi econòmica mundial inèdita en temps de
pau, però sobretot ha accelerat una sèrie de transformacions en el temps que ja intuíem inevitables
abans de la COVID-19.

Tot i això, podem estar satisfets d’haver resistit el
cop. Hem garantit la continuïtat d’un servei essencial per a la societat sense rebaixar els estàndards
de qualitat previs a la pandèmia, complint a més
amb totes les mesures de protecció necessàries
per protegir els nostres treballadors, els quals han
fet un esforç col·lectiu enorme. Des d’aquí vull
agrair-los la seva generositat i el seu compromís
amb el projecte de Tirme.

Com no podia ser d’una altra manera, aquest
informe de sostenibilitat recull l’impacte d’aquesta crisi en l’activitat de Tirme. Una baixada en la
producció d’un 30 % és difícil de preveure per a
qualsevol empresa. En el sector del tractament de
residus era directament impossible i, més encara,
quan es gestionen models avançats que requereixen
grans inversions en infraestructures, com és el cas
de Mallorca.

Tot i els problemes i el drama sanitari que hem
viscut, aquesta crisi també ens ha presentat sens
dubte una oportunitat per reflexionar sobre els
reptes del futur. El 2020, durant les setmanes més
dures del confinament, el planeta ens va mostrar de
manera sorprenent la seva enorme capacitat de recuperació ambiental si li donem un respir. En altres
paraules, el model econòmic basat en l’extracció
contínua de recursos naturals ha sobrepassat la
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capacitat del nostre ecosistema per regenerar-se,
però hi ha motius per a l’esperança si canviem
aquest paradigma.
L’economia circular proposa una sortida a aquest
laberint per garantir una sostenibilitat econòmica,
social i ambiental del model econòmic. Per això,
els seus principis són els eixos fonamentals de la
nostra estratègia de gestió. El 2020 hem impulsat
nous projectes transversals reforçant el nostre
compromís amb les aliances tal com estableixen
els Objectius per al Desenvolupament Sostenible de
l’ONU i els principis del Pacte Mundial.

experimentaran transformacions molt més ràpides
del previst. És necessari, no només adaptar-nos,
sinó anticipar-nos a aquests canvis per proposar
solucions globals i locals.
Mallorca ha de continuar a l’avantguarda d’aquestes
solucions i Tirme hi ha de col·laborar com a actor
principal d’una economia circular que ja és una realitat i que ha vingut per quedar-se com demostren
les dades d’aquest informe de sostenibilitat que
us presento.

Moltes certeses han desaparegut en un any de metamorfosi radical d’un món que, per bé o per mal, a
partir d’ara serà diferent en molts aspectes. El nostre ordre de prioritats a la vida, la manera de pensar
en el futur, de relacionar-nos o la nostra mobilitat
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1 | TIRME
El nostre model de gestió de residus basat en
l’economia circular s’ha posicionat com un referent
a Europa i al món.
A Tirme, ens dediquem a la gestió integral de residus urbans i
assimilables de Mallorca i apostem per un model basat en els
principis d’excel·lència, de responsabilitat social i de millora
contínua. Treballem per oferir un servei eficient i sostenible a la
societat mallorquina.
El model de gestió de residus que hem implantat a l’illa ens permet assolir el nostre objectiu estratègic de "residu zero", sobre la
base del qual tots els residus urbans i assimilables són valoritzats de forma material i/o energètica.
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1.1. Coneix-nos
La nostra prioritat principal és l’impuls de l’economia
circular per tal que el valor dels productes i dels materials s’aprofitin al màxim possible. Aquest enfocament
ens porta a valoritzar tots els residus que gestionem,
eliminar la deposició de residus a l’abocador, contribuir a
la producció d’energia renovable i afavorir la disminució
del consum de recursos naturals.
Per això, considerem imprescindible involucrar-hi els
nostres grups d’interès, de manera que tant la ciutadania com els proveïdors i els col·laboradors que treballen
amb la companyia tinguin un paper actiu en la gestió
dels residus. També és fonamental adequar el nostre pla
estratègic a les seves necessitats reals.

La nostra companyia va sorgir el 1992 quan ens van
adjudicar la concessió del servei públic de la gestió de
residus urbans a Mallorca. Des de llavors, hem anat
evolucionant segons les necessitats de la societat i les
directrius del model de gestió de residus urbans de l’illa i
adaptant-nos a les noves exigències del sector.

TIRME
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El 2020, Onda Cero
Mallorca va premiar
el nostre projecte de
Responsabilitat Social
Corporativa “Hoteles
Circulares”, l’objectiu
del qual és contribuir
a transformar la
indústria hotelera en
un sistema d’economia
circular per reduir,
reaprofitar i reciclar
al màxim els residus
orgànics generats.

Som conscients que els nostres èxits no serien possibles
sense la participació i la col·laboració de l’actiu més valuós de què disposem, les persones de Tirme. Es tracta
d’un equip fidel, preparat i compromès que ha respost
sempre de forma exemplar, més si és possible en un any
en què han destacat pel seu esforç i dedicació en aquest
context complicat de pandèmia que hem viscut.
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1.1. Coneix-nos

Disposem d’una xarxa
d’estacions de transferència que permeten
més seguretat ambiental, reducció del trànsit
de camions i millora
de la nostra petjada
de carboni.

Les nostres instal·lacions
Disposem d’una sèrie d’infraestructures distribuïdes per
tota l’illa de Mallorca a través de les quals en gestionem
els residus urbans de forma òptima i així cobrim les
necessitats de la ciutadania en tot moment.
• Centre d’informació i educació ambiental, on
desenvolupem activitats de formació, divulgació i
conscienciació ciutadana.
• Oficines de “Cases de Can Canut”, edifici principal
en el qual gestionem les nostres activitats.
• Estacions de transferència, en les quals compactem els residus per fraccions perquè siguin
traslladats a les plantes de tractament mitjançant
camions de capacitat elevada. Se situen a Alcúdia, Binissalem, Campos, Manacor i Calvià, on es
concentren els residus dels municipis de les seves
àrees d’influència respectives.
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1.1. Coneix-nos
Àrea de Son Reus

Can Canut

Alcudia

• Planta de Valorització
Energètica (PVE).

• Oficines de "Can Canut".

• Estació de Transferència
del nord.

• Depòsit de Seguretat.
• Planta de Producció
d'Ecoàrid (PPE).

Santa Margalida

Àrea de Can Canut

• Dipòsit de rebutjos
d'RCDS.

• Centre d'Informació
i Educació Ambiental.
• Planta de selecció
d'envasos lleugers.

Binissalem

• Planta de metanització.

• Estació de Transferència
del centre.

• Assecatge solar de llots
de depuradora.
• Planta de Compostatge.

Manacor
• Estació de Transferència
del llevant.

Àrea Calvià
• Estació de Transferència
de ponent.
• Planta de Compostatge.

Felanitx

Campos

• Planta de Compostatge.

• Estació de Transferència
del sud.

TIRME
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1.1. Coneix-nos
Aquest conjunt d’instal·lacions formen el nostre sistema integrat de gestió de residus, un multitractament
que compagina la valorització material dels residus i la
valorització energètica de les fraccions resta que no es
poden valoritzar materialment.

dents de la recollida selectiva municipal, residus
de productors específics i de llots de depuradores
d’aigües residuals.

•

• Valorització material – Un tractament per a cada
tipus de residu.

•

•

•

Planta de producció d’ecoàrids procedents de
la planta de valorització energètica situada a
Son Reus. Aquests residus són tractats per tal
d’aconseguir la recuperació dels metalls (fèrrics i
no fèrrics) existents a les escòries, a més d’aprofitar la fracció mineral, l’ecoàrid, la qual s’empra per
substituir els àrids naturals.
Planta de selecció d’envasos ubicada a l’Àrea
Can Canut (Marratxí). En aquesta planta tractem
els envasos lleugers que es generen a l’illa de
Mallorca procedents de la recollida selectiva.
Planta de metanització situada a Marratxí. Està
destinada a la producció de biogàs a partir de la
digestió anaeròbica dels residus orgànics proce-

TIRME
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Plantes de compostatge, on produïm compost,
que es fa servir com a esmena orgànica per al
sòl. Aquestes plantes estan ubicades a Marratxí,
Calvià i Felanitx.

Les nostres instal·lacions estan equipades
amb les tecnologies
necessàries per
optimitzar els nostres
processos i mantenim
l’alt nivell d’excel·lència
que volem assolir en la
nostra gestió.

• Valorització energètica – Aprofitament màxim dels
recursos per convertir un problema en un benefici
per a la societat.

•

Planta de valorització energètica de Son Reus, on
recuperem eficientment l’energia continguda als
residus mitjançant la incineració. Gràcies a això
podem dir que a Mallorca s’ha aconseguit l’abocament zero de residus que ingressen al sistema.

•

Planta d’assecatge solar, situada a Can Canut, per al tractament de llots digerits, digestat
i llots no digerits, mitjançant radiació solar
i calor residual per obtenir biocombustible
que posteriorment és emprat en la planta de
valorització energètica.
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1.1. Coneix-nos
• Eliminació – Seguretat per a la gestió de residus.

•

•

Dipòsit de seguretat, situat a Son Reus, on es reben les cendres generades en el procés d’incineració i en el tractament dels gasos de combustió,
després d’estabilitzar-los amb ciment.
Dipòsit de rebutjos d'RCDS (residus de construcció i demolició), ubicat a Santa Margalida,
per a la recepció de rebuigs de les plantes
de Tractament de RCD que no es poden
valoritzar energèticament.

Pel que fa a les millores fetes a les instal·lacions, la situació de la pandèmia no ha permès fer grans canvis. Amb
tot, hem aprofitat la conjuntura per dedicar molt d’esforç a
dur a terme els estudis d’aplicabilitat de les conclusions
de les millors tecnologies disponibles (MTDs) amb grups
de treball interdisciplinaris i de diferents departaments de
l’organització. L’objectiu ha consistit a fer una proposta, a
l’Administració competent, que s’ajusti a les necessitats
ambientals i tècniques de les instal·lacions del sistema
integrat de gestió.

TIRME
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A més de focalitzar-nos en el Pla COVID-19, per tal de garantir el servei essencial, hem dut a terme diverses actuacions rellevants:
• Ampliació de la depuradora per tractar els excedents d’aigua de l’Àrea de Can Canut.

Hem fet estudis per a
l’adaptació a les millors
tecnologies disponibles
(MTDs) per fer una
proposta ajustada a les
necessitats ambientals
i tècniques de les instal·lacions del sistema
integrat de gestió.

• Inversions en il·luminació més eficient a les plantes
de valorització material i energètica.
• Condicionament del contraincendis de la campa de
podes de la zona-1.
• Estudi i execució del projecte d’insonorització del
motor de biogàs.
• Modelització de l’organització de la producció per
garantir el tractament òptim dels residus.
• Millora de les torres de rentatge de l‘Àrea de
Can Canut.
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1.2. Estratègia corporativa
Des dels nostres inicis fa gairebé trenta anys, a Tirme treballem per ser una empresa de referència en la gestió integral
de residus urbans.
La visió que mantenim d’una gestió responsable i sostenible ens ha conduït a accelerar la implantació d’un model
d’economia circular que posa al centre de la nostra estratègia la cura dels recursos que es fan servir i com es produeixen. Per aconseguir aquest objectiu, treballem sobre la
base d’un mapa estratègic que es basa en sis pilars clau.

A Tirme, hem fet de
l’economia circular la
base del nostre model
de negoci, centrant-nos
en una gestió de
residus responsable
i sostenible pensant
en el futur de l’illa de
Mallorca, els seus
habitants i visitants.

El nostre mapa estratègic

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.

TIRME
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1.2. Estratègia corporativa
El nostre Pla Estratègic, com no podia ser altrament, s’ha
vist irremeiablement alterat a conseqüència de la crisi
sanitària de la COVID-19, que ha provocat un canvi econòmic i social profund arreu del món i també ha afectat la
nostra activitat.
Per reduir l’impacte a Tirme, hem posat en marxa el Pla
Estratègic COVID-19, que ha implicat una modificació
substancial del Pla Estratègic i ha guiat la nostra actuació
en aquest període tan difícil i impredictible. Això ha suposat,
a més, la prolongació del període d’aplicació del Pla Estratègic 2018-2020, que s’estén fins al 2021.

Objectius principals definits en el marc del Pla
Estratègic COVID-19
• Adoptar les mesures sanitàries que pertoquin per
reduir al màxim la possibilitat de contagi intern i
contenir alhora el contagi extern per tal de garantir
la producció.
• Millorar la productivitat i el rendiment dins l’organització, tot adaptant-nos a les noves circumstàncies
de l’empresa arran de la COVID-19.
• Apostar per la transformació digital dels processos
de negoci, l’economia circular i el canvi climàtic.

A través de la posada
en marxa del Pla
Estratègic COVID-19,
hem aconseguit adaptar-nos a les dificultats
ocasionades per la
pandèmia per garantir
la seguretat i la bona
salut del nostre personal en tot moment,
alhora que asseguràvem la continuïtat de la
nostra activitat com a
servei essencial.

• Impulsar un Pla de Comunicació sòlid per tal
d’assegurar que es proporciona informació veraç
i transparent als grups d’interès, especialment a
l’equip de Tirme, amb el reforç del compromís amb
els nostres valors.
• Aportar valor afegit a la societat, mitjançant l’ús
dels nostres recursos i les nostres capacitats.

TIRME

ÈTICA I GOBERNANÇA

GESTIÓ AMBIENTAL
14

PERSONES

SOCIETAT

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT | 2020

1.2. Estratègia corporativa
D’altra banda, mantenim el nostre compromís amb un
model de negoci responsable i sostenible, per això cada any
renovem la nostra adhesió al Pacte Mundial de les Nacions
Unides i als deu principis que promou.

Deu principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides
als quals ens adherim com a empresa
1. Donar suport i respectar la protecció dels drets
humans fonamentals, reconeguts internacionalment,
dins el nostre àmbit d’influència.
2. Assegurar que els nostres socis i col·laboradors no
són còmplices en la vulneració dels drets humans.
3. Donar suport a la llibertat d’afiliació i al reconeixement efectiu del dret a la negociació col·lectiva.

7. Mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el
medi ambient.
8. Fomentar les iniciatives que promoguin una major
responsabilitat ambiental.
9. Afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb el medi ambient.
10. Treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloses l’extorsió i el suborn.
Així mateix, els quatre objectius que identifiquem al nostre
Pla Estratègic s’alineen amb diferents ODS, als quals contribuïm a través de les nostres accions i iniciatives innovadores que posem en marxa en col·laboració amb els nostres
grups d’interès.

La Confederació
d’Associacions Empresarials de Balears
(CAEB) ens ha concedit la distinció d’Empresa Compromesa,
Empresa amb valors,
per la nostra adhesió
en qualitat de soci a
la Xarxa Espanyola
del Pacte Mundial i
el ferm compromís
amb l’Agenda 2030 i
els ODS.

4. Donar suport a l’eliminació de tota forma de treball
forçós o realitzat sota coacció.
5. Donar suport a l’erradicació del treball infantil.
6. Donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació a la feina.

TIRME
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1.2. Estratègia corporativa
El nostre Pla Estratègic, reflex del compromís amb els ODS
Repte Estratègic 1:
Impulsar el canvi cap a
l’economia circular

Repte Estratègic 3:
Desenvolupament del
marc concessional

• Es tracta d’un compromís
fonamental dins la nostra
estratègia, que es tradueix en
la valorització dels productes i els materials perquè es
mantinguin a l’economia com
més temps millor. Aquest
repte concorda amb els
ODS següents.

• Centrat a donar compliment
als compromisos que adquirim a Tirme en el moment
de la nostra constitució
com a empresa i als quals
hem de donar resposta per
oferir un servei satisfactori i
eficient a la societat. Aquest
repte es conforma amb els
ODS següents.

Repte Estratègic 2:
Tirme 4.0 Talent i tecnologia

Repte Estratègic 4:
Rendibilitat econòmica
i sostenible.

• El seu objectiu és impulsar
iniciatives orientades a la
protecció i el desenvolupament personal i professional de les persones de
l’equip, la digitalització dels
processos i l’impuls de la
transformació digital/circular. Tot això d’acord amb els
ODS següents.

TIRME

• Ens comprometem a generar
resultats econòmics i socials
positius per a tots els nostres
grups d’interès, cosa que
està en consonància amb els
ODS següents.
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1.2. Estratègia corporativa
Així mateix disposem d’una Política Integrada de Gestió
amb la qual materialitzem els quatre reptes del nostre Pla
Estratègic i en què fixem els compromisos que impulsem
des de la mateixa Direcció de la companyia:
1. Satisfacció i compromís amb els grups d’interès.
2. Millora contínua a través de la comunicació i el
diàleg amb els nostres grups d’interès.
3. Compliment normatiu i ètica empresarial.
4. Prevenció de la contaminació.
5. Gestió integral dels riscos derivats de les activitats
de Tirme.
6. Formació i capacitació del nostre personal.
7. Impuls d’activitats R+D+i i projectes tecnològics
eficients i sostenibles.
8. Implicació i col·laboració màximes amb el teixit
social, tot respectant els principis de l’RSC.
9. Igualtat i respecte dels drets humans i de la llibertat
d’opinió i d’associació.
10. Estabilitat a l’ocupació, conciliació de la vida familiar
i laboral i model d’empresa saludable.
11. Principis de millora contínua en tots els àmbits de
gestió de l’empresa.
12. Manteniment continu del nostre Sistema Integrat
de Gestió.

TIRME
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A més, basem la nostra gestió en els principis de qualitat, protecció ambiental, eficiència energètica, prevenció de riscos laborals, ètica i responsabilitat social, que considerem indispensables per
garantir la competitivitat i l’èxit de la companyia.
També disposem de tot un seguit de certificacions en diferents àmbits que avalen el nostre
compromís de millora continua a través del compliment d’estrictes estàndards tant nacionals
com internacionals:

UNE-EN-ISO 45001

UNE-EN-ISO 9001
(Calidad)
(Qualitat)

IQNet SR 10
(Responsabilidad
(Responsabilitat
social)
Social)
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UNE-EN-ISO 45001
(Seguridad
(Seguretatyi Salud
salut
laTrabajo)
feina)
enael

UNE-EN-ISO
ISO 14001
(Medi ambient)
(Medio
Ambiente)

ISO 50001
(Gestió energètica)
(Gestión
Energética)

UNE-ISO/IEC 27001
(Seguridad
(Seguretat de
de la
la
Información)
informació)

PERSONES

EFR 1000-1
(Conciliació ei igualtat)
(Conciliación
igualdad)

UNE 19601
(Compliance
penal)
(CompliancePenal)
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1.3. Missió, Visió i Valors
A Tirme, la protecció i el respecte pel medi ambient és un
dels nostres pilars bàsics. S’integra en l’activitat que duem
a terme complint les millors pràctiques ambientals, la prevenció i la minimització dels impactes negatius en el medi
ambient i la conservació dels recursos naturals.

Compromesos amb la societat i el medi ambient
Missió:
Gestionar els residus de manera sostenible, transformant-los en recursos que generin valor i repercuteixin en
una millor qualitat de vida de la ciutadania i visitants de
Mallorca mitjançant un tractament ambiental òptim, en
eficiència i en costos.

El nostre objectiu és
assolir un model de
negoci sostenible, amb
la millora de la qualitat
de vida de la població
mallorquina i la contribució al desenvolupament social a través de
projectes sostenibles.

Visió:
Ser un referent en sostenibilitat i liderar el posicionament
de Mallorca com a illa amb el model d’economia circular
més desenvolupat del món.
Valors:
Respecte per les persones i el medi ambient.
Excel·lència.
Honestedat i transparència.
Treball en equip.
Innovació.

TIRME
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1.4. El nostre impacte en xifres
Activitat

Impacte ambiental

53 municipis als quals

551.710 tones de

prestem servei.

residus rebuts.

d’ecoàrids reciclades.

85.938.904 € de xifra

100% residus valoritzats.

9.588 tones de fracció
metàl·lica reutilitzades.

de negoci.

Contribució social
102.866 tones

282.469 MWh d’electricitat
generada a les nostres plantes.

9.366 tones de

vidre recuperat.

144.081 MWh d’electricitat

Equip
296 professionals.

renovable generada a les
nostres plantes.

13.409 tones de paper i

9.401 tones de

698 controls

cartró recuperat.

8.485 hores de
formació impartides.

compost produït.

ambientals fets.

0 accidents greus

15.398 tones

d’envasos gestionats.

12.539 paràmetres

de treball.

82% volum de proveïdors locals.
416.899 € d’inversió en seguretat
i salut.

80.813 € en iniciatives solidàries/
col·laboracions amb ONG.

Interacció externa
2.759 visites a les
nostres instal·lacions.
9.446 seguidors a les

analitzats.

xarxes socials.

28.066 visites al nostre lloc web.
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1.5. Relació amb grups d’interès
Les aportacions de totes les persones i entitats vinculades directament o indirectament amb l’activitat que duem a terme a Tirme, és a dir, els nostres grups d’interès,
són una font de millora contínua per a la companyia. Per això, establim els canals adequats per assegurar un diàleg fluid i productiu, entre els quals hi ha els destinats a facilitar la consulta i la participació de la representació social.

Els nostres grups d’interès
Accionistes, propietaris,
inversors i socis

Proveïdors de productes
i serveis

Grup integrat pel Consell
d’Administració i empreses
participades, amb el qual
interactuem periòdicament
per assegurar la seva involucració en aspectes clau
de l’activitat que duem a
terme a Tirme.

Treballem per assegurar que
els nostres proveïdors compleixen els criteris establerts
en la política de compres de
la companyia, mantenint una
comunicació contínua perquè
se sumin al nostre compromís
amb la sostenibilitat.

Administracions
Públiques, clients,
usuaris i consumidors

ÈTICA I GOBERNANÇA

Empleats i empleades

Engloba la societat beneficiària
dels nostres serveis, el teixit
empresarial de l’illa, col·legis
professionals i mitjans de
comunicació, entre d’altres.
Impulsem iniciatives socials
destinades a generar un impacte positiu en la ciutadania i
el seu desenvolupament.

Ens esforcem per mantenir
un diàleg continu i fluid amb
tots els que formen part del
nostre equip per escoltar i
detectar-ne les necessitats
de manera que puguem
enfocar la nostra estratègia de recursos humans
per donar resposta a les
seves expectatives.

Inclou el Govern de les Illes
Balears, el Consell de Mallorca i els Ajuntaments de l’illa,
amb els quals mantenim relacions sòlides a través d’una
comunicació fluida i transparent basada en la col·laboració i la confiança.

TIRME

Comunitat local

GESTIÓ AMBIENTAL
20

PERSONES

SOCIETAT

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT | 2020

1.5. Relació amb grups d’interès
Les relacions amb els nostres grups d’interès es basen
en una comunicació bidireccional que portem a terme
a través de diversos canals. Això ens permet conèixer
els seus interessos i expectatives i donar resposta a les
seves necessitats.
En línia amb el nostre compromís d’afavorir una comunicació
fluida i continuada amb els grups d’interès de la companyia,
el 2020 hem elaborat un Pla de Comunicació Extern del nostre rendiment amb cadascun. Aquest Pla inclou l’organització
de visites i de jornades, reunions tècniques i de coordinació,

TIRME
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a més de la posada en valor dels projectes que executem,
entre altres accions. Cal destacar que hem aconseguit complir de manera satisfactòria la majoria dels objectius que ens
hem marcat en aquest Pla de Comunicació Extern.
No obstant això, com a conseqüència de la pandèmia, ens
hem vist obligats a suspendre algunes de les activitats programades amb els diferents grups d’interès, com reunions
presencials, visites a les nostres instal·lacions o les enquestes de satisfacció que portem a terme per avaluar els
resultats i prendre les mesures que pertoqui.
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Ens esforcem a
comprendre i fer realitat
les expectatives dels
nostres grups d’interès,
consolidant un model
de negoci sostenible
per tal de millorar la
qualitat de vida de la
població mallorquina.
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1.5. Relació amb grups d’interès
Anàlisi de materialitat

Assumptes materials prioritaris per a Tirme

Per tal d’identificar els assumptes rellevants que preocupen
i importen als nostres grups d’interès, duem a terme periòdicament una anàlisi de materialitat on identifiquem els
temes prioritaris i les àrees d’actuació en les quals hem de
continuar treballant a Tirme per tal d’assegurar una prestació òptima dels nostres serveis a la ciutadania.

Govern corporatiu
Compliment
normatiu.

Dimensió social

L’anàlisi de materialitat vigent, elaborada en el marc del Pla
Estratègic 2018-2020, és el resultat d’un procés de revisió
i actualització anual, en el qual s’inclouen les expectatives i les preocupacions dels nostres grups d’interès i els
objectius estratègics de l’empresa. Aquesta anàlisi es va
actualitzant a mesura que es detecten noves necessitats i
expectatives amb els grups d’interès.
Per a l’elaboració de l’anàlisi de materialitat, també analitzem la importància dels impactes econòmics, ambientals
i socials de l’organització i, a més, tenim en compte les
últimes tendències en sostenibilitat, benchmarking i estàndards de referència.
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Desenvolupament
professional/desenvolupament de
les persones.
Molèsties generades per l’activitat (sorolls,
olors, impacte
visual, plagues,
transport residus).

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

En la nostra anàlisi de
materialitat, identifiquem i analitzem 28
assumptes relacionats
amb les dimensions
econòmica, ambiental,
social i de govern
corporatiu de l’empresa,
dels quals sis es consideren prioritaris; vint, de
prioritat mitjana, i dos,
de rellevància baixa.

Relacions
responsables amb
els GRI.

Gestió responsable
de la cadena de
subministrament.
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2 | ÈTICA I GOVERN CORPORATIU
A Tirme, considerem la transparència, l’honestedat i la integritat
de les nostres actuacions com peces fonamentals de la gestió del
nostre dia a dia.
La nostra empresa neix el 1992 sota la forma societària d’Agrupació d’Interès
Econòmic i es transforma en Societat Anònima aquell mateix any, tal com recullen
els nostres estatuts socials. Un cop superat el concurs públic corresponent, el
Consell de Mallorca ens va concedir aquell mateix any el servei de Gestió dels
residus sòlids urbans de l’illa.
Des de llavors, impulsem una cultura d’honestedat, de respecte i de compliment de
la normativa, amb la qual cosa generem confiança entre els nostres grups d’interès.

TIRME
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2.1. Estructura de govern
El govern i la direcció de la companyia s’estructuren a
través dels òrgans principals següents:
• Consell d’Administració, màxim òrgan d’administració i direcció de la companyia, format
per quatre consellers que es reuneixen mensualment per tractar els assumptes rellevants
de l’organització.

• Comitè de Crisi, creat el 2020 per fer front a l’impacte de la COVID-19 a l’activitat de Tirme, seguir
l’evolució de la pandèmia i prendre les mesures corresponents.
Alhora, el nostre sistema de Govern Corporatiu es regeix pels Estatuts socials i el Reglament i el Manual de
Normes Generals, així com les altres normes, procediments interns i polítiques corporatives, aprovats pels
òrgans de la Societat.

Direcció de l’empresa

• Junta d’Accionistes, a través de la qual es prenen les decisions que són competència seva i es
constitueix pels accionistes següents:

•
•

Direcció General
Rafael Guinea

Urbaser, SA, amb una representació del 80%.
FCC Medi ambient, SA, amb una representació del 20%.

• Direcció de l’empresa, que es reuneix amb
caràcter periòdic i està format pels directors de
les diferents àrees de gestió.
• Comitè de Direcció, format per la Direcció de
l’empresa i les caps de Departament de la Direcció Tècnica, el cap de Departament de relacions
Institucionals i Comunicació i la cap de Departament de Recursos Humans.
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Direcció Tècnica
Antonio Pons
Direcció Financera
Rafael Carcasona
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Sostenibilitat
Amalia Cerdá
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2.2. Ètica i compliment normatiu
A Tirme, com a empresa concessionària d’un servei públic,
considerem imprescindible assegurar la transparència i
integritat de les nostres actuacions, impulsant una cultura
d’honestedat, de respecte i de compliment de la normativa. D’aquesta manera, aconseguim generar la confiança
deguda en els nostres grups d’interès i ajudem a consolidar la bona reputació de la companyia amb un model de
negoci responsable i sostenible.
Aquests objectius els canalitzem a través del nostre
Codi Ètic, l’objectiu principal del qual és establir un marc
d’actuació correcte i íntegre amb la col·laboració de tot el
personal de Tirme i els nostres grups d’interès.
Aquest codi estableix tot un seguit de pautes i principis
que regulen la conducta professional que s’espera per part
de les persones que formen part del nostre equip. Entre
altres compromisos, cal destacar-ne els següents:

Per tal de garantir el compliment d’aquest Codi, hem implantat un canal ètic, que posem a disposició de totes les
persones relacionades amb Tirme perquè puguin informar
de qualsevol possible conducta irregular, poc ètica, inadequada o que pugui incórrer en alguna vulneració dels drets
humans. A més, es pot accedir a aquest canal a través del
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 es pugui comunicar amb l’empresa.

El nostre comportament en el dia a dia a
Tirme es regeix a través
del Codi ètic, d’aplicació
per a totes les persones
que formen part de
l’equip i que ens guia en
totes les activitats que
hem d’exercir.

Al llarg del 2020, no hem rebut cap denúncia o queixa
mitjançant aquest canal.
En el cas de rebre una comunicació, el Compliance Officer
inicia el procediment d’investigació, que té caràcter confidencial. En aquest cas, un cop recollides i analitzades
totes les proves, s’adopten les mesures oportunes respecte al fet denunciat de manera independent.

• Complir els principis de transparència, veracitat, confiança i bona fe en l’exercici de les
nostres funcions.
• Assegurar la igualtat de condicions, tot evitant
qualsevol tipus de discriminació o assetjament per
raó de sexe, edat o raça.
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2.2. Ètica i compliment normatiu
A més, hem implantat un Sistema de Gestió de Compliance Penal destinat a prevenir, detectar i controlar possibles
riscos d’incompliment:
• Model de govern, que té caràcter transversal amb
la finalitat d’abastar tota l’organització i fixar les
mesures organitzatives necessàries per prevenir i
gestionar els riscos d’incompliment.

Seguiment i control del sistema de
compliment normatiu
• Unitat de suport: constituïda per responsables
dels departaments de Qualitat, Recursos Humans,
Assessoria Jurídica i Financer. S’encarrega de la
revisió, el seguiment i el control del desenvolupament del sistema, a més de donar suport a les
denúncies rebudes.

• Manual de prevenció de delictes, amb la finalitat de
reduir l’exposició a riscos penals, i on s’identifiquen
les mesures i les accions a aplicar per mitigar el risc
de comissió de delictes.

• Responsables dels processos: encarregats d’assegurar el compliment de la normativa, els procediments i els controls.

• Formació i comunicació a persones empleades
sobre la normativa i polítiques internes per garantir
un comportament ètic i responsable que forma part
de la nostra cultura corporativa.

• Compliance Officer: responsable de supervisar i
verificar l’eficàcia i el compliment del model de
prevenció de riscos penals, així com vigilar i controlar les polítiques de prevenció de delictes.

Tot aquest esforç ens ha conduït a ser la primera empresa de Balears, i la primera en tractament de residus a
Espanya, a rebre el certificat de “bon govern” segons la
norma UNE 19601 que, des de l’any 2018, avala la nostra
implantació d’un sistema de gestió basat en els principis
de transparència i bon govern.
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Amb el certificat de
bon govern, a Tirme
anem més enllà dels
requisits que estableix
l’ordenament jurídic i
incorporem un sistema
de bones pràctiques
mundialment acceptades que faciliten la
prevenció de delictes,
a més de sotmetre’ns a
una auditoria contínua
per part de tercers.

• Consell d’Administració: encarregat de supervisar
el sistema de compliment i definir les competències del Compliance Officer.
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3 | IMPACTE AMBIENTAL
Impulsem un model de negoci sostenible,
respectuós amb el medi ambient i compromès
amb la lluita contra el canvi climàtic.
A través de la nostra activitat, a Tirme proporcionem solucions als
reptes ambientals que suposa la gestió de residus a l’illa de Mallorca. Treballem dia a dia per tal d’assegurar la protecció del medi
ambient i integrar la sostenibilitat ambiental en la planificació
estratègica del nostre negoci a través de solucions que afavoreixen
l’economia circular.
En un any en el qual els nostres serveis han passat a ser essencials durant la pandèmia, hem posat el focus més que mai a dur a
terme una gestió de residus respectuosa i segura.
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3. Impacte ambiental
El nostre compromís ambiental es vertebra al
voltant de les línies estratègiques següents:
• Economia circular i ús racional de recursos:
apostem per l’economia circular amb l’objectiu de
mantenir el “residu zero”, valoritzant el 100 % dels
residus que arriben a les nostres instal·lacions.

• Prevenció de la contaminació i conservació de
la biodiversitat: amb l’objectiu de conservar l’entorn que ens envolta, apliquem procediments que
ens permeten de minimitzar i controlar la contaminació de sòls, les emissions atmosfèriques i la
generació de sorolls i olors.

En aquesta memòria cal fer una menció especial a les condicions provocades per la crisi sanitària de la COVID-19,
les quals han donat lloc a un escenari atípic i que ha influït
notablement en les dades ambientals recollides al llarg
del 2020. Més concretament, les restriccions a l’hora de
viatjar han provocat una caiguda sense precedents de la
indústria turística que ha afectat directament l’economia
de Mallorca. Així, s’ha registrat un important descens en
el nombre de visitants, fet que ha suposat una menor
quantitat de residus generats i, per tant, de l’activitat a les
nostres instal·lacions.

A través del nostre
model de gestió
ambiental procurem
abordar les problemàtiques globals principals
d’aquesta dimensió.

• Mitigació de la crisi climàtica: fem el seguiment
de la nostra petjada de carboni i implementem
mesures eficients per contribuir de manera més
significativa a la lluita contra el canvi climàtic.

• Innovació, digitalització i qualitat del servei:
tenim implantat un model d’innovació orientat a
identificar solucions noves per al desenvolupament sostenible a la nostra activitat.
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3. Impacte ambiental
Cal destacar que, durant la pandèmia, la nostra activitat
ha estat declarada un servei essencial i això ha suposat
una adaptació constant a tota la normativa generada
durant l’estat d’alarma, entre aquestes, les pautes recollides a l’Ordre SND/271/2020, de 19 de març, per la qual
s’estableixen instruccions sobre gestió de residus en
la situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19
(BOE núm. 79, de 22/03/2020). Especialment, ha afectat
la recuperació de materials a la planta de selecció d’envasos i la valorització energètica de la fracció resta.

Objectius de Desenvolupament Sostenible
A Tirme mantenim un compromís sòlid amb els Objectius
de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions
Unides. En línia amb aquest compromís, la nostra estratègia ambiental se centra en la cerca de solucions que contribueixin a l'eficiència energètica, promoguin l'economia
circular i caminin cap a un model baix en carboni.
El nostre compromís amb els ODS marca el full de ruta que
seguim a Tirme:

• ODS 6 Aigua neta i sanejament, mitjançant la
responsabilitat en l’ús de l’aigua i la reducció
dels abocaments.
• ODS 7 Energia assequible i no contaminant, amb la
promoció de la descarbonització energètica.
• ODS 9 Indústria, innovació i infraestructures, amb la
innovació per seguir essent un referent en el sector.
• ODS 11 Ciutats i comunitats sostenibles, amb la
minimització dels impactes derivats de la gestió de
residus.
• ODS 12 Producció i consum responsable, amb
la implementació de processos de treball
més sostenibles.
• ODS 13 Acció pel clima, amb la reducció de
les emissions de CO2 i l’adaptació als efectes
del canvi climàtic.
• ODS 14 Vida submarina, amb la promoció de la
conservació dels ecosistemes marins.
• ODS 15 Vida d’ecosistemes terrestres, amb l’actuació per a la preservació dels ecosistemes terrestres.
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3. Impacte ambiental
Una gestió ambiental integrada
A Tirme considerem essencial dur a terme un control rigorós del nostre exercici i, per això, disposem d’un Sistema
Integrat de Gestió que ens permet fer el monitoratge en
detall de la nostra activitat.
El rendiment ambiental es basa en les normes ISO 14001
de gestió ambiental, ISO 50001 d'eficiència energètica i
SR10 de responsabilitat social, una actuació que avala la
nostra gestió en la matèria.

Director Sectorial de 2000, a través del qual es regulen
els controls ambientals aplicables a les instal·lacions de
tractament de residus urbans.
A través del PMVA, fem el seguiment dels principals aspectes ambientals en quatre zones de Mallorca, annexes
a les nostres instal·lacions principals, tenint en compte les
possibles afeccions a la població i al medi ambient.

Per tal de dur a terme
un control adient del
nostre rendiment,
disposem d’un Sistema
Integrat de Gestió,
avalat per la certificació
de les normes ISO
14001, ISO 50001
i SR10.

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

Programa de Mesures i Vigilància Ambiental
L'illa compta amb un Pla Director Sectorial de Residus no
Perillosos de Mallorca (PDSRNPMA) aprovat recentment,
que va acompanyat d'un extens Programa de Mesures
i Vigilància Ambiental (PMVA) implantat amb el Pla
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3. Impacte ambiental
Zones de Mallorca
Zones

Termes
municipals

Plantes o instal·lacions
destinades a cada zona

Zone 1

Palma
Marratxí

Planta de selecció d’envasos lleugers
Planta de compostatge
Planta de metanització
Planta de valorització energètica
Planta de producció d’ecoàrid
Dipòsit de seguretat per a cendres
cimentades
Planta d’assecatge solar de llots

Zone 2

Santa Margalida

Dipòsit de rebutjos de residus de
construcció i demolició

Zone 3

Calvià

Planta de compostatge

Zone 4

Felanitx

Planta de compostatge per
a llots d’EDAR

L’estudi d’aquests indicadors ens permet d’optimitzar els
nostres processos i ser capaços de prevenir i mitigar els
impactes negatius derivats de l’activitat que duem a terme,
garantir la sostenibilitat ambiental dels projectes i verificar
el bon funcionament de les instal·lacions.

Avaluem els diferents
elements que podrien
rebre l’impacte de la
nostra activitat per
tal de garantir que
no es vegin afectats
i que mantinguin la
bona qualitat.

Tots els indicadors del pla són avaluats per un Comitè Tècnic format per personal del Govern de les Illes Balears i del
Consell de Mallorca, així com experts de les empreses de
control ambiental i de gestió de residus de l’illa.
Aquests resultats es fan públics per la Comissió de Seguiment de la Gestió de Residus No Perillosos de Mallorca. A
més, la ciutadania també pot accedir a aquesta informació
de manera senzilla a través de l'eina de transparència disponible al lloc web del Consell de Mallorca anomenat “Visor
de paràmetres ambientals”.

Estacions de transferència
Nord

Alcúdia

Centre

Binissalem

Llevant

Manacor

Ponent

Calvià

Sud

Campos
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3. Impacte ambiental
Aspectes ambientals objecte d’estudi

		 Aigua
		 Atmosfera
		 Olors

La conclusió de l'anàlisi de riscos i la monetització és
que les instal·lacions estan exemptes de subscriure una
garantia financera que cobreixi la reparació d'un possible
succés accidental, ja que aquest cost de reparació no
supera el llindar establert per l'Administració. S'ha presentat
a l'Administració una declaració responsable d’acord amb
la normativa.

		 Sorolls
		 Sòls
		

Qualitat de l´aire

		 Subproductes

TIRME

També el 2020, per tal d'adaptar-nos a la Llei 26/2007, de
23 d'octubre, de responsabilitat mediambiental, i el seu
desenvolupament reglamentari, hem dut a terme l’Anàlisi
de Riscos Ambientals de la Planta de Valorització Energètica i de la Planta de Producció d’Ecoàrid (exigible a partir
d’octubre del 2021). En l’esmentada anàlisi es van valorar
els riscos identificats a les instal·lacions des del punt de
vista de la probabilitat de producció i del possible dany que
puguin ocasionar.

Avaluem els possibles
riscos ambientals
que podrien tenir lloc
a causa de la nostra
activitat per evitar-los
i estar preparats per
minimitzar-los en el cas
que es produïssin en
algun moment.

ÈTICA I GOBERNANÇA

En qualsevol cas, tenim una assegurança de riscos ambientals que cobreix la nostra activitat laboral davant d’un fet
accidental que tingués lloc en qualsevol de les instal·lacions
pròpies i de tercers, tant pel que fa a la responsabilitat civil
per danys personals i materials, o esdeveniments contaminants, com pel que fa a danys causats als recursos naturals.
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3.1. Economia circular
Ús sostenible de recursos i residu zero

2020

Valorització material de Tirme el 2020:

La generació de residus és un dels principals desafiaments
als quals s’enfronta la societat actual, atès que poden provocar
impactes importants sobre la biodiversitat, el sòl, l’aigua, l’aire,
el clima o la salut humana. Per això, la nostra estratègia de
negoci gira al voltant del concepte de “residu zero” i se centra
a reduir-ne la generació, així com a preparar-los per ser reutilitzats i/o transformar-los en matèries primeres.

PREPARACIÓ PER A
REUTILITZACIÓ I RECICLATGE
108.566 t

Tractament
biològic
70.394 t

Valorització material

També aquest any hem
revalidat la inscripció
del compost que
generem al registre de
productes fertilitzants
del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació
del Govern d’Espanya.

Material
recuperat
38.172 t

Aquest procés consisteix en l’obtenció de nous materials
o el reciclatge d’una part per evitar l’ús de noves matèries
primeres. A Tirme duem a terme dos processos:
• Tractaments biològics, concretament metanització
i compostatge de residus orgànics i vegetals i llots
de depuradora a partir dels quals obtenim biogàs i
compost, respectivament.
• Recuperació de material. Separem els residus i
obtenim fraccions de paper i cartró, vidre i envasos lleugers que s’envien a gestors específics per
ser reciclats.
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Fracció
orgànica
19.127 t

Fracció
vegetal
23.052 t

Llots de
depuradora
28.214 t

Vidre
9.366 t

Paper
i cartró

El 2020 hem valoritzat
materialment 108.566
tones de residus i
hem generat 5.641
MWh d’energia 100 %
renovable a partir
del biogàs obtingut
a la nostra Planta
de Biometanització.

Envasos
lleugers
15.398 t

Energia generada a partir de biogàs (biometanització): 5.641MWh

Compost produït - esmena orgànica: 9.401 t
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Evolució de la valorització material a Tirme en el període 2017-2019

2017

2018

PREPARACIÓ PER A
REUTILITZACIÓ I RECICLATGE
117.210 t

PREPARACIÓ PER A
REUTILITZACIÓ I RECICLATGE
129.726 t

Tractament
biològic
77.090 t

Fracció
orgànica
22.359 t

Fracció
vegetal
20.192 t

Llots de
depuradora
34.538 t

Tractament
biològic
85.051 t

Material
recuperat
40.120 t

Vidre
16.346 t

Paper i
cartró
11.110 t

Envasos
lleugers
12.664 t

Energia generada a partir de biogàs (biometanització): 3.975 MWh

Compost produït - esmena orgànica: 11.006 t
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Fracció
orgànica
25.350 t

Fracció
vegetal
25.482 t

2019
PREPARACIÓ PER A
REUTILITZACIÓ I RECICLATGE
133.355 t

Tractament
biològic
86.433 t

Material
recuperat
44.675 t

Llots de
depuradora
34.219 t

Vidre
16.346 t

Paper i
cartró
14.534 t

Envasos
lleugers
14.753 t

Fracció
orgànica
29.959 t

Fracció
vegetal
21.195 t

Material
recuperat
46.922 t

Llots de
depuradora
35.279 t

Vidre
15.361 t

Paper i
cartró

Envasos
lleugers
15.733 t

Energia generada a partir de biogàs (biometanització): 4.209 MWh

Energia generada a partir de biogàs (biometanització): 6.931 MWh

Compost produït - esmena orgànica: 11.881 t

Compost produït - esmena orgànica: 12.956 t
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3.1. Economia circular
L’evolució anual dels indicadors de seguiment apunta a
una menor recepció de totes les tipologies de residus
respecte de les dades del 2019, que s’associa directament a les condicions provocades per la pandèmia de
la COVID-19.

Valorització energètica de Tirme el 2020:
VALORITZACIÓ ENERGÈTICA
TOTAL
445.119 t

Valorització energètica
Residus urbans i
assimilables
367.022 t

Aquest procés se centra a minimitzar el volum i el pes
dels residus mitjançant la seva combustió i, alhora, permet
l'aprofitament de l'energia que contenen aquests residus
que ja no poden ser reutilitzats o reciclats: residus urbans
i assimilables a urbans, residus animals, llots secs d'EDAR,
residus sanitaris de grup II, rebuigs dels Residus de Construcció i Demolició (RCD) i Pneumàtics Fora d'Ús (NFU).
L'energia obtinguda, considerada el 50 % d'origen renovable,
s'exporta a la Xarxa de Distribució de l'Energia Elèctrica amb
el certificat Garantia d’Origen emès per la Comissió Nacional
dels Mercats i la Competència.

Residus
animals
2.632 t

Llot
sec
14.549 t

Sanitari
grup II
2.065 t

Altres

Residus de
construcció i
demolició
55.868 t

El 2020 hem valoritzat
energèticament
445.119 tones de
residus, a partir dels
quals hem generat
276.766 MWh d’energia,
que equivalen al
consum d'energia de
80.000 llars*.
Les emissions derivades de la combustió
de materials biodegradables continguts als
residus tractats, que
formen part del cicle
natural del carboni,
tenen la consideració
d'emissions neutres.

Pneumàtics
fora d'ús
2.983 t

Energia generada - valorització energètica
Energia produïda: 276.776 MWh
Energia renovable: 138.388 MWh

Ferralla - fracció metàl lica
9.588 t

TIRME
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Evolució de la valorització energètica a Tirme en el període 2017-2019

2017

2018

VALORIZACIÓ ENERGÈTICA
TOTAL
571.387 t

Residus urbans i
assimilables
486.033 t

Residus
animals
3.144 t

Llot
sec
13.318 t

Sanitari
grup II
1.887 t

VALORIZACIÓ ENERGÈTICA
TOTAL
573.788 t

Residus urbans i
assimilables
489.766 t

Altres

Residus de
construcció i
demolició
63.549 t

2019

Pneumàtics
fora d'ús
3.457 t

Residus
animals
3.167 t

Llot
sec
13.052 t

Sanitari
grup II
2.004 t

VALORIZACIÓ ENERGÈTICA
TOTAL
558.221 t

Residus urbans i
assimilables
469.281 t

Altres

Residus de
construcció i
demolició
62.443 t

Pneumàtics
fora d'ús
3.356 t

Residus
animals
2.824 t

Llot
sec
14.213 t

Sanitari
grup II
2.148 t

Altres

Residus de
construcció i
demolició
66.249 t

Energia generada - valorització energètica

Energia generada - valorització energètica

Energia generada - valorització energètica

Energia produïda: 338.569 MWh
Energia renovable: 169.285 MWh

Energia produïda: 326.804 MWh
Energia renovable: 163.402 MWh

Energia produïda: 347.126 MWh
Energia renovable: 173.563 MWh

Ferralla - fracció metàl lica
11.408 t

Ecoárids - fracció mineral
117.134 t

Ferralla - fracció metàl lica a
11.136 t

Ecoárids - fracció mineral
117.174 t

Ferralla - fracció metàl lica
13.504 t

Pneumàtics
fora d'ús
3.506 t

Ecoárids - fracció mineral
109.208 t

*La suma dels residus valoritzats materialment i energèticament difereix lleugerament del total de residus tractats ja que no es considera la humitat evaporada dels llots durant el procés d’assecatge.
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3.1. Economia circular

A Tirme, l’economia
circular s’ha integrat
en la nostra estratègia
empresarial per assegurar el desenvolupament
sostenible dels nostres
processos i de la
comunitat a la qual
donem servei.

Subproductes generats el 2020
Per ser fidels al nostre enfocament estratègic, un dels
Objectius de Tirme és mantenir el major temps possible
els materials dins els cicles biològic i tècnic, en cerca del
màxim aprofitament dels nutrients i de les matèries primeres secundàries que s’hi emmagatzemen.
És per això que els processos de valorització de residus ens permeten d’extreure subproductes que són aprofitats per a altres
usos o processos i contribuir així al progrés cap a l’economia
circular, on els residus són tractats com a recursos.

Total subproductes: 160.027 t

Compost Vidre
produït 9.366 t
9.401 t

TIRME

Paper i Envasos Ecoàrid Metalls
cartró 15.398 t 102.866 9.588 t
13.409 t
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3.2. Reducció de la contaminació i
protecció de la biodiversitat
A Tirme, implementem tot un seguit de mesures destinades a prevenir i mitigar la contaminació associada a
les nostres instal·lacions, com també a col·laborar en la
protecció de la biodiversitat i els ecosistemes de l’entorn
que ens envolta.
Actuem preferentment en la font contaminant per reduir
al màxim els residus i les emissions a l’atmosfera, a les
aigües i al sòl i al subsol.

Prevenció de la contaminació del sòl i
el subsol
Duem a terme controls estrictes per prevenir i detectar
qualsevol possible abocament a les nostres instal·lacions per tal de poder reduir així el risc potencial de contaminació del sòl. Aquests controls ens permeten actuar
immediatament en cas d'incident.
Les mesures de control que apliquem estan establertes
en el nostre Programa de Mesures i Vigilància Ambiental
i afecten principalment la Planta de Valorització Energètica. Per tal de dur-les a terme, hem establert tota una

TIRME
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sèrie de punts de mostratge en aquesta planta per poder
detectar preventivament la presència de metalls pesants,
dioxines i furans.
També fem controls periòdics cada cinc anys a les
nostres instal·lacions de Palma i Marratxí (Zona 1) i al
dipòsit de rebutjos situat al municipi de Santa Margalida
(Zona 2). En aquests controls es fan sondejos en profunditat i es prenen mostres dels tasts obtinguts a diferents
alçades del subsol, en què posteriorment s'analitzen
metalls pesants.

El disseny de les
nostres instal·lacions,
enfocat a evitar
abocaments i fuites,
juntament amb l’aplicació d’unes mesures
ambientals estrictes,
ens ajuda a prevenir
possibles episodis de
contaminació del sòl i
el subsol.

A més, totes les nostres instal·lacions afectades per
la Llei de prevenció i control de la contaminació (IPPC)
disposen d’un informe de situació de partida conegut
com Informe Base de Sòl. Aquests documents ens
permeten de fer la comparació quantitativa entre l'estat
de l'emplaçament previ a la instal·lació i la seva evolució,
amb l'objectiu de determinar si s'ha produït un increment
significatiu de la contaminació del sòl i del subsol.
Fins ara no s'ha detectat cap incident associat a la nostra
activitat amb afecció a la qualitat del sòl i subsol.
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3.2. Reducció de la contaminació i
protecció de la biodiversitat
Reducció de les emissions a l’atmosfera

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

A Tirme, duem a terme controls exhaustius sobre les
emissions dels contaminants més significatius de cada
procés de tractament de residus. Les nostres instal·lacions incorporen sistemes de depuració de gasos i
partícules que ens permeten minimitzar les emissions i
assegurar que en tot moment es trobin dins els paràmetres establerts per la legislació.

5

Per al monitoratge de l’impacte de les emissions atmosfèriques a l'entorn de les instal·lacions de Can Canut
i Son Reus, comptem amb dues estacions, una de fixa
a l'Hospital Joan March (HJM) i una de mòbil per dur a
terme controls puntuals als nuclis de població de Son
Sardina, Palmanyola i Es Garrovers.

0
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A Tirme, duem a terme
controls exhaustius
sobre les emissions
dels contaminants més
significatius de cada
procés de tractament
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Evolució de la concentració anual d’NO2 en HJM (µg/m3)

1996

Aquestes estacions fan mesuraments continus dels nivells
d'SO2, NOx, O3, PM10, PM2,5, H2S (a la cabina mòbil) i
dades meteorològiques, que són els paràmetres de control
establerts en el PMVA de les instal·lacions i en l’Autorització Ambiental Integrada del COTIR. A més, compartim
aquestes dades en temps real amb la Xarxa Balear de Vigilància i Control de la Qualitat de l’Aire del Govern de les
Illes Balears, amb la qual cosa ajudem a calcular l’índex de
qualitat de l’aire de la nostra zona d’influència.

4

Treballem per garantir
una bona qualitat de
l’aire i, així, protegir la
salut pública i contribuir
a la conservació
de l’entorn.

30

20

10

0

GESTIÓ AMBIENTAL
39

PERSONES

SOCIETAT

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT | 2020

3.2. Reducció de la contaminació i
protecció de la biodiversitat
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Malgrat que el 2020 no ha estat un any representatiu dels
resultats dels mesuraments de qualitat de l’aire a causa
de la minoració de l’activitat per la pandèmia, en exercicis
anteriors s’obtenien uns índexs idèntics de qualitat de l'aire
a l'entorn.

21,3 22,3 18,8 19,7 20,1

2002

A més, disposem de la informació complementària aportada per l’Informe anual sobre la qualitat de l’aire a les Illes
Balears, publicat cada any per la Secció d'Atmosfera del
Govern de les Illes Balears i que recull les dades de la nostra
estació a HJM. L'informe del 2020 indica que, per a l'àmplia
majoria de contaminants, la qualitat de l’aire a les Balears i,
en particular, a les estacions que controlen l’activitat de les
nostres instal·lacions, és bona o excel·lent.

21,2 20,1

2017

20

1,8

2015

El 2020 tots els paràmetres monitorats mostren valors
molt baixos en relació amb els límits establerts a la
normativa, per la qual cosa podem concloure que no hi
ha cap impacte significatiu en la qualitat de l’aire de les
zones properes a les nostres instal·lacions.

40
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Evolució de la concentració anual de PM10 en HJM (µg/m3)

2013

D’altra banda, també fem campanyes manuals periòdiques per controlar altres paràmetres que no és possible
mesurar en continu: hidrocarburs policíclics aromàtics
sobre PM10, metalls pesants sobre PM10 i sobre PM2,5 i
partícules per distribució de mida.

Fem mesuraments
d’emissions contaminants des del 1996,
abans de la posada en
marxa de les nostres
instal·lacions actuals.
La comparació de la
situació inicial i l’actual
ens indica que les
instal·lacions de Tirme
no tenen un impacte
significatiu sobre la
qualitat de l’aire.
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3.2. Reducció de la contaminació i
protecció de la biodiversitat
Protecció de la biodiversitat
Entenem la conservació de la diversitat biològica com
a condició necessària per a la sostenibilitat global. Per
això, en promovem la valoració i la protecció per assolir
el desenvolupament econòmic i el progrés social.
La preocupació pel medi ambient va més enllà de la nostra pròpia gestió, per la qual cosa dediquem una part dels
recursos de la companyia al desenvolupament de projectes relacionats amb la conservació de la biodiversitat:
• Fundació Palma Aquarium. Manteniment del
conveni de col·laboració per a la protecció i la
conservació dels ecosistemes i la biodiversitat
marins, mitjançant el desenvolupament d'accions
com la implantació de tecnologies avançades,
el tractament responsable de residus urbans, la
neteja d'hàbitats, la conscienciació ciutadana, la
recuperació d'espècies marines i la restauració
d'ecosistemes danyats.
• Fundació Natura Parc. Renovació de la col·laboració
i patrocini amb la Fundació, destinada a l'educació
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ambiental i a la conservació d'exemplars de Milà
Reial, una de les espècies protegides més rellevants de les Illes Balears, a través del Centre de
Cria en Captivitat.

A Tirme participem
en la conservació i el
manteniment de la gran
riquesa biològica de
l'illa de Mallorca.

• Restauració de Son Noviet. IImpuls del Pla de restauració ambiental i paisatgística de la cantera de
Son Noviet, al municipi de Petra, amb l’objectiu de
revertir els factors negatius sobre l’entorn biofísic i
socioeconòmic de la zona.

Monitoratge de sorolls
En totes les nostres instal·lacions duem a terme mesuraments del soroll, per tal de minimitzar-ne el possible
impacte ambiental i social. Això ens permet avaluar si cal
adoptar mesures de mitigació i aplicar-les si és el cas.
El seguiment, establert sobre la base del que marca
el Pla de Mesures i Vigilància Ambiental, consisteix
en el registre sonomètric de 22 punts estratègics
situats en emplaçaments específics de l’entorn de les
nostres instal·lacions.
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3.2. Reducció de la contaminació i
protecció de la biodiversitat
Mapa de punts de mesurament del soroll
Palmayola

Ca´s Binissalemer
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G
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4
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Son Reus
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A
Can Teixidor Nou

I
Es Garrovers

17

C

Son Sardina

Nivell de soroll que no
supera el límit aplicable.

TIRME

De la mateixa manera, els punts que registren més contaminació acústica segueixen sent els que es localitzen en
zones properes a carreteres, la principal font sonora de
les quals és el trànsit rodat.
Addicionalment, hem fet controls acústics específics a la
Planta de Valorització Energètica, a la Planta de Producció d’Ecoàrid, al Dipòsit de Seguretat, a la Planta de Metanització i Compostatge, a la Planta d’Assecatge Solar
de Llots i al Dipòsit de Rebutjos de la Zona 2, com també
a les estacions de transferència de Binissalem i Calvià.
Tots els resultats obtinguts han estat favorables.

18

12

Els resultats del control dut a terme confirmen que, un
any més, tots els registres sonomètrics compleixen
els límits establerts i que es mantenen en línia amb els
registrats en anys anteriors.

El control de l’impacte
acústic és una manera
de protegir la biodiversitat i de vetllar
pel benestar de la
nostra societat.

Nivell de soroll més elevat,
sense resultar crític.

ÈTICA I GOBERNANÇA

El 2020 el control de sorolls dut a terme a la Planta de
Valorització Energètica s’ha executat amb les quatre
línies i la resta de plantes en funcionament. Tot i no
ser el context més representatiu, ens aporta informació molt valuosa sobre el nivell de soroll a l'escenari
més desfavorable.
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3.2. Reducció de la contaminació i
protecció de la biodiversitat
Minimització de l'impacte generat per olors

Mapa d’isodores de l’àrea de Can Canut
mesurat el 2020

Fem controls periòdics a les nostres instal·lacions
amb l'objectiu de monitorar i mitigar les emissions
a l’atmosfera de determinades substàncies amb
potencial odorífer.
A més, duem a terme un seguiment anual d’olors a les
Plantes de Metanització i Compostatge i d’Assecatge
Solar de Llots, que són les més susceptibles de generar
un impacte negatiu.
Els resultats obtinguts es representen mitjançant línies
isodores formades per punts de concentració d'olor
iguals, que ens permeten conèixer la seva influència
sobre l'entorn.

La Garriga

Son Nebot

Concentració olor: percentil 98 (odour units).
5.0

També el 2020 hem fet un control extraordinari d’olors a
la Planta de Compostatge de Calvià, el qual ens ha permès de descartar un impacte negatiu significatiu sobre
nuclis de població propers. A més, arran de l’estat d’alarma causat per la COVID-19, hem enregistrat un descens
de l’emissió d’olors a causa del baix règim operatiu.

TIRME
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A nivell d’immissió,
els resultats de 2020
apunten que l’impacte
de l’olor es manté en
els nivells de 2019,
amb una afecció molt
limitada als veïnats
més propers.
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3.2. Reducció de la contaminació i
protecció de la biodiversitat
Mapa d’isodores de l’àrea de Calvià

Per això, comptem amb eines de participació ciutadana per a la gestió de la contaminació per olors. D’una
banda, posem a disposició de la ciutadania canals de
comunicació directes per tal que qualsevol persona
pugui comunicar un episodi d'olors.

La col·laboració
ciutadana és molt útil
per identificar possibles
focus d'emissió d'olors
i poder adoptar les
mesures necessàries
per mitigar-los.

De l’altra, disposem de l’aplicació NasApp, una eina per
registrar incidències de contaminació per olors en temps
real per part de la ciutadania. Aquest any, hem fet una
actualització de l'aplicatiu en relació amb les molèsties
detectades, de manera que es puguin traçar zones i
assignar-les a cada veí que ha registrat una incidència
a la seva zona, i extreure'n també un informe per poder
comparar-lo amb anys anteriors.

Costa de la Calma

Concentració olor: percentil 98 (odour units).
5.0

3.0

1.5

També som conscients que el control i l'avaluació
d'olors tenen components de caràcter subjectiu, més
difícils d’avaluar.
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A més, hem iniciat el projecte SMARTMETEO, que inclou
la implantació d’una estació meteorològica a Calvià i
la seva integració en una plataforma de visualització,
juntament amb l’estació meteorològica de l’Àrea de Can
Canut. Aquestes estacions seran els punts de referència
per a l’eina NasApp.
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3.3. Canvi climàtic
El repte de l’acció climàtica
A Tirme, la lluita contra el canvi climàtic és una prioritat
fonamental i un dels objectius principals del nostre Pla
Estratègic 2018-2020. Aquest objectiu marca el full de ruta
cap a una reducció significativa de les nostres emissions
de carboni en els propers anys, enfocada a la implementació d'accions per incrementar l'eficiència energètica, amb
una aposta ferma per les energies renovables.
El 2020 hem desenvolupat una eina de càlcul de la petjada
de carboni que, a més de calcular de manera més exhaustiva els fluxos ja identificats amb anterioritat, inclou
nous fluxos dins altres emissions indirectes. L'objectiu és
elaborar una millor fotografia del nostre impacte al canvi
climàtic, monitorar amb senzillesa tant les emissions com
l'efectivitat de futures mesures per reduir-les i començar
a involucrar els nostres grups d'interès al llarg de tota la
cadena de valor.
Gràcies a aquesta eina i indicadors, hem aconseguit un
sistema estructurat per a l'anàlisi de la nostra petjada de
carboni. Això ens permetrà d'identificar els riscos i les
oportunitats associats al canvi climàtic i els seus impactes potencials sobre els nostres objectius estratègics.

TIRME

ÈTICA I GOBERNANÇA

Calculem la nostra
petjada de carboni:

Per aquest estudi, hem seguit l'estructura i la metodologia proposades per la ISO 14064, tot i que hem tingut en
compte conceptes i recomanacions de normatives i guies
que descriuen altres metodologies més específiques per
al nostre sector. El 2021 es procedirà a la verificació de la
petjada de carboni per un organisme extern.

El nostre inventari d'emissions de gasos amb
efecte d'hivernacle (t CO2e)
300,000.0
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Emissions directes (t CO 2e)

Emissions indirectes (t CO2e)

Altress emissions indirectes (t CO
e)
2

Emissions totals (t CO 2e)

Emissions directes,
procedents dels
processos de tractament i del consum de
combustibles fòssils.
Emissions indirectes,
vinculades al consum
d'energia elèctrica.
Altres emissions
indirectes, associades
a tercers (inclosos els
proveïdors de transport
de residus i rebuigs
entre centres de tractament, entre d'altres).

Evolució anual (%)
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3.3. Canvi climàtic
Petjada de carboni relativa o intensitat
d'emissions

En darrer lloc, una altra acció per reduir les emissions és
la nostra aposta pel transport sostenible. Actualment, la
nostra flota disposa de 20 vehicles 100 % elèctrics i amb
dos camions de Gas Natural Comprimit.

Emissions per ciutadà (Indicador de
presió humana) (t CO2e/hab)

Emissions evitades (t CO2e)

Emissions per ciutadà (població fixa)
(t CO2e/hab)
Emissions per persona emprada (només
desplaçaments) (t CO2e/pers. emprada)

300.000
250.000

Emissions per tona de residu
(t CO2e/t residu)

200.000
0,000

2020

Treballem per minimitzar l'impacte al canvi
climàtic, augmentar
l'eficiència dels recursos i desenvolupar
els nostres processos
d'una manera
més sostenible.

350.000

Emissions per Euro facturat
(t CO2e/Mil Euro)

2019

0,500

2018

1,000

1,500

2,000

2,500

2017

La nostra intensitat
d'emissions el 2020
és de 0,314 t CO2e/t
residu, un 12,5 % menys
respecte del 2017.

150.000
100.000
50.000
0
2017

Emissions evitades

2018

2019

2020

Emissions evitades amb Sistema de Gestió de Residus de Mallorca (t CO2e)

D'altra banda, la nostra activitat de gestió i valorització de
residus també contribueix d'una manera significativa a
la reducció de la petjada de carboni, ja que evita que es
dipositin residus sense tractar a l'abocador i, per tant, que
es generi un gran percentatge de les emissions de CO2
associades a aquests materials. Així, el 2020 hem evitat
l'emissió de 247.681 tones de CO2 equivalents.
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Emissions evitades per autoconsum (t CO2e)
Emissions evitades de tercers (consum de xarxa) (t CO2e)
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3.3. Canvi climàtic
Energia verda i eficiència energètica
La lluita contra el canvi climàtic és un dels grans reptes
del segle XXI, i al centre d'aquest repte se situa el consum
d'energia i la dependència dels combustibles fòssils. Per
això, a Tirme apostem per l’energia procedent de fonts
renovables i la minimització del consum elèctric, que
aconseguim progressivament a través de la implantació
de diverses estratègies. A més, tota l'energia que comprem
té garantia d'origen renovable (GdO), és a dir, és energia
produïda amb fonts renovables i certificada per la Comissió
Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC).
D’una banda, treballem en la conscienciació i la sensibilització del personal, mitjançant la divulgació de bones
pràctiques que contribueixin a reduir el consum d’energia i a
millorar-ne l’eficiència en l’ús.

El sistema, certificat segons la norma ISO 50001, preveu tot
un seguit d’accions de millora contínua per avançar cap a
l’eficiència energètica, com són la digitalització, un ús més
eficient de la il·luminació, la instal·lació de tecnologia LED o
les inversions en energies renovables, entre d’altres.

Consum energètic (MWh)
2017

2018

2019

2020

Energia consumida (MWh)

75.710

84.902

89.028

68.437

Electricitat (MWh)

57.670

61.399

65.045

55.575

Gas natural (MWh)

16.993

22.383

22.823

11.765

Gasoil (MWh)

1.047

1.120

1.160

1.098

Intensitat energètica
(MWh/t residus tractats)

0,111

0,121

0,129

0,124

També, a través del nostre sistema de gestió energètica,
duem a terme un monitoratge exhaustiu dels consums
d'energia, cosa que ens permet de mantenir una gestió
correcta de l'energia i prendre les mesures necessàries
d'optimització i d'innovació tecnològica.
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3.3. Canvi climàtic
En línia amb altres indicadors, el 2020 l’energia total consumida de fonts externes ha estat sensiblement inferior a
l’enregistrada en anys anteriors.
Aquesta disminució es deu, principalment, a una menor
activitat a les nostres instal·lacions com a conseqüència
de la pandèmia, ja que la quantitat de residus rebuts ha disminuït més d'un 20 %. Això ha donat lloc al fet que, el 2020,
hàgim reduït el nostre consum energètic un 23 % respecte
del 2019.

Intensitat energètica (MWh/t residus rebuts)
0,150
0,111

0,121

0,129

0,050
0,000
2018

2019

2020

*La dada del 2019 ha estat reexpressada i difereix respecte de la que
havia estat publicada a la Memòria anterior perquè s'ha detectat un error
en les dades de producció d'aquest any.
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Per tant, reflecteix com continuem millorant en matèria
d’eficiència energètica i aconseguim reduir la demanda
d'energia de les nostres activitats mitjançant l'optimització
del consum.

Generació elèctrica (MWh)

0,124

0,100

2017

En termes d’intensitat, el nostre consum energètic també s'ha reduït. Calculem aquest indicador dividint el total
d'energia consumida per les tones de residus tractats i ens
permet d’analitzar d’una manera relativa el consum segons
el volum de la nostra activitat.

2017

2018

2019

2020

Energia Generada (MWh)

342.581

331.047

354.111

282.469

Planta Valorització
Energètica (MWh)

338.569

326.804

347.126

276.776

3.975

4.210

6.931

5.641

37,0

34,0

53,6

52,3

173.297

167.646

180.548

144.081

Planta Metanització (MWh)
Producció fotovoltaica (MWh)
Energia renovable (MWh)

ÈTICA I GOBERNANÇA

El 2020 hem generat
144.081 MWh d'energia
renovable a les
nostres instal·lacions.
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3.3. Canvi climàtic
Energia consumida vs. Energia generada (MWh)
400.000
342.581

350.000

354.111

331.047

300.000

282.469

250.000

Energia generada renovable vs. generada no
renovable (MWh) el 2020

200.000
150.000
100.000

75.710

84.902

89.028

Finalment, volem destacar que un any més mantenim la
Certificació d'energia generada amb Garantia d’Origen Renovable concedida per la Comissió Nacional dels Mercats
i la Competència (CNMC) a la producció renovable de les
nostres plantes.

Hem augmentat la
producció fotovoltaica
de les nostres instal·lacions un 53,22 %, que
ha passat de 34 MWh
a 52 MWh.

68.437

50.000
0
2017

Energia consumida

2018

2019

2020

Energia generada

Cal assenyalar que els processos a les nostres instal·lacions ens permeten aprofitar tant l'electricitat generada
a la nostra Planta de Valorització Energètica com el biogàs procedent de la Planta de Metanització, per la qual
cosa gran part de l'energia que emprem procedeix de
fonts renovables.
A més, el 2019 vam posar en marxa una nova instal·lació
fotovoltaica de 25 kW a l'Estació de Transferència de Calvià
i vam augmentar en 7,3 kW les plaques fotovoltaiques de
l'Edifici de Visites.
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Energia renovable
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3.3. Canvi climàtic
Gestió responsable de l'aigua
La gestió de recursos hídrics, un bé escàs a escala mundial
i indispensable en el desenvolupament de les nostres activitats, continua sent una qüestió fonamental per a Tirme.
Per això, en línia amb el nostre Sistema Integrat de Gestió
i amb els ODS, treballem de manera contínua per reduir el
consum d'aigua en totes les nostres instal·lacions.
D'una banda, amb l'objectiu de disminuir l'impacte de la
captació d'aigua a l'entorn, continuem optimitzant processos per incrementar la reutilització i el reciclatge d'aquest
recurs a les nostres instal·lacions. Per això, disposem de
sistemes d'emmagatzematge i de reutilització d'aigües
pluvials regenerades i procedents del rebuig dels processos
productius mateixos.

D'altra banda, tots els centres de treball apliquen bones
pràctiques relatives al consum d'aigua per optimitzar i
fomentar un ús responsable d'aquest recurs entre els
nostres professionals.

A Tirme, controlem i
mesurem el consum
d'aigua per tal d’optimitzar-ne l’ús al màxim.

Consum d'aigua (m³)
2017

2018

2019

2020

Total consum aigua extern

230.456

233.935

241.163

205.889

Total consum aigua reutilitzades

96.867

118.023

99.476

107.317

Total consum d'aigua

327.323

351.958

340.639

313.205

Així mateix, disposem d’un Sistema d’Anàlisi de Dades
d’Explotació (SiADE) que ens permet de monitorar el nostre
consum d'aigua i detectar-ne ràpidament qualsevol desviació significativa. També duem a terme revisions periòdiques
a tota la xarxa hidràulica amb l'objectiu de minimitzar possibles fuites no controlades.
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3.3. Canvi climàtic
Intensitat del consum d'aigua
(m³/t residus rebuts)
0.337

0.334

0.349

0.373

0,4

0,3

0,2

El 2020 hem dut a terme l’adequació de l’estació depuradora d'aigües residuals de l'Àrea de Can Canut, que ens
permet de tractar l’excedent d'aigua residual industrial
per a reutilitzar-lo posteriorment en els processos de les
mateixes instal·lacions.

0,1

0

Tanmateix, la intensitat de consum d'aigua, que es calcula a partir del total d’aigua consumida en relació amb
les tones de residus tractats, s’ha incrementat. Aquest
augment es deu a la menor quantitat de residus arribats
a les instal·lacions com a conseqüència de la menor
pressió de població a l'illa provocada per la crisi sanitària
de la COVID-19, i també al consum base dels processos
consumidors d'aigua, que difícilment es pot desacoblar
del descens de la producció.

El 2020 hem augmentat
un 8 % el consum
d'aigües reutilitzades
respecte de l’any 2019,
per la qual cosa hem
aconseguit disminuir
un 14 % el consum
d'aigua de xarxa i les
aigües subterrànies.

2017

2018

2019

2020

El 2020 el consum total d’aigua ha estat de 313.205 m3,
un 8 % menys que el 2019 i el menor consum registrat
en els darrers 5 anys, encara que també es tracta d'una
reducció deguda a un volum més baix de residus gestionats al llarg d'aquest any.
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També s'ha escomès la fase V de l'obra d'ampliació del
dipòsit de seguretat, en què s'ha incorporat una xarxa
d’intercepció i evacuació d’aigües pluvials que ens permetrà de millorar la gestió dels recursos hídrics.
Actualment, treballem en el projecte de millora en la
gestió d'aigües del Dipòsit de Rebutjos de la Zona 2, que
esperem posar en marxa el proper any.
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3.3. Canvi climàtic

Per segon any consecutiu, l’Anuari Corresponsable ha inclòs en l’edició
del 2020 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.

Reducció de l’ús de plàstics
Continuem impulsant i promovent entre els nostres empleats el projecte de reducció de plàstics d’un sol ús. Per
això, promovem la substitució d'articles com els gots de
plàstic o els embolcalls per alternatives més respectuoses
amb el medi ambient.
A més, aquest any hem col·laborat en les iniciatives següents que promouen la reducció de l'ús de plàstics:
• Participació en el II Festival “No plastic" organitzat
per l’ONG Noctiluca, unes jornades en què es van
fer ponències, tallers, exposicions, documentals i
actuacions artístiques al voltant de la contaminació
marina i l’impacte socioeconòmic i ambiental que
causa a les Illes Balearsómico y ambiental que
causa en las Islas Baleares.
• Acord amb l’associació Save the Med per a
l’estudi de l’impacte dels residus de plàstic a la
mar Mediterrània.
• Col·laboracions amb l’associació "Cleanwave" per
promoure la reducció de l’ús del plàstic.
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3.4. Innovació i digitalització com a
eines de creació de valor
A Tirme hem impulsat la Digitalització dels processos
en el marc del nostre Pla Estratègic, com un dels desafiaments per a la transformació de l’empresa. Aquesta
transformació, centrada en el client, té com a vectors
fonamentals la transformació digital dels processos de
l’organització, l’economia circular i el canvi climàtic.

Com a resultat de l’anàlisi esmentada, hem establert un
pla de millora on es preveuen accions que repercuteixen
en la conversió d'alguns dels nostres processos manuals
o analògics en digitals, en la millora del tractament i l'explotació de les dades i en un canvi substancial a la nostra
cultura d'empresa.

Primers passos en la implantació digital

Les primeres implementacions digitals s'han centrat
tant en aplicacions que integren dades en temps real i
anàlisis avançades per a una millor presa de decisions
com en aplicacions de base que milloren dràsticament
l'eficiència i la sostenibilitat. I tot això sempre s'ha
desenvolupat centrant-nos en el client, amb l'objectiu de
millorar l'intercanvi d'informació i la col·laboració.

Per tal d’abordar la digitalització de processos a Tirme,
hem creat un equip multidisciplinari format per personal
propi de diferents àrees i amb coneixement profund dels
processos. Tot això, amb l'objectiu de transformar l'organització a curt termini, implementar i mesurar els resultats de la transformació i guiar-la en la seva evolució.

Hem impulsat la digitalització dels processos
per millorar-ne l'eficiència i la sostenibilitat
amb el client com a
eix vertebrador.

Al llarg del 2020, l’equip de digitalització ha fet una revisió minuciosa de tots els processos, amb el propòsit de
depurar-los, eliminar deixalles, optimitzar-los i, en definitiva, fer-los més eficients.
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3.4. Innovació i digitalització com a
eines de creació de valor
En aquest sentit, el 2020 hem dut a terme els projectes
següents:
1. Sistemes de monitoratge de les escòries. Millora de
la traçabilitat de l’escòria mitjançant el monitoratge dels fluxos de material en temps real i els
seus històrics. Aquest sistema permet el registre
automàtic del pesatge de les pales d’alimentació i
tràfic de materials.
2. Millores en la cadena de subministrament digital.
Revisió del flux de treball associat a la demanda,
cerca, compra, subministrament, estocs, ús i ús
posterior de tots els subministraments de béns i
serveis, que ens ha permès l'eliminació d'albarans
físics i colls d'ampolla en els processos. Això ha
suposat un increment en la productivitat i l'eficiència, l'eliminació de processos manuals redundants
i un consum de paper més baix.
3. Plataforma per a la gestió de la documentació.
Disseny i posada en marxa d’un sistema al núvol
per gestionar la documentació tècnica associada
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a les ordres de treball de manteniment. És una
plataforma escalable, accessible des de qualsevol
dispositiu amb funcions d'escaneig i signatura
electrònica i integrat amb SAP i amb totes les
plataformes corporatives.

La innovació i la digitalització ens permeten
de desenvolupar les
nostres activitats d'una
manera més eficient
i sostenible.

4. Digitalització de processos d’auditoria. Implantació
d’una plataforma corporativa al núvol, que ens
permet de fer auditories digitals tant en format
presencial com semipresencial, la digitalització de
verificacions, i la integració i l’automatització dels
resultats en els informes d’auditoria.
5.

Digitalització de la gestió integral de riscos. Implantació d’una plataforma corporativa al núvol per a la
gestió integral dels riscos associats als processos
de cadascuna de les activitats de Tirme. Preveu
des de la fase d'identificació del risc, la classificació i l’avaluació, fins a la vinculació de controls i
d’accions que els mitiguen i els verifiquen. És una
plataforma escalable, accessible des de qualsevol
dispositiu, amb sistema d’anàlisi de dades i integrada amb altres plataformes corporatives.
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3.4. Innovació i digitalització com a
eines de creació de valor
6.

Renovació d’estacions meteorològiques. Dins el marc
de la Transformació Digital i Circular de l'organització, SMARTMETEO és un projecte de modernització de les estacions meteorològiques de Tirme que
combina solucions digitals com ara l'emmagatzematge i el processament de dades al núvol (Cloud)
i IoT o Internet de les coses. A més del component
digital, també suposa una mesura d'eficiència energètica, ja que són equips que aprofiten l'energia
solar per abastir-se d'electricitat.

7. Nova solució per a l’automatització de ponts grua
aplicada al tractament de residus (AUTOGRUA18).
Incorporació de noves eines i funcionalitats mitjançant la instal·lació d’uns automatismes innovadors en diferents ponts grua de l’empresa, amb la
qual cosa es facilita l’optimització dels rendiments
operatius en el trasllat de subproductes generats
en plantes de reciclatge.
8. Automatització de bàscules. Implantació i integració
de bàscules d’entrada automàtiques.
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9. Digitalització de les despeses corporatives. Implantació d’una plataforma que automatitza el procés
de gestió de despeses de forma integral i el report,
la supervisió i la comptabilització de les despeses
de l'empresa. Mitjançant l’smartphone, extreu les
dades dels tiquets i les arxiva al núvol, cosa que
elimina el paper i porta el report i la revisió a un
entorn digital, controlat i sense errors.

Durant el 2020 hem
posat en marxa projectes d’innovació en diverses matèries i àrees de
la nostra activitat, atès
que la innovació està
present a Tirme d’una
manera transversal.

10. Homologació de proveïdors. Disposem d'un procediment específic d'homologació de proveïdors
per tal que s’incloguin en els processos de compres/contractacions abans de ser adjudicataris
d'una comanda/contracte de subministrament de
material, equip, obra o servei. Aquesta tasca es fa
mitjançant la plataforma e-coordina, on s'aglutinen
i validen tots els documents administratius, de
caràcter legal, reglamentaris, normatius, de prevenció de riscos laborals, de responsabilitat social,
compliance penal, etc. necessaris per garantir
que la contractació es faci amb els estàndards de
qualitat més alts i que les empreses contractades
compleixin amb tots els requeriments necessaris
per prestar els serveis adequadament.
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3.4. Innovació i digitalització com a
eines de creació de valor
Finhava: La Plataforma d’Economia Circular
impulsada per Tirme
Estem desenvolupant un espai cloud, suportat sobre
blockchain, per sensibilitzar sobre la importància de
l’economia circular i promoure models de negoci innovadors i circulars.

Aquesta plataforma:
• Facilitarà unes aliances més sòlides entre productors i consumidors.
• Permetrà la traçabilitat dels productes mitjançant
noves tecnologies digitals.
• Inclourà polítiques sostenibles en matèria de gestió de residus orgànics.
• Promourà l’economia local.

Finhava és un exemple
excel·lent de cas
d'èxit d'implantació
de l'economia circular,
que ha creat aliances
entre diferents sectors
econòmics locals.

Què volem obtenir?
• Plataforma col·laborativa en línia per impulsar
l’economia circular.
• Espai dedicat a la innovació, amb traçabilitat dels
materials i els productes des de la seva producció
fins al seu ús final mitjançant blockchain.
• Qualitat del servei i millora constant.
• Més connexió amb la ciutadania i altres grups
d’interès, amb un increment de la involucració i la
capacitat de decisió.
• Foment de més respecte pel medi ambient i
la societat.
• Canvi en la cultura laboral i la comprensió del
món digital.
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3.4. Innovació i digitalització com a
eines de creació de valor
També seguim impulsant altres projectes d’R+D+i, iniciats en anys anteriors, com ara:

1. Nou sistema d’alta eficiència per a la valorització de residus (2017-2021) (INNORESIDU)

2. Desenvolupament de noves vies de valorització d’ecoàrids (2017-2020) (ECOARIDO17)

Desenvolupament d’un sistema de tractament de residus
orgànics d'alta capacitat per donar resposta a l'elevada
estacionalitat poblacional de Mallorca. D'altra banda, es
pretenen assolir nous graus de valorització de productes
orgànics amb més valor afegit i més potencial d'aplicació. Aquest projecte tenia un horitzó temporal previst de
tres anys (2017-2019) però, a causa de les millores que
es van emprendre el 2019, així com les previstes per als
propers anys (ampliació de la planta de metanització
Fase III, reducció d'emissions a la atmosfera, tractament d'aigües residuals, etc.), es calcula que el projecte
finalitzarà el 2021.

Estudi i recerca de l’ús de l’ecoàrid en la construcció
de carreteres, que derivarà en noves vies de valorització i optimització dels materials de construcció, com
també al foment de la innovació i la transició cap a
l’economia circular.
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3.4. Innovació i digitalització com a
eines de creació de valor

3. Estudi de qualitat de compost generat
a partir de fraccions orgàniques residuals
termolitzades (2019-2020) (HIDROLI019)

4. Desenvolupament de noves mesures per a la valorització de lixiviats
(2019-2020) (LIXIVIATS)

5. PROJECTE TIRME 4.O. – Projecte de
planificació d’ordres de treball SAP

Desenvolupament d’una nova metodologia per al
tractament de FORM (fracció orgànica dels residus municipals), que permeti obtenir compost a
partir d'una matèria primera termolitzada (fracció
orgànica termolitzada) per aconseguir la valorització total del residu produït i obtenir la integració de dos processos de valorització material i
energètica (compostatge i termòlisi) potenciant
l’economia circular.

Recerca de noves vies de valorització de lixiviats,
a partir del seu tractament, i proporcionar així una
sortida sostenible als excedents perquè siguin
emprats amb diferents finalitats (elaboracions cendres cimentades, aigua de xarxa per a processos
secundaris interns, etc.).

Com a part de la millora en la gestió de les tasques
de manteniment i explotació (coordinació i informació entre departaments), a l'Oficina de Planificació
del Manteniment (OPM) hem engegat la primera
fase de la nova aplicació per a la localització de les
ordres de treball sobre plànols interactius.
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4 | EQUIP HUMÀ
Tirme està format per un equip humà de 296
persones, professionals amb una alta preparació i
qualificació, l'esforç i la professionalitat dels quals
han fet de la nostra empresa una companyia líder i
referent en el mercat de tractament de residus.
L’equip de persones que formen part de Tirme són els qui possibiliten els èxits de la companyia i la peça clau per al desenvolupament de totes les activitats i els nous projectes a l’illa
de Mallorca.
Per això, ens esforcem per assegurar que el tracte cap al nostre
equip estigui sempre a l'alçada de les exigències d'una societat
plural i moderna com és la nostra.
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4.1. Gestió del capital humà

Trets que caracteritzen
la nostra plantilla:

Impacte de la COVID-19 en el nostre equip

La nostra gestió de les persones

La situació d’excepcionalitat causada per la COVID-19, que
ha implicat la interrupció de l'activitat a gran part dels sectors econòmics de l'illa per la declaració de l'estat d'alarma,
també ha repercutit en la companyia. Per això, a Tirme ens
hem vist obligats a prendre tot un seguit de mesures en
matèria de gestió de recursos humans que s’han reflectit en
el nostre Pla Estratègic COVID-19.

Dins el nostre Pla de Recursos Humans, treballem per assegurar el compliment de les prioritats següents:
• Assegurar l’estabilitat en l’ocupació.
• Garantir una retribució justa.
• Facilitar mesures que permetin la conciliació de la
vida familiar i laboral.
• Impulsar un model d’empresa saludable i activitats
que contribueixin al desenvolupament personal
i professional.
• Garantir la igualtat d’oportunitats entre home i dona.

Des de l’inici de l’estat d’alarma, per tal d’adaptar-nos a la
nova situació, hem aplicat al nostre personal un Expedient
de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO) que ha implicat
la reducció de la jornada laboral de la majoria de la plantilla.
Tot i això, i malgrat totes aquestes dificultats, a Tirme hem
aconseguit durant aquest temps el nostre objectiu principal
de garantir a la població mallorquina la prestació d'un servei
essencial per a la ciutadania, el tractament i la gestió de
residus, que s'ha desenvolupat amb total normalitat. A més,
hem pogut dur a terme la prestació amb la cura i la protecció del nostre equip en tot moment.

46 anys de mitjana
d’edat.

97 % amb contracte
indefinit.

16,5 anys de mitjana
d'antiguitat a l'empresa.

Aquests objectius estan totalment alineats amb el nostre
ferm compromís de contribuir a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.
En concret, estem alineats amb els ODS següents a través
de diverses iniciatives que duem a terme en relació amb el
nostre compromís amb les persones:
:
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4.1. Gestió del capital humà
A més, les prioritats i les línies d’actuació principals en
matèria de Recursos Humans queden plasmades en el
Conveni Col·lectiu de Tirme, aprovat per al període 20192023, que consolida i amplia tant les condicions laborals
com els drets socials de la nostra plantilla.

A través del reconeixement de la categoria proactiva B+,
ens comprometem a desenvolupar uns processos d’identificació de les necessitats del personal de Tirme, un seguiment posterior de les mesures adoptades i unes auditories
finals per tal d’identificar-ne els punts de millora.

Aquest Conveni preveu noves fórmules organitzatives
més flexibles, que permeten una millor adaptació a les
necessitats del servei públic que prestem a la ciutadania,
ampliant igualment les ja nombroses mesures en matèria
de conciliació de la vida familiar i laboral.

A més, el certificat EFR valora els cinc plans d’actuació
que implementem a fi i efecte de garantir un tracte respectuós i coherent amb els valors de l'organització i els
principis d'una societat moderna i plural.

El nostre Conveni
Col·lectiu és un referent
en el sector tant per
les mesures socials
i de conciliació com
per les seves condicions econòmiques.

D’altra banda, a Tirme hem renovat el nostre Certificat
d’Empresa Familiarment Responsable (EFR) atorgat per la
Fundació Másfamilia, que certifica el disseny i la implantació de pràctiques responsables en relació amb la família, i
que ens ha permès ascendir a la categoria proactiva B+.
El Certificat d’Empresa Familiarment Responsable (EFR)
avala el nostre model organitzatiu, que aposta per la
flexibilitat, la conciliació de la vida laboral i personal,
la igualtat d'oportunitats i la inclusió dels col·lectius
més desafavorits.
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4.1. Gestió del capital humà
Els nostres cinc plans d’actuació
• Pla de Conciliació i igualtat, que regula el nostre
comportament com a empresa en matèria de
conciliació a través d’un Manual de Mesures
de Conciliació, que recull totes les mesures a
disposició del personal.

Tot això contribueix a assolir el nostre objectiu de fidelitzar
les persones de l’equip, una estratègia que la mateixa direcció considera clau per a la sostenibilitat social i econòmica
del nostre projecte empresarial.

La promoció de la
igualtat entre les
persones de Tirme
és una de les nostres
màximes i suposa
una font de valor per a
la companyia.

Pla de conciliació i igualtat

• Protocol de Prevenció de l’Assetjament, per definir,
prevenir i, si és el cas, actuar i eliminar les conductes que es puguin qualificar com d’assetjament
moral, sexual i/o per raó de gènere.

Aquest Pla s'emmarca en un procés de millora contínua
que duem a terme a Tirme, en línia amb la nostra preocupació constant per mantenir l’equilibri entre els interessos de
l’organització i la qualitat de vida de totes les persones que
la conformen.

• Pla d’Addiccions, per a la detecció de les addiccions
a l'entorn laboral de manera que permeti adoptar les
mesures adequades davant de conductes dependents o addictives.

En aquest Pla, establim les pautes d'implantació per a la
posada en marxa de mesures que donin resposta a necessitats detectades a l'organització per tal de millorar la
Conciliació Empresa-Persona-Família.

• Pla d'Integració de la Discapacitat i la Diversitat,
que presta atenció a les persones amb capacitats
diferents i al component de diversitat.

El Pla s’estructura al voltant de set eixos (objectius) que
agrupen alhora una sèrie de subeixos (metes) i accions que
serveixen com a indicadors per mesurar el nivell de conciliació i d'igualtat d'oportunitats i tracte entre dones i homes.

• Pla de Formació, a través del qual promovem el desenvolupament professional i personal de la plantilla.
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4.1. Gestió del capital humà
Així mateix, amb una major implantació del teletreball
durant el 2020 a causa de les circumstàncies especials
provocades per la pandèmia, també hem millorat la capacitat de conciliació de les més de 70 persones del nostre
equip que han pogut treballar en aquesta modalitat.
Finalment, també s’han produït cinc jubilacions a temps
parcial, una condició que també s’associa a una disponibilitat més gran de temps per afavorir la conciliació
laboral i personal.

Pla d'integració de la discapacitat i
la diversitat
Aquest Pla s’integra dins el procés que duem a terme per
afavorir la inclusió laboral de persones amb discapacitat.
El seu objectiu és reforçar l'ocupabilitat de totes les persones i ha estat elaborat per al període 2017-2020. De les
accions implementades, en destaquem les següents:
• Gestió de l’edat a través de la campanya de vigilància de la salut, amb l’assistència a formacions i la creació d’un grup de treball enfocat en
aquesta temàtica.
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• Impuls de contractació de serveis a centres especials d'ocupació i col·laboració amb fundacions
com ara Fundació Diagrama, Associació Espanyola
contra el Càncer (AECC), Palma Activa, Ajuntament
d’Inca, Asprom, CAEB Facilita, Educaclown, Sonrisa
Médica, Ilunion i Incorpora (Deixalles en Plantes de
Valoració Material).

Donem suport a la
inclusió laboral de totes
les persones a través
del nostre Pla d'integració de la discapacitat i
la diversitat.

• Realització d’entrevistes a les persones dins l’àmbit
d’aplicació d’aquest pla.
• Campanya recordatòria dels continguts d’aquest pla.
• Oferiment a la plantilla dels serveis de Coaching i
Servei d’Atenció a l’Empleat.
En línia amb el nostre objectiu d'impulsar la transformació digital, també hem continuat avançant en la digitalització dels recursos humans a través d’una eina informàtica que ens permet d’agilitzar la gestió dels processos, a
més de reforçar la comunicació i potenciar el creixement
empresarial. El 2020 també hem implantat una nova
eina, Work Meter, per al registre de la jornada laboral del
treballador a distància.
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4.2. Desenvolupament i
promoció del talent
Un dels principals compromisos que assumim amb les
persones del nostre equip, per tal d'afavorir el seu desenvolupament personal i professional, és l'impuls de la formació i la capacitació necessària a través de pràctiques
i mètodes segurs que els permetin seguir ampliant els
coneixements. Amb això, aconseguim que l'equip humà
exerceixi correctament la seva tasca, tot facilitant-li un
desenvolupament professional òptim i proporcionant-li la
informació i els mitjans necessaris per a l'exercici de les
seves activitats.

A través del nostre Pla de Formació i gràcies a una important campanya de comunicació interna i a les plataformes
emprades, tenim uns resultats de participació excel·lents
en les accions formatives que hem posat en marxa al llarg
del 2020.
A continuació, es mostren les dades globals de les accions
de formació realitzades el 2020. Si bé durant aquest any la
formació B-Learning, que combina classes presencials amb
activitat virtual, es va haver de cancel·lar com a conseqüència de la pandèmia, hem aconseguit mantenir unes xifres
similars a les d'anys anteriors gràcies a la formació en línia,
que ha repercutit a més en una reducció dels costos.
2017

2018

2019

2020

26
accions

24
accions

20
accions

21
accions

Hores assistència

7.306
hores

9.178
hores

9.906
hores

8.485
hores

Hores formació per persona

23,6
hores

29,2
hores

31,8
hores

28,67
hores

87.223 €

101.247 €

85.070 €

49.435 €

Altres accions formatives

Cost formació
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Arran de la pandèmia,
a Tirme adaptem la
nostra estratègia de
desenvolupament
professional a través
de l’aplicació d’un
sistema de formació
en línia accessible a
tota la plantilla.
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4.3. Seguretat i salut
A Tirme, el nostre compromís de garantir la seguretat i la
salut de les persones ha agafat més importància que mai
en el context de pandèmia que hem viscut el 2020. Per
això, hem dedicat tots els nostres esforços a la protecció
de la salut de l'equip, prenent les mesures adequades per
evitar qualsevol risc i garantint l'aplicació dels màxims
estàndards de qualitat, higiene i seguretat en tot moment.

• Lliurament de mascaretes higièniques i
gel desinfectant.

En el marc del nostre Pla Estratègic COVID-19, la prioritat
durant aquest temps ha estat dur a terme les actuacions necessàries per garantir la protecció i la seguretat
del personal de Tirme. Per això, adoptem les mesures
sanitàries següents:

• Implementació del teletreball als llocs en què ha estat possible, amb reunions telemàtiques constants
per garantir el funcionament de la nostra activitat.

• Formació al personal sobre els riscos associats a la
COVID-19.
• Lliurament d’Equips de Protecció Individual (EPI)
necessaris per a tot el personal.

• Aplicació de mesures de caràcter organitzatiu a la
plantilla, com ara l’establiment d’incorporacions i
horaris esglaonats, la reconfiguració dels entorns
de treball i el redisseny de les oficines.

Davant la pandèmia,
hem anteposat en tot
moment la seguretat
i la salut del personal,
peça fonamental per
dur a terme l'activitat
que desenvolupem,
declarada essencial.

• Gestió d’un sistema de torns aïllats per tal d’evitar
les aglomeracions de personal.
• Reforç de neteja i desinfecció contínua als llocs de
treball, els vehicles i la maquinària.
• Instal·lació de punts d’higiene en totes les nostres
zones comunes.
• Aplicació de protocols per a una correcta ventilació
dels espais.
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4.3. Seguretat i salut
• Ampliació de l’abast i la periodicitat de revisions en
equips de climatització i ventilació.
• Instal·lació de mampares protectores, amb atenció
especial als llocs on és difícil garantir el manteniment de la distància social.
• Publicació d’un Pla de Contingències enfront de
la COVID-19 per tal d’assegurar la higiene i salut
de les persones a l'entorn laboral, en què s'inclou
un protocol de neteja, desinfecció i protecció
laboral i personal.
Totes aquestes mesures s’han desenvolupat en coordinació
amb el Comitè de Seguretat i Salut Laboral, així com amb
els representants dels treballadors. Gràcies a la implantació
d'aquestes mesures, podem afirmar que la incidència de la
COVID-19 a la nostra organització ha estat baixa.

• Creació d’un nou Grup de Treball denominat
“Pla 0 accidents”, amb el qual s’assoleixen els
objectius següents:

•
•

Reducció dels accidents en un 50 % respecte
del 2017.
4 mesos a l’any amb zero accidents.

El nostre bon fer en
matèria de prevenció
de riscos laborals, ens
ha permès assolir la
certificació de Gestió
de la Seguretat i la Salut
al Treball conforme a la
norma ISO 45001.

Les línies d’actuació principals en les quals s’ha
centrat el nou Grup de Treball han estat:

•
•
•
•
•
•

Promoció de la salut i el benestar.
Homologació, coordinació, planificació, execució
i tancament.
Sensibilització/conscienciació.
Seguretat afectiva.
Cultura de l’anticipació.
Seguretat 4.0.

Com a part del nostre Pla Estratègic, mantenim com a
objectiu prioritari assolir els “Zero Accidents”. Per a això,
apliquem les mesures següents:
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4.3. Seguretat i salut
• Campanyes de conscienciació i sensibilització.
D’aquestes, en destaquem:

•

•

Instal·lació a les oficines d’un Comptador de
“dies sense accidents”, on aquests s’entenen
com els que donen lloc a baixa laboral. Pel que
fa a la resta de les instal·lacions, compartim la
informació a través de la nostra Intranet i fem comunicacions a tot el personal a través de la Unitat
de Comunicació.
Cada 90 dies sense accidents amb baixa oferim
cafè gratis per als nostres professionals fins que
es produeixi un nou accident amb baixa, moment
en què es reinicia el comptador.

• Gestió de l’edat: com a Empresa Saludable, l’any
2020 hem dut a terme les accions següents en
aquest àmbit:

•
•

Tractaments específics en la campanya de
reconeixements mèdics a 39 persones majors de
55 anys.
Mesures per afavorir els permisos retribuïts al
col·lectiu de treballadors majors de 55 anys.
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•

Taller específic “Age Management”, amb la finalitat que professionals sèniors i juniors treballin
conjuntament per destacar la part positiva de la
col·laboració i l'aprenentatge mutu.

Periòdicament fem
actuacions destinades
a promoure la cura de la
salut entre les persones
que formen part del
nostre equip.

• Lliçons Apreses: comuniquem els accidents i els
incidents produïts a la nostra intranet amb l'objectiu
que no es tornin a produir.
• Cartes d’Avís: enviem aquestes cartes a les persones que incompleixen els procediments i les
polítiques preventives o que han tingut accidents o
incidents per negligència o imprudència individual.
• Polítiques d'Empresa Saludable: destaquem les
iniciatives següents:

•

•

Servei d’Atenció a l’Empleat (SAE): oferim assistència psicològica laboral per facilitar la gestió de
problemàtiques relacionades amb l'organització
del treball i/o problemes d'índole personal.
Servei Intern de Coaching: proporcionem aquesta
eina de desenvolupament professional i personal.
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4.3. Seguretat i salut
•
•

Màquines de vending: incrementem l’oferta d’aliments saludables a les màquines expenedores de
les nostres oficines.
Formació virtual innovadora sobre hàbits de vida
saludable basada en l'entrenament bàsic de la
motricitat corporal per treballar sense dolor.

• Formació contínua: al llarg del 2020, hem fet 17
accions formatives en matèria de prevenció, amb
la dedicació de 2.855 hores de formació en línia a
través de la Plataforma Quirón, i més del 90 % de
les persones que hi han participat han aconseguit
superar amb èxit els cursos.
D'altra banda, com a conseqüència de la pandèmia, i en
línia amb el nostre Pla Estratègic COVID-19, durant el 2020
hem suspès tant les reunions amb les persones accidentades com els esmorzars amb la Direcció i les reunions
dels Responsables de Departament amb els seus directius.
Igualment, hem hagut de cancel·lar les accions formatives
presencials a la plantilla durant la Setmana de la Seguretat.
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En canvi, hem pogut dur a terme tot un seguit d'actuacions
destinades a la identificació de problemes de salut i l’avaluació d’intervencions preventives:

Una actuació preventiva
contribueix a mantenir
una vida saludable.

• Reconeixements mèdics: les dades del 2020 del
conjunt d'exploracions mèdiques i analítiques
practicades al personal s'han mantingut estables
respecte de l'any anterior.

•

En total, el 2020 hem fet 295 reconeixements
mèdics i 280 analítiques.

• Campanya específica de vacunació: amb l'objectiu
de vigilar i promoure la immunització de la població
adulta, especialment la població treballadora.

•

61 persones han rebut la vacuna antigripal o de
l’hepatitis A o B.
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4.3. Seguretat i salut
A més, disposem d’un Pla de Mobilitat Viària, que té la
finalitat de reduir els accidents de treball en l'àmbit laboral.
Entre les accions dutes a terme en relació amb aquesta
matèria, en destaquem les següents:
• Estudi d’accidentabilitat, per incrementar la seguretat dels usuaris de vehicles de l’empresa i
dels contractes.
• o Informació en seguretat viària a tota la plantilla
a través de la Unitat de Comunicació, tríptics o
fullets informatius.
• Implantació de GPS als vehicles d’empresa.
Este buen resultado se ha conseguido gracias a la estricta
implementación de nuestro Plan estratégico de medidas sanitarias asociadas a la COVID-19 y al riguroso cumplimiento
de la planificación en prevención adaptada a las necesidades de la empresa.

Evolució
d'accidents
25
17

15

10

6

2017

2018

2019

2020

20

15

10

5

0

Nº d’accidents

En total, el 2020 hem comptabilitzat sis accidents laborals,
dels quals cinc han requerit baixa i cap accident greu ni
malaltia professional.
Personal propi

2017

2018

2019

2020

Accidents lleus

17

15

10

6

Amb baixa

7

8

6

5

Sense baixa

10

7

4

1

0

0

0

0

Sin baja
Accidents
greus
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El 2020 hem registrat
el menor nombre
d'accidents dels darrers
cinc anys, amb l'afegit
que, en ser declarada
la nostra activitat com
a servei essencial
durant la pandèmia, les
nostres instal·lacions
no han aturat l’activitat.
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4.3. Seguretat i salut
Índexs d’accidentabilitat

Incidents

2017

2018

2019

2020

Índex de durada1

28,57

18,75

48,67

15,60

Índex de gravetat 2

0,36

0,27

0,55

0,14

Índex de freqüència 3

30,89

26,94

11,24

11,12

Índex d’incidència4

54,84

47,77

19,15

19,80

El nombre d’incidents del nostre personal ha disminuït
respecte d’anys anteriors, mentre que els incidents de
personal de contractes no han patit variacions en els
darrers tres anys.
2017

2018

2019

2020

Total incidents personal Tirme

10

11

21

18

Total incidents personal contractes

9

8

8

8

El 2020 hem reduït en
un 65 % els accidents
respecte del 2017
i durant 4 mesos
hem aconseguit el
nostre objectiu de
ZERO ACCIDENTS.

¹ Nre. jornades perdudes per accidents/accidents amb baixa
² (Nre. accidents amb o sense baixa/Nre. mitjà treballadors)*1.000
³ (Nre. jornades perdudes per accidents/Nre. hores treballades)*1.000
4 (Nre. accidents amb o sense baixa/Nre. hores treballades)*1.000.000
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4.4. Comunicació Interna
La comunicació amb el nostre equip, aquest any de
menor presencialitat i gran incertesa, ha estat fonamental i més important que mai. Per això, hem reforçat al
llarg de l'any els canals de comunicació, per assegurar
una interacció periòdica, transparent i bidireccional amb
la plantilla.
Mantenim diversos canals de comunicació per garantir la fluïdesa d'informació a totes dues direccions en
tot moment.
• ‘Dialoga amb’, trobades presencials amb la Direcció
i Prefectures 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, convocades periòdicament per explicar avenços en l’organització, objectius assolits i nous reptes.
• Enquestes, taulers d'anuncis i la resta de canals
(Canal Ètic, i Fundació Másfamilia, etc.).

TIRME

ÈTICA I GOBERNANÇA

• ‘Esmorzars amb la Direcció’, convocats per a
l’intercanvi d’informació entre la Direcció i la resta
de la plantilla.
• Reunions d’equip i grups de treball.

Ens preocupem per
donar gran protagonisme al nostre equip,
escoltant totes les
persones, i per entendre’n les necessitats i
expectatives per poder
actuar en conseqüència.

• Comitès d’empresa, com el de Seguretat i Salut,
Conciliació i Igualtat, i Formació i Comissió Paritària, convocats periòdicament o a demanda.
• Equips de millora, sistemes de participació per analitzar i impulsar millores en els processos treballant
en equip i impulsant la creativitat.
• Bústia de suggeriments, on la plantilla pot deixar les
seves propostes de millora.
Cada mes enviem un butlletí per donar a conèixer la
nostra contribució als ODS relacionant-los amb dies internacionals més rellevants al nostre sector i, així, difondre
les accions que es realitzen per assolir els Objectius
de Desenvolupament Sostenible dins de l'organització i
conscienciar sobre la seva importància a totes les persones que formen part de Tirme.
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5 | COMPROMÍS AMB LA SOCIETAT
A Tirme tenim el ferm propòsit de contribuir al progrés de la
nostra comunitat, ja que sentim que és la nostra responsabilitat
com a empresa.
Per a això, promovem iniciatives socials que ajudin a crear una societat més justa
i respectuosa amb el medi ambient, i col·laborem activament amb el teixit social
de Mallorca i participem en el seu desenvolupament.
En definitiva, cerquem contribuir al progrés de la comunitat que ens acull mitjançant la responsabilitat social i el suport a proveïdors locals.
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5.1. Suport a la comunitat local
Entenem el nostre compromís social com una oportunitat de
contribuir amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, especialment, en la consecució dels ODS següents:
• ODS 8. Ocupació digna i creixement econòmic, amb
el foment del desenvolupament econòmic i el progrés a la nostra comunitat.
• ODS 9. Innovació i Infraestructures, amb l'aportació
de solucions innovadores per oferir un servei òptim
a la població mallorquina.
• ODS 11. Ciutats i comunitats sostenibles, amb l’oferta d’un servei de qualitat per a un desenvolupament
municipal sostenible.

Les nostres línies d'acció social
Educació: accions formatives per fomentar
la justícia social i el creixement personal
dels joves.
Benestar social: actuacions per promoure la
integració laboral i l'emprenedoria entre col·lectius vulnerables i risc d'exclusió.
Acció humanitària : activitats solidàries per protegir la vida, la salut i el benestar en situacions
d’emergència.

• ODS 17. Aliances per assolir els objectius, amb la
creació de sinergies per aconseguir metes comunes en benefici de la comunitat.
La nostra estratègia social s'articula a través de diverses
iniciatives que tenen com a objectiu comú donar suport
als col·lectius més desafavorits a través de l'impuls de
l'educació i la formació, la creació d'ocupació i el progrés
social i econòmic.
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5.1. Suport a la comunitat local
El 2020 hem dut a terme una sèrie d'iniciatives solidàries,
entre les quals destaquem les mesures d'acció social següents en diferents àmbits:

Acció humanitària local
• Suport al col·lectiu sanitari: des del moment que

tària provocada per la COVID-19 i fomentar alhora la
producció i el consum de productes de Km0.
Hem fet una donació total de 30.000 euros a tres entitats sense ànim de lucre amb l'objectiu de contribuir
a l'adquisició d'aliments per a famílies necessitades
de l'illa.

Al llarg del 2020, ens
hem esforçat més que
mai a donar suport
a entitats socials de
naturalesa diferent que
han necessitat la nostra
ajuda i col·laboració.

va irrompre la pandèmia a les nostres vides, a Tirme
hem estat conscients del gran sacrifici que han fet
els professionals sanitaris per contenir els efectes
devastadors de la COVID-19.
Hem procedit al lliurament a l’Hospital Universitari de
Son Espases de 300 granotes de protecció biològica i 1.500 mascaretes tipus FFP3, equipament
imprescindible per als professionals sanitaris en els
moments de més pressió sobre el sistema públic
de salut.

• Conveni entre agricultors i ONG dedicades a la
distribució d'aliments: en línia amb el nostre compromís social de donar suport als col·lectius més
vulnerables, a Tirme hem impulsat una iniciativa en
col·laboració amb les ONG Banc d'Aliments, Mallorca Sense Fam i Cáritas, i les cooperatives agràries
Agromallorca, Es Merca i Son March. L'objectiu
d'aquesta aliança és pal·liar la precarietat alimen-
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A més, hem posat a disposició de les cooperatives
agràries, que faciliten la logística per a la recollida
d'aliments, el compost generat a través de la fracció
orgànica seleccionada a les llars i activitats econòmiques de l'illa, i hem tancat així el cercle productiu del
sector agroalimentari.
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5.1. Suport a la comunitat local
D’aquesta manera, a través d’aliances estratègiques amb
organitzacions no governamentals, sector privat i societat
civil contribuïm a la consecució de l'ODS 17 per assolir
aquestes metes comunes.

• Save the Med: donem suport a l'organització a
través d'un ampli espai de col·laboració que contribueix al compliment dels objectius de Save The
Med per la importància que representa aquesta
entitat per a la preservació de mars i oceans.

Col·laborem amb
diverses entitats, tant
públiques com privades,
per assolir objectius
comuns que generin
un impacte positiu a la
nostra societat.

Promoció de l'esport per a la inclusió
social i la salut
• Col·laboració amb l’entitat esportiva PALMA
esports: en el marc de les nostres polítiques de

Educació i conscienciació ambiental
• Acord de Col·laboració amb la Granja Escola
Jovent: acord amb el nostre compromís amb el
medi ambient i la societat balear, un any més hem
renovat l'Acord de Col·laboració amb la Granja Escola Jovent per tal de patrocinar les activitats ambientals que es duen a terme en aquesta granja.
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RSC i en línia amb els ODS 1, 3 i 17, hem signat
un acord de col·laboració amb l'entitat esportiva
PALMA esports. L'objectiu de la col·laboració és
promoure, divulgar i donar suport econòmic al
programa d'integració social, a través de l'esport, de
la població infantil de la ciutat de Palma en situació
de pobresa o risc d'exclusió. Aquest programa persegueix becar els infants perquè s'adhereixin a les
escoles esportives de Palma i que triïn la modalitat
esportiva que vulguin practicar.

• Renovació dels acords de patrocini amb els
equips de futbol base de les poblacions properes
a les instal·lacions de S'Indioteria (Recreativo la
Victoria), Palmanyola, Bunyola i Son Sardina.

GESTIÓ AMBIENTAL
75

PERSONES

SOCIETAT

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT | 2020

5.1. Suport a la comunitat local
Foment de l’ocupació
• Acord amb la Fundació Deixalles, el projecte,
que es desenvolupa des de l'any 2002, està destinat
a donar suport a col·lectius en risc d'exclusió social.
Durant el 2020 hem impartit un curs de formació
amb pràctiques per ocupar llocs de treball a la planta de selecció d’envasos lleugers, amb la concertació de 12 nous contractes d’inserció. A més, hem
posat un èmfasi especial a millorar les mesures de
prevenció de riscos laborals d'aquests col·lectius.

• Col·laboració en la jornada de la CAEB “Sostenibilitat, Salut Empresarial i Competitivitat”,
participació en una jornada de treball duta a terme
a la Confederació d'Associacions Empresarials de
Balears (CAEB) amb el patrocini de Tirme, que ha
abordat el valor del lideratge empresarial basat en
l'excel·lència i la responsabilitat social.

L’acord amb la Fundació
Deixalles és un projecte
de cooperació que
constitueix una referència a escala estatal de
bones pràctiques en
matèria de responsabilitat social i inserció
laboral, que ha permès
fins ara la incorporació
al mercat laboral de
prop de 1.000 persones.

• Contracte amb l'empresa ARCA, la missió del
qual és la inserció sociolaboral de col·lectius sensibles d'exclusió del mercat laboral, per fer tasques
de triatge i manteniment a la PVE i PPE. Amb
aquesta mesura durant el 2020 s'han incorporat al
mercat laboral 16 persones.

• Contracte amb l'empresa Ilunion del Grup
ONCE, per prestar el servei de subministrament i
de manteniment de la roba laboral del personal de
Tirme. Aquest contracte ha suposat la incorporació
de 4 persones a aquests llocs de treball.

TIRME

ÈTICA I GOBERNANÇA

GESTIÓ AMBIENTAL
76

PERSONES

SOCIETAT

MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT | 2020

5.1. Suport a la comunitat local
D'altra banda, com a conseqüència de la pandèmia ens vam
veure obligats a suspendre les Campanyes de Donació de
Sang, en les quals col·laborem des del 2004 amb la Germandat de Donants de Sang.
També en el cas dels patrocinis que portem a terme
habitualment s'han produït algunes alternacions a conseqüència de la pandèmia. En concret, hem col·laborat amb
determinades associacions empresarials, socials o ambientals que s'han identificat com a necessàries en aquest
any tan atípic.
.

Principals patrocinis
• Ambientales: Fundació Natura Parc, Granja Escola
Jovent, Balears sense Plàstics amb “Save the Med”
i Palma Aquarium.

Junts aconseguim
avançar cap al desenvolupament de la societat
que desitgem, generant
prosperitat i vetllant
alhora per la conservació de l'entorn.

• Empresarials: Associació per al Progrés de la
Direcció (APD), Confederació d'Associacions Empresarials de Balears (CAEB), Cercle d'Economia,
participant a l'edició del 25è aniversari, Fundació
Impulsa i Associació Empresarial de Valorització
Energètica d'RSU, (AEVERSU).

• Col·legis professionals: Col·legi Oficial de
Químics (Premis Sant Albert + Quimibal) i Col·legi
Oficial de Metges.

• Solidaris: Sonrisa Médica, Palmaesports, Banc
d’aliments, Mallorca sense fam i Cáritas Mallorca.
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5.2. Comunicació externa
Com a empresa concessionària d’un servei públic, a
Tirme ens comprometem a assegurar la transparència i
el rigor en la comunicació de les nostres actuacions, divulgant entre els nostres grups d’interès, de forma clara,
responsable i accessible, la informació sobre la companyia i les activitats que fem.
Per això, ens centrem a participar juntament amb els
nostres grups d’interès en diverses iniciatives que en
permetin la involucració i la participació en els diferents
compromisos i projectes que duem a terme, especialment en matèria d’acció social i de medi ambient.

ca, Proveïdors, Ciutadania i Veïns. Entre les accions de
comunicació realitzades, destaquem el coneixement del
canal ètic, les comunicacions periòdiques a les xarxes
socials, el nostre web corporatiu i la difusió de la nostra
Memòria de Sostenibilitat.

Ser transparents i
rigorosos és una
cosa que caracteritza
Tirme des dels inicis i
que continuem reforçant contínuament.

Aquest any, la principal fita aconseguida en aquesta
matèria és la consecució del premi Onda Cero Mallorca
pel nostre projecte de Responsabilitat Social Corporativa
“Hotels Circulars”.

Cal assenyalar que, si bé hem complert amb gran part
dels Objectius marcats al Pla de Comunicació Extern
per al 2020, en assolir un percentatge del 62 %, les
nostres accions comunicatives s’han vist afectades
per la pandèmia, un cop algunes han estat cancel·lades
o posposades.
En concret, podem afirmar que hem acomplert el 100%
dels nostres objectius pel que fa al Pla de Comunicació
Extern amb els grups d’interès següents: Consell d’Administració, Empreses Participades, Consell de Mallor-
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5.2. Comunicació externa
• Publireportatges: al llarg del 2020, vam dur a
terme el desenvolupament de set publireportatges
que van ser publicats a diferents mitjans de premsa
locals amb l'objectiu de donar a conèixer la nostra
activitat i conscienciar sobre la importància de
protegir el medi ambient.

•

"Responsabilitat Social Corporativa", Diari
de Mallorca.

•

"El reciclatge necessita LA TEVA col·laboració",
Diari de Mallorca.

•

"Dia Mundial de l'Aigua", Diari de Mallorca.

•

"TIRME ha garantit el tractament dels residus de
Mallorca durant la crisi sanitària", Diario de Mallorca i Última Hora.

•

"Día Mundial del Medio Ambiente", Diari de Mallorca i Última Hora.

•

"TIRME compromès amb la Sostenibilitat", Última
Hora.

•

"Especial Reciclatge", Diari de Mallorca.

TIRME
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• Conferències i congressos: participem en
diferents fòrums i conferències organitzats per
diversos mitjans de premsa locals i la Universitat de
les Illes Balears amb l'objectiu d'impulsar la sostenibilitat corporativa, les pràctiques empresarials
responsables i l'economia circular.

•

Fòrum de Responsabilitat Social Corporativa
“RSC. Ara, més que mai, exigència”, Club d’Opinió
del Diari de Mallorca.

•

Seminari sobre bones pràctiques en la gestió de
residus i el turisme sostenible – “Circularitat i
Turisme”: Circularidad y Turismo.

•

Responsabilitat Social Corporativa. “Una aposta
ineludible”, Club d’Opinió del Diari de Mallorca.

•

Gala de Premis d’Onda Cero, Onda Cero.

•

Jornada “Sostenibilitat, Salut Empresarial i Competitivitat” – Les ODS en la planificació estratègica de TIRME, CAEB.

•

Què feim els químics a TIRME?, Departament de
Química de la UIB.
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5.2. Comunicació externa
• Visites a les nostres instal·lacions: el 2020, per

• Lloc web: treballem en la millora dels continguts

efecte de la pandèmia, s'han reduït significativament el nombre de visites a les nostres instal·lacions, amb un total de 2.759.

del nostre lloc web per donar més visibilitat a les
actuacions que duem a terme i oferir informació
accessible i propera a la ciutadania. L'objectiu és
aconseguir disposar del nou web per al 2021.

• Xarxes socials: el 2020, continua creixent el
nombre de seguidors que tenim en xarxes socials,
cosa que consolida la nostra presència a través de
missatges, campanyes de comunicació sobre la
COVID-19 i vídeos interns.

Visites a la nostra pàgina web

40.000

Seguidors de les nostres xarxes socials

10.000

27.050

34.135

35.395

28.066

2017

2018

2019

2020

35.000

12.000
11.000

Mantenim el contacte
amb la societat a través
de les diferents vies de
comunicació que tenim
a l’abast per informar
i comunicar tot el que
sigui rellevant.

30.000
6.737

8.039

8.431

9.446

9.000

25.000
20.000

8.000

15.000

7.000
6.000

10.000

5.000

0

4.000
3.000

Nº Visites a la nostra pàgina web

2.000
1.000
0

2017

2018

2019

2020

Nº Seguidors xarxes socials
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5.3. Cadena de subministrament
responsable
Apostem per una gestió integral de la cadena de subministrament amb l'objectiu de garantir un model de negoci
responsable i sostenible. Per això, ens assegurem que
els nostres proveïdors assumeixin com a propis els compromisos de Tirme en matèria de sostenibilitat, incloent
criteris ambientals, socials i de bon govern en la seva
gestió empresarial.
Així, l’activitat de compres constitueix una de les nostres
funcions clau a l’empresa, garantim alhora la continuïtat
dels processos productius i treballem per reduir el cost
de tractament dels residus en la societat mallorquina.

desinfecció com ara el rentat de mans, la identificació
dels col·lectius de risc, l’adopció de mesures de desinfecció a les seves instal·lacions o la prohibició d’entrada a
algunes de les nostres instal·lacions.

Per tal de vetllar per
la seguretat i la salut
també dels nostres
proveïdors, hem
desenvolupat un Pla
de Contingències
del coronavirus.

D'altra banda, el descens del volum de residus gestionats
durant aquest any ha donat lloc a un consum menor de
reactius i consumibles de procés, cosa que suposa una
reducció de la despesa en proveïdors.

Aquest any, atesa la situació de pandèmia causada per
la COVID-19, a Tirme hem implementat un Pla de Contingències del coronavirus per als nostres proveïdors,
que inclou tot un seguit de mesures obligatòries en
consonància amb les recomanacions de les autoritats
sanitàries i que es troben recollides en la nostra planificació estratègica COVID-19.
De les accions requerides als nostres proveïdors, destaquem l’adopció de determinades mesures d'higiene i de
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5.3. Cadena de subministrament
responsable
Principis de la nostra Política de Compres

Transparència, amb el manteniment de tots
els documents i registres del procés de
compra i amb la disposició del contractes
de subministrament deguts.

Compliment estricte de la normativa vigent.

Qualitat del subministrament, per garantir
un impacte ambiental mínim i preservar la
seguretat i salut dels treballadors i de la
societat en general.

Compliment de criteris de necessitat, idoneïtat i eficiència.

Aplicació de criteris de sostenibilitat,
concurrència, objectivitat, professionalitat i
igualtat d’oportunitats.

Elecció de proveïdors amb una funció social i proximitat geogràfica a les activitats
de Tirme.

TIRME
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Compliment de la Guia de Compra Responsable de Tirme.

A Tirme, disposem
d’una Política de
Compra Responsable,
en la qual reflectim el
nostre compromís amb
la implantació de bones
pràctiques ambientals i
socials, assegurant un
consum més responsable i sostenible de
tota la nostra cadena
de valor.

Prohibició de clàusules abusives o contràries a la bona fe.

Compliment de criteris d’igualtat, integritat,
confidencialitat, honestedat i transparència.

Manteniment d’acords a llarg termini, per
assegurar la qualitat dels productes i dels
serveis i els terminis de lliurament.

Compliment dels procediments i les instruccions tècniques de Compres que
siguin d’aplicació.
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5.3. Cadena de subministrament
responsable
La nostra guia de compra responsable
Compra Verda
•
•
•
•
•

Compra Social

Reduir el consum de recursos naturals.
Fer servir productes més eficients energèticament i que causin menys contaminació.
Minimitzar l’impacte ambiental.
Impulsar l’economia circular.
Adquirir productes de proximitat.

•
•
•
•
•

Afavorir la igualtat d'oportunitats.
Impulsar la Responsabilitat Social Corporativa.
Promoure la integració laboral de persones
en risc d'exclusió.
Fomentar empreses d’economia social i pimes.
Invertir en formació, promoció i conciliació.

A Tirme, tenim
implantat un sistema
d’homologació i
avaluació de proveïdors
que tenen com a
objectiu comprovar que
aquests compleixen
amb les especificacions
sol·licitades.

Compra Ètica
•
•
•
•
•

Respectar les condicions laborals i els drets
dels treballadors.
Lluitar contra la corrupció.
Garantir unes condicions laborals dignes.
Prevenir l’explotació infantil i el treball forçat.
Respectar els drets humans.
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5.3. Cadena de subministrament
responsable
Procediment de compres

Compres a proveïdors locals (%)

Per assegurar el compliment dels principis i objectius
de Tirme en matèria de contractació de proveïdors, ens
regim per:
• La nostra Política de Compra Responsable.
• Un document marc que estableix les Condicions
Generals de Compres d’Obres i Serveis.
• Les normes definides en el Procediment de Compres.
• El procés d’autoritzacions de compres.

TIRME
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55%

61%

58%

62%

63%

2016

2017

2018

2019

2020

Un 63% de la nostra
facturació a proveïdors correspon a
proveïdors locals.

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Hem augmentat el nostre cost en proveïdors locals, ja que
hem tingut més en compte que mai el suport a l’economia
local arran de la crisi econòmica causada per la pandèmia.
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En un any tan difícil com el 2020, volem reiterar més que mai el
nostre compromís ferm amb la sostenibilitat i la lluita contra el
canvi climàtic, que tractem de reflectir diàriament en les nostres
actuacions, amb l'objectiu de proporcionar una gestió òptima
dels residus a la societat mallorquina.
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TAULA GRI
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Indicador GRI Standards

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. Coneix-nos

102-4

Ubicació de les operacions

1.1. Coneix-nos

102-5

Propietat i forma jurídica

1.2. Estratègia corporativa

102-6

Mercats servits

1.1. Coneix-nos

102-7

Grandària de l'organització

4.1. El nostre impacte en xifres

102-8

Informació sobre empleats i altres treballadors

3.1. Gestió del capital humà

102-9

Cadena de subministrament

5.3. Cadena de subministrament responsable

102-12

Iniciatives externes

1.2. Estratègia corporativa
Estratègia

102-14

Declaració d'alts executius responsables de la presa de decisions

Carta del Director General

102-15

Principals impactes, riscos i oportunitats

Carta del Director General
1.2. Estratègia corporativa
Ética i integritat

102-16

Valors, principis, estàndards i normes de conducta

1.3. Misió, visió i valors

102-17

Mecanismes d'assessorament i preocupacions ètiques

2.2. Ètica i compliment normatiu

Governança
102-18

Estructura de governança

2.2. Estructura de govern

102-21

Consulta a grups d'interès sobre temes econòmics, ambientals i socials

1.5. Relació amb grups d’interès
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Indicador GRI Standards

Localització / Resposta directa

Descripció
Participació dels grups d'interès

102-40

Llista de grups d'interès

1.5. Relació amb grups d’interès

102-42

Identificació i selecció de grups d’interès

1.5. Relació amb grups d’interès

102-43

Enfocament per a la participació dels grups d'interès

1.5. Relació amb grups d’interès

Pràctiques per a l'elaboració d'informes
102-50

Període objecte de l'informe

1 gener - 31 desembre 2020

102-51

Data del darrer informe

2019

102-52

Cicle d'elaboració d'informes

Anual

102-53

Punt de contacte per a preguntes sobre l'informe

Aina Canaleta: acanaleta@tirme.com

102-54

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

1.5. Relació amb grups d’interès

102-55

Índex de continguts GRI

Taula GRI

102-56

Verificació externa

Aquesta Memòria de Sostenibilitat 2020 no ha estat
verificada externament

GESTIÓ
103-2

L’enfocament de gestió i els seus components

2.1. Estructura de govern

103-3

Avaluació de l’enfocament de gestió

2.1. Estructura de govern

ECONÒMIC
201-1

Valor econòmic directe generat i distribuït

1.4. El nostre impacte en xifres

ADQUISICIÓ
204-1

TIRME

Proporció de despesa en proveïdors locals
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Localització / Resposta directa

Descripció

Indicador GRI Standards

301 MATERIALS
301-1

Materials emprats per pes o volum

3.1. Economía circular

301-2

Insums reciclats

3.1. Economía circular

301-3

Productes reutilitzats i materials d'envasament

3.1. Economía circular

302 ENERGIA
302-1

Consum energètic dins de l'organització

3.3. Canvi climàtic

302-3

Intensitat energètica

3.3. Canvi climàtic

302-4

Reducció del consum energètic

3.3. Canvi climàtic

302-5

Reducció dels requeriments energètics de productes i serveis

3.3. Canvi climàtic

303 AIGUA
303-1

Extracció d'aigua per font

3.3. Canvi climàtic

303-3

Aigua reciclada i reutilitzada

3.3. Canvi climàtic

304 BIODIVERSITAT
304-3

Hàbitats protegits o restaurats

3.2. Reducció de la contaminació i protecció de la biodiversitat

305 EMISSIONS
305-1

Emissions directes de GEH (abast 1)

3.3. Canvi climàtic

305-2

Emissions indirectes de GEH (abast 2)

3.3. Canvi climàtic

305-3

Altres emissions indirectes de GEH (abast 3)

3.3. Canvi climàtic

305-4

IIntensitat de les emissions de GEH

3.3. Canvi climàtic

305-5

Reducció de les emissions de GEH

3.3. Canvi climàtic

305-7

Òxids de nitrogen (NOx), òxids de sofre (SOx) i altres
emissions significatives a l'aire

3.2. Reducció de la contaminació i protecció de la biodiversitat
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Localització / Resposta directa

Descripció

Indicador GRI Standards

306 EFLUENTS I RESIDUS
306-2

Residus per tipus i mètode d'eliminació

3.1. Economia circular

306-3

Vessaments significatius

No es van produir vessaments significatius el 2020

306-4

Transport de residus perillosos

3.1. Economia circular

307 COMPLIMENT AMBIENTAL
307-1

Incompliment de la legislació i normativa ambiental

No s'han rebut multes significatives el 2020

308 AVALUACIÓ AMBIENTAL DE PROVEÏDORS
308-2

Impactes ambientals negatius a la cadena de subministrament
i mesures preses

Cap proveïdor no ha estat identificat com a proveïdor amb impactes
ambientals negatius significatius potencials ni reals un cop avaluat

401 OCUPACIÓ
401-2

Beneficis per als empleats a temps complet que no es donen als
empleats a temps parcial o temporals

4.1. Gestió del capital humà

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
accident laboral o malaltia professional

4.3. Seguretat i salut

404 FORMACIÓ I ENSENYAMENT
404-1

Mitjana d'hores de formació a l'any per empleat

4.2.Desenvolupament i promoció del talen

404-2

Programes per millorar les aptituds dels empleats
i programes d’ajuda a la transició

4.2.Desenvolupament i promoció del talen

405 DIVERSITAT I IGUALTAT D'OPORTUNITATS
405-1

TIRME

Diversitat en òrgans de govern i empleats
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4.1. Gestió del capital humà
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Localització / Resposta directa

Descripció

Indicador GRI Standards

406 NO DISCRIMINACIÓ
406-1

Casos de discriminació i accions correctives escomeses

Cap

413 COMUNITATS LOCALS
413-1

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

5.1. Donem suport a la comunitat local

413-2

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

3.2. Reducció de la contaminació i protecció de la biodiversitat

414 AVALUACIÓ SOCIAL DELS PROVEÏDORS
414-1

Nous proveïdors que han passat filtres de selecció segons
els criteris socials

100%

417 MÀRQUETING I ETIQUETATGE
417-1

Requeriments per a la informació i l'etiquetatge de
productes i serveis

5.2. 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

TIRME

Incompliment de les lleis i normatives en els àmbits social i econòmic
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Dissenyat per:

