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Carta del Director General
És imperatiu i urgent. No tenim més temps, de fet, ja arribem tard a molts dels nostres deures. El desenvolupament de la nostra civilització ha portat a la
Terra més enllà dels seus límits físics en pèrdua de biodiversitat, nitrificació dels oceans o canvi climàtic. I quelcom substancial ha canviat en els darrers
anys: ara ho sabem. Per això, tots els éssers humans, institucions i empreses tenim l‟obligació (moral i de supervivència pura) d‟intentar revertir o, si més
no, reduir, els efectes nocius que la nostra activitat està ocasionant en el medi ambient.
En aquest context, el 2017 hem fet a TIRME la reflexió i el replantejament estratègic que hem començat a desenvolupar ja el 2018. Si la sostenibilitat s‟ha
d‟imposar a l‟agenda de qualsevol empresa, molt més en aquella la missió de la qual és, precisament, la defensa del medi ambient a través de la gestió dels
seus recursos/residus. És per aquest motiu que hem plantejat una estratègia i una organització orientada vers la generació d‟una economia circular dins i
fora de l‟organització, amb el propòsit d‟esdevenir un catalitzador i un facilitador dels esforços que ja realitzen empreses i institucions per tenir una Mallorca
més verda, més circular i més sostenible. Per això, ens hem basat en el model dels ODS de l‟ONU, desenvolupant aquells aspectes que ens són propis,
derivats del contracte i del servei que prestem al Consell de Mallorca i a la societat mallorquina, i hem donat rellevància a l‟ODS 17, buscant aliances que
ens ajudin a implementar al més aviat possible una economia més circular.

Dins la jerarquia de tractament de residus, hem aconseguit, un any més, mantenir l‟abocament zero a l‟illa, i
el creixement sensible del reciclatge respecte de la valorització energètica, a la recerca de l‟objectiu del
50% de reciclatge per a l‟any 2020, el qual mereix tot el nostre saber fer i esforç. Per això, és més important
que mai treballar en la confiança de la població, que és la veritable artífex del reciclatge, separant els
residus a casa o a la feina, perquè sigui conscient de la correcta transformació que es fa d‟aquests residus,
del seu ús posterior i dels seus clars beneficis per al medi ambient. Tant en l‟àmbit local com global.
Centrant-nos no només en allò que fem, sinó en el com ho fem, i seguint la nostra cultura d‟assegurament
de la qualitat i de bon govern corporatiu, aquest any hem estat la primera empresa de les Balears en aplicar
i certificar el model de Compliance legal, aportant major seguretat i transparència a les nostres gestions.
Finalment, m‟agradaria reivindicar l‟objectiu de millora contínua i excel·lència que ens empeny a tots els qui
participem en aquesta organització, operant, mantenint, controlant, gestionant, desenvolupant noves
iniciatives o comunicant-nos amb la resta del món. Una empresa és el que en fan les persones que té al
darrera, i aquí vull incloure no només la família TIRME que duem a terme la nostra tasca amb orgull, sinó
tots els grups de persones amigues que col·laboreu amb nosaltres, aportant-nos il·lusió i idees per tal
d‟acomplir la nostra missió.

Complim 25 anys i en volem 25 més, seguim…
Rafael Guinea, Director General de TIRME
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“

Vivim
en el mateix món
que tu”

TIRME, una
organització
sostenible

Sandro Vizcaíno
Compres
17 anys a TIRME
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TIRME, una organització sostenible
Qui som
La nostra història
Al 1992, mitjançant concurs públic, el Consell de Mallorca va concedir a TIRME la gestió de residus descrita al Pla Director Sectorial per a la Gestió dels
Residus Urbans de l‟illa de Mallorca. El nostre servei ha anat evolucionat any rere any, executant tres plans de gestió de residus, que ens han permès
demostrar la nostra capacitat d'adaptar-nos a les necessitats de la comunitat mallorquina i a anticipar-nos a les tendències al nostre sector.

1992 – inici d'una història
d'èxit

El nostre ADN: economia circular

+
Adaptació a les
necessitats

+
53 municipis de
Mallorca

No existeixen UNA
residus sinó ORGANITZACIÓ
recursos que han
SOSTENIBLE
de ser aprofitats • Responsabilitat

+
25 anys de servei

+

•
•
•

•

Transparència
Servei eficient
Minimització de l'impacte
ambiental
Foment del desenvolupament del
teixit local

Estem orgullosos d'aportar la nostra contribució per aconseguir
que Mallorca sigui una illa a l'avantguarda en l'àmbit de la
gestió de residus i en la reutilització i valorització dels recursos,
col·locant-la en una bona posició pel que fa al Pla d'Acció de la
Unió Europea per a l'economia circular i com a referent a
nivell europeu i internacional.
L'economia circular és l'objectiu clau del Pla estratègic 20182020. En línia amb aquest objectiu, TIRME ha creat dins de
l'organització la seva pròpia Oficina d'Economia
Circular i Desenvolupament Sostenible.
Aquesta oficina té com a objectiu actuar com a impulsor de la
transició d'una economia lineal que segueix les fases de
produir, utilitzar i rebutjar cap a una economia circular. Amb
aquest canvi, es pretén que els productes, components i
recursos puguin continuar sent útils al llarg del temps buscant
eliminar o retardar al màxim l'última fase on es rebutgen.

Celebració amb els Grups
d'Interès
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TIRME, una organització sostenible
La nostra Missió, Visió i Valors
El model de TIRME es basa en els valors de Responsabilitat i Transparència. En aquest sentit, fem pública la nostra Memòria de sostenibilitat per aproparnos cada vegada més als nostres Grups d'Interès i seguir reforçant la transparència de TIRME amb la comunitat local. La nostra prioritat és contribuir al
benestar social i millorar la qualitat de vida de la comunitat, oferint un servei eficient, minimitzant l'impacte mediambiental dels nostres serveis i fomentant el
desenvolupament del teixit local.

Gestionar residus de manera sostenible, transformant-los
en recursos que generin valor i repercuteixin en una
major qualitat de vida de la ciutadania i visitants de
Mallorca, a través d'un tractament mediambiental òptim,
en eficiència i en costos.
5
4

Missió
1

Ser un referent en sostenibilitat i liderar
el posicionament de Mallorca com a illa
amb el model d'economia circular més
desenvolupat del món.

Respecte a les persones i al
medi ambient

Visió

Valors

Excel·lència
Honestedat i transparència

Treball en equip
6

Innovació
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TIRME, una organització sostenible

El Model de Negoci

37% residus preparats
per reciclar/valoritzar

De la mà de 312
proveïdors locals

709.510 tones de
residus tractats al 2017

49 anys de
concessió
(1992-2041)

Recollida de
residus (fora
de la gestió
de TIRME)

Transport i
distribució de les
plantes de
transferència i
gestió

Gestió de residus
(planta de
transferència i
gestió)

63% residus portats a
valorització energètica

Venda i
valorització de
subproductes
Gestió de la
concessió

10.307 visites a les
instal·lacions al 2017

Educació i
conscienciació
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“

Vivim
en el mateix món
que tu”

Model de
govern

Nieves Rueda
Secretaria de Direcció
15 anys a TIRME
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Model de govern
Estructura de Govern

TIRME va ser constituïda l‟any 1992 sota la forma
societària d'Agrupació d'Interès Econòmic i aquell mateix
any es va transformar en Societat Anònima.
L'estructura de govern corporatiu està formada pels
òrgans necessaris per a garantir un govern que aporti
valor a la companyia i que segueixi les millors pràctiques
de govern corporatiu aplicables al nostre negoci.

Per això, els òrgans de govern de TIRME estan
encapçalats
per
un
Consell
d'Administració
experimentat i compromès amb el model de negoci.

RELACIÓ AMB ACCIONISTES
Durant el primer semestre de cada exercici se celebra la Junta d'Accionistes, en la qual s'aproven els comptes anuals, així com
l'aplicació del resultat i la gestió realitzada pels administrats de la Societat. Així mateix, a la Junta General celebrada al juny de 2017
es van modificar els Estatuts Socials per ampliar a 4 anys el termini de durada del càrrec de conseller i es va procedir a la reelecció
dels membres del Consell d'Administració.
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Model de govern
Estructura de Govern
CONSELL D'ADMINISTRACIÓ
L‟any 2017 s'ha dut a terme la reelecció de tots els membres del Consell.
Al tancament de l‟exercici 2017, el Consell està format per 8 consellers dominicals amb
experiència en el sector que reflecteixen l'estructura accionarial de TIRME: 4 consellers
provenen d'Urbaser, 2 de FCC i 2 més d'Iberdrola.
Les responsabilitats del Consell venen definides als Estatuts de TIRME i,
addicionalment, es disposa d'un Reglament i d'un Manual de normes generals de
l'empresa, aprovats al setembre de 2011.
Segons aquests documents interns, el Consell ha de reunir-se periòdicament. S‟han fet
11 reunions anuals durant el 2017 (una al mes excepte a l'agost), per analitzar l'evolució
de l'organització.
Tal com s'estableix als Estatuts de TIRME, els consellers no perceben retribucions pel
fet de ser membres del Consell d'Administració. En el cas del personal directiu, és el
Consell d'Administració qui aprova les condicions retributives.

COMITÈS PROPIS
Addicionalment al Consell d'Administració, TIRME compta amb els comitès executius
següents: el Comitè Tècnic, el Comitè Jurídic i el Comitè Financer, que estan
integrats per representants dels diferents accionistes.
Els Comitès es reuneixen per convocatòria del Director General, segons requeriments del
Consell d'Administració. A l'exercici 2017, el Comitè Tècnic es va reunir dues vegades i el
Comitè Financer una. Es mantenen, a més, de manera habitual, reunions no presencials
via teleconferència.
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2017 d'un cop
d'ull

“

Ens agrada i
ens preocupa el mateix
que a tu”
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2017 d'un cop d'ull

Una plantilla
de 312
persones
96% amb
contractes
indefinits

Evolució cost
tarifa de
tractament de
RU
-4%

550 controls
ambientals
(aprox. 15.900
paràmetres
analitzats)

7.306 hores de
formació el 2017

0 accidents
greus (20132017)

10.307 visites
rebudes l‟any
2017

Servei a 53
municipis de
Mallorca i
709.510 t de
residus tractats

71 % cobertura
processos
d'Avaluació de
l„acompliment

Prestació de
servei
24 hores al dia
365 dies a l‟any

Total
inversió
reconeguda
484.301.247 €

3,8% de la
plantilla pròpia
amb diversitat
funcional

Reciclatge i
valorització
100% residus
totals tractats

Xifra de negoci
108,9 milions €

TIRME
celebra 25
anys
d'activitat!

Consum d„energia
57.683 MWh
consumits

342.544 MWh
energia
elèctrica
generada
173.260 MWh
energia
renovable
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2017 d'un cop d'ull

Preparació per a la reutilització i el
reciclatge:

Valorització energètica:
571.389 t

117.210 t

Tractament biològic:
77.090 t

Material recuperat:
40.120 t

Residus

Fracció
orgànica
22.359

Vidre
16.346

Residus
urbans i
assimilables
486.033

Sanitari
grup II
1.888

Fracció
vegetal
20.193

Paper i
cartró
11.110

Residus
animals
3.144

RCD
63.549

Llots de
depuradora
34.538

Envasos
lleugers
12.664

Llot sec
13.318

Pneumàtics
fora d'ús
(PFU)
3.457

Energia generada
(Planta de metanització)
Energia produïda: 3.975 MWh
Energia renovable: 3.975 MWh
Compost produït
(Esmena orgànica)
11.006 t

Energia generada
(Planta valorització energètica)
Energia produïda: 338.569 MWh
Energia renovable: 169.285 MWh
Ferralla
(Fracció metàl·lica)
11.402 t

Ecoàrid
(Fracció mineral)
117.134 t
Memoriade
desostenibilitat
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“

Vivim
en el mateix món
que tu”

Comunicació i
diàleg

Marga Piqueras
Explotació
16 anys a TIRME
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Comunicació i diàleg
Compromisos amb els nostres Grups d'Interès
Per a TIRME, assegurar la creació de relacions sostenibles amb els seus Grups d'Interès és un element clau del seu
model de negoci. Per aquest motiu, ha assumit compromisos a llarg termini amb els seus Grups d'Interès, amb l‟objectiu
de crear valor per a tothom.
Consell de Mallorca, ajuntaments, clients
“Treballem de manera transparent per assolir un
model de negoci sostenible i eficient”

Persones de TIRME
“Ens comprometem amb la creació
d'ocupació local i de qualitat, treballant
per garantir la seguretat i benestar a les
nostres instal·lacions”
Propietaris, accionistes, inversors i socis
“Treballem en la recerca contínua de nous
processos que permetin avançar en l'economia
circular”

Proveïdors
“Busquem la creació
compartit i local”

de

valor

Societat
“Contribuïm al benestar de la societat, tot
garantint un entorn de qualitat i la conservació
mediambiental de Mallorca“

Durant el 2017, TIRME ha dut a terme una revisió i actualització de la seva anàlisi de materialitat a fi d‟assegurar que
aquesta reflecteixi la realitat del nostre negoci avui dia.
Memoriade
desostenibilitat
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Comunicació i diàleg
Canals de comunicació amb els nostres Grups d'Interès

Per gestionar la nostra relació amb els Grups d'Interès, a TIRME disposem d'un Model
de Gestió de la Responsabilitat Social, certificat conforme a la norma IQNet SR10,
que té com a elements principals:

1/
Bidireccional

la identificació dels diferents Grups d'Interès;

Ens esforcem per
desenvolupar canals de
comunicació bidireccionals
que ens permetin conèixer de
prop i analitzar les seves
necessitats i expectatives

el coneixement de les seves necessitats i expectatives;
l'establiment dels marcs de relació;
el desenvolupament d'eines d'avaluació i millora.

2/ Respostes
A través de l'escolta activa, definim
actuacions que cal emprendre per
garantir la satisfacció dels Grups
d'Interès

El model s'assenta en els principis de transparència, diàleg i col·laboració mútua.

3/ Revisió i actualització
Per aconseguir una major adaptació,
anualment es revisen els canals de
comunicació disponibles per adaptar-los a les
noves tendències

Memoriade
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Comunicació i diàleg
Canals de comunicació amb els nostres Grups d'Interès
Consell,
Ajuntaments,
Clients

•

Reunions periòdiques

•

Estudis d'opinió

Propietaris,
Accionistes, Inversors
i Socis

•

Societat
(Comunitat local)

Proveïdors

Participació en els
Consells/Comitès o altres òrgans
de govern

•

Mitjans de comunicació (TV,
premsa, ràdio, digitals, etc.)

•

Acords de col·laboració,
comandes i contractes

•

Pàgina web i xarxes socials

•

Coordinació d'activitats

Persones de
TIRME

•

Dialoga con i Dialogator

•

Comitès: d'empresa, CSS, de
Conciliació, de Formació i
Comissió Paritària.

•

Reunions d'equip

•

Intranet

•

Unitat de Comunicació, via correu
electrònic

•

Pàgina web

•

Juntes d'Accionistes

•

Visita a instal·lacions

•

Visites a instal·lacions

•

Reunions

•

Grups de treball conjunts

•

Sistema d'atenció al client

•

Fòrums locals

•

Avaluació de proveïdors

•

Informes periòdics

•

Plataforma de monitoratge de
dades

•

•

Estudis d'opinió

•

Canal ètic

•

Pàgina web

•

Memòria de sostenibilitat

Sistema d'atenció de queixes i
suggeriments (telèfon d'atenció
permanent)

•

Canal ètic

•

Enquestes de clima laboral

•

Memòria de sostenibilitat

•

Servei d'Atenció al personal

•

Correu electrònic

•

Correspondència

•

Canal ètic

•

Memòria de sostenibilitat

•

Estudis d'opinió

•

Participació en organitzacions
sectorials

•

Servei intern de coaching

•

Convenis de col·laboració

•

Taulers d'anuncis.

•

Projectes conjunts de
desenvolupament

•

Esmorzars amb la Direcció

•

Reunions

•

Reunió amb el Director General

•

Canal ètic

•

Taller de Leonardo

•

Memòria de sostenibilitat

•

Canal de la Fundació Másfamilia

•

Canal ètic

•

Memòria de sostenibilitat
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“

Vivim
en el mateix món
que tu”

Servei de
qualitat

Elena Coromina
Comunicació
9 anys a TIRME
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Servei de qualitat
El nostre servei

A TIRME treballem per assegurar que proporcionem un servei de
qualitat, objectiu prioritari del nostre Pla estratègic. La gestió de la
qualitat del nostre servei és precisament el que ens ha permès
assegurar la confiança i satisfacció dels Grups d'Interès durant els
nostres 25 anys d'història.
Creiem que és molt important implicar-nos amb cadascun d'ells i
mantenir-hi un diàleg constant i transparent per tal de conèixer les
seves inquietuds i expectatives, i poder gestionar-les de manera
eficient i inclusiva.

Amb l'engegada del nou Pla estratègic 2018-2020, TIRME
vol afrontar un important període de planificació i transició
estratègica. El profund coneixement dels nostres Grups
d'Interès ha permès que definim línies d'acció sòlides que es
materialitzen en projectes específics i mètriques de
seguiment de cadascuna de les seves expectatives i
inquietuds. Aquest marc permet enllaçar directament els
nostres objectius estratègics amb les expectatives dels
Grups d'Interès.

Per a això, TIRME realitza una priorització dels Grups d'Interès,
d'acord amb la rellevància que té cadascun per a l'empresa. En
aquesta línia, també duem a terme una anàlisi de materialitat, que
ens serveix com a punt de partida per valorar i prioritzar els projectes
a emprendre i les accions a desplegar en la recerca contínua d'un alt
grau de satisfacció entre els nostres Grups d'Interès.

Labor social

Acompliment
ambiental

Coresponsabilitat

Disponibilitat

Transparència

Innovació

Comunicació i
divulgació

Seguretat i
qualitat

Assessorament
Memoria tècnic
de Sostenibilidad 2017
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Servei de qualitat
Focus en l'important: Anàlisi de materialitat

L'estudi de materialitat a TIRME es realitza periòdicament a partir d'una anàlisi exhaustiva de la informació rebuda a través de diferents fonts externes i internes,
amb la qual determinem aquells aspectes que es consideren més importants en la relació de TIRME amb els diferents Grups d'Interès.
Aquesta anàlisi s'ha fet en funció de:

Estudi d'opinió

Consultes

Estudis d'opinió als
diferents Grups d'Interès
externs i interns

Consultes a les diferents
àrees/ Departaments de
gestió propis

Anàlisis indicadores
Anàlisi dels indicadors
de sostenibilitat,
benchmarking
extern i alineació amb
estàndards de
referència

Anàlisi i consolidació de la
informació rebuda
Anàlisi i consolidació de la
informació rebuda a través
d'eines i canals de diàleg
amb els Grups d'Interès

Durant el 2017 s'han actualitzat les
enquestes de satisfacció per als
Grups d'Interès següents:
 Consell de Mallorca
 Ajuntaments
A l'estudi de materialitat es té en compte:
•

La importància dels impactes econòmics, ambientals i socials de l'organització

•

La influència en les avaluacions i decisions d'aquests Grups d'Interès

 Proveïdors
 Persones de TIRME

Memoriade
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Servei de qualitat
Clients. Consell de Mallorca
“Respon davant dels problemes que tenim” Consell de Mallorca

ASSUMPTES MATERIALS

Estàndards qualitat i
seguretat de processos
5
4
Innovació
Disponibilitat del servei
3
2
1
Gestió de projectes
Assessorament tècnic
0

Labor de sensibilització
i conscienciació

L'agilitat i la capacitat
de resposta
Accessibilitat,
transparència i
cooperació

Importància

Actuació de TIRME

SATISFACCIÓ GLOBAL

ACTUACIONS 2017
•

Tramitació del projecte d'ampliació de Planta de metanització (Fase II)

•

Col·laboració en la realització del Congrés “Smart Island World”

•

Celebració del 25è aniversari

•

Assistència als actes públics del procés participatiu del nou Pla director

•

Col·laboració en l'actualització del Reglament d'explotació.

•

Projectes de millora i ampliació de les instal·lacions de l‟SPI

•

Sistemàtica per a controls ambientals i comercialització de
subproductes

•

Participació en el projecte europeu Co-creative Youth

•

Impuls a la introducció d'ecoàrid a través del Consell de Mallorcacarreteres

1

•

Seguiment del tram d'assaig i extracció de testimonis per al projecte
CEDEX

0

•

Actualització de l'enquesta de satisfacció, amb l‟ampliació de l'abast
dels aspectes materials avaluats com, per exemple, innovació,
disponibilitat del servei, labor de sensibilització i conscienciació, gestió
de projectes, accessibilitat, transparència i cooperació.

5
4

3,9
3,6

3
2

2014

2017

REPTES 2018
•

•

Donar suport tècnic al Consell de Mallorca en el projecte de
desenvolupament d'un visor per disposar de dades ambientals del
PMVA a la web d'accés a la ciutadania

Modificació del Pla de residus per consolidar-ne la posició com a
empresa que ofereix un servei públic

•

Ampliar 2 anys més el seguiment del tram experimental del
projecte CEDEX

•

Impulsar estudis encaminats a buscar noves alternatives de
valorització de l'ecoàrid

•

Impulsar les millores i optimitzacions en els processos
productius, a fi de reduir qualsevol queixa i/o impacte negatiu a
l'entorn
Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017
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Servei de qualitat
Clients. Ajuntaments
“Confiança en TIRME i en el que fa” Ajuntament entrevistat

ASSUMPTES MATERIALS

Labor de
sensibilització i
conscienciació
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Assessorament tècnic

Actuacions d'acció
social/ambiental amb
el municipi

Disponibilitat del
servei

Transparència i
accessibilitat

SATISFACCIÓ GLOBAL

ACTUACIONS 2017

•

Accés ampliat a la plataforma de dades a d‟altres municipis
interessats

•

Desenvolupament de projecte per a desplegament d'albarans
a accés extern (projecte BAPI)

5

•

Foment de les visites al CIEA de responsables municipals

4

•

Sembra d'oliveres als ajuntaments als quals prestem servei,
amb motiu de la celebració del nostre 25è aniversari

3

•

Millora i ampliació de serveis a proposta dels ajuntaments

•

Col·laboració en projectes per al foment d'ocupació

3,5

3,5

2014

2017

2
1

Estàndards de
qualitat i seguretat
dels processos

Facturació/gestió del
cobrament

Importància

0

Actuació de TIRME

REPTES 2018
•

Ampliar el contingut de les visites al CIEA

•

Organitzar una exposició de medi ambient

•

Crear el Museu de Medi Ambient

•

Seguir avançant per assegurar que el suport tècnic que es proporciona és adequat

•

Projectes de millora de la disponibilitat i el servei a les Estacions de Transferència
Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017

22

Servei de qualitat
Ciutadania

Al 2017 les visites han pujat un
4,6% assolint la xifra de 10.307
visites

ASSUMPTES MATERIALS

•
Disponibilidad y
Disponibilitat
garantia
garantía i del
del servei
servicio

•

Premi de conscienciació en col·laboració amb el Departament
de Química de la Universitat de les Illes Balears

•

Celebració del 25è aniversari amb els Grups d'Interès

•

Pla d'Acció per a l'Economia Circular

•

Explotació de la informació obtinguda a través de les xarxes
socials

•

Millores en la gestió de queixes del veïnat

4
3

Visites a instal·lacions amb l'equip redactor del futur Pla

Ciutadania

director sectorial de residus

5

Accessibilitat i
Accesibilidad y
proximitat
cercanía

SATISFACCIÓ GLOBAL

ACTUACIONS 2017

Transparència
Transparencia

5
4
3
2
1
0

2
1
0

Cost del
serveidel
Coste
servicio

Acompliment
Desempeño
ambiental
ambiental

•

Política de portes obertes: organització de visites per a la
ciutadania en cap de setmana.

Labor
Social
Labor social
Importancia
Importància

Actuación
deTIRME
TIRME
Actuació de

3,7

3,4

2012

2016

Satisfacció amb les visites
5
4
3
2
1
0

4,49

4,50

2015

2016

REPTES 2018
•

Projecte de millora del CIEA

•

Consolidació dels patrocinis i col·laboracions amb la ciutadania
(per exemple, associació ecologista, mitjans de comunicació, etc.)

•

Aliances estratègiques empresarials i transferència de know-how

•

Continuar impulsant iniciatives que contribueixin a la consecució
dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i que aportin
valor a la comunitat

•

Aconseguir associar la imatge de TIRME amb l'economia circular i
l'ús sostenible de recursos

Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017
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Servei de qualitat
Clients. Subproductes ecoàrid i ferralla

ASSUMPTES MATERIALS

SATISFACCIÓ GLOBAL

ACTUACIONS 2017

CLIENTS ECOÀRID
•

Presentació dels nostres subproductes al Congrés d„Economia
Circular “Smart Island World”

•

Renovació del marcat CE de l'ecoàrid segons els usos actuals
després de la inspecció de la gestió i control de qualitat de 2017

100

•

Continuació del projecte amb el CEDEX de monitoratge del
comportament de l'ecoàrid en subbases d'un tram del carretera del
segon cinturó de Palma

80

•

Estudi de viabilitat de l'ús d'ecoàrid en mescles bituminoses

•

Homogeneïtzació dels criteris de les enquestes per proporcionar
dades alineades amb els nostres aspectes materials i comparables
any rere any.

Qualitat
100
80
60
40

Suport Tècnic

Accessibilitat

20
0

Garantia de
subministrament

Preu

90
75

60
40
20
0

Importància
Importància

2014

Actuació de
de TIRME
Actuació
TIRME

REPTES 2018
•

Implementació de la segona fase del projecte de reducció

•

Actualitzar l'enquesta de satisfacció, ampliant l'abast dels aspectes
materials avaluats com, per exemple, l'accessibilitat , suport tècnic,
innovació i, garantia de subministrament

•

Elaborar i desplegar una enquesta específica per als clients de ferralla,
assegurant que se‟n cobreixen les dimensions més rellevants per aquests

•

Seguir avançant per assegurar que el suport tècnic que es proporciona és
adequat

d'impropis
•

Ampliació del marcat CE per a ús en mescles bituminoses

•

Desenvolupament d'especificacions d'ús en obra per ecoàrid

2015

Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017
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Servei de qualitat
Clients. Subproductes envasos

ASSUMPTES MATERIALS

•
Calidad
Qualitat
5
4

Suport
tècnic
Soporte
Técnico

Accessibilitat
Accesibilidad

3

•

2
1
0

Innovació
Innovación

Preu
Precio

Garantia de
de
Garantía
subministrament
suministro

SATISFACCIÓ GLOBAL

ACTUACIONS 2017

Agilitat / flexibilitat
Agilidad/Flexibilidad

Introduir millores a la Planta de selecció d„envasos lleugers que
permetin una màxima eficiència de recuperació, mitjançant les
últimes tecnologies de selecció disponibles al mercat, tenint en
compte les limitacions de la planta existent
Verificació del compliment de les garanties i Especificacions
tècniques del material recuperat (ETMRs) d'ECOEMBES
després de les modificacions efectuades a la Planta de selecció
d„envasos

•

Separar la gestió de la comercialització de la part de disseny i
desenvolupament del producte

•

Presentació dels nostres subproductes al Congrés d„Economia
Circular “Smart Island World”

•

Homogeneïtzació dels criteris de les enquestes per proporcionar
dades alineades amb els nostres aspectes materials i
comparables any rere any.

5
4,02

3,9

2012

2015

4
3
2
1
0

Actuación
TIRME
Actuació de
de TIRME

Importancia
Importància

REPTES 2018
•

Realitzar controls mitjançant OCA (Organisme Col·laborador de
l'Administració) després de la implantació de millores en la Planta
d'envasos.

•

Implantar la recircularització automàtica en el procés de gestió
d'envasos.

•

Quantificar i avaluar els efectes de les millores a la planta
d'envasos en mitjà i llarg termini

•

Actualitzar l'enquesta de satisfacció, ampliant l'abast dels aspectes
materials avaluats, com per exemple l'accessibilitat, suport tècnic,
innovació, garantia de subministrament

•

Seguir avançant per assegurar que el suport tècnic que es
proporciona és adequat

Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017
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Servei de qualitat
Clients. Subproductes compost

ASSUMPTES MATERIALS

Qualitat
Calidad

•

Desenvolupament d'un protocol per a concursos públics per a la
comercialització d'aquest subproducte

•

Implantar el projecte d'instal·lació d'una nova voltejadora per
incrementar la producció de compost

100

•

Separar la gestió de la comercialització de la part de disseny i
desenvolupament del producte

80

•

S'ha treballat en l'expedició del compost amb el nou procediment
SIGMA-QR

60

•

Presentació del nostre procés de reaprofitament de subproductes al
Congrés d„Economia Circular “Smart Island World”

100
80

Soporte
Técnico
Suport
tècnic

Accesibilidad
Accessibilitat

60
40
20
0

Innovación
Innovació

Precio
Preu

Garantía de
Garantia de
suministro
subministrament

SATISFACCIÓ GLOBAL

ACTUACIONS 2017

98,6

100

2014

2015

40
20

Agilidad/Flexibilidad
Agilitat
/ flexibilitat

0

Importancia
Importància

Actuación
TIRME
Actuació dedeTIRME

REPTES 2018
•

Actualització del registre de fertilitzants

•

Millorar la visibilitat i la imatge de TIRME a través de
projectes d'economia circular i l'ús eficient de recursos

•

Actualitzar l'enquesta de satisfacció, ampliant l'abast dels aspectes
materials avaluats, com per exemple l'accessibilitat, suport tècnic,
innovació, garantia de subministrament

•

Seguir avançant per assegurar que el suport tècnic que es
proporciona és adequat

Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017
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Servei de qualitat
Clients. Subproductes energia

ASSUMPTES MATERIALS

SATISFACCIÓ GLOBAL

ACTUACIONS 2017

•

Substitució de motors de baix rendiment a la planta de
valorització energètica (sistema aerocondensador)

•

Dotació d'un compressor de variació de freqüència per
aconseguir millores en el consum energètic

Qualitat
Calidad
5

5

4

Soporte
Técnico
Suport
tècnic

Accessibilitat
Accesibilidad

3
2
1
0

Innovació
Innovación

Precio
Preu

•

Gestió òptima dels fossats

•

Optimització de la combustió

•

Projecte d'augment de l'eficiència del tractament d'envasos.

•

Projecte d'il·luminació transversal i llanternes per a totes les
plantes

4

4

2012

2015

4
3
2

1
Agilitat / flexibilitat
Agilidad/Flexibilidad

Garantia de
Garantía de suministro
subministrament

Actuació dede
TIRME
Actuación
TIRME

Importància
Importancia

•

Reconeixement de garantia d'origen

•

Projecte Ilunion

•

Presentació dels nostres subproductes
d„Economia Circular “Smart Island World”

al

0

Congrés

REPTES 2018
•

Substituir el 100% de la flota de vehicles per cotxes elèctrics

•

Implantar il·luminació LED a les zones i instal·lacions de major consum

•

Substituir el consum de gasoil per gas natural

•

Implementar sensors de presència als edificis

•

Balanç zero del PTAM a nivell de consum energètic i generació de
renovables

•

Aprofitar el biogàs generat al PTAM

•

Instal·lar plaques fotovoltaiques en l'assecat solar

Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017
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“

Vivim
en el mateix món
que tu”

Una gestió
ètica i
compromesa

Marina Martínez
Medi Ambient
13 anys a TIRME
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Una gestió ètica i compromesa
Cultura ètica
Principis de la nostra cultura

Qualitat

Protecció
Mediambiental

Eficiència
energètica

Prevenció de
riscos laborals

Ètica i
Responsabilitat
Social Corporativa

Compliance

Seguretat de la
Informació

Aquests principis són indispensables per garantir la competitivitat, l'èxit i lideratge de l'organització, contribuint així mateix al creixement i progrés de les
persones de TIRME i de la societat en general. A fi de fomentar el comportament regit per estàndards i criteris ètics entre tot el personal, i així poder
garantir un marc de convivència beneficiós i d'autoresponsabilitat, disposem d'un Codi ètic, una normativa interna i un Sistema de compliment.

Codi ètic

Sistema de
compliment

Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017
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Una gestió ètica i compromesa
Assegurant el comportament ètic
Codi ètic
En el marc de les pràctiques de bon govern i dels principis de responsabilitat social empresarial, TIRME disposa d'un Codi ètic que
concreta el compromís de TIRME amb l'ètica empresarial, la qualitat i la transparència.

Després de l'actualització integral del model de compliment, TIRME ha considerat oportú dur a terme una
revisió del seu Codi ètic durant l‟any 2017 per tal d‟adequar-lo als nous reptes.

Al Codi s'estableixen els valors que han de guiar el comportament de totes les persones de
l'organització, consolidant una cultura ètica de TIRME i pautes d'actuació compartides,
acceptades i respectades per tots. El nou Codi també inclou assumptes més específics
relacionats amb incompliments de la regulació i les responsabilitats de totes les persones de
l'organització amb relació a gestió de la informació i la seva confidencialitat.

El codi és d'obligat compliment per a tot el personal en les seves activitats diàries dins de l'organització,
així com en les relacions amb els Grups d'Interès.

El nou Codi ètic ha estat distribuït al 100% de la plantilla, així com a les noves incorporacions en el
moment de la signatura del contracte laboral. Aquest es pot consultar en tot moment a la pàgina web de
TIRME: https://www.tirme.com/es/codigo_etico_01f21s22.html

També, s'ha engegat un canal ètic per comunicar potencials casos de vulneracions del
Codi ètic. El canal ètic pot ser utilitzat també pel públic a través de l'adreça
canaletico@tirme.com. El repte per al 2018 és millorar l'accessibilitat i sistematitzar els
procediments de gestió de denúncies.

Memoriade
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Una gestió ètica i compromesa
Sistema de compliment
Sistema de compliment
A fi de complementar el Codi ètic, i en consonància amb els requeriments del Codi Penal, la Direcció de TIRME ha desenvolupat un
sistema de compliment normatiu estructurat en tres eixos: model de govern, manual de prevenció de delictes, formació i comunicació.

Consell d„Administració

Compliance Officer

Delegació de les tasques de seguiment i control

•

Responsable del sistema de
compliment de l'organització.

•

Assegurar que el Compliance
Officer té les competències
necessàries per dur a terme la
seva comesa.

•

Supervisar el funcionament
del sistema i del Compliance
Officer.

•

•

Supervisar el funcionament,
l'eficàcia i el compliment del model
de prevenció de riscos penals, així
com verificar-lo periòdicament
Compliance Officer com a òrgan
de vigilància i control, amb les
responsabilitats d'execució de les
polítiques de prevenció de delictes.

Responsables
dels
processos

•

Màxims
responsables
del
compliment de
les
normatives,
els
procediments i
els controls
existents.

Unitat de
suport

•

Creada al 2017 com a unitat de suport
al Compliance Officer.

•

La unitat és l'encarregada de revisar el
model de compliance i donar suport a
aquesta funció en els processos de
recerca de denúncies rebudes per
incompliments del codi penal.

•

Està formada pels responsables de
qualitat, de Recursos Humans,
d'Assessoria Jurídica, del Departament
financer i pel Compliance Officer.

MODEL DE REPORTING
El Compliance Officer periòdicament informa al Consell sobre l'estat de la gestió de les denúncies rebudes a través del canal ètic i
qualsevol acció rellevant que s'hagi emprès en l'àmbit del compliment des de l'últim informe.
Memoriade
desostenibilitat
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Una gestió ètica i compromesa
Sistema de compliment
TIRME, un referent en matèria de compliment
Al 2017, TIRME ha implantat el model de compliance penal sota la norma 19601 (Norma de Compliance Penal). El treball realitzat
per TIRME ha estat reconegut i premiat per AENOR, i ha estat la primera empresa balear mereixedora d‟aquesta certificació i, a més,
una organització pionera en l‟àmbit nacional entre les empreses pertanyents al sector de la gestió de residus. La consellera executiva
de Medi ambient del Consell de Mallorca va lliurar aquest premi a TIRME.

Arran del treball dut a terme, s'han definit un total de 500 controls per mitigar els 22 riscos penals identificats i revisats durant
l'auditoria. La certificació del model garanteix la millora contínua del sistema de gestió. Així mateix, TIRME pot demostrar
també que compta amb un model de gestió de riscos penals consistent, completament integrat en l'organització.
Entesa de la norma i de l'estat actual de TIRME en
la gestió de riscos penals
Treball de reestructuració i adaptació del model
Desenvolupament d'un model innovador, adaptat al sector
de gestió de residus i basat en la transparència i el bon
govern
Conscienciació i integració del model en
l'organització

Punts forts destacats a l'Auditoria:


“Cal destacar l'elevat nivell de detall de les actuacions incloses al Pla de Mitigació, així com la
seva orientació a la millora contínua del sistema de compliance penal.”



“L‟acurat treball realitzat, amb recursos propis, per a la identificació i avaluació dels riscos
penals, amb la col·laboració del personal de totes les àrees de l'organització.”



“L'elevat nivell de coneixement del personal entrevistat sobre els riscos i controls que els
afecten.”
Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
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Memòria
2017
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Gestió responsable i sostenible
Compromís amb el servei
El nostre compromís amb els clients i la comunitat mallorquina es demostra en el rigor amb el qual
prestem els nostres serveis 24 hores al dia, els 7 dies de la setmana, tots els dies de l'any.

365

dies

En 25 anys d'activitat, no hem interromput mai la nostra activitat i dia rere dia hem prestat el nostre servei amb la major qualitat i aportació possible. Comptem amb 17
instal·lacions distribuïdes estratègicament pel territori insular, totes elles necessàries per a la prestació d'un servei integral de tractament de residus, que compleix amb
l'ordre de prioritat de la jerarquia de residus i s'orienta cap a l'abocament zero. El servei de TIRME, pautat pel PDSGRUM, es compon de:

Ampliació fase II
prevista al 2018

Planta de metanització

Estacions de transferència

4

1

Plantes de compostatge

Planta de selecció
d„envasos lleugers

1

5
A

A

1
A C

D

B

1

A

Planta d„assecat solar
de llots de depuradora

1
Dipòsit de seguretat

1

B

Planta de selecció d„envasos
lleugers, Planta de
metanització, Planta de
compostatge (Marratxí),
Planta d„assecat solar de
llots, Planta de valorització
energètica, Planta de
producció d„ecoàrid, Dipòsit
de seguretat, CIEA i Oficines
de “Can Canut”

A

D

Ampliació
prevista al 2019

Estacions de transferència

Millora de la
planta al 2017

I

Dipòsit de rebutjos de RCDs

A

1

C

Planta de compostatge
Zona 3 (Calvià)

D

Plantes de compostatge
de llots de depuradora

I

Dipòsit de rebutjos de
RCDs

Planta de valorització
energètica

Planta de producció
d„ecoàrid.
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Gestió responsable i sostenible
Millora contínua

Evolució tarifa tractament residus ciutadans

131,36

131,34

131,34

Inversions i manteniment de les
instal·lacions €
25.000.000

126,20

Treballem per assegurar
la prestació d'un servei
de qualitat per a la
societat de Mallorca, que
aporti gran valor afegit i
econòmicament
sostenible per a tothom.

120
100
80

60
40

19.929.607

20.000.000

Amb l'objectiu de
seguir sent pioners
en el sector a nivell
d'innovació i
tecnologia, apostem
per la inversió a les
nostres instal·lacions.

16.569.355

15.000.000
10.691.758 10.689.697
10.000.000
5.000.000

20

0

Inversions i manteniment de les instal·lacions €
Inversiones y mantenimiento de las
instalaciones (€)

0

Tarifa
tractamentResiduos
residus
Tarifa
tratamiento
2014

2015

2016

2017

2014

2015

2016

2017

Satisfacció general

Satisfacció general Consell de
Mallorca

Satisfacció general ajuntaments

Satisfacció general de la
ciutadania

7

7

7

6

6

6

5

5

5
4

3,6

3,9

3

4

3,5

3,5

1

1

0

2014

2017

3,4

2

2

1

3,7

3

3

2

4

Des de TIRME som
conscients que treballar de
la mà dels ajuntaments, el
Consell de Mallorca i la
ciutadania és clau per
seguir millorant com a
organització i aportant
valor a tots i cadascun
d‟ells.

0

0
2014

2017

2012

2016
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Gestió responsable i sostenible
La nostra Política Integrada de Gestió
La nostra Política Integrada de Gestió és el marc de referència que ens permet seguir desenvolupant un model basat en
els principis d'excel·lència, ètica, responsabilitat social i millora contínua, conceptes que enfoquem tant des de l'àmbit
de la cura del medi ambient com de la conciliació de la vida laboral i personal i la seguretat, salut i benestar de les
persones. Aquests principis són indispensables per garantir la sostenibilitat a llarg termini de la nostra organització.
Impuls de la Direcció
Els compromisos detallats a la Política venen impulsats per part de la Direcció de TIRME, que lidera les accions encaminades a la seva
comprensió i interiorització, per assegurar que aquests compromisos formin part de la nostra cultura corporativa. En aquest sentit, a la citada
Política de gestió definim les nostres directrius i compromisos globals relatius a:

Un dels pilars de la nostra Política integrada de gestió és

l„ètica i la responsabilitat social

Qualitat
Acompliment
energètic i ambiental

Hem apostat per un model compromès amb:
• La generació de resultats socials i econòmics positius;

Seguretat de
la informació

Política
integrada de
gestió

• El compliment de les normatives aplicables
• La incorporació del principi de prevenció de la contaminació en les
activitats de disseny, execució i avaluació dels nostres projectes i
processos

• La protecció de la salut i el benestar de la nostra gent
• La igualtat i no-discriminació al lloc de treball

Prevenció de
riscos laborals

• La implicació amb el teixit social i la col·laboració en el seu
desenvolupament
• El diàleg fluid i transparent amb tots els nostres Grups d'Interès
• Les pràctiques anticorrupció
Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017
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Gestió responsable i sostenible
El nostre Sistema Integrat de Gestió
Disposem d'un Sistema Integrat de Gestió que desenvolupa la Política corporativa. El Sistema defineix l'estructura de
l'organització i estableix les bases quant a responsabilitats, procediments, processos i recursos per a la gestió i
l‟assoliment dels objectius marcats en termes de qualitat, medi ambient, prevenció de riscos laborals, eficiència
energètica, seguretat de la informació, conciliació de la vida familiar-laboral, ètica i responsabilitat social.

El Sistema Integrat ha estat desenvolupat sobre la base de les normes
internacionals següents:
Sistema Integrat de
Gestió

UNE-EN-ISO 9000 (Qualitat)
UNE-EN-ISO ISO 14001 (Medi ambient)
OHSAS 18001 (Seguretat i Salut en el Treball)
EFR 1000-1 (Conciliació i Igualtat)
IQNet SR 10 (Responsabilitat Social)

Política Integrada de
Gestió

UNEIX-ISO/IEC 27001 (Seguretat de la Informació)
ISO 50001 (Gestió Energètica)
UNEIX 19601 (Compliance Penal)

Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017
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Gestió responsable i sostenible
Sistema integral
Les nostres instal·lacions
Centre d'Informació
i Educació
Ambiental

Oficines de
“Can
Canut”

Estacions de
Transferència

Planta de Selecció Planta de
d„Envasos
Metanització
Lleugers

Plantes de
Compostatg
e

Planta d„Assecat
Solar de Llots de
Depuradores

Planta de
Valorització
Energètica

Dipòsit de
Seguretat

Planta de
Producció
d„Ecoàrid

Dipòsit de
Rebutjos de
Santa Margalida

Centre d‟Informació i Educació Ambiental
Al costat de les plantes de tractament de residus, TIRME gestiona el Centre d'Informació i Educació Ambiental: un espai per al
desenvolupament d'activitats formatives, de divulgació i conscienciació ciutadana.
Com a part de les pautes definides pel PDSGRUM, TIRME es compromet a la realització de campanyes de conscienciació,
d'educació ambiental i el foment de les visites a les nostres instal·lacions.
Oficines de “Can Canut”
També conegudes com les “Cases de Can Canut”, són les oficines centrals de TIRME, on es desenvolupa l'activitat administrativa.

Estacions de Transferència
Recepció i compactació dels residus procedents de zones perifèriques per al seu posterior trasllat a les instal·lacions de
tractament, amb la qual cosa es redueix el nombre de camions que circulen per les carreteres de Mallorca i les emissions de gasos
amb efecte d'hivernacle (GEH) en minorar els trajectes i maximitzar les tones transportades per trajecte.

Planta de Selecció d„Envasos Lleugers
Recepció dels residus d'envasos procedents de la recollida selectiva per a la seva classificació i posterior aprofitament a través del
reciclatge dels diferents materials.
Es reben residus de Mallorca, Eivissa i Formentera.
Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017
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Gestió responsable i sostenible
Sistema integral
Les nostres instal·lacions
Centre d‟Informació i
Educació Ambiental

Oficines de
“Can Canut”

Estacions de
Transferència

Planta de Selecció
Planta de
Plantes de Planta d„Assecat
d„Envasos Lleugers Metanització Compostatg Solar de Llots de
e
Depuradores

Planta de
Valorització
Energètica

Dipòsit de
Seguretat

Planta de
Producció
d„Ecoàrid

Dipòsit de
Rebutjos de
Santa Margalida

Planta de Metanització
Producció de biogàs a partir de la fermentació dels residus orgànics obtinguts de la recollida selectiva municipal i de residus de
productors específics, així com dels llots procedents d„estacions depuradores d„aigües residuals. El biogàs té un alt contingut en
metà que s'aprofita, mitjançant un motor de generació, per a la producció d'energia elèctrica de caràcter 100% renovable.
L‟any 2017 s'ha planificat un ambiciós pla d'acció d'ampliació del procés de metanització (Fase II) que permetrà
duplicar la capacitat de tractament de matèria orgànica recollida selectivament.

Plantes de Compostatge
Producció de compost a partir de la fracció orgànica dels residus urbans, del material digerit a la Planta de metanització i/o
de llots d„estacions depuradores d„aigües residuals, amb la incorporació de fracció vegetal utilitzada com a material
estructural.
Planta d„Assecat Solar de Llots de Depuradores
Assecat de llots de depuradora i digestat mitjançant radiació solar, per a l'obtenció d'un biocombustible de poder calorífic
adequat per al seu tractament tèrmic a la Planta de valorització energètica. A més de la radiació solar s„utilitza la calor
d'energies residuals provinents del motor de biogàs.

Planta de Valorització Energètica
Destinada a la recuperació eficient de l'energia continguda als residus, amb un caràcter 50% renovable. Associada a
aquesta instal·lació es disposa d'un dipòsit de seguretat per a l'emmagatzematge de les cendres estabilitzades, així com
d'una Planta de producció d„ecoàrid.
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Gestió responsable i sostenible
Sistema integral
Les nostres instal·lacions
Centre d'Informació
i Educació
Ambiental

Oficines de
“Can Canut”

Estacions de
Transferència

Planta de Selecció
d„Envasos
Lleugers

Planta de
Metanització

Plantes de
Compostatg
e

Planta d„Assecat
Solar de Llots de
Depuradores

Planta de
Valorització
Energètica

Dipòsit de
Seguretat

Planta de
Producció
d„Ecoàrid

Dipòsit de
Rebutjos de
Santa Margalida

Dipòsit de Seguretat
Abocador amb doble capa d'impermeabilització, dren de treball i dren de seguretat, utilitzat per a l'emmagatzematge de les
cendres volants i els residus de depuració dels gasos produïts en el procés d'incineració, després de la seva estabilització
mitjançant mescla amb ciment.

Planta de Producció d„Ecoàrid
Instal·lació on són processades les escòries d'incineració per a l'obtenció d'un àrid secundari (matèria primera d'ús en obra
civil), i la separació de la fracció metàl·lica (fèrrica i no fèrrica) per al seu posterior reaprofitament.
Executada l‟any 2017 una campa d'ecoàrid per proveir grans consumidors d'aquest subproducte.

Dipòsit de Rebutjos de Santa Margalida
Abocador per emmagatzemar els rebutjos generats en les plantes de tractament previstes al Pla director sectorial per a la
gestió dels residus de construcció i demolició.
Als últims anys la seva activitat ha estat pràcticament nul·la, gràcies a l'ampliació de la capacitat de la Planta de valorització
energètica.
Al maig de 2017 es reactiva l'explotació en aquesta instal·lació per admetre guix procedent de RCD separat
selectivament.

Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017
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Reptes
estratègics

“

Treballam cada dia
per fer d‟aquesta illa
un lloc millor perquè ens
l‟estimem tant com tu”
Memoria de Sostenibilidad 2017

41

Reptes estratègics
Planificació estratègica
A TIRME treballem perquè el nostre negoci sigui sostenible en el temps, buscant com podem aportar el coneixement adquirit durant la nostra
llarga trajectòria com a gestors de residus, per impulsar la transformació cap a una economia circular. Per això, és essencial reformular i
revisar periòdicament les nostres estratègies a mitjà-llarg termini, assegurant que aquestes s'ajusten tant a la realitat del nostre negoci
com a les necessitats de l'entorn.

Un dels pilars del model és la integració de les necessitats de tots
els Grups d'Interès a les nostres operacions.

missió

visió

valors

Aquestes necessitats dels Grups d'Interès s'agrupen i prioritzen, i
s‟alineen amb els nostres objectius estratègics i cadascuna d'elles
s‟assigna als diferents processos que duem a terme a TIRME.

Polítiques i estratègies
Definim els nostres Plans estratègics periòdicament a través d'un
model participatiu en el qual participen tant les diferents àrees de
gestió de l'organització com els Grups d'Interès.

Una vegada definits els objectius estratègics, s'estableixen les línies
d'acció a través de les quals despleguem transversalment la missió,
visió, cultura i política de l'organització.

Cadascuna de les línies estratègiques disposa d‟una sèrie de plans
d'acció específics.

El resultat d'aquest procediment és un mapa estratègic en què es
detallen els objectius estratègics i les accions específiques que
permeten la seva consecució, per àrea d'activitat.

Factors externs

Factors interns

1\

Mapa estratègic

2\

Objectius estratègics

3\

Quadre de comandament integral

Persones i
sistemes

Processos

Clients

Econòmicfinancera

Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017
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Reptes estratègics
Planificació estratègica
Grau de Compliment – Pla Estratègic 2014-2017
El Pla estratègic estableix les bases de totes les nostres actuacions. Per això, en finalitzar el PE 2014-2017, és essencial
per a nosaltres mesurar el grau de consecució dels objectius establerts a l'inici, reconeixent els nostres assoliments
però també identificant aquelles àrees on encara tenim oportunitats per millorar.
Pla estratègic 2014 - 2017

1
2

3

Fites estratègiques

La pròpia estructura del Pla, amb indicadors quantificables, permet
mesurar l'acompliment d'una forma fiable i estructurada. Aquest
exercici de reflexió és també una de les fonts d'informació clau a
tenir en compte quan dissenyem el nostre següent Pla estratègic.

Línies estratègiques

Objectius estratègics

Indicadors

Valor objectiu

Valor assolit

Termini

Grau de compliment de la
planificació estratègica

80%

74%

2014-2017

% d'objectius compartits entre àrees
de gestió /departaments

80%

93%

2014-2017

% amb objectius personals i
mecanismes d'avaluació vinculats al
mapa estratègic

80%

100%

2017

Estat




Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017

43

Reptes estratègics
Planificació estratègica
2017, any de transició estratègica a TIRME

Pla 2014-2017
L‟any 2017, TIRME va concloure satisfactòriament
el seu Pla estratègic 2014-2017, la qual cosa ha
permès la generació de valor econòmic,
mediambiental i social sostenible durant els
darrers 4 anys.

Principals fites del Pla estratègic
Implantació de mesures que han permès mantenir la
tarifa
Increment de la satisfacció dels diferents
Grups d'Interès

Pla 2018-2020
TIRME com a
referent en
economia
circular

Durant el desenvolupament del Pla es va treballar
per sincronitzar l'horitzó temporal del PE amb
punt d'inflexió en les Polítiques europees (any
2020) en assumptes directament vinculats al nostre
negoci i objectius: reciclatge, promoció de les
energies renovables i reducció en l'emissió de
gasos amb efecte d'hivernacle.

Enfoquem els nostres objectius estratègics perquè
incideixin en totes les dimensions del negoci i el
nostre entorn: el medi ambient, la societat, l'àmbit
de la seguretat, salut i el benestar, la innovació
tecnològica, l'eficiència energètica i la millora dels
processos.

Millora dels índexs d'accidentabilitat
Importació de residus
Grups de creativitat
Conveni col·lectiu
Implantació del nou model de gestió de
compliance penal

•

concessional

Avanç en les TIC
Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017
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Reptes estratègics
Contribuint als Objectius de desenvolupament sostenible

Conformement amb els seus valors de responsabilitat i contribució a la societat i al medi ambient,
TIRME ha fet l'exercici de vincular i incorporar iniciatives concretes que contribueixin a cadascun dels
ODS - Objectius de desenvolupament sostenible - amb els pilars del seu Pla estratègic 2018-2020.
La nostra Oficina d'Economia Circular i Desenvolupament Sostenible s'encarrega de realitzar un
seguiment del treball que realitza TIRME per tal d‟assolir aquests objectius, assegurant que la
consecució de les accions del Pla estratègic s‟ajustin a l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

Al setembre de 2015, l'Organització de les
Nacions

Unides

l'Agenda

2030

(ONU)
de

va

aprovar

Desenvolupament

sostenible que conté els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS).

La nostra estratègia respecte als ODS:
Enfocament de la nostra
estratègia de negoci als
17 ODS
Desenvolupament d'un
model de negoci que
aposta per l'economia
circular i l‟“abocament
zero”
Innovació contínua del
nostre servei de gestió de
residus i de la nostra
infraestructura, d‟acord amb
els ODS

Assignació de recursos al
finançament dels ODS

Mesurament i informació
sobre el treball relacionat
amb els ODS
Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017
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Reptes estratègics
ODS a TIRME
A TIRME entenem que la millor manera de desenvolupar i incorporar els objectius de desenvolupament sostenible a les organitzacions és
mitjançant un enfocament integrat que s'alineï amb els pilars que componen el Pla estratègic de l'organització.
Pau i
justícia

Aliances
Fi de la
pobresa
Fam zero

Vida
d'ecosistemes
ecoterrestres

Canvi climàtic

Salut

Vida
marina
Educació

PLA ESTRATÈGIC 2018-2020

Igualtat de gènere
Producció i
consum
responsable
Ciutats i
comunitats
sostenibles
Aigua neta i
sanejament

Reducció de
les
desigualtats

Energia
assequible i no
contaminant
Indústria,
innovació i
infraestructura

Impulsar el canvi
cap a l'economia
circular

TIRME 4.0:
talent i
tecnologia

Desenvolupar el
marc
concessional

Rendibilitat
econòmica
sostenible

2 ODS

6 ODS

Treball decent i
creixement
econòmic

4 ODS

4 ODS

Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
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Memòria
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Reptes estratègics
ODS a TIRME
PLA ESTRATÈGIC 2018-2020

Impulsar el canvi
cap a l'economia
circular

PRODUCCIÓ
I CONSUM
RESPONSABLES

Des de TIRME impulsem la gestió sostenible i l'ús eficient dels
recursos naturals mitjançant activitats de prevenció, reducció,
reciclatge i reutilització dels residus generats en la nostra activitat.
(TIRME i la gestió ambiental)

ACCIÓ
PEL CLIMA

A TIRME som conscients de la importància que té el nostre rol en el
foment de l'educació, sensibilització i capacitat humana i institucional
respecte de la mitigació del canvi climàtic, la seva adaptació i l'alerta
primerenca. Per això, incorporem proactivament mesures relatives al
canvi climàtic a les nostres polítiques, estratègia i plans nacionals.
(TIRME i la gestió ambiental)

Atesa la localització de la nostra activitat a les Illes Balears, l'entorn
marí és d'extrema rellevància. Per aquest motiu, actuem
conjuntament amb altres organitzacions en la prevenció i reducció
significativa de la contaminació del Mediterrani. (Contribució a la
societat)

VIDA
D’ECOSISTEMES
TERRESTRES

A TIRME hem assumit el compromís de col·laborar amb mesures
concretes per minimitzar els impactes relacionats amb la nostra
activitat i prevenir la degradació dels hàbitats naturals, tot
preservant la biodiversitat de l‟illa de Mallorca, on desenvolupem la
nostra activitat (TIRME i la gestió ambiental)

Memoriade
desostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria
2017
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Reptes estratègics
ODS a TIRME
PLA ESTRATÈGIC 2018-2020

TIRME 4.0:
talent i
tecnologia

EDUCACIÓ DE
QUALITAT

IGUALTAT
DE GÈNERE

TIRME és conscient de la importància del desenvolupament del talent
local per a la sostenibilitat de la seva activitat. Per aquest motiu,
promocionem activitats formatives internes i externes a l'organització,
així com la col·laboració amb centres educacionals per assegurar la
formació del talent futur. (Desenvolupament de les persones)

Assegurem la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat
d'oportunitats de lideratge a tots els nivells de decisió.
(Desenvolupament de les persones)

OCUPACIÓ DIGNA I
CREIXEMENT
ECONÒMIC

INNOVACION E
INFRAESTRUCTURAS

TIRME aposta per l'economia local, el creixement econòmic i la
creació d'una ocupació digna per a tothom, amb inversions en
tecnologia i innovació i el foment del turisme sostenible i dels
productes locals com a font de creació de llocs de treball.
(Desenvolupament de les persones)

L'impuls de la tecnologia juntament amb la tasca del nostre equip
de professionals altament qualificats són factors clau per
desenvolupar un negoci sostenible en el temps, tant a nivell
econòmic com ambiental. (Innovació i tecnologia)

Memoriade
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Sostenibilidad
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Reptes estratègics
ODS a TIRME
PLA ESTRATÈGIC 2018-2020

Desenvolupar el
marc
concessional

INNOVACIÓ I
INFRAESTRUCTURES

Apostem per la innovació i la tecnologia en tots els nostres processos
i infraestructures, amb la incorporació de millors pràctiques en la
gestió empresarial i de residus. D'aquesta manera, busquem
proporcionar un servei òptim a la comunitat mallorquina, segons les
línies d'actuació definides pel Consell. (Innovació i tecnologia)

ALIANCES PER
ASSOLIR ELS
OBJECTIUS

La sostenibilitat del negoci de TIRME es materialitza mitjançant
l'adequada gestió de la relació i l'aliança entre l'organització i el
Consell de Mallorca, els ajuntaments, els municipis, així com el teixit
empresarial i la pròpia societat. (Gestió responsable i sostenible)

Memoria
de sostenibilitat
Sostenibilidad
2017
Memòria de
2017
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Reptes estratègics
ODS a TIRME
PLA ESTRATÈGIC 2018-2020

Rendibilitat
econòmica
sostenible

AIGUA NETA
I SANEJAMENT

TIRME és conscient que els recursos hídrics han de ser
adequadament gestionats abans que esdevinguin escassos. Per
aquest motiu, ha assumit el compromís d'implantar una gestió
integrada dels recursos hídrics amb l'objectiu de gestionar-los de
manera eficient, tot maximitzant la reutilització i reduint-ne la
contaminació. (TIRME i la gestió ambiental)

ENERGIA
ASSEQUIBLE
I NO CONTAMINANT

TIRME és conscient de la importància de l'energia en el
desenvolupament sostenible i de la necessitat de donar suport a
iniciatives de recerca i desenvolupament d'energia neta. Per aquest
motiu, hem assumit el compromís d'augmentar cada any la proporció
d'energia renovable utilitzada en els nostres processos, així com
l'adopció de mesures per millorar l'eficiència energètica en la nostra
activitat. (TIRME i la gestió ambiental)

CIUTATS I
COMUNITATS
SOSTENIBLES

La nostra activitat juga un paper molt important en la creació de ciutats
sostenibles. Per a TIRME és prioritari assegurar sense interrupcions
un servei de qualitat per a tots els municipis de Mallorca, gestionant els
residus de manera eficient i minimitzant els impactes negatius
(abocaments, olors, renous). (TIRME i la gestió ambiental)

OCUPACIÓ DIGNA I
CREIXEMENT
ECONÒMIC

Creiem que la diversificació econòmica i la innovació són aspectes
fonamentals per aconseguir un creixement econòmic sostenible en el
temps. És la nostra prioritat fomentar la creació d'ocupació local i la
integració de persones en risc d'exclusió i promoure el creixement
econòmic on desenvolupem la nostra activitat. (Gestió de la cadena
de subministrament)

PRODUCCIÓ
I CONSUM
RESPONSABLES

L'essència de TIRME se centra en la gestió responsable i l'ús eficient
dels recursos naturals. Aquest enfocament de gestió és una de les
principals palanques d'actuació que garanteix que el nostre negoci
sigui rendible i sostenible a llarg termini. (TIRME i la gestió
ambiental)

INNOVACIÓ I
INFRAESTRUCTURES

L'impuls d'una infraestructura moderna i uns processos eficients són
factors necessaris per assolir una major rendibilitat econòmica a llarg
termini, actuant sempre d‟acord amb els nostres valors de cura del
medi ambient i la comunitat local. (Innovació i tecnologia)

Memoriade
desostenibilitat
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Innovació i
tecnologia

“

Busquem solucions
i millores”
Memoria de Sostenibilidad 2017
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Innovació i tecnologia
Projectes duts a terme

TIRME, com a companyia involucrada amb el desenvolupament sostenible i la innovació, destina anualment una quantitat significativa de
recursos al desenvolupament de nous processos, la implantació de tecnologia avançada i el desenvolupament de nous productes,
destinats a millorar–ne la competitivitat, revertir aquestes millores al ciutadà i al benestar social i incrementar el coneixement en tots
els seus àmbits. A continuació, es resumeixen els projectes més significatius desenvolupats per la companyia durant l'exercici 2017. Cal
destacar que els pressupostos de cada projecte són aproximats i exclusivament recullen despeses del 2017. La inversió de cada projecte està
pendent de validació i en procés de certificació d‟R+D+i per part d'una entitat acreditada per ENAC.

Inversió en
milers d‟€

513,28

417,43

Descripció del projecte
Nou sistema d'alta eficiència per a la valorització de residus (fase II de metanització) Nou sistema
de tractament de residus orgànics d'alta capacitat de resposta per adaptar-se a l'elevada estacionalitat
poblacional de Mallorca. El sistema permetrà assolir nous graus de valorització de productes orgànics,
tot aportant un major valor afegit i potencial d'aplicació.
Desenvolupament d'un procés innovador de separació i classificació d'envasos lleugers que
permet recuperar fraccions de plàstic d'alta selectivitat i un nivell d'automatització que permet aconseguir
percentatges d'efectivitat diferenciadors. L'objectiu és poder donar una resposta òptima a l'acusada
variabilitat de qualitat dels residus entrants derivats de l'alta estacionalitat poblacional de Mallorca.

Memòria
de sostenibilitat
2017
Memoria
de Sostenibilidad
2017
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Innovació i tecnologia
Projectes duts a terme
Inversió en
milers d‟€

80,65

80,66

427,11

Descripció del projecte

Desenvolupament de noves vies de valorització d'ecoàrids. S'ha estudiat i investigat l'ús d'ecoàrid en la
construcció de carreteres, la qual cosa s‟ha traduït en noves vies de valorització i l'optimització dels
materials de construcció, i en el foment de la innovació i la transició cap a una economia circular.

Recerca i desenvolupament en noves metodologies per al seguiment i control d'abocadors
assentats sobre antigues zones d'abocament i amb potencial contaminant, a partir del seguiment analític i
l'ús d'eines de simulació avançades.

Sistemes d'alta eficiència en l'organització de processos a partir de tecnologies de la informació i
les comunicacions (TIC) per a l'optimització i automatització de processos d'entrada i sortida de recursos
a partir de l'estudi i la implantació de nous sistemes de gestió empresarial d'alta eficiència, amb un
increment substancial del rendiment operatiu de la pròpia empresa.

TIRME assigna a cadascun dels projectes una figura d'impulsor intern, encarregat d'iniciar,
supervisar i reportar el grau d'avanç del projecte d‟R+D+i en qüestió.
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TIRME i la gestió ambiental
Biodiversitat

A TIRME volem cuidar la nostra illa i treballar per a la conservació dels seus ecosistemes i el seu
capital mediambiental. L‟any 2017 hem enfocat els nostres esforços a la preservació de la
biodiversitat marina, un ecosistema fonamental de la biodiversitat mallorquina.
Al desembre de 2017, s'ha signat un acord amb la fundació Palma Aquarium per promoure la
protecció i conservació del medi ambient i la biodiversitat marina. Ambdues parts s'han
compromès a implementar accions conjuntes que abasten: el tractament responsable de residus
urbans, la conscienciació de la societat amb campanyes sobre hàbits i mesures de sostenibilitat,
la implantació de tecnologies avançades en els processos de gestió de residus i el foment d'idees
innovadores i creatives, l‟impuls de la recuperació d'espècies amenaçades i la restauració
d'ecosistemes danyats.

Fundació
Natura Parc

Donem suport a la Fundació Natura Parc en el seu projecte de seguiment del
milà reial, una au en perill d'extinció a les Illes Balears. La iniciativa consisteix en
el marcat de les cries d'aquesta au per poder recopilar dades sobre la seva
posició i els seus hàbitats, i així poder identificar els problemes que estan posant a
aquesta espècie autòctona en perill.
Aquesta col·laboració ha fet possible que la durada del projecte s'ampliï, i ha dotat
la Fundació de recursos addicionals per a aquesta iniciativa, la qual cosa
contribuirà a un millor seguiment d'aquesta espècie protegida.

Restauració
de Son Noviet

El Pla de restauració ambiental i paisatgística de la pedrera de Son Noviet a Petra ha superat el tràmit ambiental. El projecte recull un exhaustiu
inventari de factors clau a l'entorn de l‟emplaçament. En aquest inventari es caracteritzen els diferents factors del medi biofísic i socioeconòmic, així
com el paisatge, els usos del sòl, les delimitacions associades a espais naturals i espècies protegides, el planejament urbanístic i altres elements
territorials que cal considerar.
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TIRME i la gestió ambiental
Al servei del Medi Ambient

La nostra raó de ser és contribuir a la conservació mediambiental de Mallorca
La conservació de la nostra illa i el seu ric valor mediambiental és la prioritat de TIRME a l'hora de desenvolupar les nostres activitats diàries i la primera variable
que es té en compte a l‟hora de prendre decisions operatives.
A causa del model de negoci de TIRME, el nostre objectiu principal és maximitzar el reaprofitament dels residus generats fins a assolir un model d'economia
circular complet que garanteixi la consecució de l'objectiu estratègic de Mallorca d‟“abocament zero de residus domèstics”.

Reptes mediambientals

Objectiu

“abocament zero”

100% dels residus de
Mallorca valoritzats,
materialment o energèticament

La nostra missió
Projecte ambientalment
avançat, socialment
acceptat i
econòmicament viable

Les nostres prioritats de
gestió ambiental



Protegir la qualitat de
l'entorn
Protegir la biodiversitat
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TIRME i la gestió ambiental
Al servei del Medi Ambient

3

1
Controls recollits al PMVA i
autoritzacions ambientals:
• Aigües
• Emissions atmosfèriques
• Qualitat de l'aire
• Renous
• Sòls
• Gestió de subproductes
(ecoàrid, cendres cimentades i
compost)
• Olors
• Control de plagues

El nostre Sistema de gestió
integrat

2

• ISO 14001 Gestió ambiental i
SR10 Responsabilitat social
• Indicadors de gestió
mediambiental
• Compliment normatiu legal
• Requisits ambientals derivats

S'han implantat les millors
tecnologies disponibles al mercat
als nostres processos de gestió
de residus per tal de garantir el
nostre òptim acompliment
ambiental i la consecució de
l‟“abocament zero”, cosa que
referma cada cop més la nostra
excel·lència.
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TIRME i la gestió ambiental
Al servei del Medi Ambient

Programa de mesures i vigilància ambiental
TIRME disposa d'un Programa de mesures i vigilància ambiental (PMVA), on es
defineixen els eixos estratègics per a una vigilància constant de la qualitat
ambiental de l'entorn en el qual se situen les diferents instal·lacions de tractament
de residus.
Entre les mesures de control ambiental que cal aplicar s‟inclouen el monitoratge de
diferents contaminants i la seva mobilitat entre els tres compartiments ambientals:
atmosfera (aire), litosfera (sòls) i hidrosfera (aigües), la qual cosa permet valorar
l'impacte produït i les possibles afeccions a la població i al medi natural a les
diferents zones d'influència.

Any rere any, registrem els diferents mesuraments per monitoritzar l'evolució
global en el temps de l'impacte de l'activitat de TIRME en el seu entorn proper, a
partir del “punt zero” (abans de la posada en marxa de les instal·lacions).

Atmosfera (aire)

Litosfera (sòls)

Zones

Termes
municipals
afectats

Plantes o instal·lacions
destinades a cada zona
Planta de selecció d„envasos
lleugers
Planta de compostatge

Son Reus - Palma
Zona 1

Can Canut –
Marratxí

Planta de metanització
Planta de valorització energètica
Planta de producció d„ecoàrid
Dipòsit de seguretat per a cendres
cimentades

Zona 2

Sta. Margalida

Dipòsit de rebutjos de residus de
construcció i demolició

Zona 3

Calvià

Planta de compostatge

Zona 4

Ariany

Planta de compostatge per a llots
d'EDAR.

Zona 5

Felanitx

Planta de compostatge per a llots
d'EDAR.

Estacions de
transferència

Termes municipals afectats

Nord

Alcúdia

Centre

Binissalem

Llevant

Manacor

Ponent

Calvià

Sud

Campos

Hidrosfera (aigües)
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TIRME i la gestió ambiental
Emissions i qualitat de l'aire
Les emissions procedents dels processos de tractament depenen de la quantitat de residus tractats durant l'any. Les instal·lacions disposen dels sistemes de
depuració de gasos necessaris per a la minimització d‟aquestes emissions i que permetin assegurar que en tot moment es troben dins dels paràmetres

establerts en l‟àmbit normatiu.

TIRME duu a terme un control sobre les emissions dels contaminants més significatius de cada procés de tractament de residus (HCI, CO, NOx, SO2,
partícules, COT, HF, metalls, dioxines i furans, NH3, H2S, etc.). Pel que fa al tipus de controls, alguns són en continu per mitjà d‟analitzadors instal·lats a la
xemeneia (calibrats per organisme acreditat) i altres controls es realitzen periòdicament mitjançant inspeccions reglamentàries d'un Organisme de control
autoritzat (OCA) acreditat.

Emissions d„òxids de sofre (SOx /SO2) procedents dels processos de
tractament de TIRME (kg/any)

2015

2016

2017

35.147

34.159

39.590

Emissions d„òxids de nitrogen (NOx/NO2) procedents dels processos de
tractament de TIRME (kg/any)

2015

2016

2017

269.793

251.422

258.986

Emissions de partícules en suspensió (PM10) procedents dels processos
de tractament de TIRME (kg/any)

2015

2016

2017

1.617

1.380

1.537
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TIRME i la gestió ambiental
Emissions i qualitat de l'aire
Monitoritzem constantment la qualitat de l'aire dels voltants de les nostres instal·lacions
A més dels mesuraments de les emissions a l'atmosfera, TIRME realitza un control de la qualitat de l'aire a l'entorn de les instal·lacions de la Zona 1 per verificar
l‟absència d‟un impacte significatiu de les seves emissions. Es disposa de dues estacions que mesuren en continu els paràmetres fixats per Llei (SO2, NO2 i NOx, O3,

PM10, PM2.5, H2S i dades meteorològiques). Les estacions es comuniquen en temps real amb la Secció d‟Atmosfera de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
del Govern de les Illes Balears i estan incloses dins la Xarxa Balear de Vigilància de Qualitat de l'Aire de les Illes Balears que, alhora, forma part de la xarxa espanyola
i europea. Addicionalment, es duen a terme campanyes periòdiques per a aquells paràmetres que no és possible mesurar de manera contínua, com ara els
hidrocarburs policíclics aromàtics (HPAs) i els metalls pesants en partícules de fracció fina (PM2.5 ) i gruixuda (PM10).

El fet que aquests controls s’estiguin fent ja des d'abans de la
posada en marxa de les instal·lacions (punt zero) ens ha permès
concloure que no existeix un impacte de les instal·lacions de
residus en la qualitat de l'aire de la zona, tal com es mostra en
els gràfics d'evolució de contaminants (amb dades des de l'any
1996).

Evolució anual NO2 (ug/m3) a l'HJM (1996-2017)
14

12
10,6

12
10

7,9

8
6

4,9

5,9 6,1 5,7

9,1

8
7 6,4 7 6,4 7,3 7,4

8
6

5,3 5,1
4,5 4,5 4,9

4
2

Evolució anual SO2 (ug/m3) a l‟HJM (1996-2017)

0

Evolució anual PM10 (ug/m3) a l‟HJM (1996-2017)
40
35
30
25
20
15
10

18

21,2 20,1 21,3 22,3

23,6 24,8
18,8 19,7 20,1 18

18 18

16,7
13,5

12

14

16

14,3 14,3 15

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4,4
4
3,6

4,2

4,1
3,7
3,3

3,5
2,8

3,1

2,9
2,2 2,3

2,2
1,6 1,6

1,4

1,2

1,9

2,2
1,8

1,1

9

5
0

Memòria
de sostenibilitat
2017
Memoria
de Sostenibilidad
2017

60

TIRME i la gestió ambiental
Controls sobre el sòl i el subsòl
Les nostres instal·lacions s'han dissenyat per evitar afeccions al sòl i a les
aigües subterrànies.
TIRME

realitza

controls

periòdics

per

mitigar

el

risc

d'afeccions de les activitats de gestió de residus al sòl.

Mitjançant el Programa de mesures i vigilància ambiental, s'han identificat 13 punts de la Zona 1 on
es realitzen controls periòdics, amb l‟anàlisi dels metalls pesants, les dioxines i els furans.
Addicionalment, TIRME redacta Informes Base de Sòl específics per aquelles instal·lacions les activitats
de les quals ho requereixen. Aquests informes s‟han fet per als sòls en els quals s‟ubiquen les
instal·lacions següents: Planta de valorització energètica, Dipòsit de seguretat, Planta de producció
d„ecoàrid, Dipòsit de rebutjos de la Zona 2, Planta d„assecat solar de llots, Planta de metanització i
Planta de compostatge de Zona 1

El mapa reflecteix els 13 punts on es realitzen controls
periòdics.

L‟any 2017, s'ha confirmat una vegada més la no-afecció de les instal·lacions i l‟activitat de TIRME sobre el sòl.

Cada 5 anys, TIRME duu a terme controls sobre el subsòl a diverses zones afectades per les seves instal·lacions: Zona 1 (Son Reus - Can Canut) i Zona 2 (Santa
Margalida). Aquests controls s'executen a través de sondejos, extracció i anàlisi de mostres a diferents altures, fins als 40-45 m de fondària.

El proper control de la Zona 1 tindrà lloc l‟any 2021, i a la Zona 2 l‟any 2018.

Els controls realitzats fins ara confirmen la no-afecció de les
instal·lacions i l‟activitat de TIRME sobre el subsòl.
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TIRME i la gestió ambiental
Qualitat de l„Aigua
Les nostres instal·lacions s'han dissenyat per minimitzar els consums d'aigua potable tot afavorint la
reutilització d'aigües pluvials, aigües de procés i lixiviats, en els processos interns de les plantes de
tractament de residus.

Les principals àrees de gestió de residus, “Can
Canut” i “Son Reus”, i el Dipòsit de rebutjos de

Santa Margalida estan proveïdes de basses i tancs
per a la recollida i l'aprofitament d'aigües pluvials, de
procés i lixiviats. També es disposa d‟una xarxa
d'aigua regenerada procedent del tractament terciari
d'aigua depurada. Aquesta aigua també substitueix

Una xarxa de canonades connecta l'àrea de Can

L'aigua que alimenta els sistemes de refrigeració i

Canut i el Dipòsit de seguretat de cendres

l'aigua destinada a formar el vapor que mou les

cimentades a la Planta de valorització energètica.

turbines procedeix de la xarxa municipal i es

Això permet estendre el benefici de la recollida

pretracta a la Planta de tractament d„aigües (PTA),

d'aigües a la Planta de valorització energètica que,

formada per sistemes de filtració, osmosi inversa i

a més, aprofita les purgues procedents dels seus

de resines d'intercanvi iònic.

processos principals en processos secundaris de la

el consum d'aigua de xarxa.

mateixa instal·lació.

m3

2015

2016

2017

Aigua de xarxa

184.231

193.479

177.667

Aigües subterrànies

53.803

59.321

52.789

Aigües pluvials/superficials

57.237

83.395

73.636

Aigües aportació externa

295.271

336.195

304.092

Aigua reutilitzada
enfront del total
consumit

35

29

30

• Consum total d'aigua durant l‟any 2017: 304.092 m3
• % d'aigua reutilitzada: 30%
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TIRME i la gestió ambiental
Qualitat de l„Aigua
Als últims anys, s'ha invertit en projectes per optimitzar el consum d'aigua en els nostres processos i instal·lacions:
Recollida d'aigües excedentàries
• Recollim aigües excedentàries dels nostres processos productius i aigües pluvials,
mitjançant la separació de les aigües netes de les brutes.
• Les nostres instal·lacions disposen de col·lectors i interconnexions per a barrejar els
fluxos d'aigua i adaptar la quantitat i qualitat a les necessitats de cada consumidor.

Equivalent al consum
d'aigua de 4.000
persones en un any

Millores a la xarxa hidràulica i eliminació de fuites
Es fan lectures diàries dels comptadors totals i parcials dels diferents processos productius i
mensualment es revisen els consums per instal·lació i per sistema, amb l‟anàlisi corresponent
de les desviacions eventuals (fuites).

Planta de tractament de lixiviats
• Es va implantar una nova Planta de tractament de lixiviats (PTL) que pretén tractar una
aigua d'elevada salinitat i concentració de sòlids en suspensió i transformar-la en aigua de
millor qualitat per a la seva reutilització en processos secundaris.
• Com a mesura d'estalvi general, s'ha reutilitzat l'aigua de la Planta de tractament de lixiviats
(PTL) en els processos secundaris de la Planta de valorització energètica.

10-15% de
disminució d'aigua
de xarxa estalviats

Permet l'estalvi d'un
consum d'aigua
equivalent al consum
habitual de 400
persones a l'any
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TIRME i la gestió ambiental
Controls de renous

Monitoratge periòdic dels renous i
vibracions ocasionats per les nostres instal·lacions
L'activitat que realitzem, atesa la seva naturalesa, involucra infraestructures de grans
dimensions que poden generar contaminació acústica si no se‟n fa una gestió adequada.
Conscients d'això, com a part del Programa de mesures i vigilància ambiental, duem a
terme anualment un monitoratge acurat del renou ocasionat per les nostres instal·lacions
des de 22 punts estratègics, amb els quals assegurem cobrir la totalitat del nostre entorn.
El monitoratge es realitza tant en dies feiners com festius i en diferents moments del dia,
per conèixer com aquests es comporten al llarg del dia. La finalitat dels controls és
assegurar que es compleixen els objectius de qualitat acústica de la zona. Com a conclusió
del conjunt de monitoratges anuals realitzats, cada any s'avalua la tendència general que
han seguit els nivells de renou respecte de l'anterior. TIRME analitza també els motius que
s‟amaguen darrere d'aquestes tendències per adquirir un major coneixement del seu
entorn.

Com a resultat dels controls de renou realitzats, cap
d'aquests ha superat el límit aplicable al punt de
mesura.
Al plànol es mostren tots els punts de mesurament
amb semafòrics, que apareixen tots en verd llevat de
dos, en els quals el nivell de renou mesurat és més
elevat, a causa del renou procedent de la carretera en
la qual es troben.

El nostre compromís amb la comunitat se centra a reduir al màxim les possibles molèsties
que pugui ocasionar la prestació del nostre servei. Per això, els nostres equips estudien
possibles millores a les nostres instal·lacions que puguin permetre reduir encara més els
nostres nivells sonors. En aquesta línia, realitzem controls acústics addicionals voluntaris a
les nostres Estacions de transferència, amb l‟objectiu d‟assegurar que aquestes també
compleixin amb els límits establerts.
A més de l'avaluació global de la Zona 1, es realitzen inspeccions específiques de
compliment d'emissió de renou a les instal·lacions que posseeixen l‟Autorització Ambiental
Integrada (COTIR, metanització i compostatge Z1, Planta d„assecat solar i DRZ2).
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TIRME i la gestió ambiental
Controls d'olors
A TIRME treballem per reduir al mínim el nostre impacte i les
possibles molèsties als veïns
Una de les principals molèsties de la gestió dels residus, per la pròpia naturalesa
de l'activitat, és l'impacte per olors. TIRME es compromet a minimitzar l'impacte de
la seva activitat i a resoldre qualsevol tipus d'incidència relacionada amb la seva
gestió. És per això que una de les nostres prioritats és monitoritzar les olors
lligades a les nostres activitats i reduir al mínim qualsevol olor que pugui
desprendre alguna de les nostres instal·lacions. A la Planta de compostatge de la
Zona 1, la Planta de metanització i la Planta d„assecat solar, una Entitat acreditada
s‟encarrega de dur a terme controls anuals basats en el mesurament directe de
l'olor en els focus emissors i la modelització de la seva dispersió, amb la posterior
obtenció de mapes d'isodores.

TIRME persegueix el compliment de les Millors
Tècniques Disponibles (Best Available Techniques,
BAT) en l'àmbit de control d'olors per tal de garantir
que proporcionem un servei òptim a la nostra
comunitat.
Utilitzem el mapa d'isodores
(línies d'igual
concentració d'olor) a través del qual podem veure les
zones de possible molèstia a l'entorn.

Els processos generadors d'olor a la nostra activitat es veuen molt influenciats per
les condicions meteorològiques. Per aquesta raó, és essencial portar un control
d'olors acurat, monitoritzar les condicions climàtiques i mantenir els nostres canals
de contacte amb la comunitat oberts sempre per poder actuar ràpidament quan
calgui.
En cas que es rebin reclamacions, TIRME investiga la correlació d'aquestes amb
els diferents processos que apliquem per localitzar el focus de les olors i trobar la
solució més eficaç.
Aquest any s'ha treballat intensament amb els veïns de les instal·lacions per
millorar els processos i minimitzar les molèsties d'olors.

Exemple del mapa d'isodores , realitzat per al metacompost l’any 2017 (modelització de
l'àrea de Can Canut).
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TIRME i la gestió ambiental
TIRME i el Pla 20/20/20
Pla 20/20/20
TIRME ha decidit sumar-se a l'aposta 20/20/20 de la Unió Europea amb un conjunt de mesures pròpies sobre el clima i l'energia. El Pla 20/20/20 està
vinculat als objectius estratègics d'impulsar el canvi cap a l'economia circular, TIRME 4.0: talent i tecnologia i rendibilitat econòmica sostenible. Amb
això, pretenem adaptar el nostre model de gestió energètica a través de l'aposta per les energies renovables i una reducció significativa en les
nostres emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Com a part del Pla estratègic preparat per al període 2018-2020, ens hem marcat l'objectiu de reduir en un 15%
l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) per a l‟any 2020, respecte del valor base de 2005.

Reptes de futur
A TIRME definim metes cada vegada més ambicioses en consonància amb els nostres principis d‟excel·lència i millora contínua. Per assegurar l'abast
d'aquestes metes, definim indicadors que ens permeten quantificar any rere any el nostre grau de consecució. De cara al 2018, ens plantegem els reptes
següents:
1. Certificació de la Petjada de carboni.
2. Millores de les cabines de control de qualitat de l'aire i de les estacions meteorològiques.
3. Implantació d‟un sistema de transmissió de dades online de les emissions de la Planta de valorització energètica a la Secció d'Atmosfera del Govern
de les Illes Balears.
L'increment de la nostra eficiència energètica per a contribuir a la lluita contra el canvi climàtic és un objectiu prioritari al Pla estratègic 2018-2020. Aquest
objectiu es materialitza a través d'una sèrie de metes concretes acompanyades d'indicadors que ens permeten mesurar el seu grau de consecució:
• Meta: Reducció del 2% del ràtio de consum d'energia de TIRME respecte a la mitjana del període del Pla estratègic anterior (2014-2017).
• Indicador: Reducció de consums.
• Meta: Instal·lació d'almenys 100 kW nous de potència de generació per autoconsum de font d'energia renovable diferent al biogàs o als residus
urbans.
• Indicador: Augment de fonts d'energia renovable.
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TIRME i la gestió ambiental
Eficiència energètica
Els nostres projectes d'eficiència energètica
La cerca de l'eficiència energètica és un dels pilars de la nostra raó de ser. Assegurem que tant les reformes que introduïm en les nostres instal·lacions com les noves inversions sempre
aconsegueixin operar de la manera més energèticament eficient possible. En aquesta línia, analitzem i dissenyem projectes i mesures concretes que ens permetin seguir avançant en matèria
d'eficiència energètica.

2016
Projecte Ilunion
• S'ha contractat una empresa de
labor social, un servei de
pagament per ús del vestuari
laboral de tot el personal de
TIRME, amb l‟objectiu d‟allargarne al màxim la vida útil.

Flota de vehicles
•
• S'ha substituït el 87% dels
vehicles de la flota per vehicles
elèctrics, la qual cosa ha permès
estalviar aprox. 27.000 litres de
gasoil.

Optimització de
combustió

Il·luminació LED

Es va instal·lar un sistema de
•
• S'ha implantat un canvi
control de combustió per
d'il·luminació LED, així com
estabilitzar la producció de vapor i llanternes a les instal·lacions
reduir el contingut en O2 de la
perquè aquestes tinguin més llum.
combustió, millorant-ne així el
rendiment.

Estalvi en consum
d'energia:

Estalvi en consum
d'energia:

Estalvi en consum
d'energia:

Estalvi en consum
d'energia:

• 20.000 kWh/any

• 286.200 kWh/any

• 1.423.360 kWh/any

• 125.000 kWh/any

• 94.000 kWh/any

Emissions de CO 2
evitades:

Emissions de CO 2
evitades:

Emissions de CO 2
evitades:

Emissions de CO 2
evitades:

Emissions de CO 2
evitades:

• 15 t CO2/any

• 46 t CO2/any

• 1396 t CO2/any

• 32 t CO2/any

• 71 t CO2/any

Fase II de metanització: d‟acord amb l'augment progressiu de la recollida selectiva de matèria
orgànica planificada pel Consell, s'ha ampliat la Planta de Metanització. Això permetrà duplicar
la capacitat de tractament de matèria orgànica i reduir al mínim el temps d'emmagatzematge
previ al seu tractament.

•

Canvi del consum de gasoil a gas natural comprimit en la flota dels nostres transportistes
habituals.

•

Aprofitament de l'energia tèrmica generada pel motor de biogàs.

•

Implantació del sistema de cicle higroscòpic a la Planta de valorització energètica i
aprofitament de l'energia tèrmica generada per aquesta planta.

•

Implantació d'energia fotovoltaica a les Estacions de transferència i al Centre d'Informació i
Educació Ambiental.

•

Instal·lació de més sensors de presència a les nostres instal·lacions.

2017

S'han instal·lat motors de baix
rendiment, accionats per variació
de freqüència i per engegador
suau.

Estalvi en consum
d'energia:

Millores planificades
•

Sistema
aerocondensador

El nostre compromís: consum responsable i eficiència
energètica
La majoria del nostre consum energètic procedeix de:

•

els processos de generació d'electricitat de la nostra Planta de valorització energètica,
amb un 50 % d‟energia renovable (d'acord amb el Pla d„acció nacional d„energies
renovables d'Espanya (PANER) 2011 – 2020);

•

el biogàs obtingut en la Planta de metanització, 100% renovable;

•

els nostres generadors d'energia fotovoltaica.
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TIRME i la gestió ambiental
El nostre acompliment energètic
Consum elèctric (MWh)
Generació d'electricitat (MWh)
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Consumo
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0

2014

2015

2016
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Generación
(MWh)
GeneracióElectricidad
electricitat (MWh)

98,8%

Valorització

1,2%

Metanització

Fotovoltaica

• Respecte del 2016, hi ha hagut un augment de l'energia generada, procedent
principalment de l'augment de residus valoritzats (21.686 tones més que l‟any
2016).
• La generació d'energia a partir de biogàs i de fotovoltaica també segueix una
tendència positiva.

%

0,80%

0,69%

Plantes de
tractament de
residus

Edificis
administratius

Estacions de
transferència

0,01%

• Els nostres grans generadors d'energia provenen del procés de valorització de
residus.

• El 50

98,5%

• El consum energètic ha augmentat un 5,8% respecte del 2016
a causa de l'increment de les tones tractades a les
instal·lacions.

• El nostre principal consum elèctric es produeix a les plantes de
tractament de residus, que representen el 98,5% del consum
total a TIRME.

de l'energia produïda és renovable i correspon a 173.259 MWh.
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TIRME i la gestió ambiental
El nostre acompliment energètic
Consum de gasoil i gas natural (MWh)
• El consum energètic (electricitat i combustibles) de línia en marxa per tona
d'entrada de residus augmenta un 3% respecte del 2016.
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94,6%

Plantes de
valorització

5,4%

Assecat solar, compostatge,
selecció envasos i escòries

• El consum de combustibles auxiliars equival al 24% del consum
energètic.
• Ens trobem en un període de conversió de gasoil a gas natural, amb
l‟objectiu de millorar l'eficiència mediambiental i econòmica, la qual
cosa està produint menors consums i menors emissions de CO2.

Intensitat consum combustibles
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• S'estan duent a terme projectes de bones pràctiques destinats a reduir
el consum de combustibles, a través de mesures com el control de
fossat i la gestió eficient de residus.
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“

Vivim
en el mateix món
que tu”

Contribució a
la Societat

Manolo Jiménez
Manteniment

Manolo Jiménez
Manteniment
14 anys a TIRME

Jaume Salom
Manteniment
20 anys a TIRME

14 anys a TIRME
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Contribució a la societat
Compromesos amb la comunitat de Mallorca
TIRME és una organització compromesa amb la comunitat de Mallorca, amb la qual vol mantenir relacions properes. Per això, seguim potenciant
iniciatives que produeixin beneficis a la comunitat local no solament econòmics sinó també socials i ambientals, en consonància amb la nostra
aposta per la Responsabilitat social corporativa.

L‟any 2017, hem tornat a confirmar el nostre compromís amb les nostres iniciatives d'acció social:


Centre d'Informació i Educació Ambiental (CIEA): espai de conscienciació i educació mediambiental per a
la col·lectivitat.



Granja Escola Jovent: activitats mediambientals per a nens petits. Aquest any s'han organitzat dues diades
ambientals.



Convenis amb la Universitat Autònoma de Barcelona i altres universitats (Universitat de Cantàbria,
Universitat de Saragossa, Tarragona, Universitat de La Rioja) i Centres i Instituts Tecnològics (CSICEduardo Torroja, CEDEX, INERIS, Institut Carboquímic): realització de practiques curriculars.



Participació en organitzacions sectorials, col·legis professionals i empreses locals per a la difusió dels
principis de desenvolupament sostenible en el teixit social de l‟illa: ASPLARSEM (Associació de Plantes de
Recuperació i Selecció d'Envasos de Residus Municipals), AEVERSU (Associació Empresarial de
Valorització Energètica d'RSU), CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plants), APD
(Associació per al Progrés de la Direcció), Cercle d‟Economia, CAEB (Confederació d'Associacions
Empresarials de Balears) i, més recentment, a la FUNDACIÓ IMPULSA i el SECOT (organisme depenent de
la Cambra de Comerç).



Conveni amb Sonrisa Médica, una associació sense ànim de lucre amb la missió de transformar l'entorn
sanitari mitjançant l'humor, la música i la màgia. TIRME va signar un acord de patrocini a favor de Sonrisa
Médica amb la finalitat de sumar ajudes a la seva labor i poder continuar amb el finançament del treball
professional que fan els pallassos als hospitals.



Acord de col·laboració amb l'Ajuntament d'Inca. TIRME va signar un acord de col·laboració amb
l'Ajuntament d'Inca amb la finalitat de donar suport als seus projectes de formació i ocupabilitat de les
persones desocupades del municipi. En aquest sentit, TIRME col·labora mitjançant la realització de visites a
les seves instal·lacions per part dels participants en aquests programes i de master class en reclutament,
selecció de personal i accés al mercat laboral.
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Contribució a la societat
Les nostres Iniciatives

Es manté el contracte amb la

Fundació Deixalles
Es pretén promoure la inserció sociolaboral de
persones en situació o risc d'exclusió a les Illes
Balears.

Hem renovat el nostre acord de patrocini amb l'esportista
paralímpica de la modalitat d'esquí alpí Úrsula Pueyo.
Exemple de molts, aquesta gran esportista paralímpica
representa la superació, l‟excel·lència i el treball en equip,
valors que TIRME pretén encoratjar a la seva comunitat.

TIRME serà un dels
patrocinadors d'Úrsula als Jocs
Olímpics d'Hivern de
Pyeongchang 2018.

TIRME ha participat en la cinquena edició de l‟ecobaròmetre, com a part del seu
compromís mediambiental amb l'illa i les pràctiques en la gestió mediambiental insular
en general.
Aquest any es van realitzar 600 entrevistes a la població de les Illes Balears per assolir
una major entesa del nivell de conscienciació ambiental.
El rànquing dels principals problemes percebuts segueix la tendència de l'any passat i
confirma com a principals preocupacions la massificació de les illes, la brutícia,i el
malbaratament d'aigua.
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Contribució a la societat
Les nostres Iniciatives

L‟any 2017, estem orgullosos d'haver afegit un nou mitjà a la nostra gestió mediambiental,
estenent l'àmbit d'actuació de TIRME a un element clau per assegurar la conservació de l‟illa
de Mallorca: el mar .
Com ja hem esmentat en fer referència a les accions que hem desenvolupat en matèria de biodiversitat,
al desembre del 2017 vam signar un conveni amb la Fundació Palma Aquarium, per implementar
mesures destinades a la millora del medi ambient i la protecció de la biodiversitat marina.
La primera acció duta a terme arran d'aquest acord ha estat una campanya de conscienciació de la
comunitat mallorquina en relació amb el problema de la contaminació plàstica dels nostres oceans, difosa
als principals mitjans de comunicació. També s'han realitzat activitats de conscienciació a través de la
família “Reciclan” de TIRME i amb l'organització balear Clean Wave. L'objectiu de Clean Wave és alhora
conscienciar la població i eliminar les ampolles de plàstic d'un sol ús. TIRME ha col·laborat en
l'elaboració del documental „Out of Plastic‟ de Clean Wave i ha fet una compra de les ampolles que
comercialitzen per mostrar el seu suport a aquesta organització.

Aquestes ampolles s'han distribuït a totes les
persones de l'organització i s‟han eliminat els
gots de plàstic d'un sol ús que s'empraven als
punts de subministrament d'aigua per a consum
humà.

Algunes de les iniciatives planejades de cara al
2018 inclouen activitats com la neteja de
platges i la confecció de samarretes solidàries.
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Contribució a la societat
Premis i reconeixements
Medalla al Mèrit al Treball
La “Asociación Europea de Economía y Competitividad” (AEDEEC) ens ha concedit
la Medalla al Mèrit al treball, premi que reconeix la tasca que duu a terme per a la
promoció de l'ocupació, la nostra excel·lència en pràctiques empresarials i el foment
de la responsabilitat social corporativa.

Medalla a la implicació social
La Granja Jovent ha atorgat a TIRME la medalla a la implicació social, per la
tasca materialitzada en aquest àmbit durant l'any.

Premi ASPLARSEM (Asociación de Plantas de Recuperación y Selección de Envases de Residuos Municipales)
ASPLARSEM va presentar la segona edició del concurs d'idees per a la millora de processos i seguretat a les plantes de gestió de residus
d'envasos. Aquest premi pretén recompensar l'esforç i la creativitat dels seus participants, tots ells persones que treballen en aquest tipus
d'instal·lacions.
TIRME impulsa la participació del seu personal en aquests concursos. Fruit d'això ha estat l'obtenció del 2n premi d'ASPLARSEM per part
d'un treballador de TIRME de la Planta de selecció d„envasos gràcies a una millora del sistema de tibament de la premsa multimaterial
d'aquesta planta. A més, aquesta millora s'ha implementat a TIRME al llarg del 2017, i el premi obtingut ha estat donat íntegrament a les
associacions benèfiques triades pel propi treballador.

Premis de TIRME a la Prevenció de la Revisió de Manteniment
Per encoratjar un comportament responsable i segur entre tots els nostres col·laboradors, l‟any 2017 s'han
atorgat els Premis de Prevenció de la Revisió de Manteniment dels nostres centres de treball, a les
contractes que han destacat en l'àmbit de la seguretat i la salut laboral. En total s'han lliurat tres premis,
per a les contractes de les plantes de valorització energètica, valorització material i les perifèriques.
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Contribució a la societat
Les nostres Iniciatives
A TIRME, tenim com a objectiu estratègic prioritari el foment de
l'economia circular i l'ús eficient de recursos.
Reducció de 20.000 kWh/any del consum energètic de
rentadores i assecadores

D‟acord amb aquest objectiu, l‟any 2017 s'ha tornat a col·laborar amb Ilunion,
empresa que treballa amb persones amb diversitat funcional de l'ONCE, en el
marc de la Llei general de les persones amb discapacitat i la seva inclusió
social. Aquest cop se'ls ha contractat per a la reutilització i el reaprofitament
dels uniformes de treball del nostre personal. La iniciativa contempla tant la
compra de la roba (aquest any TIRME ha estrenat nous uniformes que
s'adapten a les noves necessitats de protecció i seguretat dels treballadors),
com la seva recollida, rentat i planxat i, fins i tot, la seva reparació.
Addicionalment, l'empresa s'encarrega de retirar la roba quan aquesta arriba a
la fi de la seva vida útil i lliura a TIRME un certificat de destrucció i reciclatge
dels components que poden ser revaloritzats per a altres usos (teles,
cremalleres, etc.).

m3 d'aigua estalviats
kg de detergents estalviats
m3 de reducció d'aigües residuals
Nous llocs de treball a Mallorca

Ilunion treballa amb persones amb diversitat funcional de l'empresa ONCE, en
el marc de la Llei general de les persones amb discapacitat i la seva inclusió
social.

A TIRME apostem per la creació d'ocupació de qualitat, tant directament a través de la nostra organització com
indirectament a través d'iniciatives com ara Coach Exit. La iniciativa busca afavorir l'accés a l'ocupació de qualitat per
part de joves en risc d'exclusió social, potenciant-ne el desenvolupament personal i professional a l‟encalç de la seva
participació activa en la comunitat.
L‟any 2017 hem confirmat la nostra col·laboració amb la
Fundació Exit per a la realització de projectes conjunts.
La iniciativa consistia en dur a terme projectes formatius
innovadors amb l'assignació de tutors (persones de
TIRME) a cadascun dels joves que hi van participar, a fi
de motivar-los i guiar-los al començament de la seva
trajectòria professional.
.

joves professionals van
trobar feina

Els joves milloren la seva
autoestima i motivació

Els tutors milloren
les seves
competències
professionals i
vinculació a TIRME.
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Gestió responsable
de la cadena de
subministrament

Tomás Hernández
Comptabilitat
16 anys a TIRME
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Gestió responsable de la cadena de subministrament
La nostra Política de Compres
TIRME és conscient que l'excel·lència organitzacional i la creació de valor compartit no són possibles si no s'assegura una relació sostenible amb els proveïdors.
Per tal de poder oferir un servei de qualitat i garantir la consecució dels objectius estratègics, TIRME disposa d‟una Política de compres d'aplicació a tots els
proveïdors de l'organització.

Excel·lència
Desenvolupem un sistema eficaç d'avaluació,
aplicació i seguiment de les opinions i
expectatives que fomenta la qualitat en els
nostres proveïdors.

Aliances estratègiques
Ampliem les aliances estratègiques de l'empresa per aconseguir els
objectius continguts al nostre Pla estratègic.

Col·laboració en la millora constant

Respecte al medi ambient

Apliquem el principi del “win-win” amb
els nostres proveïdors, de manera que
totes les parts surtin beneficiades en la
relació.

El respecte al medi ambient és una
preocupació constant i prioritària en la
gestió de la nostra cadena de
subministrament.

Creació de valor compartit

Tracte personal

Conscients del paper clau del nostre sector,
procurem que la nostra cadena de subministrament
contribueixi a crear valor afegit per a la societat.

Ens preocupem per les necessitats i
expectatives dels nostres proveïdors, tot
afavorint relacions duradores i properes.

Relacions de proximitat
Transparència

Ens comprometem amb el desenvolupament del
teixit socioeconòmic on operem, afavorim l'economia
local i hi integrem les persones més desfavorides.

Disposem d'una sistemàtica transparent i
en condicions d'igualtat d'homologació,
avaluació, selecció i contractació de
proveïdors.

Drets laborals i humans
Estenem el nostre compromís amb la
prevenció de riscos laborals i el
respecte pels drets humans a tota la
cadena de subministrament.
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Gestió responsable de la cadena de subministrament
Principis i valors de la nostra Política de Compres

Pilars per a una relació sostenible

Integrada en la pròpia estratègia de TIRME, la
nostra Política de compres es basa en dos pilars
fonamentals del subministrament responsable:
millora contínua i contractació local:

Millora contínua per dissenyar nous projectes
i millorar els productes actuals a través d'una
interlocució directa i constant amb els
proveïdors. Això ens permet, a TIRME i a
aquests, crear sinergies a través de
l'especialització i l'intercanvi de bones
pràctiques.

Contractació local de proveïdors, que permet unes
relacions més properes i redueix les possibles
diferències entre les nostres expectatives i el servei
ofert pel proveïdor. Tot això no només contribueix a la
consecució dels objectius sinó que, a més, fomenta el
desenvolupament d'ocupació local, la qual cosa
repercuteix positivament en l'economia de Mallorca i
redueix els riscos associats a la insularitat.

Valors fomentats
Política de
compres

En el marc de la nostra Política de compres,
TIRME ha desenvolupat una sèrie de principis i
procediments que estableixen les bases de la
nostra relació amb els proveïdors. L'objectiu és
fomentar:

La transparència i les condicions
d'igualtat en la relació de TIRME
amb els seus proveïdors en totes
les fases (homologació, selecció,
contractació
de
proveïdors
i
avaluació).

Transparència i condicions d'igualtat en
la relació de TIRME amb els seus
proveïdors en totes les fases (avaluació,
a través d'un
selecció i contractació L'excel·lència
de proveïdors).
sistema d'avaluació objectiu
i eficaç, i del seguiment
constant dels proveïdors.
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Gestió responsable de la cadena de subministrament
Model de compres
Nombre de comandes 2017
Condicions generals de
contractació
• Les Condicions generals de
compra estan publicades a la
nostra pàgina web, amb la qual
cosa es garanteix un procés
transparent i obert en les
relacions que l'organització
manté amb els seus proveïdors.
• Addicionalment, els processos
de compra amb els proveïdors
es formalitzen amb la signatura
del resum de les Condicions
generals de compra que
s'envien a tots els proveïdors.
S‟hi recullen tots els
procediments, clàusules,
responsabilitats i drets, tant de
TIRME com dels propis
proveïdors.
• En tots els casos, els proveïdors
han de complir amb les
“Condicions generals de
compra”, basades en els
principis del Pacte Mundial de
les Nacions Unides.

21%

Procediments de selecció,
homologació i avaluació

79%

• El sistema de selecció,
homologació i avaluació de
proveïdors integra pràctiques de
compra amb els nostres criteris
ètics, socials, ambientals i de
salut i seguretat laboral.
• Tots els proveïdors cal que
estiguin homologats i
registrats en el sistema de
gestió.

• Els proveïdors crítics se
sotmeten anualment a un
procés d'avaluació global, sobre
la base dels criteris de preu,
termini, especificacions,
comportament ambiental, ètic
i de responsabilitat social,
entre d‟altres.

Proveïdors locals
Proveedores
Locales

Guia de compra responsable
• La nostra Política de compra
responsable té la finalitat de
fomentar el consum
sostenible i solidari, i fa
èmfasi en les condicions
socials, laborals i ecològiques
segons les quals s‟han fabricat i
s‟utilitzen els productes i serveis
que l'empresa consumeix i
contracta.
• Per això, hem desenvolupat una
Guia de compra responsable,
en virtut de la qual l'elecció de
subministraments no només es
farà en funció del criteri
econòmic sinó tenint en compte
també el seu cost ambiental i
social.

15 milions €
pagats a proveïdors locals durant
l‟exercici 2017

4.432 proveïdors
col·laboren amb nosaltres

25 milions €
pagats als nostres proveïdors l‟any
2017
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Gestió responsable de la cadena de subministrament
Guia de compra responsable

La Guia de compra responsable, té com a
objectiu incorporar criteris ètics, socials i
mediambientals en el procés d'elecció de
subministraments,
a
més
dels
criteris
econòmics.
La valoració dels aspectes ambientals
integra l'anàlisi del consum de recursos
naturals i d'energia, així com la generació
d'emissions i residus al llarg de les diferents
fases del cicle de vida dels productes i serveis.
La valoració dels aspectes socials inclou el
suport a les pimes locals, la defensa dels
productes autòctons, la col·laboració amb
empreses que promouen
l'ocupació de
persones amb diversitat funcional, la reinserció
laboral
de
determinats
col·lectius
i
l'afavoriment de l'accessibilitat.

Compra Social
•

Increment de la qualitat de
l'ocupació (condicions
laborals)

•

Suport a l'economia social i
els productes autòctons

•

Inserció sociolaboral de
persones en risc d'exclusió
social

•

Inversió en formació,
promoció i conciliació

Compra Ètica

Compra Verda

•

Compliment de les
normatives vigents

•

Consumir solament allò que
és realment necessari

•

Compliment de la normativa
laboral i la Llei de prevenció
de riscos laborals

•

Comprar productes no tòxics
ni contaminants

•

•

Promoció dels drets humans

Generar la menor quantitat
possible de residus

•

Prevenció de l'explotació
infantil i el treball forçós

•

Aplicar criteris d'eficiència
energètica

•

Condicions laborals mínimes
de les cadenes de producció
i subministrament

•

Promoure l'economia circular

•

Fomentar la compra i la
provisió de serveis Km 0

•

Lluita contra la corrupció
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Gestió responsable de la cadena de subministrament
Proveïdors

MATRIU DE MATERIALITAT

SATISFACCIÓ GLOBAL

ACTUACIONS 2017

Disponibilitat iy
Disponibilidad
Garantiadel
delservicio
servei
garantía
5

•

Activada, com a nova actuació de benchmarking, la reunió amb
proveïdors en finalitzar les revisions majors de planta

5

•

Adequació del contracte amb la Fundació Deixalles

4

1

•

Llançament del projecte d'economia circular Ilunion

3

0

•

Trobada amb proveïdors en ocasió del 25è aniversari de
TIRME per consolidar la relació

2

•

Realitzar enquestes de satisfacció amb els proveïdors

4

Accesibilidad
Accessibilitat
i y
cercanía
proximitat

3

Transparència
Transparencia

2

Desempeño
Acompliment
ambiental
ambiental

Coste
deldel
servicio
Cost
servei

4,1

4,2

2016

2017

1
0

Labor
Social
Labor
social
Importancia
Importància

Actuación
Actuacióde
deTIRME
TIRME

REPTES 2018
•

Ampliar la funció de la plataforma e-coordina i vincular-la amb el sistema de compres

•

Vincular els proveïdors homologats amb BIOSIS (control d'accés per petjada)
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Gestió responsable de la cadena de subministrament
Projecte e-coordina

Projecte e-coordina
TIRME atorga molta importància al seu sistema de gestió de proveïdors i per aquest motiu
continua treballant per seguir millorant any rere any en aquest àmbit.

2015

Inici de la
implantació de la
plataforma

2018

2016

2017

Posada en marxa:
coordinació
d'activitats prèvies

Inici de l'estudi que pretén integrar
la plataforma e-coordina amb la
plataforma SAP de compres per
donar més robustesa al sistema i
possibilitar una gestió integral
entre:

Homologació

Contractació

Facturació

Aquesta nova plataforma s'integrarà amb l‟aplicatiu de gestió de compres (SAP) i amb el
control d'accés, per tal de garantir que tots els departaments de l'organització només treballin
amb proveïdors homologats que han aportat tota la documentació justificativa necessària.
Així, TIRME podrà assegurar que aquests operen d‟acord amb els seus valors.
Aquest ambiciós projecte permetrà una gestió unificada de la cadena de subministrament,
transversal a l'organització, a través de la qual, tots els departaments que ho requereixin
podran accedir a la informació de proveïdors actualitzada i consultar-ne l‟estat en el
procés d'homologació a temps real.
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“

Vivim
en el mateix món
que tu”

Seguretat,
salut i
benestar a
les nostres
instal·lacions
Joan Perelló
Manteniment
22 anys a TIRME

Isabel Socias
Relacions Institucionals
15 anys a TIRME
Memoria de Sostenibilidad 2017
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Seguretat, salut i benestar a les nostres instal·lacions
Seguretat i Salut a TIRME, objectiu: ZERO ACCIDENTS

Com a part del nou Pla estratègic 2018-2020, seguim mantenint com a principal objectiu de Recursos Humans la meta de Zero Accidents.
Per a TIRME, la nostra gent és el més important. Per seguir avançant en matèria de seguretat i salut i complir amb l‟esmentat objectiu, hem definit els pilars que estableixen les
bases del model de gestió de la seguretat i la salut de l'organització:

100%

de les
persones de TIRME ha
participat en la realització
de cursos de seguretat i
salut

0 accidents

•

Política de seguretat i salut en el treball;

•

Disposem d'una reglamentació estricta en matèria de seguretat i salut;

•

Dotem el personal dels equips de treball que millor s'adapten a les necessitats i
característiques de les activitats que realitzem;

•

Disposem de protocols de prevenció de riscos específics identificats.

•

Desenvolupem campanyes anuals de vigilància de la salut i reconeixements mèdics
puntuals en funció de les necessitats, a fi de garantir que les persones de TIRME treballin
en òptimes condicions de salut.

•

Assegurança mèdica privada amb condicions favorables per a totes les persones de
TIRME.
• Programació anual d'activitats de Medicina del Treball: Gestió de
vigilància de la salut.
•

Programa de prevenció de riscos laborals;

•

Avaluació contínua dels riscos laborals específics de cada lloc de
treball;

•

Revisions periòdiques en camp de les instal·lacions, els equips i
els procediments operatius.
•

Realització en continu d'activitats formatives i de
conscienciació en matèria de seguretat i salut en el
treball;

•

Celebració de la Setmana de la Seguretat anual per
promoure la formació i la conseqüent preparació del
personal de l'empresa en temes de seguretat i salut.

•

Implantació del Pla de reducció d„accidents;.

•

Conscienciació i foment d'una cultura de seguretat i salut
en l'organització.

Reglamentació en
matèria de seguretat i
salut

Mesures preventives

Formació i
conscienciació
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Seguretat, salut i benestar en les nostres instal·lacions
Seguretat i Salut a TIRME, objectiu: ZERO ACCIDENTS

Accidentabilitat
40
35

L'evolució dels índexs d'accidentabilitat i incidència són un clar resultat dels esforços i
recursos que dediquem en matèria de seguretat i salut, per aconseguir el nostre
objectiu de

0 ACCIDENTS

36
32

SEGURETAT

30
25

21
17

20
15

Iniciatives dutes a
terme.

10
5
0
2014

2015

2016

2017

Número
de Accidentes
Nombre
d’accidents

Un total de 682 persones a TIRME han rebut formació en seguretat i salut, mitjançant 20 accions formatives.
S'han impartit 2.147 hores de formació en prevenció de riscos laborals, la qual cosa representa una
mitjana d'aproximadament 7 hores per persona.

Índex d’Incidència

S'ha realitzat un total de 249 reconeixements mèdics als nostres equips.

140
120

118,03
105,96

S'ha impulsat el Pla de gestió de l„edat que permet adaptar les mesures de seguretat i salut a les necessitats
dels diferents grups d'edat que formen l'organització.

100
68,63

80

54,84

60

Campanyes “Empresa saludable” incloent-hi iniciatives com ara “Protegeix la teva salut” per a la prevenció
dels trastorns musculoesquelètics.

40
Continuació del servei de coaching intern per a les persones de TIRME que ho sol·licitin.

20
0

2014

2015

2016

Índex
d’incidència
Índice de
Incidencia

2017

Continuació de la realització de formacions en PRL a través del M-Learning (mobile), basades en la
modalitat de formació en unitats curtes d'aprenentatge.
Enviament de missatges/campanyes per conscienciar les persones de TIRME sobre els riscos psicosocials, a
través de la Unitat de Comunicació.
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Seguretat, salut i benestar a les nostres instal·lacions
Pla zero i 1/2

Pla zero i Mig
Per minimitzar els accidents greus, l‟any 2016 TIRME va
llançar el Pla zero i 1/2.

Quatre equips de treball es van encarregar de dur a terme el
projecte. Amb aquest Pla s'han aprovat 26 accions en total, 9
de les quals ja han estat realitzades i 16 de les quals estan en
curs.

Gràcies a aquest Pla, durant l‟exercici 2017 s'ha aconseguit
reduir l'índex d'accidentabilitat i s'espera que, amb les accions
endegades, es pugui continuar reduint el nombre d'accidents
futurs i apropar-nos així a l'objectiu “zero accidents”.

Accions realitzades
 Presència de personal de prevenció en camp

 Optimització del servei de fisioteràpia intern

 Foment de l'alimentació saludable

 Lideratge de tasques: OTs úniques

 Comitè de Salut i Seguretat més operatiu

 Seguiment d'objectius a més curt termini
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Desenvolupament
de les persones

“

Portem 25 anys al teu
costat i volem romandre
plegats 25 anys més”
Memoria de Sostenibilidad 2017
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Desenvolupament de les persones
Un bon lloc per treballar

A TIRME, l'actiu principal són les persones a qui devem gran part del nostre èxit.

Per això i especialment tenint en compte el sector en el
qual desenvolupem la nostra activitat, la gestió dels
Recursos Humans a TIRME està fonamentada en:

312

43

Persones a
l'organització

Mitjana d‟edat
del personal

13

96%

16%

Persones amb
diversitat
funcional a la
plantilla

•

Assegurar un entorn de treball agradable basat en
el compromís, la igualtat i la no-discriminació, la
diversitat, la conciliació entre la vida professional,
familiar i personal, el respecte, la comunicació, el
treball en equip i el desenvolupament professional.

•

Promoure el benestar, la seguretat i la salut de
cadascuna de les persones que formen part de
l'organització.

Plantilla amb
contracte indefinit

Del personal format
per dones

Per tal de garantir un marc de convivència i compliment
dels criteris ètics, disposem de les eines següents:
•

Conveni Col·lectiu d‟Empresa

•

Codi Ètic

•

Protocol de Prevenció de l'assetjament.

•

Manual de Normes generals

•

Manual de Prevenció de Riscos Penals

Addicionalment, a fi de promoure una gestió participativa de les persones i supervisar el compliment d'aquests valors, comptem amb els òrgans de govern següents: un
Comitè de Conciliació i Igualtat, Comitè de Seguretat i Salut, Comitè d„Empresa, Comissió Paritària, Comissió de Formació, Comissió de Manual de Llocs i
Funcions.
Memòria
de sostenibilitat
2017
Memoria
de Sostenibilidad
2017

88

Desenvolupament de les persones
Clients interns

Es realitzen enquestes de satisfacció també per als
treballadors subcontractats, on s'avalua:

MATRIU DE MATERIALITAT

•

El compromís ambiental

•

La salut i seguretat al lloc de treball

•

La comunicació i la transparència.

SATISFACCIÓ GLOBAL

ACTUACIONS 2017

% què considera IMPORTANT (el tria entre les 5 més importants)
% que està TOTALMENT+MOLT D’ACORD

•

Llançament del Pla de Comunicació interna

•

Introducció de nous indicadors que permetin una millor mesura de la
participació i la creativitat

•

Aprovació del nou Manual de llocs i funcions (MPF)

•

Llançament del Concurs de valors

•

Anàlisi i definició de plans d'acció a partir dels resultats de l'estudi
d‟“Optimització de processos i adequació de persones”

Ambient de treball
Millores
tecnològiques
i innovació

Remuneració

Igualtat i nodiscriminació

5
4,11

4,23

2014

2017

4
3
2

Seguretat
i salut

1
0

Informació /
formació

Desenvolupament
professional

Conciliació

Treball en equip

REPTES 2018
•

Remuneració becaris/becàries universitaris/universitàries

•

Tractament d'accidents des de la perspectiva psicosocial (factor
Bradford)

•

Desenvolupament de plans de carrera específics

•

Obtenció de reconeixements externs

•

Concursos RSC

•

Formació en el Codi ètic per al 100% de la plantilla

•

Impuls a la Gestió de l„edat per mitigar les conseqüències de l'envelliment
de la plantilla

•

Finalització del “Pla 0 i ½” per disminuir l'accidentabilitat

•

Revisió i actualització del Manual de Llocs i Funcions

•

Continuació de les participacions externes en matèria de Gestió de
persones
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Desenvolupament de les persones
La nostra Política Integrada

La Política Integrada de TIRME reconeix el valor de les persones i posa de manifest el compromís de contribució al seu
desenvolupament continu. En aquest sentit, a TIRME hem realitzat una integració total de tots els processos interns de
Recursos Humans al Sistema Integrat de Gestió (SIGMA-QR), per tal de permetre un acompanyament de les
persones de TIRME en totes les fases. Addicionalment, col·laborem amb AENOR per al desenvolupament d'una nova
normativa mundial: “Gestió de Recursos Humans” (CTN 314).

1.

2.
Incorporació de les persones a
un lloc de treball (inclou les etapes
de
reclutament,
selecció,
contractació i acolliment).

3.

Desenvolupament de les persones
en l'organització (que engloba la
formació i la capacitació –Pla de
formació-, participació i treball en
equip,
comunicació
interna
i
polítiques de promoció i mobilitat
interna).
L'Avaluació
de
l'Acompliment és una eina també de
desenvolupament
per
a
les
persones.

A TIRME creiem fermament que
l'equip humà és el nostre actiu més
important del qual en depèn en gran
mesura la consecució dels
assoliments empresarials i , per
tant, el nostre futur.
Així mateix, propiciem el
desenvolupament permanent de les
persones en l'entorn laboral i la
seva promoció interna, amb
l’aplicació de polítiques de retenció
i desenvolupament del talent, que
comporten una clara estabilitat
ocupacional i generen un benefici
mutu.

També es disposa del servei intern de Coaching dirigit per professionals
interns certificats a l'Escola Europea de Coaching i el Servei d„Atenció a
l„Empleat (SAE), amb atenció per part d'una psicòloga, personal propi de
l'empresa.
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Desenvolupament de les persones
Pla de Desenvolupament de les pPersones

Eixos estratègics i Plans d'acció

Pla de Desenvolupament de les Persones
TIRME és una organització que aposta per la conciliació
laboral, aspecte que
que considerem
considerem clau
clau per
per alal benestar
benestar de
deles
la
nostresgent
nostra
persones
i, com ai, conseqüència
com a conseqüència
directa, la directa,
seva motivació
la sevai
motivació i productivitat.
productivitat.
El nostre Pla de
de desenvolupament
Desenvolupamentde
deles
lespersones
Personesinclou
inclouuna
un
sèrie de mesures i objectius perquè les persones puguin
trobar un equilibri entre la seva vida laboral, personal i familiar.
Des del
de 2008, estem certificats
certificats amb
amb elel model
model d‟Empresa
d'empresa
Familiarment Responsable (EFR),
(EFR) de
de la Fundació
Másfamilia. Hem aconseguit un increment molt notable de la
puntuació en les renovacions anuals
anuals de
de la
la certificació
certificació des
des del
de
2011. Aquesta es va obtenir com a pas previ a la certificació
del sistema de gestió
gestió de
de SR-10,
SR-10, també
tambél‟any
en 2011,
2011,convertint-se
amb la qual
TIRME
cosa
TIRME
en laes
primera
va convertir
empresa
en la
a primera
Balears empresa
i la desena
de les
a nivell
illes
nacionali alaobtenir-la.
Balears
desena en l‟àmbit nacional a obtenir-la.

Desenvolupament
competència
professional

Suport a la
família del
personal

Flexibilitat
temporal i
espacial

Qualitat
ocupació

 Pla de mobilitat i
seguretat viària

 Projecte de gestió
del temps

 Pla de voluntariat
familiar

 Pla de formació

 Gestió de l'edat

 Mesures de
conciliació
adreçades a
flexibilitzar el temps
i l'espai de treball
per adequar les
necessitats de cada
moment a la vida
dels treballadors i
treballadores

 Pla sobre
addiccions

 Difusió d'eines per
a la creativitat

 Polítiques de RSC

 Avaluació de
l„acompliment i del
rendiment

 Mesures de
conciliació
adreçades a
millorar la salut, el
benestar, la qualitat
laboral i l‟estabilitat
dels llocs

Cultura EFR a
la cadena de
valor i
subministrament

 Pla de sensibilització
 Pla de sensibilització dirigit
a les nostres contractes
 Mesures encaminades a
aconseguir la implicació de
la cadena de
subministrament (proveïdors
i contractistes) amb
polítiques responsables

 Pla de carrera

 Mesures de
conciliació dirigides
al personal i als
seus familiars que
afavoreixen
l'equilibri familiarlaboral-personal

 Setmana de la
Seguretat

Lideratge i
estil de
direcció

Igualtat
d'oportunitats

 Polítiques adreçades a
posar en marxa i/o mantenir
i/o millorar estils de direcció

 Pla de conciliació i igualtat

 Formacions de lideratge i
habilitats directives

 Mesurament i seguiment
dels processos per avançar
en la paritat

 Pla de comunicació

 Pla d'integració de la
discapacitat i la diversitat

 Participació en la definició
de la nova ISO de RH
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Desenvolupament de les persones
Formació i desenvolupament
L‟any 2017, TIRME ha seguit apostant per la innovació i l‟actualització del seu Pla de formació perquè s'adapti al màxim a la realitat de context on opera, les tendències del
sector i les necessitats pràctiques de cada perfil. A més, s'està treballant en el desplegament de plans de carrera específics per a tota la plantilla. TIRME entén la formació
com una inversió per enfrontar-se a reptes en continu i aconseguir un major nivell de competitivitat, productivitat i qualitat.

87.223 €
Inversió
total

67
Accions
formatives

23,6

Hores de
formació/
persona

100%

Persones
formades

280 €

per persona
formada

Accions formatives del 2017 que cal destacar

B-LEARNING

Programa formatiu que
combina activitats
presencials amb virtuals,
amb l‟objectiu d‟apropar la
tecnologia a l'aprenentatge.

RISCOS LABORALS
Formació en continu en
matèria de PRL.
Curs de Nivell bàsic de
prevenció de riscos laborals
amb tutorials pràctics,
impartits durant la jornada
laboral.

FORMACIÓ DEL CODI
ÈTIC
Curs de formació sobre el
nou Codi ètic i píndoles
informatives enviades a les
persones sobre polítiques
corporatives i compliment
normatiu.
Formació en compliance.

Campanyes de PRL, a través
de píndoles informatives
enviades als treballadors/es,
com la campanya
musculoesquelètica, principal
causa d'accidents a TIRME.

FORMACIONS TÈCNIQUES
Formacions tècniques
basades en els processos de
funcionament de les
instal·lacions: Procediments i
instruccions tècniques.

INNOVACIÓ EN
FORMACIÓ
Eina innovadora
d'aprenentatge sobre
l'adquisició d'habilitats en
gestió de temps mitjançant
un joc de realitat virtual.
La gammificació té un gran
impacte, estimula la
connexió social, motiva i
reforça habilitats i
coneixements.
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Desenvolupament de les persones
Atenció a les persones
Com a principal actiu i factor clau del nostre èxit, volem recompensar la nostra gent per l'esforç i l'acompliment de cada dia. Per això, creiem que és important oferir-los, a
part d‟unes condicions retributives competitives, un entorn laboral agradable i atractiu.
En aquest sentit, creiem que és fonamental assegurar en tot moment uns mecanismes de comunicació amb les persones per mantenir-les informades sobre la marxa de
l'organització, tot promovent la cultura de millora contínua i la implicació en el projecte empresarial de TIRME. D'altra banda, treballem per potenciar les comunicacions de
baix a dalt i l'acostament de les direccions a les persones emprades, amb l'objectiu de detectar qualsevol mena de descontent o suggeriment i prendre les mesures més
adients. Aquests aspectes estan recollits en un Pla anual de comunicació.

Iniciatives desenvolupades
•

Pla de Desenvolupament de les Persones : amb el 83,78% de les accions executades.

•

Setmana de la Seguretat: amb una organització de 10 accions formatives, un total de 757 hores
formatives i 194 treballadors/es que hi han participat. Aquestes dades pràcticament representen el
100% del personal planificat.

•

Pla de formació: d'un total de 30 accions formatives a organitzar dins del Pla, se‟n van dur a terme
28. Fora del Pla es van materialitzar un total de 17 accions formatives i formacions especifiques de
departament. Es van realitzar un total de 9 accions formatives.

•

Protocol de prevenció d'assetjament (mai activat l‟any 2017).

•

Campanya de Vigilància de la Salut: s'han dut a terme un total de 349 reconeixements mèdics a fi de
protegir la salut del personal de l'empresa, amb especial focus en la gestió de l'edat (treballadors/es
majors de 55 anys).

•

Pla d„Integració de la Discapacitat i la Diversitat: amb el 40% de les accions executades.

•

Pla d„Addiccions : amb el 26,67% de les accions executades.

•

Campanya d‟empresa saludable : amb el focus en la gestió de l'edat
musculoesquelètics.

•

Servei d'Atenció a l'Empleat (SAE): servei basat en l'assistència psicològica laboral a fi de facilitar la
gestió de diferents problemàtiques relacionades amb l'organització del treball i/o amb problemàtiques
personals, de manera confidencial i imparcial. L‟any 2017, s'han realitzat 5 intervencions sol·licitades
derivades de 10 casos.

•

Servei Intern de Coaching. El servei de coaching és gestionat per 3 persones de la plantilla
formades com a coaches per l'Escola Europea de Coaching. L‟any 2017, s'han organitzat 19 sessions
sol·licitades en 10 casos.

Premis i certificacions
Estem certificats per la Fundació “Másfamilia” com a
empresa familiarment responsable (EFR), resultat del
compromís de TIRME amb la conciliació de la vida familiarlaboral i la implementació de mesures com són la flexibilitat
horària, la igualtat, el teletreball i facilitacions a la
prejubilació.
Disposem del certificat de responsabilitat social (IQNET
SR10), atorgat l'any 2011.

i en els trastorns
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Desenvolupament de les persones
Tallers de creativitat
En consonància amb l'objectiu estratègic de “Foment de l'actitud creativa i de millora contínua” del Pla estratègic 2014-2017,
l‟any 2014 vam començar a impulsar una sèrie d'activitats per estimular la creativitat de la nostra gent. Amb aquestes activitats, que
s‟estan desplegant per al total de les persones de TIRME, busquem animar la presentació de propostes i desenvolupar plans de
millora, mitjançant el foment de la innovació interna i el treball en equip.

Per això, s'han nomenat una sèrie d'Ambaixadors de la Creativitat. Els Ambaixadors
són grups de dues a tres persones que cobreixen les competències necessàries per a
l'acompliment d'aquest rol. Aquests actuen com a líders dels tallers i facilitadors de la
creativitat.
La iniciativa principal és el Taller de Leonardo, on les persones de TIRME tenen
l'oportunitat de desenvolupar habilitats i competències de pensament creatiu a través de
tècniques com el brainstorming, treball en equip, oratòria o coaching. L‟any 2017, 17
persones de TIRME van ser seleccionades per participar en les 12 sessions que han
integrat el taller, i els Ambaixadors de la Creativitat han actuat com a formadors interns. A
més, TIRME ha formalitzat un sistema de recollida d'idees, amb l'objectiu de recopilar tots
els suggeriments de millora proposats i realitzar un seguiment d'aquells que s‟estan
implantant.

Objectius de la iniciativa:
 Crear un entorn favorable per a l'aparició de dinàmiques creatives
entre el personal de l'empresa a tots els nivells

 Utilitzar la creativitat com un element clau per dotar de valor diferencial els
nostres productes i serveis

 Potenciar la creativitat com a motor de la innovació

 Millorar la nostra capacitat d'adaptació al canvi (actitud proactiva al canvi)

 Generar noves idees, desenvolupar solucions i veure els problemes
com a oportunitats

 Adopció progressiva d'estructures i metodologies de treball més flexibles
 Millora del clima laboral i del sentit de pertinença

 Revitalitzar el treball i augmentar la productivitat
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Annex I
Sobre el model de reporting
Segons el model implantat l'any passat, l'estructura i els continguts de la Memòria de sostenibilitat 2017 han estat orientats per donar resposta a les principals
expectatives i preocupacions mostrades pels nostres Grups d'Interès.

Persones de TIRME

Proveïdors

Clients

Metodologia
Aquesta Memòria de sostenibilitat ha estat elaborada a partir dels resultats
obtinguts en l'anàlisi de materialitat, segons les directrius fixades per la Global
Reporting Initiative (GRI) en la seva versió Standards. Com a resultat, aquest
procés ens ha permès donar resposta a les tres preguntes següents:

Societat

Propietaris, accionistes, inversors
i socis

S'ha considerat el llistat d'assumptes materials (globals i sectorials) identificats per
la Global Reporting Initiative (GRI) i la Sustainability Accounting Standards Board
(SASB).
2. Priorització dels Assumptes Materials
3. Valoració i Validació dels Assumptes definitius

• Què és el que realment interessa (what matters?).
• A qui li interessa (who to?) i quant (how much?): els nostres Grups
d'Interès.

4. Llistat definitiu d„assumptes materials
Alineament del Pla estratègic
desenvolupament sostenible (ODS)

2018-2020

amb

els

objectius

de

• Com ho gestionem (how to manage it?).
Estudi de materialitat
Durant el 2017, TIRME ha dut a terme una revisió i actualització de la seva
anàlisi de materialitat per tal d‟assegurar que aquesta reflecteixi la realitat del
nostre negoci avui dia. El procés que s‟ha seguit ha estat el següent:

Durant el 2017 s'ha procedit a l'aprovació del nou Pla Estratègic 2018-2020. Com a
novetat, cada objectiu estratègic ha estat alineat amb els principals Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) vinculats a l'activitat de TIRME, amb la
incorporació d‟iniciatives concretes que permetin contribuir a la consecució de
cadascun d'ells.
Abast de la informació

1. Identificació dels Assumptes Materials a partir de consultes internes;
estudis d'opinió i enquestes de satisfacció als nostres Grups d'Interès i
l'anàlisi d'indicadors de sostenibilitat.

L'informe comprèn tota l'organització de TIRME, amb la integració d'informació
de totes les nostres plantes i instal·lacions presents a l‟Illa de Mallorca. Així mateix,
no s‟ha integrat informació de les empreses participades per TIRME.
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