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Memòria de
Sostenibilitat 2018
A Tirme entenem que, pel que fa a la gestió de residus, hem de ser totalment transparents amb la comunitat local on operem. Per això, a través
d'aquesta Memòria de Sostenibilitat 2018, elaborada segons les directrius
de la GRI, volem mostrar-nos a la ciutadania tal com som.
Aquesta publicació és també una ocasió immillorable per donar a conèixer
les actuacions que portem a terme per a la cura ambiental, el benestar del
nostre personal i la contribució a la societat.
Per a Tirme la sostenibilitat no és ajornable, constitueix la base del model
de negoci de la companyia i forma part de la nostra cultura empresarial.
Entenem que és l'única forma coherent de crear valor compartit a llarg
termini i a tots els nivells.
Un cop més, l'activitat duta a terme durant 2018 s'ha basat en la nostra
contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les
Nacions Unides i al Pacte Mundial, referents internacionals per aconseguir
conjuntament un model de gestió responsable.
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Carta del Director General
situació. Haurem de passar a l'acció avui i fer-ho convençuts que aquesta acció
coordinada produirà canvis positius abans del que pensem.

Rafael Guinea,
Director General de Tirme

Ens hem passat. Estem fora dels límits físics i biològics que el nostre planeta
pot suportar. L'acció humana està deteriorant ràpidament l'ecosistema Terra
perquè s'ha superat la seva capacitat de regenerar-se per la pressió del sistema
productiu que s'ha imposat durant les últimes dècades. Fa uns anys aquesta
afirmació podria haver sonat a ecologisme apocalíptic. Avui, per desgràcia, és
una evidència científica. La pèrdua de biodiversitat i el canvi climàtic són fets
inqüestionables, però el pessimisme antropològic que tan bona acollida té
en una part de l'opinió pública no va contribuir en absolut a capgirar aquesta

A les nostres societats del benestar s'aguditza la tendència innata de l'ésser
humà a eludir les responsabilitats individuals (de què serveix que jo faci alguna
cosa pel canvi climàtic si les grans potències no fan res…). En certa manera,
és lògic pensar que aquesta tendència es traslladi també a les organitzacions
i als Estats. En l'últim cas, a les democràcies actuals els líders polítics estan
sotmesos a l'escrutini periòdic de les urnes, cosa que de vegades provoca la
demora en la presa de decisions que comportin un cost electoral. Però les
empreses responsables no poden acollir-se a aquest pretext. Al segle XXI, el
primer objectiu per garantir la viabilitat d'una companyia capdavantera ja no és
només donar beneficis, sinó també demostrar que el creixement econòmic és
compatible amb la inclusió social i la sostenibilitat ambiental.
Mallorca ofereix una oportunitat única per renovar el seu paper com a referent
mundial del turisme, canviant aquest cop els termes quantitatius pels de
valor afegit en la seva gestió, per la sostenibilitat. És hora de passar del
discurs als fets, d'allò que és abstracte a allò que és concret, i cercar sinergies
d'acció i col·laboració entre diferents agents productius dins dels objectius
de l'economia circular: eficiència en els processos, optimització dels recursos
i minimització de l'impacte ambiental. Es tracta d'establir noves solucions
sostenibles, provar la viabilitat tècnica, econòmica i ambiental d'alternatives
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noves als materials quotidians, i valoritzar els residus generant subproductes
amb valor afegit.
La fragilitat d'un entorn insular condiciona els recursos raonables que l'activitat
turística pot utilitzar per generar béns i serveis. D'aquí la necessitat imperiosa
de tancar al màxim aquest cercle de producció, consum i residus. Cada cop més
turistes optaran per entorns singulars i de qualitat. Les noves generacions introduiran, entre els seus factors electorals, paràmetres de sostenibilitat impensables fa uns anys. Aquells qui busquin un valor afegit voldran satisfer les seves
necessitats de viatge i vacances a destinacions que mantenen la integritat
cultural, uns processos ecològics essencials i una diversitat biològica. El futur
del sector turístic a Mallorca haurà de ser rendible econòmicament, però també
socialment i ambientalment.
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la vida quotidiana dels nostres visitants als seus llocs d'origen. Podem ecodissenyar el nostre entorn de manera que cada habitant de l'illa aporti un benefici
social i ambiental, no només econòmic. Més enllà dels rècords i les estadístiques, aquest és el veritable repte del futur.

Es tracta d'aprofitar les noves oportunitats que ens ofereix la digitalització
per localitzar, identificar i quantificar els residus orgànics generats. D'aquesta
manera, podem gestionar-los amb un doble objectiu: en primer lloc, saber quins
són evitables (evitant el seu consum en primera instància i, per tant, generant
estalvis) i, en segon lloc, manejar-los com a matèria primera, generant tota una
nova economia local en retornar aquests materials a les cadenes de producció.
A Mallorca tenim l'oportunitat d'avançar-nos i ser pioners en la creació d'una
destinació turística en què l'estada a la nostra illa sigui millor per al planeta que
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1. Tirme
El nostre model de gestió és referent a Europa com a solució
integral que emana d'una visió global.
A Tirme ens dediquem a la gestió integral dels residus urbans i assimilables
de l'illa de Mallorca. La nostra estratègia empresarial se centra en el
«residu zero» a través de la reutilització i valorització material i energètica
dels residus que tractem.
Des dels nostres orígens hem tingut clar que el paper de la gestió dels residus
és fonamental i incumbeix a tota la comunitat, des de la ciutadania de l'illa
i els seus visitants, així com els nostres proveïdors i col·laboradors, fins al
propi equip de Tirme.
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1.1. Qui som
Tot va començar l'any 1992, quan el Consell de Mallorca va concedir públicament a Tirme la gestió dels residus urbans de l'illa
de Mallorca descrita al Pla Director Sectorial. Des de llavors,
hem après a evolucionar al mateix temps que la societat per tal
de donar resposta a les seves necessitats i demandes.

Els residuis són una oportunitat de minimitzar l'extracció de
noves matèries primeres i evitar impactes innecessaris sobre
el medi ambient.

Amb aquesta finalitat, hem apostat decididament per
incorporar-hi l'economia circular com a eix vertebrador del
nostre model de negoci, d'acord amb els objectius estratègics
de la Comissió Europea.

ECONOMIA CIRCULAR

ECONOMIA LINEAL
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Les nostres instal·lacions
Per desenvolupar la nostra activitat, disposem d'unes instal·lacions distribuïdes
per tota la geografia de l'illa de Mallorca.

Àrea de Son Reus

Cases Can Canut

Centre d'informació
i educació ambiental.

Planta d'assecatge solar
de fangs de depuradores.

Oficines de «Can Canut»
o «Cases de Canut».

Planta de valorització
energètica (PVE).

Estacions de
Transferència (ET).

Àrea Calvià

Àrea de Can Canut

Planta de selecció
d'envasos lleugers.

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

Planta de
biometanització.

Planta de producció
d'ecoàrid (PPE).

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

Espai dedicat a les activitats
de formació, divulgació i
conscienciació ciutadana.

2

Oficines de «Can Canut»
o «Cases de Canut».

Les nostres oficines centrals
des de les quals realitzem la
gestió empresarial.
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Transferència (ET).
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Planta de selecció
d'envasos lleugers.
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Plantes de
compostatge.

Cinc instal·lacions situades
estratègicament per a
la recepció i compactació
de residus, des de les quals
es traslladen per al seu
tractament.

Centre on es reben i classifiquen aquest tipus de residus
procedents de Mallorca,
Eivissa i Formentera. Posteriorment, aprofitem els materials mitjançant el reciclatge.

Destinada a la producció
de biogàs a partir de residus
orgànics procedents de la
recollida selectiva municipal,
productors específics i fangs
de depuradores d'aigües
residuals.

Quatre estacions on produïm
compost a partir de FORM,
del material digerit a la planta
de metanització i del fang
de les depuradores d'aigües
residuals.

Novetats de 2018:

Novetats de 2018:

Novetats de 2018:

Novetats de 2018:

• Adquisició de semiremolcs
més lleugers i contenidors
de més volum.

• Millora del procés productiu
i ampliació de la zona de
descàrrega d'envasos
sense tractar.

• Instal·lació d'il·luminació LED a
la zona de preselecció.

• Ampliació de lluernes a les
naus i instal·lació de sensors
d'il·luminació.

• Ajust de les pressions de
treball a totes les
compactadores.
• Instal·lació fotovoltaica a
l'ET de Calvià.
• Remodelació de la depuradora biològica de Manacor.

• Substitució de tota la
il·luminació per LED.

• Millora de la fossa de preselecció de la fracció orgànica de
residus municipals (FORM).

• Ampliació de capacitat als
túnels de compostatge.

• Implantació d'un nou sistema
de pesatge de digestat per a
la centrifugadora, tot evitant el
transport en camions.
• Inici de la fase II per ampliar la
capacitat de tractament de la
fracció orgànica.
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Planta de valorització
energètica (PVE).

9

Dipòsit de
seguretat (DS).
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Planta de producció
d'ecoàrid (PPE).

Instal·lació on recuperem
eficientment l'energia
continguda als residus
mitjançant la incineració i
assolim una producció
d'energia renovable del 50%.

Infraestructura per emmagatzemar cendres volants i
residus de depuració de
gasos produïts en la incineració després de la seva
estabilització amb ciment.

Instal·lació on processem escòries d'incineració per obtenir
àrids secundaris (matèria primera per a obres) i la separació de la fracció metàl·lica per
a la seva reutilització.

Novetats de 2018:

Novetats de 2018:

Novetats de 2018:

• Instal·lació d'il·luminació
LED a diverses àrees.

• Inici de les obres
d'ampliació.

• Posada en marxa de la gestió automàtica de bàscula.

• Optimització del sistema
de recuperació d'energia
residual.
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Dipòsit de rebuigs
de Santa Margalida.

Instal·lació d'emmagatzematge de rebuigs generats a
plantes de tractament per a la
gestió de residus de construcció i demolició.

• Substitució de l'alimentador
d'entrada.
• Millora de la qualitat dels
subproductes generats mitjançant canvis en el procés
productiu.
• Projecte de reg perimetral a
PPE i DS.
• Estudi sobre valorització de
pols de metall no ferrós.
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1.2. 2018 d'un cop d'ull
727.851 tones

11.881 tones de

100% de residus

21.617 tones

de residus tractats.

valoritzats.

331.048 MWh

d'electricitat generats a través
de les nostres plantes.

compost produït.

d'envasos produïts.

360 controls

0 accidents greus

nostra petjada de carboni
respecte de 2017.

117.174 tones
d'ecoàrids produïts.

11.180

167.646 MWh
* Es considera energia renovable al 50 %
de l'electricitat generada a la nostra planta
de valorització energètica, ja que és de
carboni biogènic i, per tant, renovable.

312 persones formen

ambientals i 12.320
paràmetres analitzats.

tones de
fracció metàl·lica produïda.

d'electricitat
renovable* produïda.

3,5% de reducció de la

15.388 tones de
vidre recuperat.

31.254

ordres
de treball de manteniment
realitzades.

part del nostre equip
(262 homes i 50 dones).

durant 5 anys consecutius.

22% de reducció

d'accidents en 5 anys.

9.178 hores

6 projectes

de formació impartides.

53

municipis en
què prestem serveis.

11.853 visites a les
nostres instal·lacions.

34.135 visites
al nostre lloc web.

107,9 M€

de xifra de negoci.

d'innovació.

335 proveïdors locals

amb els quals col·laborem.

14.534 tones de

paper i cartró recuperat.
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no deixa d'evolucionar
per adaptar els
nostres serveis a les
necessitats de la
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A la nostra filosofia
corporativa, la
responsabilitat social
i la millora contínua
són els conceptes que
ens permeten crear
valor compartit.
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1.3. Missió, visió i valors
La nostra raó de ser i la responsabilitat adquirida amb la
nostra comunitat s'articulen a través de tres grans prioritats
per crear valor compartit a la societat, l'entorn natural
i les empreses:

La filosofia de Tirme, una cultura corporativa sòlida
i compromesa

Ser un referent en sostenibilitat i liderar el
posicionament de Mallorca com a un dels
models d'economia circular més
desenvolupats del món.

Minimitzar l'impacte ambiental derivat
de la generació de residus.
Gestionar els residus de manera sostenible
(medi ambient, cost i eficiència) i
transformar-los en recursos que generin
valor i millorin la qualitat de vida de la
ciutadania i el turisme de Mallorca.

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

Excel·lència

Fomentar el desenvolupament d'un entramat empresarial
«verd» i estable al voltant dels residus.

Respecte a les
persones i al
medi ambient

Treball en equip

Honestedat
i transparència

Innovació
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1.4. Model de negoci
El model de negoci de Tirme està construït sobre l'ètica empresarial, el compliment normatiu, la cura del medi ambient,
la conciliació, i la salut i seguretat de les persones.
Sota aquestes premisses entenem un negoci en procés
d'innovació contínua que ofereix les màximes prestacions
en la gestió de residus.

El Consell, les responsabilitats del qual es recullen als nostres
Estatuts, està format per quatre consellers que treballen sobre la
base del Reglament i Manual de Normes Generals, que estableix
l'obligatorietat per al Consell de dur a terme reunions mensuals per
analitzar i avaluar el progrés de l'organització.
Consell d'Administració (accionistes)

A Tirme comptem
amb una estructura de
govern que ens permet
de treballar per satisfer
de forma òptima les
necessitats de la societat
mallorquina.

Aquesta filosofia es basa en un compromís ineludible amb
Mallorca per part de la Direcció de la companyia, que promou
les accions necessàries perquè la nostra Política Integrada de
Gestió i cultura empresarial transcendeixi a totes les persones
que formem Tirme.

80% (3 consellers)

Estructura de govern
20% (1 conseller)
Tirme va ser constituïda sota la forma corporativa d'Agrupació
d'Interès Econòmic i es va convertir en una Societat Anònima
el mateix any.
Comitès Executius de Tirme
Els nostres òrgans de govern estan encapçalats per un Consell
d'Administració experimentat i compromès amb el model de
negoci empresarial. El 2018, Urbaser va adquirir les accions
d'Iberdrola i va passar a ser titular del 80 % del capital social
de la companyia.

Tècnic

Jurídic

Financer
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Totes les persones
que formen part de
Tirme han de complir
els principis de
transparència, veracitat,
confiança i bona fe en
l'acompliment de les
seves funcions.

El nostre canal ètic està
a disposició de tots els
membres de l'equip per
garantir el compliment
del Codi Ètic.

6

LA NOSTRA GESTIÓ AMBIENTAL
El nostre compromís
amb el medi ambient
22

PERSONES
Vetllem pel benestar
del nostre equip

Ètica i compliment normatiu
A Tirme treballem sent fidels a uns principis ètics i responsables
que garanteixen la competitivitat, l'èxit i el lideratge de
l'organització, i contribuïm al creixement de les persones que
treballen amb nosaltres i de la societat. Per això, hem establert
un Codi Ètic, una Normativa Interna i un Sistema de Compliment
Normatiu que ens serveixen de guia.
El Codi Ètic, de compliment obligatori, estableix les pràctiques
de bon govern i principis de responsabilitat social empresarial,
així com els valors que inspiren el comportament de tot l'equip,
consolidant així la cultura ètica de Tirme.
També disposem d'un canal ètic on qualsevol membre de Tirme
o dels nostres grups d'interès pot informar sobre casos potencials de violació del Codi. A més, també està disponible per a la
ciutadania a través del correu canaletico@Tirme.com.
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Principis de la nostra cultura ètica:

Qualitat

Protecció
ambiental

Prevenció
de Riscos
Laborals

Eficiència
energètica

Ètica
i Responsabilitat
Social Corporativa

Empresa
familiarment
responsable

Seguretat de la
informació

Compliment
normatiu
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Assegurar un
procediment adequat
per evitar riscs
d'incompliments
legislatius és possible
gràcies al nostre
Sistema de Compliment
Normatiu.
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El Codi Ètic es complementa amb un Sistema de Compliment
Normatiu desenvolupat per la nostra Direcció i estructurat al
voltant de tres eixos: Model de govern, Manual de prevenció de
delictes i Formació i comunicació.
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Aquest sistema, basat en la norma UNE 19601, va rebre l'any
2018 el reconeixement i la certificació d'AENOR, que va destacar Tirme com a una empresa regional pionera i nacionalment
distingida en el sector de la gestió de residus.

Seguiment i control del sistema de compliment de Tirme

Responsable de la supervisió del sistema de
compliment, així com de la definició de les
competències de la Compliance Officer.

Una empresa
transparent i que
compleix amb la
normativa afavoreix
la confiança entre els
seus grups d'interès.

Supervisa i verifica l'eficiència i el compliment
del model de prevenció de riscs penals, i vigila
i controla les polítiques de prevenció de delictes.

Màxims responsables del compliment
normatiu, procediments i controls.

Revisa el model de compliment, dóna suport a
les denúncies rebudes i a les tasques de seguiment
i control. Està format per Responsables de Qualitat,
Recursos Humans, i Assessorament Jurídic
i Financer.
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Contribuïm als Objectius
de Desenvolupament
Sostenible (ODS):
Per contribuir socialment
i ambientalment en l'illa
de Mallorca, Tirme ha
alineat les accions del seu
Pla Estratègic 2018-2020
amb l'Agenda 2030 de
les Nacions Unides, tot
aplicant un sistema de
treball responsable basat
en cinc aspectes clau
d'acord amb els ODS:

1. Innovació contínua en la
prestació del servei
i infraestructures.

2. Desenvolupament d'un model
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La nostra estratègia empresarial
La tasca que desenvolupem des de fa 26 anys a l'illa de
Mallorca ens ha servit per millorar la nostra experiència en
la gestió de residus. Així, els coneixements adquirits ens han
permès de definir els pilars estratègics de Tirme que, en
definitiva, pretenen impulsar la transformació necessària cap
a un model econòmic circular.
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Mapa Estratègic de Tirme:

Necessitats grups d'interès

Durant 2017, Tirme va conceptualitzar i desenvolupar el Pla
Estratègic 2018-2020 centrant-se en els objectius de reciclatge
europeus, el foment de les energies renovables i la reducció de
les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle.

Objectius estratègics

Els objectius marcats en aquest Pla incideixen directament en
totes les dimensions del negoci i de l'entorn, per la qual cosa
són aplicables al medi ambient, la societat, la seguretat, el benestar i la salut, la innovació tecnològica, l'eficiència energètica
i la millora dels processos.

Pla Estratègic
(model participatiu)

Línies d'acció

de negoci circular basat en
el «residu zero».

3. Assignació de recursos a la
consecució dels ODS.

Plans d'acció específics

4. Seguiment i avaluació
del treball realitzat.

5. Comunicació i divulgació per

Missió, visió i valors

a la conscienciació interna i externa.
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Alineació del nostre Pla Estratègic 2018-2020 amb els ODS:

Repte Estratègic 1
Impuls del canvi cap
a l'economia circular:
ODS 12, 13, 14, 15 i 17

Repte Estratègic 2
Tirme 4.0 Talent
i tecnologia:
ODS 4, 5, 8 i 9

Repte Estratègic 3
Desenvolupament
del marc concessional:
ODS 9 i 17

Repte Estratègic 4
Rendibilitat econòmica
i sostenible:
ODS 3, 6, 7, 8, 9, 11 i 12
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Compromisos de la
nostra Política
Integrada de Gestió:

1. Satisfacció dels nostres

6

LA NOSTRA GESTIÓ AMBIENTAL
El nostre compromís
amb el medi ambient
22

D'altra banda, a Tirme disposen d'una Política Integrada de
Gestió que és el marc de referència del nostre model de negoci
i que recull els compromisos que assumim, que formen part
de la nostra cultura corporativa i que són impulsats i defensats
des de la Direcció.
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Certificacions de què disposa Tirme

grups d'interès.

2. Millora contínua.
3. Compliment normatiu.
4. Prevenció de la contaminació.
5. Prevenció de riscs per a la salut.

Per vetllar pel compliment i la implantació d'aquesta Política,
hem desplegat un Sistema Integrat de Gestió a partir del qual
desenvolupem les responsabilitats, procediments, processos
i recursos per gestionar i assolir els nostres objectius estratègics. Aquest sistema s'estructura d'acord amb les normes internacionals de referència com a base sobre la qual es fonamenta
la nostra gestió empresarial.

UNE-EN-ISO 9001
(Qualitat)

OHSAS 18001
(Seguretat i Salut en
el Treball)

UNE-EN-ISO
ISO 14001
(Medi Ambient)

ISO 50001
(Gestió Energètica)

IQNet SR 10
(Responsabilitat
Social)

UNE-ISO/IEC 27001
(Seguretat de la
Informació)

A més, Tirme disposa d'una sèrie de certificats voluntaris en
els quals destaca l'alt grau d'integració assolit.

6. Formació i capacitació
del nostre equip humà.

7. Activitats d'I+D+i i solucions
tecnològiques eficients i sostenibles.

8. Implicació i col·laboració
amb el teixit social.

9. Respecte als drets humans
i la igualtat, i rebuig del treball
forçat i infantil.

10. Manteniment del nostre
sistema integrat de gestió.

UNE 19601
(Compliance Penal)

EFR 1000-1
(Empresa Familiarment Responsable)
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1.5. Grups d'interès

En general, 2018 ha estat
avaluat pels nostres grups
d'interès amb un alt grau
de satisfacció i ha suposat
una millora en relació
amb els anys anteriors.

Per oferir un servei òptim hem d'escoltar l'opinió dels nostres grups d'interès i tenir en compte els seus suggeriments i demandes.
Entre ells, hem identificat cinc grans conjunts:

Propietaris/àries, accionistes, inversors/ores i socis/òcies,
incloent-hi el Consell d'Administració i empreses participades. Les seves aportacions ens permeten d'avançar cap a
un objectiu comú: la transició cap a una economia circular.

●

Comunitat/Societat,
que engloba la ciutadania que
es beneficia dels nostres serveis,
organitzacions amb les quals col·laborem,
el veïnat que rep l'impacte directe de les
nostres organitzacions ambientals
i socials, i la societat mallorquina en general.
Tractem de contribuir-hi positivament per
assolir el seu benestar i progrés.

●

Proveïdors de productes
i serveis, amb els quals
treballem conjuntament
per crear valor compartit.

Grups
d’interès

Administracions públiques, clients,
usuaris/àries i consumidors, format
pel Consell de Mallorca, ajuntaments, el
Govern de la Comunitat i clients de
subproductes. Tenim en compte les seves
expectatives en la nostra gestió empresarial
i mantenim una relació transparent.

Personal, al qual escoltem i fem partícip
de la nostra estratègia de negoci i exercici
corporatiu, intentant respondre a les seves
necessitats en tot moment.
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Universitat de les Illes Balears

Ciutadania

Proveïdors

Clients de subproductes

Govern

Consell de Mallorca

Satisfacció dels nostres grups d'interès el 2018:

També disposem d'un Pla de Comunicació a través del qual
reforcem la nostra relació amb el Consell, el Govern, els nostres
proveïdors i la ciutadania. Aquest pla inclou jornades de visites,
reunions tècniques i de coordinació, i la posada en valor dels
projectes executats, entre d'altres accions.
D'altra banda, avaluem el grau de satisfacció de tots els nostres
GI a través d'enquestes sobre la nostra actuació, cosa que ens
permet detectar àrees de millora.

SOCIETAT
Treballem per una
comunitat pròspera

Ajuntaments i mancomunitats

El Consell de Mallorca
destaca els nostres
estàndards de qualitat
i la seguretat
dels processos.

A Tirme, promovem la comunicació bidireccional per conèixer
els seus interessos i opinions, i poder donar resposta a
les seves necessitats. Per a això, disposem de diferents
canals de comunicació.

PERSONES
Vetllem pel benestar
del nostre equip

Persones de la organització

La satisfacció de l'equip
de Tirme amb l'empresa
ha crescut des de 2003
i ha arribat al seu
màxim el 2018.
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Empreses participades
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La gestió de les molèsties
que puguin derivar-se
de la nostra activitat és
un assumpte material
d'especial rellevància
identificat al nostre
estudi de materialitat.

Les qüestions
socials són les que
adquireixen més
importància entre
els nostres grups
d'interès.
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Materialitat

Assumptes materials prioritaris de Tirme

A Tirme realitzem una anàlisi de materialitat periòdica
amb l'objectiu de detectar noves tendències en les prioritats
internes de l'organització i els nostres GI. D'aquesta
manera, dirigim la nostra estratègia de negoci segons
aquestes preferències.

Govern corporatiu

L'any 2018, hem dut a terme una nova anàlisi de materialitat
per definir la base del nostre Pla Estratègic 2018-2020 a partir
dels assumptes materials identificats. Per a això, a més de
valorar la importància dels impactes econòmics, ambientals
i socials per a l'organització, hem tingut en compte les opinions
dels nostres grups d'interès mitjançant consultes, estudis
d'opinió i els nostres canals de diàleg. També hem considerat les últimes tendències en sostenibilitat, anàlisi de
benchmarking i estàndards de referència.

58

Compliment
normatiu

Dimensió econòmica
Productes
i serveis
eficients

Costs relacionats
amb el servei
públic

Dimensió social

El resultat d'aquesta anàlisi ha posat en relleu 28 assumptes
materials distribuïts entre les dimensions econòmica,
ambiental, social i de govern corporatiu, dels quals vuit
són prioritaris, 18 de prioritat mitjana i 2 de rellevància baixa.

Desenvolupament
professional/
desenvolupament
de les persones

Igualtat
d'oportunitats
i gestió de la
diversitat (respecte
als drets humans…)

Cal destacar que la dimensió social és la que reuneix la major
quantitat d'assumptes materials, a més de ser l'àmbit en què
s'han identificat més qüestions de màxima prioritat.

Molèsties generades
per l'activitat (sorolls,
olors, impacte visual,
plagues, transport
de residus)

Relacions
responsables
amb els GRI

Tenint en compte els assumptes materials identificats,
l'elaboració d'aquesta memòria està basada en les directrius
definides per la Global Reporting Initiative (GRI) en la
seva versió Standards amb l'objectiu de garantir la qualitat de
la comunicació segons aquest estàndard internacional.

Gestió responsable
de la cadena
de subministrament
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2. La nostra gestió
ambiental
Treballem per millorar la conservació de la nostra illa
i respondre als principals reptes ambientals
que afrontem.
A Tirme mantenim un compromís sòlid amb el medi ambient perquè
desenvolupem les nostres activitats procurant el mínim impacte sobre l'entorn.
Per a això, disposem d'una estratègia ambiental ambiciosa amb objectius
per al 2020, articulada des del nostre Sistema de Gestió Integrat.
Treballem per crear un model d'economia circular de referència internacional
apostant pel «residu zero» i ho demostrem cada any valoritzant el 100 %
dels residus que gestionem.
A més, anem més enllà de la nostra pròpia activitat, directament relacionada
amb la gestió ambiental i la millora de l'estat ecològic de la nostra comunitat
local, tot realitzant projectes i aplicant mesures de preservació de l'entorn
en què operem.

Enfocament de la nostra estratègia ambiental
Reptes ambientals:
• «Residu zero».
• 100 % valorització de residus.

El nostre objectiu:
• Desenvolupar un projecte ambientalment
avançat, socialment acceptat
i econòmicament viable.

Les nostres prioritats:
• Conservar la qualitat de l'entorn.
• Protegir la biodiversitat.
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El nostre compromís
amb el medi ambient ens
permet de contribuir als
ODS:
Sent responsables
en el seu ús i reduint
els abocaments.
Fomentant la
descarbonització
energètica..
Innovant per seguir
sent capdavanters
en el sector.
Minimitzant els
impactes derivats de
la gestió de residus.
Implementant
processos de treball
més sostenibles.

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

Promovent la
conservació dels
ecosistemes marins.
Actuant per a la
preservació dels
ecosistemes terrestres
de Mallorca.
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El nostre Sistema de Gestió Integrat, fruit de les normes
ISO 14001 de gestió ambiental, ISO 50001 d'eficiència
energètica i SR10 de responsabilitat social, ens garanteix un
desenvolupament ambiental de referència i ajustat a la nostra
normativa aplicable.
Periòdicament, fem un seguiment de diversos indicadors
ambientals per mesurar el nostre progrés i establir
objectius cada cop més ambiciosos en funció dels
resultats assolits.
A més, disposem d'un Programa de Mesures i Vigilància
Ambiental (PMVA) ambiciós per prevenir i mitigar les possibles
afeccions ambientals de la nostra activitat. Així, mesurem
i controlem les diferents variables ambientals de les nostres
instal·lacions per determinar en tot moment la qualitat de
l'entorn circumdant. Aquestes mesures es prenen a cinc
zones pertanyents als termes municipals on estem situats.
Les tres línies d'actuació del nostre Sistema
de Gestió Integrat:
1. Model de gestió de residus
basat en l'economia circular.
2. Prevenció integral de la
contaminació i protecció
de l'entorn.

3. Transició energètica cap a les
energies renovables i reducció de
les emissions de gasos amb efecte
d'hivernacle (GEH).
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Termes
municipals
afectats

Plantes o instal·lacions
destinades a cada zona

Zona 1

Son Reus-Palma
Can Canut
Marratxi

Planta de Selecció
d'Envasos Lleugers.
Planta de Compostatge.
Planta de Metanització.
Planta de Valorització Energètica.
Planta de Producció d'Ecoàrid.
Dipòsit de Seguretat per
a cendres cimentades.

Zona 2

Sta. Margalida

Dipòsit de Rebuigs de Residus
de Construcció i Demolició.

Zona 3

Calviá

Planta de Compostatge.

Zona 4

Ariany

Planta de Compostatge per
a fangs d'EDAR.

Zona 5

Felanitx

Planta de Compostatge per
a fangs d'EDAR.

Zones

Estacions de
transferència

Nord

Termes municipals afectats
Alcudia

Centre

Binissalem

Llevant

Manacor

Ponent

Calviá

Sud

58

Campos

Entre les variables avaluades, prestem especial atenció als
contaminants que poden afectar l'aire, el sòl o l'aigua. Les
dades obtingudes determinaran l'impacte sobre el medi natural
i els nuclis de població que es podrien veure perjudicats per la
nostra activitat.
A més, per determinar l'abast de cada impacte, avaluem
la situació original de l'entorn abans de la posada en marxa de
les instal·lacions.
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136.590 tones de
residus s'han
preparat per a la seva
reutilització o s'han
reciclat el 2018.

11.881 tones de
compost produïts
a partir de residus
orgànics tractats.
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2.1. Basem la gestió de residus
en l'economia circular
El nostre repte «residu zero» es fa efectiu a través de la
valorització material i energètica, a partir de la qual generem
subproductes i energia que contribueixen als nostres objectius
de reaprofitament i reciclatge. D'aquesta manera evitem un
major consum de recursos naturals i tanquem el cicle de
residus de l'illa.

Valorització material de Tirme el 2018:

Preparació per a la reutilització
i reciclatge
136.590 t

D'una banda, realitzem la valorització material en
dos processos:
• Tractament biològic de les fraccions orgànica i vegetal i dels
fangs de depuradora. El resultat és l'obtenció de compost, a
més de produir biogàs a la planta de biometanització, que permet de generar energia renovable.

Tractament
biològic

Material
recuperado

85.051 t

51.539 t

• Recuperació de material, a través de la qual obtenim vidre,
paper i cartró i envasos lleugers. Aquests materials seguiran
els seus processos de reciclatge respectius.
Fracció
orgànica

Fracció
vegetal

Fangs de
depuradora

25.350 t

25.482 t

34.219 t

Vidre

Paper i
cartró

Envasos
lleugers

15.388 t

14.534 t

21.617 t

Energia renovable generada (biometanització): 4.210 MWh
Compost produït (esmena orgànica): 11.881 t
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Evolució valorització material Tirme 2016-2018:
Material recuperat

Material recuperat

37.327 t

40.120 t

51.539 t

Tractament
biològic
74.316 t

2016

Tractament
biològic
77.090 t

Preparació per a la reutilització i reciclatge total
136.590 t

Material recuperat

Preparació per a la reutilització i reciclatge total
117.210 t

El «residu zero»
prevé la
contaminació
del nostre entorn.
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Preparació per a la reutilització i reciclatge total
111.643 t

TIRME
Així és l’activitat
de la nostra companyia

2017

T. biològic
85.051 t

2018
2016

2017

2018

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

3.712

3.975

4.210

Compost produït - esmena orgànica (t)

12.451

11.006

11.881
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167.646 MWh
d'energia renovable
produïts el 2018.
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D'altra banda, la valorització energètica es duu a terme a
partir dels residus urbans i assimilables de recollida en massa,
residus animals, residus sanitaris de grup II, residus de construcció i demolició (RCD) i pneumàtics fora d'ús (PFU).
L'esmentat procés ens permet generar energia, de la qual el
50% és renovable, ja que conté carboni biogènic. Aquesta electricitat s'aboca posteriorment a la xarxa perquè els ciutadans
de l'illa la consumeixin.
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Valorització energètica de Tirme el 2018:
Valorització Energètica: Residus
573.788 t

El 2018, a la planta de valorització energètica s'han tractat
573.788 tones de residus, una xifra lleugerament superior a
la dels anys anteriors.

Residus urbans i assimilables:
489.766 t

Altres

Subproductes generats el 2018
L'any 2018, els subproductes generats de la valorització
energètica i material han augmentat gairebé un 7 % respecte
del 2017, principalment a causa d'un increment de la quantitat
produïda de paper i cartró i d'envasos.

Ecoàrid 117.174 t

Vidre
Envasos
Compost 15.388 t Paper
21.617 t
Metalls
i cartró
produït
11.180 t
14.534 t
11.881 t

Residus
animals

Fang
sec

Sanitari
grup II

Residus de
construcció i
demolició

Pneumátics
fora
d’ús

3.167 t

13.052 t

2.004 t

62.443 t

3.356 t

Energia generada (valorització energètica):
· Energia produïda: 326.804 MWh
· Energia renovable: 163.402 MWh

Subproductes 191.774 t

Ferralla (fracció metàl·lica):
11.180 t

Ecoàrid (fracció mineral):
117.174 t
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Evolució valorització enerètica Tirme 2016-2018:

Sanitari
grup II
2.004 t

Sanitari
grup II
1.888 t

Sanitari
grup II
1.857 t

Fang
sec
13.052 t

2017

Energia generada - valorització energètica (MWh)
Energia produïda
Energia renovable
Ferralla - fracció metàl·lica (t)
Ecoàrid - fracció mineral (t)

Residus urbans i
assimilables: 489.766 t

Residus urbans i
assimilables: 486.033 t

Valorització energètica total*
571.389 t

Residus
animals
3.144 t

Valorització energètica total*
573.788 t

Fang
sec
13.318 t

Fang
sec
16.385 t

2016

Residus de
construcció
i demolició
62.443 t

Residus de
construcció
i demolició
63.549 t

Residus de
construcció
i demolició
49.912 t

Residus
animals
3.456 t

Pneumàtics
fora d’ús
3.356 t

Pneumàtics
fora d’ús
3.457 t

Pneumàtics
fora d’ús
3.045 t

Residus urbans i
assimilables: 470.005 t

A través de la valorització
energètica extraiem el
valor màxim dels recursos
i evitem la seva eliminació
mitjançant un abocador.
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Valorització energètica total*
544.660 t

TIRME
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Residus
animals
3.167 t
* La suma dels residus valoritzats
materialment i energèticament
difereix lleugerament del total
de residus tractats, ja que no es
considera la humitat evaporada
dels fangs durant el procés
d'assecatge.

2018
2016
308.996
154.498
10.257
111.793

2017
338.569
169.285
11.402
117.134

2018
326.804
163.402
11.180
117.174
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Realitzem controls de
contaminació del sòl
en els punts de control
establerts en el Programa
de Mesures i Vigilància
Ambiental.

Els controls realitzats
fins ara confirmen
la no afecció de les
instal·lacions i l'activitat
de Tirme sobre el sòl
i el subsol.
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2.2. Prevenim la contaminació
i conservem el nostre entorn
Prevenim la contaminació del sòl i el subsol
Les tasques desenvolupades a Tirme poden donar lloc a incidents
associats a la contaminació del sòl. Així doncs, les nostres instal·lacions han estat dissenyades per reduir els possibles impactes
superficials i subterranis. Així mateix, dediquem una gran part dels
nostres esforços a prevenir aquesta contaminació adoptant les
mesures oportunes.
En aquest sentit, fem controls periòdics segons el nostre Programa
de Mesures i Vigilància Ambiental en els punts establerts de vigilància de contaminació del sòl i relacionats amb les emissions de
la Planta de Valorització Energètica. Allà prenem mesures en el sòl
per determinar la presència de metalls pesants, dioxines o furans a
efectes de poder avaluar l'impacte.

D'altra banda, elaborem informes Base de Sòl específics per
a les instal·lacions afectades per la legislació de Prevenció
i Control de la Contaminació (IPPC) que ens permeten conèixer
l'estat del sòl i el subsol i identificar possibles afeccions
que puguin generar les activitats.
Per últim, realitzem controls cada 5 anys a la Zona 1 i al
dipòsit de rebuigs Santa Margalida (Zona 2). Es tracta de
sondejos, extracció de testimonis i anàlisis de mostres a
diferents altures fins als 40-45 metres de profunditat. El 2018
hem controlat la Zona 2 i el 2021 es durà a terme el proper
control de la Zona.
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Totes les nostres instal·lacions disposen de sistemes de depuració de gasos i partícules als focus d'emissió. Això ens permet de
complir amb els límits normatius establerts reduint les emissions
que arriben a l'atmosfera.
Per completar aquest control, també mesurem la qualitat de l'aire
a l'entorn de les nostres instal·lacions de la Zona 1, tot assegurant-nos que no es produeixi cap impacte significatiu per
emissions atmosfèriques. Per fer-ho disposem de dues estacions
que mesuren contínuament els paràmetres que la llei estableix,
entre els quals es troben el SO2 , NOx , O3 , PM10 , PM2.5 , H2S
i les dades meteorològiques.
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Evolució de la concentració anual de SO2 a HJM (μg/m3)*
4,0
3,6
4,4
4,2
3,3
3,7
3,5
2,8
3,1
2,2
2,3
4,1
1,6
1,6
1,4
1,2
2,2
1,1
1,9
2,9
2,2
1,8
2,3

Una bona qualitat de l'aire és fonamental per a la nostra salut i per
mantenir un entorn natural saludable. Per tant, vetllem per reduir
les emissions de les substàncies i partícules contaminants que
generem.
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Evolució de la concentració anual de NO2 a HJM (μg/m3)*
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A Tirme, prenem les
mesures necessàries
per garantir una bona
qualitat de l'aire.
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*Cabina Hospital Joan March. Estació de mesurament inclosa a la Xarxa Balear de
Vigilància i Control de Qualitat de l'Aire Balear del Govern Balear.
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Evolució de la concentració anual de PM2,5 a HJM (μg/m3)*
11,0

En definitiva, els controls realitzats des de la posada en
marxa de les nostres instal·lacions ens han permès de determinar
que no hi ha cap impacte significatiu sobre la qualitat de l'aire
dels voltants i la concentració de partícules queda per sota
del llindar màxim que permet la legislació.
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Finalment, desenvolupem campanyes específiques per
als paràmetres que no es poden mesurar contínuament, com
els hidrocarburs aromàtics policíclics (HPA) i els metalls
pesants de fracció fina (PM2.5) i gruixuda (PM10).
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Així mateix, les estacions estan connectades amb la Secció
d'Atmosfera de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat
del Govern de les Illes Balears, formen part de la Xarxa Balear
de Vigilància de Qualitat de l'Aire de les Illes Balears, i transmeten
les dades recollides en temps real.

PERSONES
Vetllem pel benestar
del nostre equip

10,0

A Tirme ens esforcem
per minimitzar
l’impacte de la nostra
activitat sobre la
qualitat de l’aire de la
nostra comunitat.
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*Cabina Hospital Joan March. Estació de mesurament inclosa a la Xarxa Balear de
Vigilància i Control de Qualitat de l'Aire Balear del Govern Balear.
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La preocupació pel
medi ambient va
més enllà de la nostra
pròpia gestió, ja que
dediquem alguns dels
nostres recursos
a projectes de
conservació de la
biodiversitat.
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Preservem la nostra biodiversitat
El patrimoni ambiental de Mallorca constitueix un dels entorns
naturals més rics del Mediterrani. Des de Tirme, volem participar
en la seva conservació i en el manteniment de la seva
gran riquesa biològica.

Per materialitzar els nostres compromisos de preservació
dels ecosistemes i les consideracions ambientals del nostre
Sistema Integrat de Gestió, hem establert aliances amb
altres organitzacions:

FUNDACIÓ
PALMA AQUARIUM

FUNDACIÓ
NATURA PARC

Per a la conservació del medi
ambient i la biodiversitat marina
a través de diverses accions, com
ara el tractament responsable de
residus urbans, la conscienciació
ciutadana, la implementació de
tecnologies avançades en la gestió
de residus, la recuperació d'espècies amenaçades i la restauració
d'ecosistemes danyats.

Colaboramos en el Proyecto de
seguimiento del milano real, especie
en peligro de extinción en las Islas
Baleares, mediante donaciones económicas. Asimismo, contribuimos
al desarrollo de actuaciones como
el marcado de crías y la recopilación
de datos sobre posición y hábitats,
lo que permite identificar las afecciones que está sufriendo esta ave.

RESTAURACIÓ
DE SON NOVIET
Promovem el pla de restauració ambiental i paisatgística de la pedrera
de Son Noviet, a partir de la qual es
desenvoluparan els treballs necessaris per revertir els factors negatius
que estan afectant l'entorn biofísic
i socioeconòmic.
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Gestionem l'impacte
acústic de les nostres
instal·lacions a través
d'un Programa de
Mesures i Vigilància
Ambiental.
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A més, preveiem mesures per seguir reduint les possibles
molèsties degudes al soroll, entre les quals destaquen els
controls acústics voluntaris i addicionals a estacions de transferència i les inspeccions específiques de compliment
d'emissió de soroll a instal·lacions que compten amb
una Autorització Ambiental Integrada.

El resultat dels
controls de soroll
és favorable. En cap
cas s'ha superat
el límit aplicable
al punt de mesura.

A 20 dels punts en els quals s'ha mesurat el soroll s'ha obtingut
un impacte acústic mínim (marcats en color verd fosc);
d'altra banda, hi ha punts distribuïts a zones on el soroll és més
elevat (marcats en color verd clar). Ambdues zones es troben
molt influenciades per la presència d'una carretera propera.
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Mapa de punts de mesura de soroll:
Palmanyola

El soroll també pot ocasionar un impacte ambiental, a més de
repercussions sobre el benestar de la societat. Per això, realitzem
periòdicament un control dels nivells de soroll generats a les
nostres diferents infraestructures com a part del nostre Programa
de Mesures i Vigilància Ambiental. Les mesures es duen a terme
des de 22 punts estratègics distribuïts per zones que cobreixen
l'entorn que es pot veure afectat.

Mesurem el nivell
de soroll a 22 punts
diferents.

SOCIETAT
Treballem per una
comunitat pròspera

Ca’s Binissalemer

Son Reus

Can Teixidor Nou
Es Garrovers

Son Sardina
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El 2018 s'han
publicat les
conclusions de
les Millors Tècniques
Disponibles (MTD)
recollides al document
BREF (document de
referència de les MTD)
en el tractament de
residus.
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Minimitzem el possible impacte generat per olors
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La gestió de residus està associada a la generació d'olors
que poden ocasionar molèsties a la població propera a les
nostres instal·lacions. Per això, apliquem les millors
tècniques disponibles per minimitzar-los i oferir un servei
òptim a la comunitat.

Aquests controls consisteixen en la mesura directa de l'olor
en els diferents punts d'emissió, acompanyada d'una
modelització de la seva dispersió tenint en compte les
condicions meteorològiques i l'orografia. A partir d'aquestes
dades, obtenim mapes d'isodores per a cadascuna de les
instal·lacions, és a dir, zones delimitades per línies d'igual
concentració d'olor.

Per al seguiment de l'impacte, realitzem controls anuals
a les nostres plantes de compostatge de Zona 1, metanització
i assecatge solar a través d'una entitat externa acreditada.

Amb tot això, podem identificar les àrees amb major grau
d'afecció i prendre mesures més estrictes per minimitzar
l'impacte ocasionat.
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Mapa d'isodores de l'àrea de Can Canut mesurat el 2018
S’Esgleieta

*μoE/m3:
Unitat d'olor
europea per m3

Ses Rolgetes de Canet

5,0 μoE/m3

Sa Planera

Norte
Son Espanyol
3,0 μoE/m3

Marratxi
Urb. San Març

Son Sardina
Son Ramoncell
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L'aplicació Nasapp
millora la gestió de les
queixes rebudes per olor
i la seva resolució.
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Addicionalment, disposem de diversos canals de comunicació
oberts a la ciutadania per rebre i atendre les seves queixes o
reclamacions degudes a olors. Això ens permet de detectar el
focus que ha provocat cada molèstia atesa i trobar la solució
més eficaç.
També treballem amb els residents més propers per minimitzar
l'impacte ocasionat optimitzant els nostres processos.

Escoltem la
ciutadania per
reduir la contaminació
per olors deguda a la
nostra activitat.

El 2018, juntament amb la gestió, vam implantar l'app Nasapp
perquè la recepció i tractament de queixes per olors sigui
totalment transparent i eficaç. Així, els ciutadans i ciutadanes
que es registren poden comunicar les incidències que detectin,
identificant la zona afectada i el tipus d'olor.
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A Tirme ens unim
a l'acció davant
l'emergència climàtica
aplicant mesures més
estrictes per reduir
la nostra petjada de
carboni.
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2.3. Afrontem el repte
del canvi climàtic
Actualment el canvi climàtic suposa el repte mediambiental
més important que afronta la societat, però també ofereix
una oportunitat per canviar el sistema de producció. Per això,
a Tirme hem integrat la lluita contra el canvi climàtic com a
objectiu prioritari al nostre Pla Estratègic 2018-2020.

Petjada de carboni relativa o intensitat d'emissió
(t CO2/t residus tractats)

Estem dirigint els esforços de la companyia a avançar en la
transició a un model energètic baix en carboni, apostant per
les energies renovables i l'eficiència energètica com a línies
mestres. La reducció de les emissions de gasos amb efecte
d’hivernacle (GEH) serà, doncs, la nostra contribució a la lluita
contra el canvi climàtic.
Per poder reduir les nostres emissions de GEH, en primer lloc
calculem la petjada de carboni de l'organització, una avaluació que hem estat duent a terme des de 2014 per detectar les
àrees amb més volum d'emissions. A continuació, definim
mesures concretes que ens permetin d'aconseguir el nostre
objectiu de reducció.

Aquest càlcul ens ha permès de determinar els progressos
importants en matèria de reducció de la petjada de carboni
assolits en els últims anys, durant els quals la nostra
incidència d'emissions de CO2 mostra una tendència decreixent des de 2015. Podem dir que hem aconseguit
desacoblar l'impacte ambiental de l'ús dels recursos-residus.
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L'objectiu de Tirme
és reduir un 15 % les
emissions de GEH per
al 2020 respecte de
l'any base 2005.
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D'altra banda, aquest any hem evitat l'emissió de 233.808 tones
de CO2 gràcies al nostre model de Gestió de Residus implantat a
Mallorca i hem generat un 55% menys d'emissions de CO2 que si
els residus s'haguessin eliminat mitjançant un abocador.
Per reduir el volum d'emissions generades apliquem mesures de
millora contínua d'acord amb la Norma ISO 50001 de Sistemes
de Gestió Energètica. Una gran part d'aquestes mesures està
relacionada amb canvis en els hàbits energètics del personal, la
reorganització de l'espai de treball per aprofitar millor la il·luminació, l'adaptació a les noves tecnologies o les millores en
matèria d'eficiència energètica.
Així, a Tirme basem les mesures que apliquem per reduir la nostra petjada de carboni en la sensibilització ambiental, la reducció del consum d'electricitat, la instal·lació de sistemes eficients
d'il·luminació i climatització, el foment del transport sostenible,
la promoció d'un consum responsable, l'ús d'energies renovables i l'aposta per l'economia circular.
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Disposem de 20
vehicles 100 % elèctrics
a la nostra flota.
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Actuacions destacades de 2018

CERQUEM L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
DELS NOSTRES PROCESSOS
A Tirme, a més del funcionament correcte de les nostres instal·lacions energètiques, cerquem cada any la manera de fer més
amb menys. Per això, durant l'any 2018 vam instal·lar tecnologia
d'il·luminació LED als nostres edificis d'oficines i a la resta d'instal·lacions, i seguim modernitzant els nostres processos productius i la nostra tecnologia. A més, aprofitem la calor residual dels
nostres processos, hem ampliat les lluernes o claraboies per
aprofitar la llum natural a les naus, i hem automatitzat els sistemes de reg i posat en marxa diverses bàscules automàtiquess.

Hem instal·lat bombetes
LED per optimitzar
la il·luminació de les
nostres instal·lacions.

APOSTEM PER UNA FLOTA
DE VEHICLES MÉS SOSTENIBLE
Hem substituït 20 vehicles de la nostra flota convencional per vehicles 100% elèctrics. D'aquesta manera, hem
passat d'un consum de 80,24 kWh/100km a un consum de
13,30 kWh/100km. Així mateix, hem analitzat les millors tècniques disponibles per aplicar als camions la tecnologia Dual Fuel,
que consisteix en motors que poden funcionar amb gasoil i gas
natural liquat (GNL) de forma simultània per reduir les emissions de CO2. La seva implantació està prevista per al 2019.

El 2018, aquestes mesures ens han ajudat a reduir la petjada de carboni corporativa respecte del 2017 en els tres abasts perquè,
encara que el consum energètic ha estat lleugerament superior, no ha implicat un major volum d'emissions generades.
El 2020, tenim previst aconseguir la certificació de càlcul de petjada de carboni per avalar la nostra anàlisi, a més de seguir buscant
i aplicant solucions que ens permetin de ser més eficients i reduir les nostres emissions de CO2.
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Les claus de Tirme
per contribuir a
la lluita contra
el canvi climàtic:
• Gestió energètica.
• Monitorització de
consums.
• Innovació
tecnològica.
• Fonts d'energia
renovables.
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Optimitzem la gestió dels recursos naturals
A Tirme fem un ús responsable dels principals recursos necessaris per al desenvolupament de la nostra activitat, fonamentalment, l'energia i l'aigua. Per a això, apliquem mesures que optimitzin els nostres processos i sistemes i redueixin el consum.
Treballem per ser més eficients energèticament
L'eficiència energètica és un dels principals mecanismes per
aconseguir una societat més sostenible i cada cop més
adaptada als efectes del canvi climàtic.
En aquest sentit, l'aposta per la implantació de projectes
d'energies renovables a les nostres instal·lacions, l'eficiència
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energètica i una política de transport de residus menys
intensiva en l'ús de combustibles són, en essència, fonamentals
per reduir el nostre impacte ambiental en els propers anys.
D'altra banda, la millora contínua dels processos i la conscienciació de totes les persones que formem Tirme és fonamental
per utilitzar l'energia de manera intel·ligent, és a dir, només la
que realment necessitem.
El 2018, la nostra intensitat del consum d'electricitat ha
estat similar a la d'anys anteriors, tot i que el volum de
residus tractats ha estat superior. No obstant això, seguim
treballant per millorar la gestió energètica a l'empresa
i aplicar mesures cada cop més restrictives que requereixin
un consum menor.

Total consum relatiu energètic (intensitat energètica, MWh/t residus tractats)
0,140
0,120

0,100

0,104

0,113

0,107

0,117

0,100
0,080
0,060
0,040
0,020
0

2014

2015

2016

2017

2018
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D'altra banda, cal destacar que gran part de l'energia que consumim procedeix de fonts renovables, ja sigui de la generació
d'electricitat a la nostra planta de valorització energètica de residus, o del biogàs obtingut a la planta de metanització. El 2018,
la generació d'electricitat ha disminuït un 3,5 % en comparació
amb el 2017, principalment a causa d'una aportació menor de
les plantes de valorització energètica.
Energia consumida vs. energia generada (MWh)
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0

357.636

312.743

306.341

64.573
2014

69.331

76.085

2015

Energia consumida

342.581
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A més, al llarg de 2018, hem avaluat diversos projectes
d'instal·lació de tecnologies basades en fonts renovables,
com ara instal·lacions d'energia solar fotovoltaica i tèrmica
a diferents estacions de transferència, al Centre d'Informació
i Educació Ambiental, i a la planta d'assecatge solar.
Cal destacar que la CNMC ha reconegut Tirme i les
seves plantes de producció d'energies renovables amb
la certificació de energia generada amb Garantia d'Origen
Renovable. Aquests certificats poden ser transferits a
comercialitzadores d'electricitat per justificar l'origen
renovable de l'energia que subministren.

84.803

75.723

2016

331.048
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2017

2018

Energia generada

Generació elèctrica (MWh)

El 2018, hem generat
més de 167.646 MWh
d'energia renovable a les
nostres instal·lacions.

2014

2015

2016

2017

2018

303.127 MWh

353.750 MWh

308.996 MWh

338.569 MWh

326.804 MWh

Planta de metanització

3.185 MWh

3.856 MWh

3.712 MWh

3.975 MWh

4.210 MWh

Producció fotovoltaica

29 MWh

30 MWh

35 MWh

37 MWh

34 MWh

306.341 MWh

357.636 MWh

312.738 MWh

342.581 MWh

331.048 MWh

Plantes valorització energètica

Total
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del total consumit.
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Utilitzem l'aigua de forma responsable

Consum
d'aigua
de xarxa
Consum
d'aigua
subterrània
Total consum
aigua extern
Consum
aigua
regenerada
Consum
d'aigües
pluvials
i de procés
Total consum
aigües
reutilitzades
TOTAL
CONSUM
D'AIGUA

2018

144.197 184.231 193.479 177.667 164.774
36.911

53.803

59.321

52.789

69.161

181.108 238.034 252.800 230.456 233.935
-

-

-

23.231

0,35
0,30

0,356

0,376
0,325

0,321

2017

2018

0,280

0,25
0,20
0,15

0

Consum d'aigua (m )
2017

0,40

0,05

3

2016
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0,10

A més, en períodes de sequera intensa, reduïm al màxim el
consum d'aigua de xarxa consumint aigües regenerades
procedents del tractament terciari de l'aigua depurada.

2015

44

Intensitat de consum d'aigua (m3/t residus tractats)

A Tirme, hem dissenyat les nostres instal·lacions perquè el
consum dels recursos naturals sigui mínim. Per a això,
disposem de sistemes capaços d'emmagatzemar i reutilitzar
aigües pluvials, aigües subterrànies i aigües del rebuig de
processos productius.

2014
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16.948

84.496

57.237

83.395

73.636 101.075

84.496

57.237

83.395

96.867 118.023

265.604 295.271 336.195 327.323 351.958

2014

2015

2016

En aquest sentit, les mesures d'ús responsable de l'aigua ens
estan permetent de reduir la intensitat del consum d'aigua en
els últims anys.
D'altra banda, seguim treballant per optimitzar el consum de
recursos hídrics a través de la inversió en el desenvolupament
de projectes com ara els següents:
1. Visualització dels balanços d'aigua de totes les
instal·lacions. L'ús del Sistema d'Anàlisi de Dades d'Explotació
(SiADE) ens ha portat grans avenços en la detecció de desviacions en el consum en terminis relativament curts, el coneixement d'entrades i sortides per tipus de font i els consumidors de
cada instal·lació.

2. Millores en la xarxa hidràulica i eliminació de fuites. Aquestes millores ens han permès de reduir el consum d'aigua de la
xarxa entre un 10 % i un 15 %. Ho hem aconseguit amb lectures
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diàries dels comptadors associats a cada procés productiu per
portar un seguiment mensual dels consums per instal·lació. Així
detectem de forma anticipada possibles desviacions o fuites
que resolem en el menor temps possible.
3. Planta de tractament de lixiviats. Aquesta instal·lació
ens permet d'estalviar un volum d'aigua similar al consumit
per 400 persones durant un any, perquè tracta els lixiviats
generats al dipòsit de seguretat. Aquest efluent, amb una
gran concentració salina i de sòlids en suspensió, es
transforma en aigua de qualitat suficient per ser reutilitzada
en processos secundaris, concretament a la planta de
valorització energètica.
Per al 2019 hem previst la implementació de noves actuacions
per fer un ús més eficient dels recursos hídrics. Aquestes
actuacions són, entre d'altres, les següents:
• Construcció d'un mur de separació de sòlids al tanc de
pluvials netes.
• Modificacions a coladors de flotants per evitar desbordaments
cap als tancs de pluvials brutes.
• Millora de l'escomesa cap a les boneres per maximitzar el
consum de rebuigs.
• Elevació dels balanços de masses al SiADE.
• Instal·lació de nous comptadors per millorar els balanços.
• Implantació d'un procediment de manteniment preventiu a
tancs i sistemes hidràulics.
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2.4. Innovem per assolir una millora contínua
A Tirme, la innovació és present al nostre dia a dia i ens ajuda a millorar contínuament els nostres processos i sistemes, optimitzar la gestió dels recursos
naturals i minimitzar l'impacte ambiental generat.

Cada any dediquem una important inversió econòmica al desenvolupament de projectes innovadors. Les iniciatives més rellevants del 2018
són les següents:

1. NOU SISTEMA DE GRAN
EFICIÈNCIA PER A LA VALORITZACIÓ
DE RESIDUS (INNORESIDU).

2. DESENVOLUPAMENT DE NOVES
VIES DE VALORITZACIÓ D'ECOÀRIDS
(ECOARIDO17).

Consisteix en el desenvolupament d'un sistema de
tractament de residus orgànics de gran capacitat per
donar resposta a la gran estacionalitat de la població
mallorquina. A més, l'objectiu és aconseguir nous
graus de valorització de productes ecològics amb
més valor afegit i potencial d'aplicació.

Es tracta de la realització d'un estudi i investigació
sobre l'ús de l'ecoàrid en la construcció de carreteres, i de la cerca de noves vies d'aprofitament per a
la valorització i optimització dels materials de construcció i el foment de la innovació i la transició cap a
una economia circular.

3. INVESTIGACIÓ I DESENVOLUPAMENT
DE NOVES METODOLOGIES PER AL
SEGUIMENT I CONTROL D'ABOCADORS
(VERTINOVAS).
Realitzem una investigació, un seguiment analític i un
ús d'eines de simulació avançades per al desenvolupament de noves metodologies de gestió d'abocadors
situats sobre antigues zones d'abocament incontrolat i
amb un gran potencial contaminant.

• Terme: Finalización prevista para 2019.

• Terme: Finalización prevista para 2019.

• Terme: Finalizado en 2018.

• Inversió: 1.166.227 €

• Inversió: 586.435 €

• Inversió: 153.005 €
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4. SISTEMES DE GRAN EFICIÈNCIA
EN ORGANITZACIÓ DE PROCESSOS
(NOVASISTEM).
Treballem 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 de gran eficiència que
permeten d'incrementar el rendiment operatiu
de l'organització.
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5. NOVA SOLUCIÓ PER A
L'AUTOMATITZACIÓ DE PONTS GRUA
APLICADA AL TRACTAMENT DE
RESIDUS (AUTOGRUA18).
Es tracta de la incorporació de noves eines i funcionalitats a través de la implantació de nous automatismes a diferents ponts grua de l'empresa, cosa que
permet d'optimitzar els rendiments operatius durant
el trasllat de subproductes generats a plantes de
reciclatge.

• Terme: Finalización prevista para 2019.

SOCIETAT
Treballem per una
comunitat pròspera

44

58

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

• Terme: Finalización prevista para 2019.
• Inversió: 416.833 €

• Terme: Iniciado en 2018 en fase piloto.
• Inversió: 293.526 €
• Inversió: 49.000 €
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3. Persones
Una empresa és un reflex del treball de totes les persones
que la sostenen.
Durant els 26 anys que Tirme porta liderant la gestió de residus de Mallorca,
l'equip de professionals que controla, supervisa, gestiona, manté i opera a
l'empresa ha crescut, ha assolit un major desenvolupament professional i s'ha
adaptat a les noves tendències del sector.
Anualment, gràcies al nostre esperit proactiu i resolutiu, duem a terme iniciatives
que avalen el nostre model de gestió de millora contínua i l'excel·lència de totes
les persones que formen part d'aquesta gran família.
El 2018 seguim sent fidels al foment d'una cultura en què el treball en equip, la humilitat i la capacitat d'innovació són senyes d'identitat i una constant de l'empresa. A més d'apostar per la innovació tecnològica, apostem per la innovació social,
a través de la qual es busquen noves respostes a les necessitats de les persones.

Un bon lloc per treballar

312 persones (262 homes i 50 dones)

96% de contractes indefinits

anys d'edat mitjana del personal

anys d'antiguitat mitjana
13 persones
amb diversitat
funcional
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3.1. Com som
A Tirme respectem la privacitat, la llibertat d'opinió, la igualtat
i la no discriminació per raons de gènere, discapacitat,
diversitat, religió, raça o orientació sexual. Això es veu reflectit
a la nostra Política Integrada, en la qual, a més, rebutgem el
treball forçat i infantil.
També treballem per l'estabilitat laboral, per una retribució
justa i per oferir mesures que facilitin la conciliació de la vida
familiar i laboral. Tot això està aprovat pel nostre Conveni
Col·lectiu d'Empresa, resultat de la negociació entre representats empresarials i socials.
Tirme, compromesa amb les persones que integren l'empresa,
aposta pel talent amb accions de desenvolupament
professional i captació de talent. A més, apostem per la
conciliació laboral, familiar i personal.

l'equilibri entre els interessos de l'organització i la qualitat de
vida de totes les persones que la formen. A aquest Pla s'estableixen les pautes d'implantació per a la posada en marxa
de mesures que donen resposta a necessitats detectades en
l'organització amb l'objectiu de millorar la conciliació empresa-persona-família.
Parlar de conciliació és parlar de disposar de temps i oportunitats per poder desenvolupar-nos com a persones en les
diferents facetes de la vida. Per fer-ho, l'empresa disposa
d'un Manual de Mesures de Conciliació, disponible per a tot el
personal de l'empresa i definit al voltant dels següents eixos:
• Lideratge i estil de direcció, a través de polítiques adreçades a
posar en marxa, mantenir o millorar estils de direcció que afavoreixin la conciliació.

En aquest sentit, disposem d'un Pla de Conciliació i Igualtat
emmarcat dins d'un procés de millora contínua que fa que
l'empresa mantingui una ocupació constant per treballar en
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• Control econòmic, amb l'objectiu garantir que l'adopció per
part d'empreses de mesures de conciliació sigui sostenible i
duradora en el temps.

• Extensió de la cultura de l'EFR a la cadena de subministrament,
amb mesures destinades a aconseguir la implicació de la
cadena de subministrament amb polítiques responsables.

• Qualitat laboral, en què es recullen totes les mesures
destinades a millorar la qualitat laboral d'un lloc de treball
i les adreçades a l'estabilitat laboral i a la salut i el benestar.

• Desenvolupament personal i competència professional,
amb mesures conduents al disseny de carreres professionals
respectuoses amb la vida privada del personal i, en particular,
amb opcions vitals com la maternitat i la paternitat, al
foment de l'ocupabilitat, i a fomentar i donar suport al
voluntariat corporatiu.

• Flexibilitat temporal i espacial, en què s'especifiquen
mesures destinades a flexibilitzar el temps i l'espai de treball
per adequar-los a les necessitats de cada moment de la
vida del personal.
• Igualtat i gestió de la diversitat, en què es recullen mesures
destinades a la igualtat, la integració i el desenvolupament
professional de les persones amb discapacitat, així com del
personal divers.

D'altra banda, el 2018 hem tornat a renovar el nostre certificat
d'Empresa Familiarment Responsable (EFR), un segell nacional que suposa una garantia per al nostre personal i les seves
famílies en relació amb la flexibilitat laboral, el suport familiar,
el desenvolupament professional, la igualtat d'oportunitats i la
no discriminació.

• Suport a la família i al personal, amb mesures dissenyades
per donar suport a l'equilibri família-treball-persona.
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A través de la nostra Estratègia de Responsabilitat Social,
apostem pel talent jove i donem suport als/a les estudiants
universitaris/àries en la seva incorporació al mercat laboral. La
inserció laboral dels/de les nostres estudiants universitaris/
àries és un pilar bàsic de la política de Responsabilitat Social
amb què Tirme mostra el seu ferm compromís, apostant així
per l'ocupació, el talent i el coneixement.
Com que sabem que la plantilla de Tirme és l'actiu més important de l'empresa, la cuidem, potenciem i gestionem com
millor sabem. Basada en aquest objectiu, la nostra gestió de
Recursos Humans es fonamenta en cinc aspectes clau:
• Garantim un entorn de treball segur, saludable i agradable,
en què fomentem la motivació i el compromís oferint les
millors condicions laborals possibles i vetllant pel benestar de
tot el nostre personal. Dins de la nostra política defensem i
estem molt compromesos amb la seguretat i la salut laboral,
un pilar bàsic de la nostra gestió. Des de la Direcció de Tirme
es fomenta la implantació i el manteniment d'una cultura
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preventiva basada en la seguretat, la salut i el benestar de totes
les persones integrants de l'empresa.
• Impulsem el desenvolupament professional i que tota la nostra plantilla pugui contribuir al seu propi èxit i al de l'empresa, i
comptabilitzem el desenvolupament professional i personal a
través d'accions formatives organitzades per l'empresa en línia
amb la seva política de millora contínua.
• Promovem els intercanvis i la transversalitat de departaments
per aprofitar les habilitats personals i millorar els coneixements,
entre llocs de treball, del nostre personal.
• Facilitem les prejubilacions perquè, com a Empresa Familiarment Responsable, agilitzem les jubilacions anticipades en
funció dels requisits establerts per la normativa.
• Incentivem els comportaments exemplars a través de la
implantació d'un sistema de reconeixement que posa en relleu
les actituds exemplars.
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A Tirme promovem un
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i totes hem de ser exemple d'una bona conducta
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Ens preocupem per
garantir la igualtat
d'oportunitats a tots
els nivells.
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A més, disposem d'un Protocol de Prevenció de l'Assetjament.
L'objectiu d'aquest protocol és definir, prevenir i, si escau, actuar
davant la denúncia i eliminar totes les conductes susceptibles
de ser classificades com a assetjament psicològic o moral i/o
sexual i/o per raó de gènere. L'empresa posarà en marxa totes
les mesures necessàries perquè les conductes s'aturin i es protegeixi les persones que pateixin aquesta situació.
També disposem d'un Pla d'Addiccions per detectar precoçment
problemes en el treball, establir procediments d'actuació davant
de conductes dependents o addictives i, si escau, adoptar les
mesures adequades, i d'un Pla de Mobilitat i Seguretat Viària a
través del qual s'identifiquen els factors de risc principals i s'estableixen propostes d'acció concretes per millorar la mobilitat i
reduir la sinistralitat.
El compliment d'aquests valors està supervisat en tot
moment pels òrgans de govern corporatius, els nostres
comitès, que analitzen contínuament l'efectivitat de les mesures
aplicades i estudien noves propostes òptimes per al personal
de la companyia.
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Les senyes d'identitat de la nostra Ètica
i Responsabilitat Social:
• Generació de resultats socials
i econòmics positius.

• Compliment de normatives aplicables.

• Incorporació del principi de prevenció de la
contaminació en projectes i processos.
• Protecció de la salut i el benestar
de la nostra plantilla.
• Igualtat i no discriminació en el
lloc de treball.
• Implicació amb el teixit social i col·laboració
en el seu desenvolupament.
• Diàleg fluid i transparent amb
grups d'interès.

• Pràctiques anticorrupció.
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D'altra banda, des de Tirme reconeixem el valor de les persones i contribuïm positivament al seu desenvolupament i
capacitació professional.
Procesos internos de RRHH: Sistema Integrado
de Gestión (SIGMA-QR)
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Fent un pas més i adaptant-nos a les noves tendències en
la gestió de recursos humans, aquest any hem aprofitat les
noves tecnologies per integrar la digitalització al desenvolupament de la plantilla, reforçar la comunicació i potenciar el
creixement empresarial. Per a això, hem implantat una eina
informàtica que agilitza tota aquesta gestió..
Digitalització de la gestió de recursos humans

Reclutament

Selecció

Acollida

Contractació

Avaluació del
procés

Automatitzem i garantim el
compliment de processos.

Facilitem la gestió del temps.

Oferim assistència
personalitzada a la plantilla.
Formació

Treball en
equip

Participació

Creativitad

Comunicació
interna i polítiques
de promoció

Optimitzem la incorporació
i retenció del talent.

Oferim formació i
desenvolupament personalitzat.
Movilitat interna i
avaluació del rendiment

Acompliment
Millorem el rendiment personal i
garantim una compensació justa.

Coaching

Servei d'Atenció
a l'Empleat
(SAE)

No obstant això, les persones que treballen en Tirme estan
molt satisfetes de fer-ho a l'empresa, tal com ho avalen els
resultats globals de satisfacció global, amb una puntuació
de 4,23 sobre 5.

49

2018 | MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT
TIRME
Així és l’activitat
de la nostra companyia

Escoltar l'opinió del
nostre equip ens ajuda
a desenvolupar un
treball més eficient
i a respondre a les
seves necessitats.

6

LA NOSTRA GESTIÓ AMBIENTAL
El nostre compromís
amb el medi ambient
22

PERSONES
Vetllem pel benestar
del nostre equip

58

Facilitem una comunicació bidireccional

• Reunions d'equip i grups de treball.

Els nostres canals de comunicació amb la plantilla faciliten la
resolució de dubtes, la canalització de queixes i suggeriments,
el diàleg constant i el creixement comú de l'equip i l'entitat.
Entre d'altres, destaquem les següents:

• ‘Esmorzars amb la Direcció’, que es convoquen des de Recursos Humans per a l'intercanvi d'informació entre la Direcció i la
resta de la plantilla.

• ‘Dialoga amb’, trobades presencials en què la Direcció i els
caps de servei de cada Departament exposen i promouen el
diàleg sobre temes estratègics de l'organització.

En la comunicació
interna de Tirme totes
les persones tenen
cabuda, fins i tot el
Director General.
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• ‘Dialogator’, en què la plantilla de Comunicació i Creativitat
recorre els centres de treball per millorar la comunicació interna
comprovant la informació bottom-up, és a dir, partint de cada
persona i fins arribar a la Direcció.
• Xerrades del Director General a la plantilla, que es convoquen
periòdicament per explicar avenços en l'organització, els objectius assolits i els nous reptes.

• Taller Leonardo, on la plantilla té la possibilitat d'aportar idees
i desenvolupar habilitats i competències.
• Enquestes, taulers d'anuncis i resta de canals (Canal Ètic
i Fundació Másfamilia), que es gestionen d'acord amb la
norma EFR.
• Grups de millora, sistemes de participació en què s'analitzen i
impulsen les millores en els processos mitjançant el treball en
equip i la creativitat.
• Bústia de suggeriments, on la plantilla pot deixar les
seves propostes.

• Comitès d'empresa, com el de Seguretat i Salut, Conciliació
i Igualtat, i Formació i Comissió Paritària, que es convoquen
periòdicament o a petició de les parts que els integren.
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La formació afavoreix
la integració dels
equips de treball en la
cultura de l'empresa,
fomentant la igualtat
d'oportunitats i el
desenvolupament
personal i professional.

El Pla de Formació de
Tirme també té com
a objectiu donar a
conèixer les tendències
del sector i satisfer les
necessitats pràctiques
de cada lloc de treball.
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3.2. Formació per al
desenvolupament professional
A través de la nostra Política Integrada, proporcionem la preparació i formació necessàries perquè l'equip humà de l'organització pugui dur a terme correctament les seves funcions.
Disposem d'un Pla de Formació anual en què contemplem
una sèrie d'accions formatives a través de les quals es pretén
garantir la competència adequada del personal permetent el
seu desenvolupament professional i personal i, al mateix temps,
es fa que les persones siguin conscients a través d'això de la
seva importància en la consecució dels objectius dels sistemes
implantats i la política de l'empresa.

Altras accions formatives
Hores assistència
Hores formació per persona
Cost formació

2017

2018

26 accions

24 accions

7.306 hores

9.178 hores

23,6 hores

29,2 hores

87.223 €

101.247 €

La formació contínua enriqueix les capacitats i aptituds
dels/de les treballadors/ores i aporta valor afegit a l'organització, millorant així la seva competitivitat, productivitat i qualitat,
i afavorint l'adaptació als canvis i exigències contínues de
l'entorn empresarial. Per això, a Tirme veiem la formació
de la nostra plantilla com una inversió de futur per poder
afrontar qualsevol repte.
El 2018 vam aprovar un Pla de Formació Anual format per
33 accions formatives de les quals s'han celebrat un 97%.
Això ha suposat un increment de gairebé un 4% en relació
amb el 2017.
Les principals iniciatives de formació de 2018 van ser les
següents:
• Campanya de Foment de la Formació. Informem sobre les modalitats de formació disponibles per a treballadors/ores interessats/ades a continuar o iniciar estudis i capacitar-se professionalment per assolir una promoció dins de l'empresa.
• Programa de Formació B-Learning. Una combinació de classes
presencials i activitats virtuals en què els participants interactuen al temps que s'apropen a les Tecnologies de la Informació i
la Comunicació (TIC).
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A Tirme apostem per
mètodes de formació
innovadors basats en
les noves tecnologies
per obtenir resultats
més satisfactoris.
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• Programa de Formació M-Learning. Es tracta d'un model híbrid
entre formació tradicional i Mobile Learning, és a dir, petites píndoles d'informació a través de la intranet corporativa, cartells o
campanyes en matèria de prevenció de riscos laborals.
• Programa de Formació Gamelearn. Consisteix a formar en
matèria de lideratge, gestió i administració del temps, i gestió
d'equips. Tot això a través d'un videojoc o simulador.
Altres propostes de formació desenvolupades el 2018 han cobert aspectes ambientals importants, cohesió d'equips, adaptació a la norma ISO 45001 de prevenció, Prevenció de Riscs
Penals, Sistema LoTo de seguretat o SAP, i mòduls de manteniment i de compres, entre d'altres.
El 2019 tractem de seguir formant el personal a través de la
ludificació i amb solucions de creixement automatitzades en
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funció de diversos objectius centrats sempre en el creixement
professional i personal de les persones que integren l'equip
de Tirme.

Servei d'Atenció a l'Empleat i Servei Intern
de Coaching
El Servei d'Atenció a l'Empleat (SAE) i el Servei Intern de
Coaching es troben a disposició de tot el personal
de l'empresa.
L'estrès i l'ansietat, entre d'altres, són aspectes pels quals les
persones poden necessitar assistència professional i especialitzada en moments de dificultats personals o laborals, i que
poden afectar el seu rendiment laboral. Per a això i per al
personal que ho desitgi, disposem d'aquests dos serveis, des
dels quals pot rebre assessorament i/o acompanyament per
aclarir elements de la seva realitat actual i pal·liar aquestes dificultats a través de recursos i/o eines que fomentin i afavoreixin
la solució dels mateixos en benefici de les capacitats, habilitats
i energia que s'inverteixen en el treball diari.
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Més de 148 persones es
beneficien d'incentius
per a la contractació
d'una assegurança
mèdica privada,
aplicable tant al
personal com als seus
familiars.
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3.3. Seguretat i salut
A Tirme tenim una màxima: aconseguir l'objectiu de
«Zero accidents» a la plantilla i estendre aquesta meta a la
nostra cadena de valor, perquè no hi ha res més important
que la seguretat.
Aquest objectiu forma part del nostre Pla Estratègic
2018-2020, en què dos dels deu plans d'actuació que el
desenvolupen estableixen accions específiques en matèria
de seguretat. Es tracta del Pla Zero Accidents i el Pla
Empresa Saludable.

Els nostres pilars de seguretat i salut:

Política i reglamentació

Mesures preventives
Campanyes anuals de medicina preventiva
en el treball i vigilància de la salut.
Assegurança mèdica privada per
a tota la plantilla.
Programa de prevenció de riscos
laborals.
Servei d'atenció a la plantilla.
Formació i conscienciació

Política de Seguretat i Salut
en el Treball.

Sensibilització en cultura de seguretat
i salut en el treball.

Equips de treball adaptats
a la nostra activitat.

Setmana de la Seguretat.

Protocols específics de
prevenció de riscs.

Plans de reducció d'accidents.
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A Tirme, la gestió de
la seguretat i salut
es canalitza a través
del nostre Comitè de
Seguretat i Salut.

6

LA NOSTRA GESTIÓ AMBIENTAL
El nostre compromís
amb el medi ambient
22

PERSONES
Vetllem pel benestar
del nostre equip

El nostre model de
gestió preventiva
destaca per la seva
eficiència.

44

58

Identificar i avaluar les activitats empresarials que suposen
seguretat
laboral,Preventiva:
higiene industrial,
Idea Infografía:
Gestión
líneas ergonomia,
básicas depsicosociologia
actuación:
un risc per a la salut de les persones, establir un pla de
aplicada i accessibilitat. A més, l'SPP té la màxima responsabiFormación e información
prevenció per evitar riscs, combatre'ls des del seu origen
litat en relació amb el suport, l'assessorament i l'actualització
Asesoramiento
y concienciación
i controlar els que no es poden evitar, prioritzant les mesures
del Pla de Prevenció en relació amb la integració de l'acció
Planificación y coordinación
de protecció col·lectiva envers les individuals, és el camí
preventiva en qualsevol activitat, ordre o decisió i l'obligatorieMedición y evaluación
per garantir la salut i seguretat del nostre personal i dels
tat de l'assumpció d'aquesta responsabilitat per part de
Rescate industrial
nostres col·laboradors.
tots i totes.

-

Vetllem per la seguretat
del nostre equip posant
a la seva disposició un
Servei de Prevenció
Propi (SPP).
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També comptem amb un Comitè de Seguretat i Salut,
que està constituït per delegats/ades de prevenció i
representants de l'empresa que treballen per integrar la
seguretat en els processos productius, suggerint mesures
de prevenció i fomentant el compliment de les mesures de
prevenció entre el personal.

Seguimiento y vigilancia
Comunicación y participación

Gestió Preventiva: línies d'actuació bàsiques:
Formació
i informació

Assesorament
i conscienciació

Planificació
i coordinació

Integració de la prevenció
A Tirme disposem d'un Servei de Prevenció Propi (SPP) format
per professionals que duen a terme tasques de coordinació,
assessorament i formació de la plantilla en matèria de

Rescat
industrial

Mesura
i avaluació

Seguiment
i Vigilància

Comunicació
i participació
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El 2018 hem continuat
amb el «Pla Zero
Accidents», una
iniciativa per reduir els
accidents amb baixa i
sense, sempre d'acord
amb la nostra estratègia
«Zero accidents».
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Per fer-ho realitat, hi ha un decàleg de mesures de
conscienciació i millora de la integració de la prevenció
que es veu reforçat pel lideratge i el compromís de la
nostra Direcció.
Línies d'acció del Pla Zero Accidents:

Un entorn de treball segur

Seguretat 4.0

Promoció de la salu
i benestar
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Iniciatives dutes a terme el 2018
Algunes de les iniciatives destacades en matèria de seguretat i salut que hem desenvolupat al llarg d'aquest any són les
següents:
• Actualització i activació de Plans d'Autoprotecció. A més, hem
desenvolupat cursos de formació per donar-los a conèixer i
simulacres per a la seva aplicació.
• Formació en matèria d'emergències. Hem dut a terme
iniciatives relacionades amb primers auxilis, extinció d'incendis
i ús d'equips de respiració autònoma.
• Instal·lacions de primers auxilis. Hem millorat l'equipament
amb tres nous desfibril·ladors i productes per a actuacions
d'emergència davant esquitxades químiques.
• Realització de simulacres. S'han desenvolupat a tots els
nostres centres i s'ha emès un informe referent a cadascun
d'ells amb l'objectiu de detectar aspectes a millorar.

Cultura de
l'anticipació

Seguretat afectiva

Homologació,
coordinació,
planificació,
execució i tancament

Sensibilització/
conscienciació

• Campanya anual de Vigilància de la Salut. El 2018 hem
realitzat 316 anàlisis i 347 reconeixements mèdics. A més,
hem impulsat altres campanyes en aquesta àrea, per exemple,
i com a novetat, la gestió de l'edat, en què el personal mèdic
ha posat especial atenció en el personal de més de 55 anys
durant els exàmens de salut; campanyes de conscienciació en
què s'ha dut a terme una divulgació d'informació i bones pràctiques en temes de salut laboral; campanya de deshabituació
tabàquica, a més de les campanyes de vacunació de
la grip estacionària.
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A Tirme desenvolupem
contínuament noves
iniciatives que
afavoreixen la promoció
de la salut i seguretat
entre les persones del
nostre equip.

La salut mental també
és molt important. Així
doncs, hem habilitat
un Sistema d'Atenció
a l'Empleat per ajudar
els nostres empleats
i empleades d'una
manera completament
confidencial.
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• Inspeccions de seguretat. S'han dut a terme 67 visites per
controlar la gestió i implementació dels temes de Prevenció en
els diferents centres de l'empresa.
• Organització de la 7a Jornada de PRL d'AEVERSU. S'ha
celebrat a les nostres instal·lacions amb l'objectiu de
promoure la comunicació entre instal·lacions de valorització i
intercanviar informació sobre temes comuns en matèria
de seguretat i salut.
• Campanya de sensibilització de prevenció de riscos laborals
anual. Amb el lema «12 mesos, 12 causes», el 2018 hem tractat
de sensibilitzar la plantilla en aquesta matèria per promoure un
canvi d'actitud.

A més, comptem amb d'un Servei d'Atenció a l'Empleat (SAE)
a través del qual oferim assistència psicològica laboral per
facilitar la gestió de problemes relacionats amb l'organització
del treball i/o personals.
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Reforcem la
conscienciació sobre
seguretat i salut laboral
entre les persones del
nostre equip i oferim
documentació a la
nostra intranet.

Des de 2013 hem
detectat una tendència
decreixent en el nombre
d'accidents produïts.

Per segon any
consecutiu, Tirme ha
aconseguit reduir
l'accidentalitat laboral.
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Dades relatives (índexs)

Perquè el personal de Tirme tingui tota la informació necessària sobre riscs, mesures i activitats de protecció i
prevenció, s'han planificat i implementat 47 accions
formatives de seguretat i salut en les quals han participat
un total de 238 persones.

2016

2017

2018

Durada1

29,58

28,57

18,75

Incidència2

68,63

54,84

47,77

0,65

0,36

0,27

38,68

30,89

26,94

Gravetat3
Freqüència

4

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

Dades de seguretat

2

Per millorar la seguretat laboral de tota la plantilla, realitzem
periòdicament estudis i anàlisis que identifiquen les àrees amb
més incidències.
Personal propi

2016

2017

2018

Accidents lleus

21

17

15

Amb baixa

12

7

8

Sense baixa

9

10

7

El 2018, seguint la tendència dels últims tres anys, no hi ha hagut cap accident greu, mortal o in itinere, ni cap malaltia professional. Només s'han produït accidents lleus, amb una tendència
decreixent des de 2013. Per això, el 2018 s'ha enregistrat la xifra
més baixa d'accidents (15) des de 2012.

A més, inculquem l'objectiu «zero accidents» a contractes i
proveïdors que ens presten servei. Les seves dades bàsiques
dels últims tres anys són les següents:
Contractes

2016

2017

2018

Accidents lleus

4

13

11

Accidents greus

0

0

0

D'altra banda, el 2018 hem atorgat els Premis de Prevenció de
la Revisió de Manteniment dels nostres centres de treball a les
següents empreses:
• Beroa Ibérica (Planta de Valorització Energètica L34)
• Cabot (Planta de Valorització Material)
• Baypem Nautipaints (Plantes Perifèriques)
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4. Societat
La Responsabilitat Social Corporativa forma part de la
nostra estratègia empresarial.
A Tirme sabem que el nostre progrés està lligat al desenvolupament de la societat que ens acull. Així doncs, una comunitat pròspera i en creixement continu ens
brinda l'oportunitat d'assolir l'èxit en el nostre negoci. Per això, apostem per un
model basat en els principis d'excel·lència, responsabilitat social i millora contínua, mantenint així un ferm compromís amb el teixit social i col·laborant en el
seu desenvolupament.
La nostra illa és al centre de l'estratègia corporativa de l'empresa, i sempre tractem d'oferir el millor de nosaltres per impulsar l'evolució de la comunitat mallorquina, al progrès de la qual dediquem part dels nostres beneficis a través del
desenvolupament d'iniciatives socials, la facilitació d'informació i transparència i
l'aposta per la contractació local.

Línies d'actuació de les iniciatives socials de Tirme
Educació
Accions formatives per fomentar la
justícia social i el creixement personal
dels joves.
Benestar Social
Accions per promoure l'ocupació i l'emprenedoria de
col·lectius vulnerables, i afavorir la integració laboral
de persones en risc d'exclusió.
Acció humanitària
Activitats solidàries orientades a protegir la vida,
la salut i el benestar en situacions d'emergència o
com a conseqüència de desastres.
Acció pel clima
Iniciatives per promoure una economia
baixa en carboni entre la societat i altres
entitats i organitzacions.
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Contribuïm als ODS
a través del nostre
compromís amb la
societat:
Propiciant una cadena
de subministrament
responsable.

Millorant per oferir
un servei òptim a la
nostra comunitat.
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4.1. Apostem per l'acció ciutadana
A Tirme estem compromesos amb la societat mallorquina, on no només generem rendibilitat econòmica a nivell local i regional,
sinó que cada any realitzem iniciatives que deriven en beneficis socials i ambientals per a la comunitat.
En aquest sentit, entre les iniciatives d'acció social que hem impulsat el 2018, classificades per àmbit d'actuació,
destaquen les següents.

Suport a la comunitat local

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

Col·laborant junts
per aconseguir un
món millor.

• Ajut humanitari a Sant Llorenç des Cardassar. El dimarts 9
d'octubre de 2018 va tenir lloc el pitjor desastre natural de la
història recent de l'illa. La torrentada que es va produir com a
conseqüència de les fortes pluges va acabar amb la vida de
13 persones i va produir danys materials de gran valor. Des de
Tirme participem, juntament amb centenars de voluntaris, en la
recollida de les 4.200 tones de residus generats.

• Patrocini d'Úrsula Pueyo. Un any més, hem donat
suport a aquesta gran atleta paralímpica mallorquina en
la modalitat d'esquí alpí, aquesta vegada patrocinant la als
Jocs Olímpics d'Hivern de Pyeongchang. Úrsula Pueyo, un
exemple per a tots, representa la millora, l'excel·lència i el
treball en equip, valors que des de Tirme tractem
de promoure.
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Volem contribuir al
desenvolupament social
de l'illa de Mallorca i
ho fem d'una manera
totalment voluntària
i oberta a tots els
possibles beneficiaris.

• Donem suport a Sonrisa Médica. Tenim un conveni amb
aquesta associació sense ànim de lucre per transformar l'entorn
sanitari mitjançant l'humor, la música i la màgia. A través del
nostre acord de patrocini a favor de Sonrisa Médica, contribuïm
al finançament del treball professional que realitzen els pallassos als hospitals.

• Desenvolupem campanyes de donació de sang. Durant els
últims anys hem observat una tendència positiva de participants a les campanyes que promovem i el 2018 hem obtingut
les millors dades.
2014

2015

2016

2017

2018

Persones
presentades

53

56

54

42

76

Donacions
realitzades

51

45

47

38

67

Nous
donants

0

2

0

2

7
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Impulsamos actividades
socioculturales que
contribuyan al desarrollo
personal.

Entre nuestros principios
se encuentra el de
devolver a la sociedad
los beneficios que nos
ofrece y el apoyo a
nuestra comunidad es un
pequeño aporte que nos
hace cumplirlo.
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• Col·laborem amb Ilunion. Donem suport a aquesta empresa,
que treballa amb persones amb diversitat funcional de l'ONCE
per al foment de l'economia circular.

• Col·laborem amb organitzacions i entitats locals.
Promovem el desenvolupament sostenible a la nostra comunitat mitjançant la creació d'aliances amb entitats com ara:
ASPLARSEM (Associació d'Empreses de Recuperació i Selecció
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, FUNDACIÓ IMPULSA i el
SECOT (organisme dependent de la Cambra de Comerç).

• Cooperem amb l'Associació Espanyola Contra el Càncer
(AECC). Vam signar un acord mitjançant el qual col·laborem
en activitats, com ara comunicar al nostre personal els serveis
gratuïts que l'AECC ofereix a les Illes Balears, desenvolupar
conjuntament campanyes i iniciatives de promoció de la salut,
difondre entre els/les nostres treballadors/ores el programa de
tractament psicològic per deixar de fumar i col·laborar en esdeveniments/campanyes programats per l'Associació.

• Cooperem amb Ajuntaments. Vam signar acords amb els
Ajuntaments d'Inca i Son Servera per donar suport als seus
projectes de formació i ocupabilitat, i per col·laborar en tasques
de reconstrucció després d'inundacions, respectivament.

• Formem part del programa CAEB-FACILITA. El seu objectiu és
crear sinergies i punts de trobada entre entitats socials i empreses per aconseguir la inserció laboral de les persones amb
més dificultats per accedir a una feina.

• Col·laborem amb la Fundació Deixalles i l'Arca Serveis
Ambientals Balears, Empresa Inserció, S. L. Mantenim el contracte amb aquestes entitats per promoure la inserció sociolaboral de persones en situació o risc d'exclusió a les Illes Balears.

• Col·laborem amb la Fundació Diagrama. Hem signat un acord
de col·laboració per millorar les condicions d'inseribilitat dels
beneficiaris dels programes d'inserció sociolaboral que duu a
terme la Fundació.
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La promoció de
l'educació és una
acció clau en el
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sostenible per dotar
a la societat dels
valors necessaris i
indicar-li les pautes
bàsiques per
aconseguir-lo.
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• Donem suport a la iniciativa PALMA ACTIVA. Hem signat un
protocol de col·laboració amb l'Ajuntament de Palma i ens hem
adherit a la Xarxa Activa d'empreses PALMA ACTIVA. La seva
finalitat és promoure l'ocupació, formació i emprenedoria, especialment entre els joves i majors de 45 anys. Així, participem en
pràctiques formatives no laborals, intermediació laboral amb
l'Agència de Col·locació de PALMA ACTIVA i visites de grups a
l'empresa.
• Participem en el programa COACH EXIT. Aquest projecte de
la Fundació Exit té la missió d'inserir a joves en risc d’exclusió
social a través de projectes formatius innovadors que aporten valor afegit a les empreses i potencien el treball en xarxa.
Durant dos mesos, a través de set sessions, quatre persones
voluntàries del personal propi de Tirme van acompanyar dos
joves participants en aquest projecte

Promoció de l'educació
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Conscienciació i protecció ambiental

• Col·laborem amb la Granja Escola Jovent. Participem en el
desenvolupament del programa d'activitats infantils d'aquesta
granja dedicada a l'orientació ambiental i al foment del respecte
per la natura.

• Donem suport a Universitats i Centres Tecnològics. Desenvolupem convenis i pràctiques amb universitats com la de les Illes
Balears, Barcelona, Cantàbria, Girona, Lleó, la Rioja o la Politècnica de València, i el Centre d'Estudis i Experimentació d'Obres
Públiques (CEDEX).
Apostem pel talent jove assistint al Job Day de la Universitat de
les Illes Balears, lloc de trobada d'estudiants i empreses, i apostem pels/per les joves estudiants universitaris/àries en la seva
integració al mercat laboral signant convenis com a estudiants
en pràctiques.
• Donem suport a la Fundació Palma Aquarium. Vam signar
un acord de col·laboració per implementar mesures de millora
ambiental i protegir la biodiversitat marina.
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4.2. Facilitem la comunicació externa

34.135

11.853

10.307

9.852

9.133

6.234

2014

2015

2016

2017

2018

35.000

Núm. de visites a les instal·lacions

16.000

Núm. de visites al lloc web de Tirme

27.050

• Foment de les visites al Parc de Tecnologies Ambientals
(PTAM) i al nostre Centre d'Informació i Educació Ambiental
(CIEA). Promovem la conscienciació i educació ambiental a
través d'actes, tallers, formacions i activitats. Aquest any les
visites han augmentat en un 15 % respecte del 2017, fins arribar
a 11.853.

• Augment de visites al lloc web de Tirme. A més, tenim previst
iniciar un projecte de millora del web corporatiu, així com la
secció d'actualitat, que millorem cada any.

25.231

Els aspectes més destacats de 2018 són els següents:

La comunicació externa
forma part del dia
a dia de Tirme, on
procurem ser totalment
transparents amb els
nostres grups d'interès
i, principalment, la
ciutadania de Mallorca.
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25.041

11.853 persones han
visitat el Parc de
Tecnologies Ambientals
el 2018.
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• Consolidació de la nostra presència en xarxes socials. La
informació canalitzada a través de les xarxes socials i el nostre
blog ens ha permès d'augmentar en un 16% el nombre de
seguidors el 2018 i hem arribat als 8.039. A més, estem
analitzant la implantació de millores a Twitter i LinkedIn.

8.039

6.737

4.741

9.000

58
de 2018
El reciclaje necesita TU colaboración
Mar y Tierra, dos medios de un mismo mundo
-• Publireportatges.
Tirme: Comprometidos
con lavuit
sostenibilidad
El 2018 hem realitzat
publireportatges
-per a mitjans
Tirmedegestiona
els llots
de lesi nacionals.
depuradores d’aigües residuals d
comunicació
regionals
-D'aquesta
Lamanera,
seguridad
la salud
son la primera
prioridad
hemydonat
a conèixer
les nostres
novetatsen Tirme
-i hem afavorit
Día Mundial
del
Medio Ambiente
la nostra
credibilitat
com a empresa de gestió
-de residus.
Tirme celebra con los escolares de Mallorca la Semana Europea

El reciclaje necesita TU colaboración.
Mar y Tierra, dos medios de un mismo mundo.

8.000
Tirme: Comprometidos con la sostenibilidad.

7.000

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

6.000
5.000

La seguridad y la salud son la primera
prioridad en Tirme.

4.000

Estem presents a la
premsa i conferències
per transmetre els
nostres progressos en les
diferents àrees i servir
d'exemple perquè es
puguin aplicar a altres
sistemes.
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Els publireportatges de 2018

Número de seguidors en Xarxes Socials

2.300

Difonem els ODS:
El 2018 hem iniciat
una campanya
per comunicar els
diferents Objectius
de Desenvolupament
Sostenible que consisteix
en l'enviament de
comunicats per
donar-los a conèixer
i informar sobre com
contribuïm al seu
assoliment des
de Tirme.
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Día Mundial del Medio Ambiente.

3.000
2.000

Tirme celebra con los escolares de Mallorca la
Semana Europea de la Prevención de Residuos.

1.000
0
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• Participació en conferències i congressos regionals,
nacionals i internacionals. El 2018 hem estat presents a
actes relacionats amb el lideratge sostenible i la gestió
responsable, espais de trobada entre empreses i universitats
(12ª Edició del Fòrum de l'Ocupació de la Universitat de les
Illes Balears), normativa i gestió de residus, economia circular,
jornades sobre qualitat de l'aire i olors, Objectius de Desenvolupament Sostenible, valorització de residus, bioeconomia
i canvi climàtic (CONAMA).
• Mantenim la nostra estratègia i relació amb els mitjans de
comunicació. La nostra presència a la premsa mostra en els
últims anys una tendència de millora en relació amb el percentatge de comunicacions positives.

73 %

90

66 %

100

70 %

Percentatge de notícies positives a la premsa

64 %

Ens involucrem amb
el sector empresarial
local i la població
més propera a les
nostres instal·lacions
per treballar junts en
l'assoliment d'objectius
comuns.
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• Reunions veïnals. Accions destinades a analitzar i dur a terme
un seguiment de possibles queixes.
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4.3. Promovem una cadena de
subministrament responsable
Bases de la nostra Política de Compres
Comptar amb una cadena de subministrament consolidada
és fonamental per al desenvolupament exitós de les nostres
activitats. A més, a Tirme busquem la creació de relacions
basades en uns valors i objectius comuns. Així doncs,
traslladem les nostres inquietuds als proveïdors que
col·laboren amb nosaltres per avançar cap a la sostenibilitat.
Per a això, disposem d'una Política de Compres a través
de la qual gestionem totes les relacions comercials i que
es troba integrada a la nostra pròpia estratègia empresarial,
garantint així l'alineació d'aquesta Política amb la filosofia
corporativa.

7.864

7.661

7.844

7.289

6.713

6.898

7.149

6.696

9.000

7.150

Evolució comandes «locals»
6.017

El 2018 hem
incrementat el volum
d'adquisicions locals,
potenciant així els
productes de km 0
i l'economia local.
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8.000

2. Respecte al medi ambient. És una de les nostres
prioritats en la gestió de la cadena de subministrament.
3. Tracte personal. Afavorim relacions properes i ens
preocupem per les necessitats dels nostres proveïdors.
4. Transparència. Oferim condicions d’igualtat
d’homologació, avaluació, selecció i contractació
de proveïdors.
5. Drets laborals i humans. Estenem la nostra
preocupació per la seguretat i el respecte dels drets
humans entre els proveïdors.
6. Relacions de proximitat. Apostem per les
col·laboracions locals, tot afavorint el desenvolupament
socioeconòmic de la nostra comunitat.
7. Creació de valor compartit. Donem suport als nostres
proveïdors perquè també contribueixin en la creació
de valor afegit per a la societat.

7.000
6.000
5.000

8. Col·laboració en la millora constant. Busquem el
benefici dels nostres proveïdors, amb el qual també
assolim un benefici propi.

4.000
3.000
2.000
1.000
0

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

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9. Aliances estratègiques. Afavorim les relacions
estretes a fi de progressar per assolir els objectius
del nostre Pla Estratègic.
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Tota la nostra cadena
de subministrament
es compromet amb
el compliment de les
condicions generals del
Model de Compres de
Tirme.
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A més, hem elaborat una Guia de Compra Responsable
amb l'objectiu de fomentar el consum sostenible i solidari.
Aquí es recull una sèrie de requisits ambientals, socials i ètics
a tenir en compte a l'hora de triar i comprar qualsevol producte
o servei.
Criteris de la nostra Guia de Compra Responsable
Compra verda
• Consum d'allò que és realment necessari.

El 2018 disposem
d'un total de 4.642
proveïdors
homologats.

• Adquisició de productes no tòxics ni contaminants.
• Reducció de la quantitat de residus generats.
• Aplicació de criteris d'eficiència energètica.
• Promoció de l'economia circular.
• Foment de la provisió de productes de Km 0.
Compra social
• Millora de les condicions laborals.
• Foment de l'economia local.
• Suport a la integració laboral de persones vulnerables.
• Inversió en formació, promoció i conciliació.
Compra ética
• Compliment de la legislació.
• Promoció dels drets humans.
• Prevenció de l'explotació infantil i el treball forçat.
• Garantia d'unes condicions laborals mínimes.
• Lluita contra la corrupció.
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D'altra banda, disposem d'un Model de Compres que es
fonamenta en unes condicions generals de contractació
basades en els principis del Pacte Mundial de les
Nacions Unides.
Com a un pilar més de la nostra cadena de subministrament
responsable, hem desenvolupat procediments de selecció,
contractació, homologació i avaluació de proveïdors, tot
incorporant criteris ètics, socials, ambientals i de seguretat
i salut laboral.
A més, tots ells han d'estar homologats i registrats al nostre sistema de gestió. Cal assenyalar el cas dels proveïdors
crítics, que anualment són sotmesos a un procés d'avaluació
global amb l'objectiu identificar els riscs potencials i actuar
en conseqüència.
Per millorar la gestió de la nostra cadena de subministrament, al llarg de 2018 hem estat treballant en la integració
d'una nova plataforma, desenvolupada a través del
projecte e-coordina, amb l'aplicació de gestió de
compres (SAP).
A través d'aquest sistema podem dur a terme una gestió
unificada de la cadena de subministrament a la qual podran
accedir els departaments que ho necessitin. D'aquesta manera, podran conèixer la informació relativa a cada proveïdor
de forma actualitzada, incloent-hi el seu estat en el procés
d'homologació.
Aquest any, el 58% de la despesa en proveïdors correspon a la
facturació de compres locals, fet que suposa una consolidació de la tendència dels últims anys.
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El nostre esforç per
assolir una gestió
eficient de la cadena
de subministrament
fa que els nostres
proveïdors mostrin
un alt grau
de satisfacció.
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També s'ha mantingut el volum de comandes a proveïdors
locals, que un any més se situa en un 79%.
Així mateix, i gràcies al nostre afany per assolir una millora contínua, el 2018 hem dut a terme les següents accions:
• Creació d'una nova sala de formació a l'edifici de parades de la Planta de Valorització Energètica.
• Oferiment d'un nou vestuari de contractes en valorització de material.
• Celebració de reunions diàries amb contractes i
l'equip de coordinació.
• Realització de visites dels contractistes de les Plantes de Valorització Energètica.
• Eliminació de plàstic d'un sol ús a totes les instal·lacions i oficines de l'empresa.
• Realització d'enquestes de satisfacció als proveïdors
implicats en el manteniment.
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