ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?
1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ
Nom: SEMESA
Breu descripció:
Selectives Metropolitanes, S.A. (SEMESA) és la empresa gestora de les instal·lacions del Centre de
Tractament de Residus Municipals (CTRM). Dins el CTRM s’hi emplacen 2 plantes de residus: la planta
on es realitza la selecció i el tractament d’envasos de la recollida selectiva, i la planta on es du a terme
la selecció i trituració dels residus voluminosos, fusta i poda procedents dels diferents municipis de
l’Àrea Metropolitana.
A SEMESA es treballa en la separació de les diferents fraccions d’envasos lleugers amb sistemes
especialment adaptats a les seves característiques. Reciclant-los els recuperem i disminuïm el seu
impacte ambiental. S’hi seleccionen els diferents tipus de plàstic (PEAD, PEBD, PET i PVC ), ferros,
aluminis i brics, per ser transportats després a les diferents empreses perquè siguin reciclats i així
donar una nova vida als envasos ja utilitzats.
Per una altra banda, a la planta de residus voluminosos, els residus arriben a la instal·lació i són
separats segons la seva composició. S’hi seleccionen els diferents tipus de fraccions (fusta, poda,
ferralla, RAEE’s, plàstics, cartrons, bateries, recipients a pressió, matalassos), dels quals els únics que
tenen un tractament a la planta són la fusta i la poda. La resta són gestionats a través d’empreses
autoritzades.
Breu descripció dels continguts del document:
A SEMESA, com a subministrador del servei bàsic de gestió i tractament de residus, reconeixem les
nostres responsabilitats ambientals i socials amb l'entorn realitzant la nostra tasca amb el màxim de
respecte per a la protecció del medi ambient i sempre amb un esperit de millora contínua.
Aquest compromís s’ha traduït en la implantació d’un sistema integrat de gestió, en base a les normes
de referència ISO 14001:2004 de medi ambient, ISO 9001:2008 de qualitat i la OHSAS 18001:2007 de
prevenció de riscos laborals.
La implicació de tota la empresa envers els compromisos assolits a través del SIG ha estat un impuls a
l’hora de prendre part activa en la signatura del Compromís per la Sostenibilitat proposats pel període
2012-2022.
Breu descripció del procés d’elaboració
SEMESA decideix destinar part dels seus recursos humans per la elaboració del Pla d’accions a
realitzar a través del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Amb la implicació constant de la Direcció, es realitzen un seguit de reunions amb l’objectiu de
consensuar les actuacions que es duran a terme des de SEMESA.
Paral·lelament, i tenint en compte que SEMESA forma part del grup TERSA (grup integrat per tres
empreses: SIRESA, SEMESA i TERSA), es realitzen reunions amb els representants de cada empresa
del grup i amb la Direcció i la Gerència de TERSA, on s’exposen les actuacions proposades per
cadascuna de les empreses i es decideix incorporar dins del pla, actuacions comunes que es
realitzaran de forma conjunta.
Des de SEMESA es considera que el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat queda directament
relacionat amb el sistema integrat de gestió implantat a la empresa. Per aquest motiu, gran part dels
objectius plantejats en el Pla d’accions surten d’un procés llarg i deliberatiu ja realitzat arran del
compromís assolit amb el SIG.

Aquest grau de maduresa vers la elaboració, seguiment i realització d’objectius de millora que ha
implicat la implantació del sistema, ens permetrà dur a terme un seguiment periòdic dels objectius i
complementar-lo amb els indicadors dissenyats per cada cas.
Dades de contacte:
SEMESA-Selectives Metropolitanes SA
Ctra. Camí Antic de Barcelona a València B-210, Km. 1
08850 Gavà (Barcelona)
Tel. 93 662 94 56
www.semesa.cat
semesa@semesa.cat
Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: abril de 2013

2. ACTUACIONS DESTACADES
Llistat de les actuacions i relació amb els objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.
Nom de l’actuació

Objectiu CCS

1. Polítiques de Responsabilitat Social Corporativa

6.9

2. Ambientalització d’oficines
3. Estudi de la instal·lació d’un punt de recàrrega per a vehicles
elèctrics

4.3

4. Compra i contractació amb criteris socials

5.5

4.7

1. POLÍTIQUES DE RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
Breu descripció:
Ampliar i millorar la responsabilitat social de l’empresa, amb una gestió empresarial
econòmicament viable, socialment responsable i ambientalment respectuosa.
Donar continuïtat a les iniciatives de responsabilitat social corporativa de l’organització i
vinculades amb el territori:
1. Certificació de la memòria anual de l’empresa d’acord amb els requeriments de GRI
(Global Reporting Initiative), per a verificar el grau d’implantació de polítiques de
responsabilitat social i de transparència informativa sobre les nostres activitats.
2. Col·laboració amb la Fundació Banc dels Aliments per a la recollida i distribució
d’aliments en la lluita contra la fam.
3. Participació amb l’atenció de visites en els programes d’educació i sensibilització
ambiental “Compartim un futur” (AMB).
4. Contractació d’alguns serveis a entitats d’inserció sociolaboral i empreses d’àmbit
local prioritzant les que compleixen criteris de sostenibilitat.
Beneficis:
Ambientals

Socials

Vigència de l’actuació: 2015

Econòmics

Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 6.9

2. AMBIENTALITZACIÓ D’OFICINES
Breu descripció:
- Aconseguir oficines verdes gestionant de forma més sostenible els espais de treball implantant
mesures d’eficiència en l’ús dels recursos, de consum responsable i de prevenció i gestió de residus.
- Fomentar el canvi d’hàbits del personal per avançar col·lectivament en la implantació d’aquestes
mesures.
El Procediment General de Compres contemplat en el sistema integrat de gestió de l’empresa té en
compte l’adquisició de material d’oficina, equips d’ofimàtica, productes de neteja i manteniment amb
els següents criteris:
Productes o serveis amb certificat ambiental oficial
Productes reciclats, reciclables o reutilitzables
Empreses contractades amb certificació ambiental (ISO, EMAS...)
Empreses proveïdores d’àmbit local
El Departament de Compres farà servir, sempre que sigui possible, la Guia de criteris ambientals
aplicables a la contractació de productes i serveis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
A partir d’una diagnosi de les oficines de l’empresa, es detallaran les possibles accions de millora en
els següents àmbits:
1. Compra de productes
2. Serveis
3. Subministraments
4. Residus
Es fomentarà la formació i sensibilització del personal implicat per tal d’obtenir els millors resultats
possibles, a través de l’elaboració d’un full de recomanacions i indicacions d’ús eficient d’ordinadors i
impressores, climatització (estiu i hivern), i consum d’aigua i energia per motivar un canvi d’hàbits dels
treballadors.
Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2015
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 4.3

3. ESTUDI DE LA INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE RECÀRREGA PER A VEHICLES
ELÈCTRICS
Estudi de viabilitat per instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.
Estudi de les tipologies de vehicles utilitzats pels treballadors.
Determinar la possibilitat d’inversió per l’adquisició de vehicles elèctrics a nivell particular.
Realització de campanyes de sensibilització.

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2015
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 4.7

4. COMPRA I CONTRACTACIÓ AMB CRITERIS SOCIALS
Incorporar criteris socials i ambientals als procediments de compres de serveis i subministraments de
l’empresa i en processos de licitació.
Per a la incorporació de criteris socials, es tindran en compte les empreses o entitats d’inserció
sociolaboral registrades al Directori de proveïdors socials del Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya.
Per als tipus de serveis i subministraments a sota indicats, s'intentarà sempre que sigui possible a
nivell tècnic i econòmic, la compra a empreses que estiguin en aquest registre.
La relació del serveis i subministres en els quals es pot aplicar aquest criteri són:
 Serveis de pintures i instal·lacions
 Serveis de rehabilitació i reformes d’edificis
 Arts gràfiques
 Bugaderies
 Copisteria, reproducció i enquadernació
 Fusteria
 Jardineria
 Neteja
 Reciclatge, recollida i recuperació
 Vestuari i EPIS

Beneficis:
Ambientals

Socials

Econòmics

Vigència de l’actuació: 2015
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.5

3. ALTRES DOCUMENTS ESTRATÈGICS
Relació de memòries, plans estratègics, plans d'acció i altres documents de l'organització.
http://www.tersa.cat/ca/qualitat-i-certificacions_3092
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/61/Pla_Accio_Agenda%2021%20SEMESA%20111
3_20131127def.pdf

