
  
 
 
 

 

ACCIONS PER LA SOSTENIBILITAT 
 
Com contribuïm a una Barcelona més sostenible?   
 

1. DADES DE L’ORGANITZACIÓ 

 

Nom: TERSA 
 

Breu descripció:  
 

L’activitat principal de TERSA, Tractament i Selecció de Residus, S.A. al seu centre de treball de Sant 
Adrià de Besòs, és la valorització energètica de residus municipals, dins de l’àmbit territorial de l’àrea 
metropolitana de Barcelona.  
Per aquest procés de valorització s’obté electricitat, que és enviada a la xarxa elèctrica; i vapor, que  
s’aprofita en una xarxa urbana de distribució de calor i fred per a la seva utilització en calefacció, 
climatització i aigua calenta sanitària.  
 
Per a la diagnosi i per determinar el aspectes amb possibles opcions de millora s’ha partit dels 
indicadors existents del Sistema Integrat de Gestió (Q, MA i SSL) implantat a la companyia així com 
dels suggeriments del personal.  
El seguiment s’efectuarà a partir dels mecanismes establerts al mateix Sistema Integrat de Gestió 
implantat. 

 

Dades de contacte:  
 

TERSA – Tractament i Selecció de Residus, S.A.  
Avda. Eduard Maristany, 44  
08930 Sant Adrià de Besòs  
Barcelona  
Telèfon: 934627870  
Fax: 934627877  
www.tersa.cat 
 

Data de signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022: desembre 2012 
 
 

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. Disminució de consum d’aigua de xarxa 4.5, 10.6 

2. Increment de l’aprofitament energètic dels residus 4.6 i 8.4 

3. Criteris socials en les compres i contractacions 5.5 

4. Polítiques de Responsabilitat Social Corporativa 6.7, 6.9, 9.6, 9.7 

 

 

 

http://www.tersa.cat/
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/24/Compromis_22.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/664/Els10objectius_retallat.pdf


  
 
 
 

 

1. DISMINUCIÓ DE CONSUM D’AIGUA DE XARXA 

 

Breu descripció:  
 
Instal·lació d’una planta dessaladora per utilitzar aigua de mar, prèviament tractada, per a l’ús en 
planta, i així reduir l’ús de consum de recursos hídrics. 
 
 

 
Beneficis: 
 

Ambientals       Socials      Econòmics   
 
Vigència de l’actuació: 2014-2015 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 4.5, 10.6 
 

 
 

2. INCREMENT DE L’APROFITAMENT ENERGÈTIC DELS RESIDUS 

 

Breu descripció:  
Incrementar l’aprofitament energètic dels residus, a través de la xarxa de calor i fred, degut a un 
major aprofitament del vapor de baixa pressió.  
 
La planta genera vapor a 40 bar, que és aprofitat energèticament per l’obtenció d’energia elèctrica. 
Amb el reaprofitament del vapor de més baixa pressió (8 bar) es pot subministrar energia a la xarxa 
urbana de calor i fred per a millorar el rendiment de la planta.  
Aquesta xarxa, ja existent, es va fent més gran amb el que el vapor reaprofitat, és cada vegada 
major, incrementant el rendiment de la valorització dels residus.  
 
 

 
Beneficis: 
 

Ambientals       Socials      Econòmics   
 
Vigència de l’actuació: continuat, fins a 30 t/h vapor 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 4.6 i 8.4 
 
 

 
 

3. CRITERIS SOCIALS EN LES COMPRES I CONTRACTACIONS 

 

Breu descripció:  
 
Incorporar criteris socials als procediments de compres de serveis i subministraments e 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  

 
Indicador: 
 
Percentatge de contractació responsable/contractació total. 
 
 

 
Beneficis: 
 

Ambientals       Socials      Econòmics   
 
Vigència de l’actuació: permanent 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 5.5 
 
 

 

4. 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.Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, de suport a entitats i 
associacions del municipi.  
3. Col·laboració amb la Fundació Banc dels Aliments per a la recollida i distribució d’aliments en la 
lluita contra la fam.  
4. Participació amb l’atenció de visites en els programes d’educació i sensibilització ambiental 
“Compartim un futur” (AMB), “Com funciona Barcelona?” (Ajuntament de Barcelona).  
 



  
 
 
 

 
5. Contractació d’alguns serveis a entitats d’inserció sociolaboral i empreses d’àmbit local prioritzant 
les que compleixen criteris de sostenibilitat.  

 
 

 
Beneficis: 
 

Ambientals       Socials      Econòmics   
 
Vigència de l’actuació: permanent 
 

 
Objectius i línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat: 6.7, 6.9, 9.6, 9.7 
 

 
 

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%20Accio%20Agenda%20%2021%20TER
SA_1113_20121127def.pdf 
 

 

http://www.tersa.cat/ca/qualitat-i-certificacions_3092
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/61/Pla%20Accio%20Agenda%20%2021%20TERSA_1113_20121127def.pdf
http://www.sostenibilitatbcn.cat/attachments/article/61/Pla%20Accio%20Agenda%20%2021%20TERSA_1113_20121127def.pdf

