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Ètica i integritat 

•Aspecte Acompliment Econòmic 

•Aspecte Presència en el Mercat 

•Aspecte Conseqüències Econòmiques Indirectes 

Categoria Economia 

•Aspecte Energia 

•Aspecte Emissions 

•Aspecte Efluents i Residus 

•Aspecte Compliment Regulatori 

•Aspecte General 

Categoria Medi Ambient 

•Aspecte Treball 

•Aspecte Relacions entre els Treballadors i la Direcció 

•Aspecte Salut i Seguretat en el Treball 

•Aspecte Capacitació i Educació 

Categoria Social – Pràctiques laborals i treball digne 

•Aspecte Mesures de Seguretat 

Categoria Social – Drets Humans 

•Aspecte Comunitats Locals 

Categoria Social – Societat 





G4-1 - Declaració del màxim responsable de la pressa de decisions de l'organització 
(director general, president o càrrec equivalent) sobre la rellevància de la sostenibilitat per 
l'organització i la seva estratègia en aquesta matèria. 
 
Distingit lector, 
 
Es un plaer presentar la memòria de sostenibilitat de l'empresa corresponent a l'any 2013. 
Una memòria que recull els impactes de la nostra activitat empresarial i del comportament 
de l'empresa en el transcurs de l'any. 
 
D'aquesta memòria m'agradaria destacar tres aspectes. En primer lloc, la innovació. És un 
dels nostres objectius estratègics i volem posar-ho en pràctica utilitzant el recent estàndard 
de l'organització Global Reporting Initiative, anomenat G4, que recomana elaborar les 
memòries centrant-se en els aspectes més rellevants de l'organització: la materialitat. 
 
El segons aspecte, precisament relacionat amb la materialitat, un visió que ens ha obligat a 
fixar-nos en els aspectes més transcendents de la nostra tasca: el valor que aportem als 
nostres clients a través dels projectes que fem,  el valor de les persones que formant part del 
nostre equip amb el know-how com a factor clau, i el desenvolupament econòmic, el qual, 
atenent al context de crisi actual, ens impulsa a continuar amb la internacionalització de la 
nostra activitat. 
  
En tercer lloc vull destacar un factor de metodologia. Aquest any hem organitzat sessions de 
discussió amb persones que formen part de l’empresa, proveïdors, veïns i accionistes; per 
una banda, això ens ha fet avançar en a direcció que marca el nou estàndard G4, i per un 
altre cantó, ens ha aportat informació valuosa per millorar el grau de transparència, un 
aspecte implícit en tota memòria de sostenibilitat. 
  
Així mateix, des de la nostra empresa renovem un any més el compromís amb els Principis 
del Pacte Mundial de les Nacions Unides. 
 
Per acabar només vull afegir que desitjo que aquesta informació sigui del vostre interès i us 
animo a que ens envieu els vostres comentaris al respecte. 
 
Moltes Gràcies. 
 
 
 
 
    Conseller Delegat 
    Enginyeria de Fundicions, S.A. 





G4-3 – Nom de l’organització. 
 
Enginyeria de Fundicions, S.A. 

G4-4 – Principals marques, productes i serveis 
 
Fabricació de productes pels sectors de l'automòbil, elevació i transport, accessoris de 
tuberia, constucció, màquina eina, maquinaria agrícola, vàlvules. No disposem de disseny de 
producte propi.  

G4-5 – Localització de la seu principal de l'organització 
 
Polígon Industrial de Terrassa 

G4-7 – Naturalesa de la propietat i forma jurídica 
 
Societat Anònima 

G4-6 – Nom dels països en els que opera l'organització i nom dels països on desenvolupa 
activitats significatives, o d'aquells que siguin especialment rellevants en allò referent als 
aspectes de sostenibilitat tractats en la memòria 
 
Espanya, Portugal, França, Itàlia i s’estan obrint relacions amb Polònia 

G4-8 – Mercats servits (amb desglossament 
geogràfic, sectors d'activitat i tipus de clients i 
beneficiaris) 
 
Espanya, Portugal, França, Itàlia i properament 
Polònia 
 
El mercat estatal representa un 45% de la 
producció de diversos sectors. La resta del 55% es 
exportació, bàsicament pel sector de l’automoció 
(on França i Itàlia acaparen el 80% a parts iguals) 



G4-10 – Total de treballadors segons el tipus d'ocupació, el contracte laboral i la regió, 
desglossats por sexe 
 
Dels 132 treballadors, 126 són fixes (95,28%) i 6 són eventuals (4,72%) 
Dels 132 treballadors, 86 són homes (65,15%) i 46 són dones (34,85%) 
El 100% dels treballadors procedeix de l'entorn local 81,1% viuen a menys de 10 km i el 
18,9% restant no viu més enllà dels 15 km. 

G4-11 – Percentatge del total de treballadors coberts per convenis col·lectius 
 
El 100% dels llocs de treball estan coberts per un conveni col·lectiu. Els convenis col·lectius 
d'aplicació a les activitats de l'empresa són els que corresponen als treballadors de la planta i 
oficines 

G4-13 – Canvis significatius durant el període cobert per la memòria en les dimensions, 
l'estructura, la propietat o la cadena de subministra de l'organització 
 
No s'han produït canvis significatius durant el període cobert per la memòria en relació a la 
mida, l'estructura, la propietat o la cadena d'aprovisionament. 

G4-12 – Cadena de valor de l’organització 
 
La cadena de subministres de la organització està basada en el consum de proximitat, amb el 
66% dels proveïdors  que subministren dins un radi de 20 km i el 26,8%  ho fa des d’un radi 
de màxim 50 km  

G4-14 – Explicació de com aplica l'organització el principi de precaució, en cas de que li 
apliqui 
 
L’empresa disposa de sistemes de gestió en els àmbits de medi ambient i seguretat  laboral, 
en els quals avalua la significança dels diferents aspectes i efectes mediambientals i avalua 
els riscos inherents a cada lloc de treball per tal d’aplicar mesures preventives i de precaució. 

G4-9 – Dimensions de l'organització: total de treballadors, volum total d'operacions, ventes 
netes (en el cas d'organitzacions del sector privat) o ingressos nets (en el cas 
d’organitzacions del sector públic), capitalització total desglossada en conceptes de deute i 
patrimoni (en el cas d'organitzacions del sector privat) i quantitat de productes o serveis 
subministrats 
 
La organització està formada per un total de 132 treballadors  entre fixes i eventuals. 
La capacitat productiva de la organització és de 45,000 t/any. 
Genera un volum de negoci anual de 73 milions d'euros . 



G4-15 – Declaracions, principis o altres iniciatives externes de caràcter econòmic, medi 
ambiental i social que l'organització subscrigui o promogui 
 
La organització està acollida al sistema voluntari d’ecogestió i auditoria ambiental europeu 
(EMAS) i té intenció en formar part de les organitzacions signants del Pacte Mundial de les 
Nacions Unides. 
 

G4-16 – Pertinença a associacions (per exemple, sectorials) i a entitats activistes nacionals o 
internacionals en les que l'organització ocupi una posició en l'òrgan de govern, participi en 
projectes o comitès, realitzi una aportació econòmica substancial, més enllà de les quotes 
regulars, i que l'organització consideri estratègiques 

Escola Enginyeria 
de Terrassa 

Col·laboració amb: 

Vinculació directa amb: 





G4-17 – Entitats incloses en els informes financers o documents equivalents de 
l'organització i entitats no cobertes por la memòria 
 
L'Abast de l'informe financer coincideix amb l'abast de la memòria de sostenibilitat de les 
activitats desenvolupades per l'empresa. 

G4-18 – Procés per definir el contingut de la memòria i els límits dels aspectes tractats 
 
S'ha dut a terme una reunió interna amb la Direcció per identificar els aspectes de 
sostenibilitat de la organització i determinar la prioritat. A la fase d'identificació s'han valorat 
tant els aspectes que preveu la guia GRI i els que s'ha considerat oportú incorporar a la 
memòria. A cada cas, s'ha determinat en quin punt del procés és d'aplicació l'aspecte, ja sigui 
a la pròpia organització, els clients o els proveïdors. 

G4-19 – Aspectes materials identificats en el procés per definir el contingut de la memòria 
 

Dimensió 
Econòmica 

• Acompliment 
Econòmic 

• Presència en el 
Mercat 

• Conseqüències 
econòmiques 
indirectes 

Dimensió Ambiental 

• Energia 

• Emissions 

• Efluents i Residus 

• Compliment 
Regulatori 

• General 

Dimensió Social 

• Treball 

• Relacions entre els 
treballadors i la 
direcció 

• Salut i Seguretat 
en el treball 

• Capacitació i 
Educació 

• Mesures de 
Seguretat 

• Comunitats locals 



G4-20 – Límits dins de l'organització per cada aspecte material 
 
Dins l’organització s’han valorat tots els aspectes i la valoració interna de cada aspecte s’ha 
fet, valorant la importància que té cada aspecte envers dels diferents grups d’interès interns. 
Valorant de menys (0) si l’aspecte no es considerable per al grup, a més (5) si l’aspecte és 
molt important per al grup. 
A la taula es pot observar els aspectes que s’han determinat rellevants per als grups d’interès 
interns i que posteriorment es desenvoluparan. 

G4-21 – Límits fora de l'organització per cada aspecte material 
 
De la mateixa manera que per  la valoració  interna, tots els aspectes  han estat valorats per 
als grups d’interès externs, puntuant la importància que té per ells cada aspecte.  

Aspectes

Valoració 

interna de 

l'aspecte

Acompliment econòmic 5

Conseqüències econòmiques indirectes 4

Efluents i Residus 5

General 4

Mesures de Seguretat 5

Compliment regulatori 5

Treball 4

Relacions entre els treballadors i la direcció 4

Salut i Seguretat en el treball 5

Presencia en el mercat 4

Energia 5

Emisions 5

Comunitats locals 3

Capacitació i Educació 3



G4-22 – Efecte de les reformulacions d'informació presentada en memòries prèvies i els 
motius de les esmentades reformulacions 
 
Donat que és la primera memòria que edita l’organització no hi ha reformulacions de la 
informació presentada en memòries anteriors. 

G4-23 – Canvis significatius respecte a períodes d'informació anteriors en l'abast i els límits 
dels aspectes tractats 
 
Donat que és la primera memòria que edita l’organització no hi ha canvis respecte a períodes 
anteriors, ni en l'abast ni en la definició dels límits dels aspectes tractats. 
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Valoritació 

externa de 

l'aspecte

Acompliment econòmic X X X X X X 9

Conseqüències econòmiques indirectes X X X X X 8

Efluents i Residus X X X X 7

General X X X X X 8

Mesures de Seguretat X X X X 7

Compliment regulatori X X X X 6

Treball X X X X 7

Relacions entre els treballadors i la direcció X

 

X X X 7

Salut i Seguretat en el treball X X X X 6

Presencia en el mercat X X X 6

Energia X X X 5

Emisions X X X 5

Comunitats locals X X X X 6

Capacitació i Educació X X X 5





G4-24 – Llista de grups d'interès amb els que ha col·laborat l'organització 
 
Els principals grups d'interès de la organització són: 

G4-25 – Bases per la identificació i la selecció dels grups d'interès amb els que es col·labora 
 
Per la identificació dels grups d'interès s'ha definit un criteri de valoració que te en compte la 
influència que  exerceix el grup d'interès sobre l'empresa i la influència que exerceix la 
organització sobre el grup d'interès, puntuant un per un d'acord als àmbits econòmic, social i 
mediambiental.  
Tenint en compte que la puntuació màxima que es pot obtenir és de 30 punts, s'ha 
considerat que l grup d'interès és rellevant tot aquell que ha obtingut una puntuació per 
sobre de 20 punts i s'han considerat grups d'interès a tenir en compte aquells que han 
obtingut una puntuació entre 15 i 20 punts. 

Enginyeria 
de 

Fundicions, 
S.A. 

Accionistes 

Treballadors 

Clients 

Proveïdors 

ASPCAT 

Protecció 
Civil 



Canals de 

Comunicació

Freqüència 

de la 

Comunicació

Propietat Propietari / Accionistes / Socis Junta accionistes Anual

Personal Propi a temps complert
Reunions periòdiques / 

Informació diversa
Mensual

ETT Electrònica / visites Segons necessitats

Outsourcing
Reunions periòdiques / 

Electrònica
Segons necessitats

Clients Clients
Visites periòdiques a casa 

del client
Trimestral

Proveïdors de Materials
Reunions / Visites / 

Electrònica
Segons necessitats

Proveïdors de Serveis
Reunions / Visites / 

Electrònica
Segons necessitats

ASPCAT (Agència de Salut Pública de Catalunya)
Informes oficials / 

Electrònica
Anual

Protecció Civil (estatal i autonòmica) Visites / Electrònica Semestral

Administracions

Grups d'interès rellevants

Treballadors

Proveïdors

Els canals de comunicació i la freqüència d’aquesta queden recollits en el quadre següent. 

G4-26 – Estratègia de l'organització en quant a la col·laboració amb els grups d'interès: 
freqüència de la col·laboració desglossada per tipus i per grup d'interès, i indicació sobre si 
alguna part de l'esmentada col·laboració s'ha realitzat específicament dins del procés de 
preparació de la memòria 
 
En el procés d’elaboració de la memòria s’ha mantingut una estreta relació amb alguns dels 
grups d’interès rellevants, que desinteressadament ens han ajudat a definir correctament les 
línies d’actuació de l’organització i enfocar els esforços cap on era necessari. 



Inquietuds Resposta

Reducció de costos Pla de viabilitat

Impacte ambiental Declaració ambiental

Accionistes Maximització de beneficis Pla de viabilitat

Socis Obertura de nous mercats Inversions

Conveni propi
Negociació 

col·lectiva

Formació Pla de formació 2014

Millora de salaris
Negociació 

col·lectiva 2014

Millora de salaris
Negociació 

col·lectiva 2014

Manteniment de 

col·laboració
Acords particulars

Outsourcing
Manteniment de 

col·laboració
Acords particulars

Reducció de preus Pla de viabilitat

Impacte ambiental Declaració ambiental

Impacte ambiental Declaració ambiental

Permanència al mercat Vendes

Proveïdors de Serveis Permanència al mercat Vendes

ASPCAT (Agència de Salut Pública de Catalunya) Impacte ambiental Declaració ambiental

Protecció Civil (estatal i autonòmica)
Protocols en cas 

d'emergència
Pla d'autoprotecció

Clients Clients

Proveïdors de Materials

Grups d'interès rellevants

Treballadors

Proveïdors

Administracions

Propietat

Personal Propi

ETT

Propietari

G4-27 – Temes i inquietuds clau que hagin sorgit arrel de la col·laboració amb els grups 
d'interès, i com ha respòs l'organització, per exemple, informant d'això en la memòria. 
Indicar els grups d'interès que han presentat cada un dels temes i inquietuds clau.  
 
 
Les inquietud que ens han traslladat els diferents grups d’interès rellevants, queden 
recollides en el quadre següent igual que la resposta que dona l’organització a aquestes. 





G4-28 – Període de cobertura (exercici fiscal o any natural) de la informació presentada en 
la memòria 
 
La memòria té un període de cobertura d'un any natural (de l'1 de Gener al 31 de Desembre 
de 2013) 

G4-29 – Data de la memòria prèvia més recent (si es que n'hi ha) 
 
No existeix cap memòria prèvia a aquesta. 

G4-30 – Cicle de presentació de memòries (anual, bianual, etc.) 
 
Anual 

G4-32 – Opció “In accordance” i informe de verificació externa 
 
La memòria segueix l'índex de continguts G4 GRI 

G4-31 – Contacte per qüestions relatives a la memòria o el seu contingut 
 
rse.info@enginyeriafundicions.com 
 

G4-33 – Política i pràctica actual de l'organització en el que a la verificació externa de la 
memòria es refereix 
 
En un futur, la organització té la voluntat de verificar externament properes edicions de la 
memòria 

mailto:rse.info@enginyeriafundicions.com
mailto:rse.info@enginyeriafundicions.com
mailto:rse.info@enginyeriafundicions.com
mailto:rse.info@enginyeriafundicions.com
mailto:rse.info@enginyeriafundicions.com




G4-34 – Estructura de govern de l'organització, inclòs els comitès del màxim òrgan de 
govern. Identificar els comitès responsables de la pressa de decisions en allò relatiu als 
impactes econòmics, medi ambientals i socials 
 
Dins la organització hi ha diferents comitès: 
 
- Comitè de Direcció General (CDG), format per la Direcció General i la direcció de les 
diferents àrees, que realitza reunions setmanals amb l'objectiu de dur a terme el seguiment 
econòmic, financer i estratègic. 
 
- Comitè Operatiu de Media Ambient (COMA),  que realitza reunions mensuals amb l'objectiu 
de dur a terme el seguiment mediambiental de la organització. 
 
- Comitè Operatiu de Seguretat i Salut (COSS),  format per la Direcció General, la direcció de 
les diferents àrees i el servei de prevenció propi ,que realitza reunions mensuals amb 
l'objectiu de definir les línies d'actuació en temes de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
- Comitè de Seguretat i Salut Laboral (CSSL), format pels mateixos que els COSS i a més, amb 
presencia dels delegats de prevenció,  que realitza reunions trimestrals amb l'objectiu de fer 
partícips als treballadors en els temes de Seguretat i Salut de la organització. 





G4-56 – Valors, principis, criteris i normes de l'organització, com per exemple codis de 
conducta i d'ètica 
 
La missió de l’empresa consisteix en una producció innovadora de productes de fosa nodular, 
donant valor pels clients i per la societat que l’envolta, a través de la gestió responsable dels 
processos. 
 
Com a visió tenim la de liderar el mercat de productes amb elevada tecnologia. 
 
Finalment els valors que pretenem són: 
- Honestedat en la relació amb els nostres clients 
- Responsabilitat en la pressa de decisions. Valorant aspectes com la qualitat, el medi 
ambient, la seguretat en el treball, la innovació i  l’afectació am l’entorn. 
- Treball en equip 
 
La organització  també disposa de codi ètic, editat i aprovat l'any 2011. 





 Els beneficis que genera la organització es reinverteixen a la pròpia 
organització. Principalment es realitza inversió en millora de les infraestructures, I+D+i 
(Investigació, Desenvolupament i innovació), … i actualment, amb la intenció d’obrir nous 
mercats, es plantegen inversions en altres països. 
 
 De la mateixa manera la organització té definides polítiques per generar 
beneficis per l’entorn local, prioritzant el consum de proximitat (el 66% dels proveïdors estan 
ubicats a menys de 20 km.) i la contractació de personal amb la residència dins un radi de 15 
km. 
 
 En el nostres cas, en fer la memòria de sostenibilitat de conformitat 
“essencial” amb la guia GRI G4, que implica desenvolupar com a mínim un indicador per cada 
Aspecte i com que l’indicador que em determinat més representatiu per nosaltres i per als 
grups d’interès ha estat el G4 – EC5, no inclourem consideracions sectorials per aquest 
Aspecte. 

 Si bé és cert que el 2012 fou un any amb uns resultats històrics (5.000.000 €), 
els beneficis obtinguts l’any 2013 no foren massa bons (190.000 €), però la organització 
preveu una millora dels beneficis pel 2014, superant fins i tot els beneficis del 2012, amb una 
previsió de 5.590.000 €, fruit de l’aplicació de noves mesures adoptades en el pla estratègic 
pel període comprès entre el 2014 i el 2016, aprovat per la direcció en junta ordinària. 



 Cal destacar de l’anàlisi 
d’aquests resultats que si el 2013 la 
organització no s’hagués realitzat l’ajust en 
personal i l’ajust en “altres depeses 
d’explotació”, els resultats negatius 
s’haurien arrossegat força temps, amb 
conseqüències dràstiques. 

2012 2013 
2014  

(previsió) 

VENDES  79.000.000 €   73.000.000 €       74.000.000 €  

DESPESES  32.130.000 €   32.870.000 €       30.120.000 €  

MARGE  46.870.000 €   40.130.000 €       43.880.000 €  

PERSONAL  14.800.000 €   13.530.000 €       13.350.000 €  

ALTRES DESPESES 

D'EXPLOTACIÓ 

INDUSTRIAL  14.200.000 €   13.500.000 €       12.870.000 €  

COMERCIAL    3.150.000 €     2.980.000 €         2.730.000 €  

ESTRUCTURA    2.220.000 €     2.130.000 €         2.040.000 €  

 19.570.000 €   18.610.000 €       17.640.000 €  

AMORTITZACIONS    3.000.000 €     3.000.000 €         3.000.000 €  

EBIT    4.500.000 €     4.800.000 €         4.300.000 €  

BENEFICI NET    5.000.000 €        190.000 €         5.590.000 €  



Dins el valor econòmic distribuït, la organització genera beneficis per l'entorn, amb: 
 
• El consum de "proximitat" o "km 0", amb la compra de subministraments a proveïdors 

locals segons: 

 Actualment, el 66% dels proveïdors de la organització són “locals” 
(subministren des de 20 km o menys). Els esforços al 2013, s’han dedicat a la recerca de més 
proveïdors locals, amb un augment del 4,2% d’aquests  

   



 El 25,6% dels proveïdors subministren des d’entre 20 i 50 km i el 8,4 % restant, 
que correspon a materials molt específics, que no es troben a l'entorn local, es subministres 
des de més enllà dels 50 km.  
 
• La contractació de “proximitat”. 
 
 Segons podem observar en el gràfic següent, el 81% de les persones que 
treballen actualment a la organització tenen la seva residència a menys de 10 km i el 19% 
restant, no tenen la residència més enllà dels 15 km.  
 

 Cal dir, que si bé totes les persones viuen relativament a prop del lloc de 
treball, el fet que la organització estigui situada dins un polígon industrial i la mala 
comunicació amb transport públic, fa que la gran majoria utilitzi el transport privat com a 
mitjà de desplaçament fins al lloc de treball. Per altre banda, tot i que no es comptabilitza, es 
coneix que les persones posen en pràctica sistemes d’estalvi econòmic, com per exemple: l’ús 
compartit del vehicle privat entre 2 o més persones. I d’estalvi energètic, com per exemple: la 
utilització de vehicles “nets” (models híbrids) o l’ús de vehicles no contaminants, com per 
exemple, vehicles totalment elèctrics. També es coneix algun cas d’ús de vehicles totalment 
ecològics (la bicicleta).  
 



 L'organigrama de l'empresa, està composat íntegrament per persones del 
territori nacional, amb diferents graus de preparació / especialització (directius, 
comandaments intermedis i personal de base, ...). 
  
 Les retribucions salarials de tots els nivells / categories professionals, 
generalment estan per sobre del conveni del sector i sobretot molt per sobre del salari mínim 
interprofessional. 

 Comparat amb els 645,3 €/mes del salari mínim interprofessional, el salari 
mitjà de la organització, és el 321% d’aquest. 



  
 Respecte al salari, la organització no fa diferencies per sexe (dones i homes 
tenen el mateix sou a mateix nivell / categoria professional). Després de l’ajust a la baixa que 
es va produir en els salaris de 2013 respecte els de 2012 (reducció d’un 10% en el personal 
propi i d’un 20% en personal eventual), els sou brut mitjà per personal propi és de 2.071,6 
€/mes i el sou brut mitjà per personal eventual és de 2.169,8 €/mes. 
 
 Per aquest Aspecte, els continguts específics del sector complementen 
l’indicador G4-EC6 - Percentatge d'alts directius procedents de la comunitat local en llocs on 
es desenvolupin operacions significatives. 
 
 En el nostres cas, tal i com ja em fet referencia anteriorment, en fer la 
memòria de sostenibilitat de conformitat “essencial” amb la guia G4, que implica 
desenvolupar com a mínim un indicador per cada Aspecte i com que l’indicador que em 
determinat més representatiu per nosaltres i per als grups d’interès ha estat el G4 – EC5, no 
inclourem consideracions sectorials per aquest Aspecte. 
 



 La política de contractació de la organització s’ha enfocat principalment a la 
contractació de personal amb certa qualificació, principalment estudiants de les escoles 
politècniques i Universitats de l’entorn. Tot el personal que ha estat contractat en els darrers 
anys, és de la zona i ha estudiat a les escoles tècniques locals. 
 
 La organització té subscrits acords amb les escoles politècniques locals i les 
Universitats de l’entorn per tal de fomentar l’aprenentatge dels joves mitjançant contractes 
en pràctiques, amb la possibilitat de passar a formar part de la plantilla fixe, un cop finalitzat 
el període de pràctiques i en funció de la vàlua del candidat. 



  
 Una de les inversions de la organització dins del període 2013 ha estat la 
implantació del PAU (Pla d’autoprotecció) dins la organització amb una inversió total de 
78.490 €, que ha implicat: 
 
• La definició dels requeriments, atorgat a una empresa jove, de nova creació, amb esperit 

emprenedor. 
• L’adequació de les instal·lacions (senyalitzacions, control d’accessos, … contractat a 

diverses empreses locals. 
• La formació dels equips de primera intervenció, amb la col·laboració dels Bombers de la 

Generalitat 
• La formació dels equips d’alarma i evacuació, contractat a un centre de formació local. 
• La formació dels equips de primers auxilis, amb la col·laboració de la Creu Roja. 
 
 Hem d’insistir en que la inversió feta en la implantació del PAU, ha revertit el 
100% en el àmbit local. 
 
 Tampoc podem oblidar el consum de recursos (humans i materials) locals, 
contractació d’empreses de l’entorn, oportunitats a les empreses joves, formació pràctica 
d’estudiants de les escoles politècniques i les Universitats, amb la possibilitat de passar a 
formar part de la organització.  
 
Per tot això, calculem que l’impacte econòmic que genera la organització sobre l’economia 
local, està al voltant dels 430.000 €. 



 El consum energètic utilitzat per la fusió del ferro és elevadíssim, necessari per 
transformació del ferro a la fase líquida. Això implica que sigui un aspecte molt rellevant de 
cara al tipus d’indústria que estem tractant. Per altra banda les possibles emergències 
derivades del procés productiu també fan important la valoració d'aquest aspecte des d'un 
punt de vista del pla de prevenció i emergència. 

 Els forns de fusió són d’inducció 
elèctrica i els valors utilitzats pel consum 
energètic parteixen del coneixement d’indústries 
amb perfils semblants a la utilitzada. 



 Per altra banda, l’empresa té previst dins del seu programa d’objectius i fites 
mediambientals, la implementació de la norma ISO 50001 sobre Sistemes de gestió de 
l’energia. 

 L’objectiu que persegueix l’empresa és la d’establir sistemes i processos per 
millorar l’acompliment energètic, incloent l’eficiència energètica, l’ús i el consum de l’energia. 
La implementació d’aquesta Norma Internacional està destinada a conduir a la reducció de 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle i d’altres impactes ambientals relacionats, així com 
dels costos de l’energia a través d’una gestió sistemàtica de l’energia. 

Consum energètic provinent de la compra d’energia elèctrica 324.000 GJ 

Consum energètic provinent de la compra de gas natural 25.380 GJ 

Consum energètic total 349.380 GJ 

 Aquest consum correspon a l’energia consumida per la fosa, i processos 
posteriors, de 120.000 t de ferro brut i l’ús principal és en els forns de fusió. 



 Els fums resultants de la fusió o la colada de les peces són canalitzats cap als 
filtres de mànegues amb un cicló a l’entrada que separa les partícules sòlides més grans i la 
resta queden atrapades en els filtres. D’aquesta manera es depura tot el flux captat per les 
aspiracions i s’aconsegueix que les emissions a l’atmosfera siguin molt baixos tan en CO 
(monòxid de carboni), NOx (òxids de nitrogen) i PST (partícules sòlides). En les darreres 
autoritzacions mediambientals s’inclouen també limitacions per les dioxines i els furans 
(PCDD i PCDF); a pesar que els valors trobats en les mesures efectuades en els forns de fusió 
de mitjana freqüència es poden considerar despreciables. 
 
 Pel que fan les línies de refredament, els fums generats inclouen també COV’s 
(compostos orgànics volàtils) i PST. 
 
 Un altre dels processos inclosos en aquest apartat és la depuració dels gasos 
provinents el procés de fabricació de noios. El procés de fabricació de noios mescla sorra de 
sílice amb resines i, posteriorment, es gasificat amb di-metil-etil-amina per donar-li duresa. 
 
 El gas resultant es captat per les aspiracions i conduit a un scrubber que 
neutralitza l’amina que conté i netejant l’aire que s’emet a l’atmosfera. 

 A la planta tenim 6 focus d’emissions 
a l’atmosfera (entenent per focus d’emissió a 
l’atmosfera el punt concret on es produeixen les 
emissions (xemeneies)). En aquelles activitats que 
generen emissions i que els nivells d’algun dels 
components emesos poden afectar al medi 
ambient, s’han disposat de mesures correctores per 
reduir-ne l’efecte (filtres de mànegues, scrubber, 
ciclons, ...). 
 



 En general, els principals gasos d’efecte hivernacle són: Diòxid de carboni 
(CO2), el metà (CH4), perfluorocarbons (PFC), hidrofluorocarburs (HFC), òxid nitrós (N2O) i 
l'hexafluorur de sofre (SF6). En el cas que ens ocupa, les emissions mesurades són: PST, 
COV’s, CO, NOx i Amines totals provinents del procés de fabricació de noios.  
 
 Per aquest motiu, en comptes d’utilitzar l’indicador GA-EN15 - Emissions 
directes de gasos d’efecte hivernacle (d’abast 1); em considerat més apropiat utilitzar 
l’indicador G4-EN21 - NOx, SOx i altres emissions atmosfèriques significatives, donat que les 
emissions mesurades són molt més significatives que les emissions directes de gasos d’efecte 
hivernacle d’abast 1. 

Nota: En el DMA d’aquest apartat es tenen en compte les consideracions específiques pel sector (inclusió de les principals fonts d’emissió). 

Identificació del focus Procés associat Mesura correctora PST COV CO NOx PCDD + PCDF Amines totals

F1 Forns de fusió Ciclo + filtre de mànegues 2,5 mg/Nm3 15,1 mg/Nm3 <12,5 mg/Nm3 0,00006 ng TEQ/Nm3

F2 Circuit de sorra Filtre de mànegues 1,8 mg/Nm3

F3 Linia de refredament 1 No disposa 2,49 mg/Nm3 17,88 mg/Nm3

F4 Linia de refredament 2 No disposa 5,7 mg/Nm3 35,72 mg/Nm3

F5 Linia de refredament 3 No disposa 3,54 mg/Nm3 24,74 mg/Nm3

F6 Noios Scrubber <0,6 mg/Nm3

20 mg/Nm3 50 mg/Nm3 100 mg/Nm3 450 mg/Nm3 0,1 ng TEQ/Nm3 5 mg/Nm3

Contaminants

Limits segons autorització ambiental

 Les dades expressades en l’indicador són trobades per mesura directa en el 
focus emissor. 



 Pel volum de residus generats aquest aspecte té una especial rellevància pel 
sector. Principalment, els dos residus amb més volum són les escòries de la fosa i les 
partícules fines de la sorra més la sorra sobrant del circuit. 
 
 Fruit de l’aplicació de la política mediambiental es segreguen tots els residus i 
es classifiquen en origen. Per altra banda, aplicant els principis de la sostenibilitat, es 
prioritza la utilització dels residus com a subproductes (substituts de productes comercials i/o  
de matèries primeres recuperables sense processos de tractament), llavors la valorització 
(ídem que el subproducte, però amb procés de recuperació o tractament) i finalment el 
tractament (eliminació del residu mitjançant la incineració o disposició en centres 
autoritzats). 
 
 La gestió de les sorres sobrants i partícules fines es fa a través de cimenteres. 
Aquestes utilitzen la sorra com a subproducte per incorporar-lo abans del forn rotatori i del 
emmagatzematge del clinker. En alguns casos, l’agència catalana de residus ha considerat la 
cimenteres com a gestors de residus obligant així a tractar el residu com a valorització. 
Finalment, tot aquell residu que no pot ser absorbit per les cimenteres es enviat a abocador 
per a la seva disposició. 



 
 Per altra banda, les escòries són utilitzades en la construcció (després de la 
seva recuperació) i són un residu valoritzat. 
 
 Com a consideracions específiques (segons les anotacions descrites en el DMA 
d’efluents i residus del sector), cal dir que cada quatre anys es realitza un estudi de 
minimització de residus d’acord amb la legislació vigent a la comunitat autònoma de 
Catalunya, amb l’objectiu de traçar un pla de disminució de la quantitat de residus generats. 

 La possibilitat de tornar a col•locar fins de fundició a les cimenteres en els 
darrers temps fa que el tractament del residu es redueixi com a contraposició de l’augment 
del mateix redisu en la valorització. 
 
 Per altra banda, el fet d’haver d’utilitzar noios pels nous projectes de la fosa; 
també fa que la quantitat generada de residu sulfats d’Amina augmenti. 

Tractament de Residus 2011 2012 2013 

CER 100906 – Fins Fundició <20µm 2.700 t 2.500 t 1.600 t 

CER 200301 - Deixalles 103 t 108 t 105 t 

CER 130205 – Olis usats 4,6 t 4,5 t 4,5 t 

CER 070601 – Sulfats d’amina 43 t 44 t 45 t 



 La valoració dels residus codificats com a CER 100906 van en augment com a 
conseqüència que moltes cimenteres han passat de ser centres gestors de residus. Això 
obliga a modificar la codificació utilitzada de subproductes a valorització (sense modificar el 
seu tractament posterior). 

Valorització de Residus 2011 2012 2013 

CER 100906 – Fins Fundició <20µm 2.160 t 2.320 t 3.050 t 

CER 100906 – Sorra sobrant 2.400 t 2.800 t 3.000 t 

CER 110502 – Cendres de Zinc 445 t 440 t 450 t 

CER 100903 – Escòries i Cendres 4.560 t 4.600 t 4.500 t 

CER 200121 – Tubs Fluorescents 29 kg 31 kg 30 kg 

CER 200101 – Paper i Cartró 5.995 t 6.050 t 6.000 t 

Subproductes 2011 2012 2013 

CER 100906 – Fins Fundició <20µm 2.120 t 2.100 t 2.370 t 

CER 100906 – Sorra sobrant 2.000 t 1.600 t 500 t 



 L’empresa té implementat un sistema de gestió mediambiental basat amb la 
ISO14001 i un sistema de gestió de seguretat i salut en el treball basat amb OHSAS 18001. Els 
dos referencials, igual que la nova norma ISO 50001 que es pretén implementar, requereixen 
d’un sistema de vigilància del compliment legal (tan en la identificació de les obligacions de 
l’empresa com la seva verificació periòdica). Aquest fet ens permet saber en tot moment 
quins són els requeriments legals que són d’aplicació a l’organització i el seu grau de 
compliment. 
 
 Per altra banda, l’empresa té implementat el Reglament Comunitari 
d’Ecogestió i Ecoauditoria EMAS, demostrant el seu compromís voluntari de millora continua 
i evidencia  anualment el funcionament del seu sistema a través d’una declaració 
mediambiental verificada per organismes independents. 
 



 Aquest fet ha motivat que l’empresa no hagi estat sancionada per cap 
organisme local, nacional o internacional en el període al que es refereix aquest memòria.  

 A través d’auditories anuals es fa un seguiment de l’estat de compliment i es 
proposen oportunitats de millora per assolir l’excel•lència en el compliment legal. 



 La preocupació pel medi ambient de l’empresa i la implicació de la direcció en 
el manteniment del sistema de gestió ambiental fa que cada any es destinin partides 
pressupostaries per a la millora dels aspectes mediambientals i la seva millora continua. 
Aquesta visió ha permès que es realitzessin importants inversions en instal•lacions i 
maquinaries sense repercussió directe en el producte, però amb un elevada incidència 
ambiental. 
 
 La capacitació del personal per a la realització de tasques medi ambientals, 
com per exemple el seguiment de la càrrega i descàrrega de productes considerats ADR o la 
formació específica en el pla de prevenció i emergència per a situacions que puguin suposar 
un perill pel medi ambient; també han estat incloses dins del pla de formació de l’empresa i 
que han requerit de recursos financers pel seu desenvolupament. 
 



Cost de les despeses i inversions mediambientals per l’any en curs: 

Auditoria de certificació ISO14001 + EMAS 4.550 € 

Formacions incloses en el pla de formació anual per temes medi ambientals 5.200 € 

Inversions realitzades per temes medi ambientals 410.000 € 

Assessorament en el compliment legal 2.500 € 

Despeses en la gestió dels residus 450.000 € 

Altres despeses generals 3.000 € 

TOTAL 875.250€ 





 La retribució està per sobre del conveni del sector en la totalitat dels casos, 
independentment d'edat, sexe, antiguitat a la organització, ... i s’ha mantingut el percentatge 
de persones amb contracte fixe davant de la contractació eventual. 
 
 A les dades presentades, es pot observar l’ajust de personal que s’ha dut a 
terme dins el pla de viabilitat posat en marxa dins la organització entre els anys 2012 i 2013, 
per mantenir el nivell de competitivitat de la organització dins el mercat. La compactació de 
la plantilla s’ha fet principalment mitjançant jubilacions i jubilacions anticipades dels 
treballador d’edat més avançada (els corresponents al grup de + de 50 anys), però també hi 
ha hagut alguns casos d’excedències i alguna sortida voluntària. Cal dir que en cap cas, s’ha 
acomiadat a ningú.  
 
 Respecte a avantatges socials, la organització no té cap tipus de prestació 
(assegurança privada de salut, pla de pensions, ...) 



 La plantilla es composa en la seva gran majoria de personal amb contracte 
fixe, tenint en compte que hi ha una part d’eventualitat (amb aquesta eventualitat es 
cobreixen suplències, baixes per maternitat, malaltia, temps sindical, ...)  

 El 100% del personal contractat, tant personal amb contracte fixe, com el 
personal contractat eventualment, procedeix de l’entorn local. 



 La política laboral de la organització contempla la no discriminació ni per edat, 
ni per sexe, així com ni per raça, ni per religió, ...  

 Tot i que es contempla la igualtat d’oportunitats dins la organització, pel tipus 
d’indústria de la que es tracta, la paritat entre homes i dones, actualment queda molt lluny. 





 La organització no disposa 
de conveni col·lectiu particular. Es regeix 
pel conveni col·lectiu estatal del sector 
del metall (amb vigència fins el 
31/12/2016) i pel conveni col·lectiu 
provincial per empreses 
siderometal·lúrgiques de la província de 
Barcelona (actualment en negociació). En 
ambdós, subscriu els acords establerts 
per conveni. 

 Respecta a la representació sindical dels treballadors, es segueix el descrit en 
el Capítol 10 – Drets Sindicals, del conveni col·lectiu i que en el cas la nostra organització 
recau en dos delegats sindicals, un representant de la secció sindical d’ UGT i un altre, de la 
secció sindical de CCOO. Aquestes dues persones són els interlocutors entre els treballadors i 
la direcció en temes relacionats amb el treball. 



 En el cas que es requerissin canvis operatius significatius, es seguirà el descrit 
en el Capítol 2 – Organització de la feina, del conveni col·lectiu. 
 
 Existeixen canals de comunicació oberts a què tothom hi pugui participar, amb 
l’objectiu de recollir suggeriments, queixes, "cartes al director", ... a més, s’incentiva la 
participació i l’ús d’aquests canals per tal d’afavorir el flux de comunicació ascendent dins la 
organització. 
 
 Així mateix, dins la organització, hi ha establert un sistema d'avaluació de 
l'acompliment dels objectius personals a alguns nivells. Aquesta avaluació la du a terme 
l’interessat i el comandament immediat, mitjançant una entrevista de seguiment semestral i 
la de tancament en finalitzar l’any. 



 La organització té identificats els riscos laborals dels llocs de treball (oficines, 
planta, manteniment, ...), així com els riscos zonals on es requereixen. Tot el personal està 
informat dels riscos i format en la seva prevenció. 
 
 Respecte l’accidentalitat la tendència és molt positiva, fruit de la política de 
l’empresa impulsada els darrers anys. Amb uns resultats molt encoratjadors, s’han reduït els 
accidents A/B (amb baixa) un 71,4 % i els accidents S/B (sense baixa) un 72,3%. 



 Dins la organització es reuneix mensualment el COSS (Comitè Operatiu de 
Seguretat i Salut), composat pel Director General, directors d’àrea i el Servei de Prevenció 
Propi. Així mateix, trimestralment es reuneix el CSSL (Comitè de Seguretat i Salut Laboral), 
amb la presencia dels representants dels treballadors en matèria de seguretat “els delegats 
de Prevenció”. 
 
 Tenint en compte la mida de la nostra organització, en temes de Seguretat i 
Salut, els mateixos delegats sindicals, exerceixen com a delegats de Prevenció. 

 L’objectiu de la organització és arribar a nivell "d'accidents 0", per tal d’arribar 
a aquest objectiu, ha definit la política de prevenció i ha destinat innumerables esforços per 
lluitar contra l’accidentalitat.  



 La política de formació de la organització és clara, i fa una forta aposta per la 
capacitació de les persones de tots els nivells de la organització. Destacar, que la organització 
dins la política de formació, condiciona que tota la formació que rebi qualsevol persona, sigui 
dins la jornada laboral (no fora d’hores, no hores extra).  
 
 Cal dir que tot i l’ajust de personal i la reducció d’hores anuals dedicades a 
formació, l’organització dedica un 669 % més d’hores a capacitació del personal, que la 
mitjana de les empreses / organitzacions del mateix sector. 
 

  Dins el pressupost anual, per 2013 es contemplaven 4.807 
hores de formació. El que suposava una mitjana de 38,1 hores de formació per persona. 
L’exercici 2013 es va tancar amb una mitjana de 30,4 hores en front de les 38,1 hores 
pressupostades de capacitació per cada treballador.  
 
 Això suposa que de mitjana, cada treballador ha dedicat l’1,74% de les seves 
hores laborals a formació. 
 



  Les categories professionals existents dins la organització són vuit: Directius, 
Tècnics I, Tècnics II, Manteniment I, Manteniment II, Operaris I, Operaris II i Operaris III. La 
segregació de les diferents categories professionals per sexe es pot observar a la següent 
taula. 
 
 Forta presencia de personal femení en les categories Operaris I i Operaris III, 
així com aproximació a la paritat en les categories de Tècnics I i Tècnics II 



Per tal de fer l’anàlisi segregat per sexe hem d’aclarir uns punts clau. 

 Ja em comentat que al 2012, els esforços de formació es van centrar en la 
categoria de Tècnics II i la de Manteniment I. Tenint en compte que a Manteniment I la 
presencia de personal femení és nul·la, al contrari que a la categoria de Tècnics de nivell II, 
que considerant que el percentatge de dones dins la organització és petit, tenen gran 
presencia dins aquest grup, la mitjana d’hores de formació / capacitació que va rebre el 
sector femení va ser de 33,1 hores en contra de les 34,3 hores que va rebre el sector masculí 
(una diferencia de 1,2 hores de mitjana entre homes i dones). 
 
 De la mateixa manera i considerant que al 2013, els grups en els que es van 
bolcar els esforços de formació / capacitació van ser els Directius i els Tècnics de nivell I, la 
mitjana d’hores invertides pel sector femení va ser de 29,5 davant de les 30,9 invertides pel 
sector masculí (una diferencia de 1,4 hores de mitjana entre homes i dones). 



 Si desglossem la formació per categoria professional, veiem que els esforços 
de formació que va fer la organització al 2012, van canviar de forma significativa l’any 2013, 
canvi provocat per una visió profundament renovada de l’estratègia de la organització. 
 
 Si al 2012, els esforços en formació es van dedicar a millorar les capacitacions 
del personal Tècnic de nivell II i el personal de Manteniment de nivell I, principalment 
mitjançant formacions enfocades directament al coneixement i millora del procés i al 
manteniment i optimització de les màquines que hi intervenen, al 2013 els esforços en van 
concentrar en la formació els Directius i Tècnics de nivell I. 
 
 Per als Directius es van impartir programes màster i PDD (Programes de 
Desenvolupament Directiu), per tal d’adquirir els coneixements necessaris per liderar un 
canvi necessari en temps de crisi com l’actual. I per al personal Tècnic de nivell I, en va sorgir 
la necessitat de potenciar les capacitats de lideratge del, per tal de ser referents per als altres 
i que el canvi plantejat des de la primera línia, els Directius, fos eficaç i es trasllades de la 
forma més eficient a tota la línia de comandament, fins arribar a tots. 



 Dins de la organització es disposa d'un departament de Seguretat i Salut, 
composat per un Manager de Seguretat i un Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals, que 
gestionen el Servei de Prevenció Propi. Dins el departament s’editen les avaluacions de 
riscos, s’estableixen les mesures preventives davant dels riscos detectats, es defineixen els 
EPI’s (elements de protecció individual) necessaris per minimitzar el risc que no es pugui 
eliminar, es programen les formacions generals en temes de seguretat, les formacions 
específiques per tasques, ..., i s’imparteixen aquestes formacions a tot el personal. L’objectiu 
és que cadascú vetlli individualment per la seva seguretat i per la seguretat del conjunt de 
treballadors. 
 
 
 A part del servei de prevenció, hi ha un grup de persones (responsables 
d'àrees productives i de departaments de recolzament), amb capacitació bàsica en temes de 
Seguretat, Salut i primers auxilis, els anomenats “recursos preventius”, que vetllen per la 
correcta aplicació de les mesures de seguretat i participen el la detecció de les situacions de 
risc que es puguin donar i n’informen al departament de prevenció per procedir a establir les 
mesures adequades, correctives per tal d’eliminar la situació de risc o en el cas de no poder-
la eliminar, establir les mesures preventives per tal de minimitzar el risc. 
 

 El 100% de la plantilla que composa la organització ha rebut formació en 
temes de seguretat. Entre aquests temes es troba, la política de seguretat de la organització, 
les normes específiques de seguretat de cada lloc de treball, les normes generals, les 
avaluacions de riscos, les mesures preventives establertes, … 





 Amb l’objectiu de mantenir la responsabilitat envers la societat, la Direcció de 
la organització assumeix el diàleg amb la societat i els grups de persones interessades en les 
nostres activitats. Seguint aquesta política, la organització manté reunions amb els 
representants de les AAVV properes a les nostres instal·lacions. 
 
 En aquestes reunions és on es posen de manifest  les queixes i reclamacions 
que hi puguin haver per part del veïnat i les iniciatives de participació voluntària per part de 
la organització. Participació en les celebracions d’esdeveniments i activitats, a les que la 
organització pugui ser patrocinadora, aportant dotació econòmica o gestionant activitats per 
al bé de les AAVV. 
 



 Respecte a la participació de la comunitat local en programes de participació, 
un dels mitjans que actualment s’està utilitzant és la participació activa en simulacres 
d’emergència, presentant diverses situacions de risc (incendi, vessaments, …), en alguns 
casos simulant ferits de diversa gravetat i forçant l’evacuació del personal així com l’activació 
dels mecanismes de comunicació als serveis d’emergència i la comunitat local. Aquests 
simulacres sempre es realitzen en horaris normals de treball, sense coneixement del personal  
propi, tret dels responsables i dels equips de primera intervenció. Una empresa externa i 
representats de les AAVV, conjuntament amb els responsables de la planta, realitza el 
seguiment de tot el simulacre, avaluant l’impacte que provoca la organització sobre la 
comunitat local i elaborant un informe de cadascun d’ells. 
 
 Estudiants de l’entorn local, i en alguns casos no tant local, realitzen visites 
programades a les nostres instal·lacions per tal d’apropar els centres formatius al món 
industrial. Això neix fruit dels acords de col·laboració establerts amb el Departament 
d’Ensenyament i algunes Universitats tant públiques com privades. En aquestes visites es 
mostren quins són els processos i les activitats que es desenvolupen dins de la planta. 
 
 Actualment s’està col·laborant en diferents projectes que pretenen donar la 
oportunitat als joves, conèixer de ben a prop, els processos industrials i els treballs de R+D+i 
que es duen a terme. 










