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Carta de la 

Direcció 
(102-14) 

 Ens plau presentar-vos el primer Informe de sostenibilitat de TESEM, on detallem 

el desenvolupament de la companyia durant l’any 2021 en diversos àmbits (ambiental, 

econòmic i social). Un any on hem avançat en els compromisos amb la sostenibilitat, 

d’acord amb l’objectiu d’afegir valor social i ambiental a les nostres activitats. En aquest 

sentit, hem millorat processos i materialitzat diversos projectes i accions orientades a crear 

valor per als nostres grups d’interès, que tot seguit us mostrem en aquest informe.  

 

 El 2021 ha estat un any de recuperació on a TESEM hem seguit prioritzant la salut 

de les persones. Durant bona part del 2021, la convivència amb la pandèmia de la Covid-

19 ha seguit marcant el dia a dia de l’activitat de les unitats de negoci del Grup, de totes 

les persones que en formem part i de tota la comunitat, en el que ha suposat una de les 

crisis globals més grans de la història. Els resultats han estat molt satisfactoris: s’ha pogut 

continuar l’activitat minimitzant l’impacte econòmic i social, protegint la salut de les 

persones sense afectar els llocs de treball ni els salaris, i amb una clara recuperació tant a 

nivell de volum de negoci com de projectes.  

 

 A nivell d’organització interna hem creat una Unitat Estratègica de Negoci que té 

com a objectiu gestionar a mitjà termini el potencial del grup, tant a nivell de producte com 

de processos. La Unitat Estratègica de Negoci treballa amb estreta col·laboració amb la 

unitat dedicada a I+D: TESEM Innovation iLab. Hem ampliat el nostre equip d’investigadors 

i tècnics dedicats a la innovació i hem invertit en recursos per la recerca de nous processos, 

materials i solucions tècniques més sostenibles, establint aliances i col·laboracions 

internacionals amb instituts de recerca, xarxes d’innovació i startups d’alta tecnologia, i 

llançant la plataforma web Innotesem.tech. També hem desenvolupat una eina informàtica 

pròpia per calcular l’impacte ambiental dels productes que fabriquem, basada en un anàlisi 

del cicle de vida seguint la metodologia “cradle-to-gate”. Amb aquesta eina, els nostres 

clients poden obtenir informació sobre l’impacte ambiental específic dels seus productes. 

 

En quant a capacitat productiva i infraestructures, la inversió més rellevant ha estat 

l’ampliació de la planta d'injecció de plàstics de França (Novassu), amb una extensió de 
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1.287 m2, l’adquisició de tres noves màquines elèctriques i el canvi de maquinària antiga a 

tecnologia free-cooling. L’ampliació suposa un augment de superfície de prop del 40%, un 

augment de capacitat de producció i la nova incorporació de staff tècnic per potenciar el 

pol tècnic en plàstic (enginyers tècnics químics i caps de projecte).  

 

 El nostre compromís amb la sostenibilitat s’alinea amb els 17 Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, que representen per nosaltres 

una guia per a l’assegurament de l’impacte positiu a l’entorn i la societat. Durant tot el 2021 

hem seguit treballant d’acord  amb els nostres objectius a mig termini per reduir consums 

d’energia (-25%), aigua (-10%), generació de residus (-25%) i emissions de CO2 (-20%) de 

cara al 2025, amb any base 2019. L’any 2021 s’han dut a terme diversos projectes per 

reduir el consum energètic i l’impacte sobre el canvi climàtic. Les mesures representen una 

reducció del 16,81% en consum elèctric a la planta de producció de més consum. Les 

principals accions a nivell de reducció de consum energètic han estat la instal·lació d’una 

tecnologia free-cooling a les màquines de fred de la planta d’anoditzats, el canvi de dues 

màquines de fred velles i d’alt consum per una nova màquina de fred amb tecnologia 

quantum (alta eficiència energètica), la instal·lació d’analitzadors energètics per controlar i 

optimitzar els processos productius, el canvi de lluminàries convencionals a LED, i la 

instal·lació de sensors de moviment. També s’ha treballat per fomentar la valorització i 

reducció dels residus generats i la optimització del consum d’aigua.  

 

 En consonància amb l’estratègia dels darrers anys, hem consolidat la integració 

de criteris ètics, socials i ambientals a la nostra cadena de proveïdors. El projecte de 

monitorització i desenvolupament de proveïdors 2020-2022 inclou l’acceptació de la Carta 

de Compres Responsables de TESEM i la inclusió de criteris ambientals i socials a les 

auditories i processos de selecció de proveïdors.  Durant el 2021 s’ha implementat el 

Corporate Compliance, el Sistema de Prevenció de Riscos Penals de TESEM.  

 

 L’assegurament del nostre sistema integrat QHSE (Qualitat, Salut i Seguretat) s’ha 

reforçat amb el desenvolupament d’un sistema d’auditories internes de gestió de la qualitat 

i de gestió de processos productius. Hem format auditors interns a tots els departaments 

per afavorir una gestió transversal. Aquest sistema ens permet la detecció precoç de 

possibles àrees de millora. 

 

 Durant el darrer trimestre de 2021, la represa de l’activitat a nivell global després 

de la crisi sanitària ha generat una crisi de subministrament, principalment de matèries 

primes, amb la conseqüent escalada de preus. Aquesta situació, sumada a la inestabilitat 

geopolítica, ens ha encarat amb el repte d’enfortir la bona col·laboració dels nostres clients 

i proveïdors per seguir generant valor al territori.  

 

 

Guillem Serrat  

Director General  

TESEM SA 
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Sobre TESEM: 36 anys 

d’expertesa industrial 
(102-1, 102-2) 
TESEM és una empresa de propietat familiar fundada l’any 1985, fabricant i proveïdora de 

components de metall i plàstic. Està especialitzada en el desenvolupament tècnic, 

producció, muntatge i decoracions de components per a diversos mercats, principalment 

per a perfumeria i cosmètica prestige. La major part dels components que TESEM fabrica 

estan destinats a llançaments personalitzats de les marques més prestigioses del sector.  

 
(102-7)  

6  

plantes de  
producció 

34k m² 
d’instal·lacions 

  100% 
      Fabricació dins la UE 

 

425 
persones 
 

 

+10k  
hores anuals 
dedicades  a 

innovació  

92,47%  
proveïdors  

estatals 

 
(102-1, 102-5) (102-45) 

TESEM (Tècniques d’Estampació i Embotició de Metalls SA) és la societat matriu, de 

la que en formen part quatre empreses del sector de la fabricació de components de 

metall i plàstic: 

 

Catalunya (Espanya)    França 

Aplicacions i Muntatges Torelló SL  

Muntatge de components.   

Manipul Torelló SL     

Polit de components metàl·lics. 

   SAS Établissements Novassu   

   Injecció de plàstic.  

   P.C.M. Srl 
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Visió de l’entorn 

El sector es fixa en la recuperació  

dels nivells pre-covid  
 

La irrupció de la pandèmia de la Covid-19 el primer trimestre de 2020 va provocar una 

decreixement de la indústria mundial de la bellesa en un 1,3%, essent Europa i Amèrica 

del Nord les regions més afectades. Al llarg del 2021, els consumidors globals han tornat 

gradualment als seus hàbits de consum abans de la crisi sanitària, i el sector de la bellesa 

és un dels sectors que s’ha recuperat més ràpidament, especialment pel que fa als 

productes de perfumeria i cosmètica premium, amb una pujada global als principals països 

on TESEM opera (10% d’increment de vendes a Espanya respecte el 2020, 9% a França, 

prop d’un 30% als Estats Units). Aquestes dades que s’alineen amb el ritme de creixement 

interanual sostingut d’abans de la pandèmia que ha suposat una estabilització del mercat.  

 

La categoria que mostra un major recuperació (i que també va ser la que va patir un 

decreixement més marcat) és la perfumeria selectiva, amb un increment de vendes del 

24,7% a Espanya respecte el 2020, un 10% a França i més d’un 40% als Estats Units. Un 

creixement accelerat principalment durant la segona meitat del 2021 que recupera el sector 

a dades similars a les del 2019, abans de la crisi sanitària. Altres categories que també han 

augmentat les vendes considerablement són les cures de la pell (+7,7% a Espanya, 5% a 

França i 18% als Estats Units), i maquillatge (23% als Estats Units i 5% a França). La 

favorable evolució de les categories es reforça amb el comportament de les exportacions, 

amb un increment a Espanya del 46% en perfumeria, 34% en cosmètica de color i 15% en 

cures de la pell respecte l’any 2020. Pel que fa a les inversions, la previsió d'inversió durant 

el 2021 s’ha recuperat en la majoria d’actors del sector. El llançament de nous productes 

s’ha reactivat, principalment en quant als tractaments facials,  línies corporals  i maquillatge. 

  

Segons estimacions d’Euromonitor, les expectatives de creixement del mercat mundial de 

la bellesa en el període 2021-2025 són del 14%,  amb les zones d’Àsia i Pacífic com a 

regions amb creixement més accelerat. 

 

Increment de costos de matèries primes 
La indústria del packaging s’ha mantingut relativament estable durant el 2021, cosa que 

demostra la solidesa i estabilitat del sector. Malgrat això, la inestabilitat geopolítica sumada 

a la crisi de la Covid-19 han disparat el cost de les matèries primes i ha provocat disfuncions 

en la cadena de subministrament, cosa que genera incertesa en el sector. El comportament 

d’aquest factor durant el 2022 serà determinant per a la bona evolució de la indústria 

manufacturera.  
Font: Premium Beauty News, Stampa, Mordor Intelligence. 
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Anàlisi de la materialitat 
 

(102-40, 102-44, 102-47) 

 

TESEM ha portat a terme un procés d’anàlisi de materialitat per identificar els temes de 

sostenibilitat rellevants de la seva activitat. El procés s’ha desenvolupat en quatre fases: 

 

1. Identificació  

Per determinar les àrees de major interès general, s'han identificat els temes rellevants per 

al sector en el qual opera TESEM. Aquest exercici s'ha realitzat mitjançant un anàlisi de 

tendències globals en sostenibilitat, un anàlisi de tendències sectorials en sostenibilitat, el 

quan ha inclòs un estudi de benchmarking, i un anàlisi intern dels compromisos, prioritats i 

accions de TESEM en els àmbits, econòmic, social, ambiental i de governança. 

 

2. Priorització 
Per a la priorització dels temes abans identificats s'ha dut a terme una consulta específica 

mitjançant enquesta en línia. Per a la valoració interna, s’ha comptat amb la participació de 

la propietat (accionistes) i de les persones que formen part de la Direcció i, per a la valoració 

externa, s’ha comptat amb la participació dels següents grups d’interès: clients, proveïdors, 

persones treballadores i societat. Amb les respostes rebudes es considera que els resultats 

obtinguts són representatius dels grups d'interès de TESEM. Per a l'anàlisi estadística, 

s'han ponderat les respostes segons grup d'interès per donar una visió de conjunt més 

coherent i d'acord amb la realitat de TESEM, de manera que el pes de cada grup és 

directament proporcional al seu grau d'importància d’aquest per a l’empresa. Com a resultat 

de el procés, s'han identificat els temes prioritaris per a TESEM (perspectiva interna) i els 

seus grups d’interès (perspectiva externa).  

 

3. Revisió i validació  

Per assegurar que la materialitat mostra de manera raonable i equilibrada els temes 

rellevants per al desenvolupament sostenible de TESEM, s'han analitzat en detall els 

resultats obtinguts i s'ha considerat important determinar com materials aquells temes amb 

rellevància alta per a una de les perspectives (grups de interès o TESEM). 
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Estructura organitzativa 
 

(102-18) 

 

L'estructura organitzativa de TESEM i les societats dependents s’articula a través d’una 

única Direcció General, fet que permet desenvolupar una visió global i estratègica a mitjà 

termini i una coordinació centralitzada de les diverses àrees de negoci i centres de 

producció. Les dues principals àrees articulades són la Direcció Industrial i la recent 

constituïda Unitat Estratègica de Negoci.  

 
(102-31)  

La Unitat Estratègica de Negoci, constituïda el 2021, té com a objectius, per una banda, 

gestionar a mitjà termini el potencial del grup, tant a nivell de producte com de processos. 

Per altra banda, la Unitat Estratègica de Negoci facilita la coordinació de la gestió de les 

diverses unitats de negoci, amb una visió global i amb capacitat per prendre decisions 

crítiques. De cara a 2022-23, la Unitat Estratègica de Negoci podrà operar de forma 

independent dins l’estructura del grup, gestionant àrees o productes específics, en 

permanent contacte amb l’àrea d’innovació, supervisant els projectes clau, i compartint 

recursos humans i tècnics amb els diversos departaments de les unitats de negoci. .  

 

El Comitè de Direcció Industrial dirigeix les qüestions relacionades amb la infraestructura, 

maquinària, gestió de la producció, noves necessitats tècniques o equips de persones. El 

Comitè de Direcció Industrial treballa en constant coordinació amb la Unitat Estratègica de 

Negoci i amb la direcció de cada àrea (Producció, Oficina Tècnica, TI, RRHH i Finances). 

El Consell d'Administració es reuneix bimensualment per valorar i validar les actuacions 

presents i futures i per gestionar la propietat.  
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Gestió de la sostenibilitat 
La gestió de la sostenibilitat està integrada de forma transversal a totes les àrees i 

departaments a partir de la coordinació de la Responsable de Sostenibilitat. Els resultats 

de l’avaluació d’aspectes ambientals es presenten anualment a la Direcció General, i es 

defineixen els objectius i les accions a realitzar durant l’any en curs. La gestió diària de la 

sostenibilitat ambiental es reporta de forma contínua a la Direcció Industrial. Si hi ha temes 

rellevants a tractar amb la Direcció General, es traslladen a les reunions setmanals de 

l’equip directiu. Els temes socials s’avaluen quinzenalment entre Direcció i el Departament 

de Recursos Humans.  

 

Els riscos i oportunitats vinculats a altres aspectes es monitoritzen durant tot l’any i es 

revisen i avaluen de manera formal una vegada l’any per a l’elaboració de l’EINF.  

 

La planta de muntatge disposa de sistemes integrats de gestió certificats amb la ISO 9001, 

ISO 14001 i ISO 45001. Anualment es realitza una Revisió del Sistema per part de Direcció 

General.  

 

Consolidació de la medalla d’or Ecovadis  

Avaluació externa de la Sostenibilitat. 2021: Augment de 4 punts 

Des de 2018, TESEM avalua els seus resultats en Sostenibilitat i RSC 

a través d’una avaluació externa efectuada per EcoVadis. Durant el 

període 2018-2020, TESEM ha desenvolupat un Pla de Millora en 

Sostenibilitat i RSC, definint i executant polítiques i accions en els 

àmbits del medi ambient, la prevenció de riscos laborals, els Drets Humans i del treball, 

l’ètica i la cadena de proveïdors. Tota aquesta feina i compromisos s’han vist reconeguts 

amb l’increment de la puntuació obtinguda en la certificació i el reconeixement de la medalla 

d’Or EcoVadis l’any 2021. La puntuació obtinguda ha anat pujant any rere any, obtenint 49 

punts el 2018, 51 punts el 2019, 67 punts el 2020 i 71 el 2021. La puntuació actual situa 

TESEM dins el Top 5 de companyies amb la certificació.  

Política Integrada de Qualitat, 
Salut, Seguretat i Medi ambient 
(QHSE) 
TESEM disposa d’una Política integrada de Qualitat, Salut, Seguretat i Medi Ambient 

(QHSE) que es pot consultar aquí, en línia amb els principis globals del Desenvolupament 

Sostenible, la Responsabilitat Social i els Sistemes de Gestió de la Qualitat. Tal i com 

queda reflectit en la Política QHSE, es treballa en base als estàndards internacionals com 

la ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018. La planta de muntatge disposa de 

les tres certificacions des de l’any 2019. La planta d’injecció de plàstic de Molinges, França, 

està certificada amb la ISO 9001:2015.  
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dels riscos de vulneració dels Drets Humans s’ha inclòs també dins el sistema de prevenció 

dels riscos penals de TESEM.  

 

Els principis relacionats amb el negoci inclouen el compliment de la legislació, la prohibició 

de qualsevol forma de corrupció, la prevenció del blanqueig de capital, la protecció de la 

informació i les dades, els compromisos amb el client i els criteris d’elecció de proveïdors.  

 

TESEM aplica els principis dirigits a les persones i els respecte pels drets humans descrits 

al seu Codi Ètic, com l’eliminació del treball infantil o forçat, la mà d’obra il·legal o 

fraudulenta, el dret a la llibertat d’opinió i expressió o el dret a la negociació col·lectiva i la 

llibertat sindical.  

 

S’han establert també canals de denúncia per tal de que tots els treballadors o 

col·laboradors puguin alertar d’infraccions o riscos d’infracció de les pautes de conducta 

descrites al Codi Ètic.  
 

(205-2) 

Durant el 2021 s’ha consolidat la implementació del Corporate Compliance, el Sistema 

de Prevenció de Riscos Penals de TESEM. El projecte s’ha dut a terme en tres fases els 

anys 2020 i 2021.  

 

El 2021 s’ha dut a terme la fase d’implementació de les eines bàsiques del Sistema de 

Prevenció de Riscos Penals, que inclou una formació a tots els professionals i altres eines 

que s’ha dut a terme durant el primer trimestre de 2021, amb la formació de 94 

professionals de TESEM (18 càrrecs directius i 76 càrrecs intermedis), que representa el 

100% dels càrrecs directius i els càrrecs intermedis de TESEM, SA. 

 

Detall de les fases del projecte:  

 Fase I (tercer trimestre 2020):  

Comunicació interna a tota l’organització, diverses entrevistes a  responsables d’àrea 

i presentació d’un diagnòstic i un mapa de riscos. 

 Fase II (tercer trimestre 2020):  

Reelaboració del Codi Ètic amb els principis d’actuació de l’organització i els seus 

professionals, confecció i regulació de l’òrgan de control intern, i regulació del canal de 

denúncia.  

 Fase III: (primer trimestre 2021) 

Implementació de les eines bàsiques del sistema de prevenció de riscos penals:  

Formació a 94 professionals en el Codi Ètic, formació específica en prevenció de riscos 

penals.  

Comunicació del Codi Ètic al 100% de la plantilla.  

Incorporació al manual d’acollida (Codi ètic i Corporate Compliance). 
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Know-how i 

relació amb els 

clients 
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TESEM com a partner tècnic:  
una relació de col·laboració 
TESEM està especialitzada en desenvolupar projectes d'alta complexitat tècnica. La 

trajectòria de més de 35 anys d'experiència ha permès adquirir una sòlida expertesa en els 

processos de fabricació i desenvolupament tècnic de packaging d'alumini i plàstic. Un saber 

fer que s’ha potenciat i preservat i que actualment és una de les raons per les quals TESEM 

s’ha posicionat com un dels principals actors dels sector del Packaging Premium per a 

perfumeria i cosmètica.  

Lideratge integral de projectes 

Els serveis que ofereix TESEM van molt més enllà de la simple fabricació de components. 

L'estratègia comercial es basa en la consolidació d'un equip de Project Developers dedicats 

al lideratge de projectes i a acompanyar el client durant tot el procés de desenvolupament 

del seu producte: disseny industrial, validacions mètriques, múltiples tests, controls y 

homologacions, pre-sèries, producció, acabats, muntatge i subministrament. Aquest 

seguiment global de cada projecte inclou reunions periòdiques a casa del client, 

especialment en les primeres fases de concepció del projecte, reunions tècniques de 

seguiment a les instal·lacions de TESEM, validacions i controls de qualitat a peu de 

màquina, etc. El llançament d’un producte multi-component requereix d’una feina acurada 

de coordinació i planificació, fet que s’aconsegueix gràcies a la coordinació tècnica dels 

Project Managers i també als equips de Planificació, que gestionen un Sistema 

d’Informació Integrat personalitzat que permet coordinar tots els processos de producció i 

fases que intervenen en el llançament.   

Formació tècnica 

Els clients han de conèixer les possibilitats i limitacions tècniques dels  processos de 

producció dels productes que posen al mercat, és per aquest motiu que TESEM organitza 

periòdicament jornades de formació tècnica a les instal·lacions de TESEM adreçades als 

equips de compres, marketing, qualitat i product management dels clients. Durant el 2021, 

el seguiment de cada projecte s’ha pogut continuar fent de forma telemàtica amb reunions 

regulars i amb un constant intercanvi de mostres físiques, i s’ha consolidat un dels projectes 

més rellevants de l’any 2020 amb continuïtat el 2021: la plataforma TESEM Innovation Lab.  

Participació en fires i esdeveniments 

TESEM participa de forma regular amb un estand propi a les dues principals fires europees 

del sector del packaging de luxe per a perfumeria i cosmètica: Luxepack Monaco i PCD-

Paris (Packaging of Perfume, Cosmetics and Design). L’activitat de fires i congressos s’ha 

normalitzat progressivament durant el 2021, i Tesem ha participat a la Luxepack Monaco. 
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Aposta per la innovació 

2021 ha estat l’any de la consolidació de TESEM Innovation Lab. L’equip humà i els 

recursos tècnics dedicats a la recerca de nous processos, materials i solucions tècniques 

més sostenibles s’han potenciat. Els equips  tècnics interns d’R+D en conformació de 

plàstics i alumini es complementen amb col·laboracions internacionals amb instituts de 

recerca reconeguts, xarxes d’innovació i startups d’alta tecnologia.  

 

Els projectes desenvolupats per TESEM Innovation Lab s’enfoquen a l’aplicació de 

processos sobre el producte amb diversos eixos de treball: ecodisseny, reciclabilitat i 

aplicació de noves tecnologies i decoracions sobre el producte. 

 

També s’ha llançat la plataforma web Innotesem.tech amb la voluntat de compartir i 

comunicar el coneixement tècnic de la companyia, que permet solucions més sostenibles i 

desenvolupaments exclusius. La plataforma conté el programa d’enllaç corporatiu 

d’innovació de TESEM (INNO CLP), un programa d’accés exclusiu per a clients que permet 

accedir amb prioritat a les innovacions creades pel laboratori d’innovació. L'INNO CLP 

promou la comunicació fluida i l'intercanvi d'informació amb l'equip d'innovació 

https://innotesem.tech/. 

+10.000  
Hores dedicades a innovació 

399.688 € 
Inversió en innovació (42% superior al 2020) 

Ecodisseny 
(102-11) 

Eina pel càlcul de l’impacte ambiental dels components fabricats a TESEM  

L’equip de projectes i l’equip de sostenibilitat uneixen forces per a donar resposta a les 

inquietuds al voltant de l’ecodisseny del client i poder-li oferir un producte minimitzant 

l’impacte ambiental sense perdre qualitat. 

 

Durant els anys 2020 i 2021 s’ha desenvolupament una eina informàtica per calcular 

l’impacte ambiental dels productes fabricats. La metodologia de base utilitzada és un 

Anàlisi de Cicle de Vida amb un abast “cradle-to-gate”, que inclou els següents conceptes:  

● Extracció dels materials de la natura. 

● Transport i fabricació de la bobina d’alumini o la gransa de plàstic o el material que 

s'utilitza a la planta de procés de materials. 

● Transport de la planta de materials fins a una de les plantes del grup TESEM. 

● Fabricació a la planta corresponent del grup TESEM. 
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Per a l’elaboració de l’eina s’han tingut en compte els consums d’energia, aigua i matèries 

primes necessaris per obtenir el nostre producte en totes les fases mencionades. L’Anàlisi 

de Cicle de Vida s’ha realitzat complint amb les normes UNE-EN ISO 14040:2006; ISO/TR 

14047: 2003;UNE-EN ISO 14025:2006;ISO/TR 14049: 2000.   

 

La informació que els nostres clients poden obtenir amb aquesta eina és l’impacte 

ambiental específic del producte que li entreguem, concretament: 

● Petjada de carboni (kgCO2eq/peça fabricada) 

● Consum d’energia (MJ/peça fabricada) 

● Consum d’aigua (m3/peça fabricada) 

● Esgotament de recursos naturals (kgSbeq/peça fabricada) 

 

L’eina mostra els resultats totals del producte, desglossat segons la fase en la que es troba: 

extracció a la natura, transport, fabricació, acabat, muntatge. 

 

L’eina estarà a  l’abast de tots els clients que desitgin reduir l’impacte ambiental dels seus 

productes. Per exemple, permet donar resposta a preguntes que es pot formular el client 

en la fase de disseny del seu projecte, tals com: 

● Com canvia l’impacte ambiental del producte si en comptes d’utilitzar materials verges 

els utilitzem reciclats? 

● Quin material tindrà un impacte ambiental menor si es dubta entre diferents opcions 

per al disseny multicomponent d’un packaging? 

● Quant pes cal reduir del packaging per a aconseguir una reducció concreta en la 

petjada de carboni, el consum d’energia, aigua o esgotament de recursos naturals? 

 
(102-11, 301-2) 

Preparats per treballar amb materials sostenibles 

Estem preparats per treballar amb material reciclat. El nostre equip de Projectes treballa 

amb sinèrgies amb el departament d’Operacions i Compres per localitzar materials Post 

Consumer Recycled (PCR) i Post Industrial Recycled (PIR), tant de plàstic com d’alumini.  

El treball de testatge d’aquests materials és continuat. S’adquireixen mostres i es fan 

proves in situ a les nostres plantes per tal de corroborar la qualitat del material i el 

comportament a les màquines d’embotició i injecció, així com valorar el comportament del 

seu acabat final, decoracions i procés de muntatge.  

 
(102-11) 

Alumini: tancant el cercle 

S’ha iniciat un estudi de viabilitat per al reciclatge de la merma d’alumini de forma interna 

dins la pròpia planta.  

 

També treballem en propostes per al tancament del cercle de vida del material. El producte 

al final de la vida, una vegada el consumidor final hagi comprat, utilitzat i acabat el producte, 

podria tornar-lo a una zona de recollida de productes per tal de tancar el cercle i que 

aquests passin de ser de residu a recurs. Són idees que proposem als nostres clients per 

fomentar un sector de la bellesa més sostenible i respectuós amb el medi ambient, en el 

que tots els actors de la cadena de fabricació, comercialització i consum poden intervenir. 
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Estàndards de màxima qualitat  
D’acord amb la nostra política en QHSE, la gestió de la qualitat està basada en les normes 

ISO 9001:2015, ISO14001:2015 i ISO 45001:2018. La planta de muntatge i disposa de les 

tres certificacions des de l’any 2019, i rep auditories externes periòdiques de certificació.  

 

Principals accions de millora 2021  

 

DESENVOLUPAMENT D’UN SISTEMA INTEGRAT D’AUDITORIES INTERNES 

Desenvolupament d’un sistema integrat de gestió d’auditories internes, iniciat l’any 2020 i 

amb continuïtat el 2021 que inclou:  

 La calendarització periòdica d’auditories internes: auditories de gestió de la 

Qualitat -Sistema QHSE- per cada planta de producció, auditories de processos 

productius i auditories de processos. 

 La formació continuada d’auditors interns entre les persones treballadores de 

TESEM procedents de tots els Departaments.  

 La detecció precoç de possibles àrees de millora, que permet l’assegurament 

de les bones pràctiques i la millora continuada.  

 

BALANÇ D’AUDITORIES 2021 

Durant el 2021 s’han realitzat o rebut: 6 auditories internes (2 auditories de processos 

productius, 3 auditories de gestió de la Qualitat -sistema QHSE-, 1 auditoria de processos), 

1 auditoria externa a les plantes amb certificacions ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, 1 

auditoria externa a la planta injecció França per la certificació ambiental ISCC+, 2 auditories 

de client i formació a diverses persones dels equips interns com a auditors interns.  
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PLANTA DE MUNTATGE: PROJECTE DE MILLORA D’ORGANITZACIÓ 5S  

Des del Departament de Planificació s’ha liderat i coordinant el projecte de millora de gestió 

5S de la planta de muntatge, una eina que segueix el conegut mètode japonès 5S: 

l’aplicació de cinc accions organitzatives i higièniques que permeten l’optimització i 

sistematització en l’organització, fet que es tradueix en un impacte positiu sobre la 

productivitat, la millora de l’organització, la qualitat i la seguretat. Algunes de les accions 

més destacades del projecte són la parametrització de l’entrada de material a cada 

màquina de producció, la reubicació i redistribució d’algunes eines de gestió o la nova 

senyalització de maquinària, palets i altres elements, que facilita i optimitza l’eficiència.  

Seguretat de producte  
(103-2) (403-7) (416-1) (417-1)  

TESEM té la política de complir no només amb el marc normatiu i les disposicions legals 

nacionals i europees referents a la seguretat del producte fabricat, sinó que també té la 

política de complir amb el marc normatiu del producte cosmètic dels clients, és a dir, del 

producte adreçat a consumidor final. Una aposta que representa un sobreesforç 

considerable en la gestió dels materials i la qualitat però que consolida la col·laboració 

constant i la relació de confiança amb els clients.  

 

TESEM aplica un compliment i seguiment sistemàtic de les següents regulacions 

europees: 

 Reglament del Parlament Europeu i del Consell (CE) 1907/2006 Regulació REACH 

Annex XIV i Annex XVII referents a la regulació de productes químics desautoritzats i 

actualitzacions sobre la llista de certificacions SVHC.  

 Reglament del Parlament Europeu i del Consell (CE) 1223/2009 . Reglament de 

Productes Cosmètics, en referència a substàncies prohibides.  

 Reglament (CE) 1272. Normativa CLP, de classificació, etiquetatge i embalatge de 

substàncies i  mescles.  

 Directiva 94/62/CE Relativa als envasos i residus d’envasos, en referència a 

l’absència de traces de metalls pesants.  

 Directiva 2001/95/CE, relativa a la Seguretat General dels Productes, en referència a 

la Seguretat Generals dels Productes per a productes no alimentaris.  

Gestió d’incidències  
Durant el 2021, el 98,75% dels lliuraments enviats han estat acceptats pel client.  

 

En línia amb la política de vocació de servei i cooperació, les incidències derivades de la 

producció o lliuraments es gestionen de forma personalitzada amb cada client segons les 

seves necessitats, amb adaptació a les diverses  metodologies i formes de report, 

comunicació i correcció d’incidències i no conformitats.  

 

Paral·lelament, a nivell intern disposem d’un circuit de detecció, registre, monitorització i 

tractament d’incidències internes que ens permet analitzar periòdicament els punts 

sensibles i establir accions correctives preventives.  
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Medi ambient 
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Gestió ambiental 
 

El nostre compromís amb la sostenibilitat ambiental s’alinea amb els 17 Objectius de 

Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, que representen per nosaltres 

una guia per a l’assegurament de l’impacte positiu a l’entorn i la societat.   

 
(103-2) (103-3) (102-11) (102-15) 

En el marc de la Política Integrada de Qualitat, Salut, Seguretat i medi Ambient (QHSE) 

(veure apartat 2.6) pel que fa a la gestió ambiental, les plantes d’embotició, anoditzats, i 

muntatge suposen el 89% del consum d’energia, matèries primeres, aigua i generació de 

residus de TESEM. Les plantes de producció treballen amb la metodologia de gestió 

ambiental pròpia de la ISO 14001:2015. Es realitzen de forma periòdica controls 

operacionals dels consums d’energia, aigua i matèries primes, generació i gestió de 

residus, una avaluació d’aspectes ambientals significatius i la definició d’objectius de 

millora i reducció de l’impacte ambiental, amb les accions a realitzar, assignació de 

responsables per a cadascuna d’elles i terminis d’execució. Les accions es monitoritzen de 

forma periòdica i una vegada  l’any es fa el tancament de les accions i es reporta a Direcció 

els resultats aconseguits. La planta de muntatge disposa de la certificació ISO14001:2015 

des de 2019. 

 

La sensibilització ambiental es realitza en aquestes tres plantes una vegada a l’any de 

manera formal, a totes les persones responsables de planta, secció i torn. L’equip format 

trasllada la informació a la resta de personal. El 2021 es va realitzar un total de 70,5 hores 

de formació ambiental. Els temes coberts en les formacions ambientals han estat la millora 

de la gestió i la segregació de residus, estratègies per a la reducció del volum de residus i 

foment de l’economia circular i bones pràctiques en l’ús de l’aigua. Cadascuna de les 

plantes de TESEM té un responsable de residus que s’encarrega de la correcta gestió dels 

residus seguint la normativa vigent. 

 

TESEM ha definit uns objectius a llarg termini per reduir els consums d’energia (-25%), 

aigua (-10%), generació de residus (-25%) i emissions de CO2 (-20%) de cara al 2025, amb 

any base 2019. Les grans línies planificades en el període 2020-2025 per a assolir aquests 

objectius de reducció es mostren a continuació. 
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Els objectius ambientals treballats per TESEM durant el 2021 s’han enfocat a millorar la 

gestió ambiental en els següents temes: aigua, biodiversitat, cadena de proveïdors, 

energia, matèries primeres, prevenció de la contaminació local, productes químics, 

promoció del consum responsable, reducció de gasos amb efecte d’hivernacle, residus, 

proveïdors i sensibilització.  

 

L’any 2021 s’han definit un total de 24 objectius ambientals, cadascun d’ells incorpora 

accions específiques detallades per la seva execució. D’aquests 24 objectius, 15 es 

consideren significatius en l’avaluació d’aspectes ambientals i estan vinculats al consum 

d’aigua, energia, matèries primeres, productes químics i generació de residus. Els 9 

objectius restants es treballen de forma voluntària en línia amb la filosofia de millora 

contínua expressada en la Política QHSE.   

 

Aquesta  metodologia de gestió ambiental té per objectiu identificar els riscos i impactes 

ambientals, i definir i executar accions per reduir-los i mitigar-los. El procés està coordinat 

des del Departament de Sostenibilitat. A nivell productiu, es treballa de forma contínua per 

millorar l’eficiència de la producció i reduir els riscos i impactes ambientals associats. A 

més, es treballa en contacte estret amb els proveïdors de matèries primes als quals se’ls 

sol·liciten certificats per assegurar que els productes que s’expedeixen a client compleixen 

amb les vigents normatives ambientals, de salut i de prevenció de riscos laborals.   

 

La inversió en millora i manteniment ambiental corresponent a l’exercici 2021 ha estat de 

437.697,82Euros, que suposen una inversió acumulada de 4.954.710,91Euros.  

437.697,82€ inversió ambiental 2021 

458.450,85€ despesa ambiental 2021  
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Persones 
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Conciliació 
(103-2)  

Totes les persones que formen part de TESEM disposen de tots els permisos i mesures de 

conciliació en  base a la llei vigent i als convenis d’aplicació (permís de maternitat i 

paternitat, permisos de lactància, permisos retribuïts per mort o malaltia de familiar, per a 

gestions diverses, permisos personals, permisos d’excedència, etc.).  

En els llocs de treball en els que per la seva naturalesa és possible, es disposa de mesures 

de flexibilització horària. 

100% 
Taxa de retenció després del permís parental i de maternitat 

Integració de persones amb diversitat funcional 
(103-2)  

El compromís amb la integració laboral del col·lectiu de persones amb diversitat funcional 

es fa efectiu a les plantes d’embotició, d’anoditzat i muntatge mitjançant la contractació 

directa de persones, que ocupen un lloc de treball d’acord a la seva situació dins de 

l’empresa, realitzant-se una avaluació de riscos específica, i adaptant el lloc de treball i el 

procés productiu a les seves necessitats.  

L’empresa també contracta serveis a centres especials de treball. A la planta de muntatge 

s’ha implementat, des de fa més de 10 anys, un enclavament laboral amb empleats que 

formen part del TAC Osona, empresa d’economia social (durant el 2021 una mitja de 6 

empleats/des). Durant el 2021 s’ha establert el projecte d’incorporar un grup reduït de 

persones amb diversitat funcional a la planta d’anoditzats, amb voluntat de continuïtat.  

També s’estableixen col·laboracions amb l’empresa ADFO (Associació Diversitat 

Funcional Osona), empresa sense ànim de lucre declarada d’utilitat pública en la busca 

d’oportunitats per totes les persones de la comarca d’Osona afectades per algun tipus de 

discapacitat física. La compra de la panera de Nadal a través de la contractació dels serveis 

a ADFO.  

11 
Persones amb diversitat funcional a la plantilla 
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Salut i seguretat laboral 
 

El 2021 la pandèmia mundial de la Covid-19 ha representat un repte per a tots, tot i que de 

forma molt menys contundent a l’impacte que va tenir l'any 2020. A TESEM i les societats 

filials s’ha pogut mantenir l’activitat industrial a totes les plantes de producció, sempre 

prioritzant la salut de totes les persones col·laboradores i aplicant mesures preventives, 

com la limitació de viatges professionals i visites, el treball des del domicili sempre que fos 

possible, i l’aplicació de mesures higièniques i de distància entre persones.  

 

La inversió en mesures preventives de la Covid-19 durant el 2021 ha estat de 70.730€. 

Despeses que inclouen la compra de material preventiu (mascaretes, gel hidroalcohòlic, 

etc.) la compra de testos per a diversos cribratges i l’adquisició d’aparells de mesura i la 

purificació de CO2.  

 

Les accions més destacades realitzades per a fer front a la crisi de la Covid-19 i 

protegir la salut dels treballadors i treballadores han estat:  

 

● Continuïtat de la gestió del Comitè de Crisi Covid-19 creat al 2020, que, juntament 

amb el Departament de Prevenció de Riscos Laborals de l’empresa i de la direcció, es 

reuneixen periòdicament per tal de coordinar, implementar, fer seguiment i informar de 

les mesures preventives per evitar la propagació del virus dins l’empresa, protegir a 

totes les persones treballadores i, com a conseqüència, a tota la comunitat. El Comitè 

revisa periòdicament el Pla d’Actuació per a la prevenció de la Covid-19 per adequar-

lo a l’evolució de la pandèmia i a les restriccions decretades per les autoritats 

sanitàries. El Pla d’Actuació COVID-19 de TESEM, de compliment obligat per a tots 

els empleats,  és validat periòdicament pel comitè.   

 

● Aplicació de mesures de flexibilització: treball des del domicili per als llocs de treball 

que ho permeten; flexibilització de l’horari laboral i torns; flexibilització horària i 

conciliació per a persones amb fills o familiars confinats.  

 

● Subministrament regular de mascaretes a tot el personal, també subministrament 

de gel hidroalcohòlic i de producte desinfectant per a tots els llocs de treball.  

 

● Adquisició i realització de testos i cribratges segons la situació epidemiològica i el 

lloc de treball.  Realització de 2 cribratges a tot el personal després del període de 

vacances de nadal i després del període de vacances d’estiu.  

 

● Millora dels sistemes de ventilació a través de l’adequació d’alguns espais, la 

instal·lació de mosquiteres i sistemes d’obertura de finestres, l’adquisició d’aparell de 

mesura de CO2, i d’un aparell purificador d’aire. Creació de protocols de ventilació 

adequats a cada espai. Mesura dels nivells de CO2 periòdica en espais interiors i 

aplicació de mesures correctives.  

 

● Aplicació de mesures de distanciament, com ara el trasllat d’algunes àrees de 

treball per reduir el nombre de persones i garantir la distància de seguretat, la creació 
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Formació en seguretat i salut laboral 
(403-5) 

La prevenció de riscos i l'entorn saludable estan totalment integrats en els processos 

formatius de TESEM, tant en els d'acolliment de nous treballadors/es com en els 

desenvolupats per als treballadors en plantilla. En totes les activitats formatives realitzades 

s'inclou un apartat específic i adaptat al lloc de treball i/o a la tasca a realitzar, de riscos 

laborals i promoció de la salut. 

Tot el personal de nova incorporació rep formació i informació sobre seguretat i salut en el 

treball, i també el personal que canvia de lloc de treball. Des del departament de PRL, 

durant el 2021 també s’han realitzat diverses formacions i campanyes informatives a les 

plantes d’embotició, d’anoditzat, laboratori (LAB) i muntatge sobre riscos tals com: Extinció 

d’incendis, primers auxilis, accidents in itinere, seguretat vial, emergències, ús de 

transpaleta i carretó, ús de protecció auditiva, ús de calçat laboral, formacions TPM 

derivades el conveni del metall, i  riscos derivats del Covid-19, entre d’altres. 

En total, s’han efectuat 161 tipologies diverses de formacions en 791 convocatòries que 

han realitzat 1794 persones.  

Comitès de Seguretat i Salut 
(403-4)  

La comunicació és un pilar fonamental per la gestió de la prevenció de riscos laborals. 

Aquesta eina es converteix en essencial i necessària per la realització de la gestió de la 

seguretat i salut dels treballadors/es, i en especial, per poder rebre assessorament i 

l’assistència del servei de prevenció aliè. És per aquest motiu que s’han definit els principals 

canals formals de comunicació entre l’empresa i el personal del Servei de Prevenció Aliè 

(SPA), a les plantes d’embotició, d’anoditzats, laboratori (LAB) i muntatge. 

Per aquelles incidències d’afectació al SPA, el personal gestor de la PRL, mitjançant correu 

electrònic, comunica al SPA tot allò que cregui rellevant per la gestió de la Seguretat i Salut, 

en especial tindrà en compte els següents punts, en les plantes citades anteriorment: 

S’han format Comitès de Seguretat i Salut a les plantes d’embotició i laboratori (de manera 

conjunta) i la d’anoditzats, format per 3 representants dels treballadors/es i 3 representants 

de l’empresa cadascuna. A  la planta de muntatge, el Comitè de Seguretat i Salut està 

format per 2 representants dels treballadors/es i 2 representants de l’empresa. Les 

competències d’aquests comitès de seguretat són: 

 

● Participar en l'elaboració, posada en pràctica i avaluació dels plans i programes de 

prevenció de riscos a l'empresa (En base a la llei 54/2003). A aquest efecte, es 

debatran, abans de la posada en pràctica i pel que fa a la seva incidència en la 

prevenció de riscos, els projectes en matèria de planificació, organització del treball i 

introducció de noves tecnologies, organització i desenvolupament de les activitats de 

protecció i prevenció a què es refereix l'article 16 d'aquesta llei i projecte i organització 

de la formació en matèria preventiva. 
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● Promoure iniciatives sobre mètodes i procediments per l'efectiva prevenció dels riscos, 

proposant a l'empresa la millora de les condicions o la correcció de les deficiències 

existents. 

Per tal de donar compliment al que disposa la Llei, respecte de la col·laboració entre 

empreses en els supòsits de desenvolupament simultani d'activitats en un mateix centre 

de treball, es podrà acordar la realització de reunions conjuntes dels Comitès de Seguretat 

i Salut,  o dels delegats de prevenció i representants de l’empresa de les societats més 

petites que no disposin de comitès, o altres mesures d'actuació coordinada. 

Els comitès constituïts són òrgans de representació paritària, realitzen reunions trimestrals 

i aixequen acta, que un cop firmada, es penja al taulell d’anuncis dels diversos centres de 

treball. 

Relacions socials 

Les persones treballadores de TESEM participen en les decisions i negociacions a partir 

de la configuració de diversos comitès d’empresa a les plantes de producció: A la planta 

d’embotició i Laboratori (Lab),  el comitè està representat per un sindicat majoritari i 9 

representants. A la planta d’anoditzats, el comitè està format per dos sindicats, amb un 

total de 9 representants. La planta de muntatge també disposa de la representació d’un 

comitè d’empresa majoritari, format per un total de 5 persones. 

Mitjançant aquesta representació es negocien els temes a través de reunions, creacions 

de comissions, etc. Per altra banda, es disposa de canals de comunicació interns (bústia, 

taulells informatius, correu electrònics, portal de l’empleat/da per accedir a informació 

d’interès -nòmines, certificats de renta, reunions, etc.), alguns dels quals, donen veu a les 

opinions i suggeriments de tot el personal que conforma el grup. Malgrat la dimensió de la 

plantilla, l’empresa manté una cultura familiar i de proximitat en la que la que es procura la 

comunicació bidireccional.  

L’empresa disposa d’un Manual d’acollida que es lliura als empleats de nova incorporació 

on s’hi detallen temes d’interès sobre l’organització, funcionament, normativa, seguretat i 

higiene, canals de comunicació, pla d'emergències, etc.  

(102-43)  

De manera periòdica i tenint en compte necessitats puntuals específiques, l’empresa  

realitza estudis psicosocials. Els propers estudis previstos estan agendats pel període juny 

i setembre de 2022.  

(102-41) 

100% 
Plantilla d’Espanya i França està coberta pel conveni col·lectiu 
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Proveïdors 
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Gestió responsable de la cadena 

de subministrament 
 
(102-10) (103-2) (308-1) (308-2) (414-1) (414-2) 

El nostre compromís amb la sostenibilitat i el desenvolupament econòmic a llarg termini es 

reflecteix també amb la nostra política amb els proveïdors, prioritzant els abastiments de 

proximitat, una estratègia que contribueix a reduir la petjada de carboni. Per tant, els 

objectius ambientals 2021 de la companyia inclouen també la cadena de proveïdors i la 

gestió de la compra de matèries primeres.  

 

Compromís amb el territori, el medi ambient i les 
compres responsables 

 

+30%   
proveïdors 
locals  
(Vall del Ges i Osona) 

76,96%   
proveïdors 
dins Catalunya 

 

92,47% 
proveïdors  
dins l’estat espanyol  

+99%  
proveïdors  
dins la Unió 
Europea 

 

 

TESEM compta amb una Política de Compres Responsables i d’Ètica empresarial i 

vetlla perquè els seus proveïdors tinguin una visió i perspectives en comú sobre els eixos 

de progrés i desenvolupament en els aspectes següents: Pràctiques socials, Pràctiques 

ambientals, Ètica, Seguretat de la informació i lluita contra la corrupció i el suborn.   

 

Els principals compromisos de la companyia amb les compres inclouen:  

 

● Desenvolupar relacions de col·laboració duradores amb proveïdors. 

● Respectar la confidencialitat de la informació comercial i tècnica compartida amb 

proveïdors. 

● Promoure la seguretat de la informació. 

● Assegurar un tracte d'igualtat amb els proveïdors i garantir la neutralitat de les 

compres. 

● Aplicar la traçabilitat i la transparència al llarg dels procés de subministrament.  

● Afavorir compres ètiques i sostenibles. 
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● Projecte de Monitorització i Desenvolupament de Proveïdors. S’han 

seleccionat 55 proveïdors estratègics i s’ha desenvolupat un pla de monitorització i 

desenvolupament de proveïdors 2020-2022. Durant el 2021 s’ha actuat sobre 21 

dels 55 proveïdors seleccionats.  

 

El projecte consisteix en:  

1) L’enviament de la nostra Carta de Compres Responsables, la qual ens han de 

tornar signada amb el compromís de donar suport a la iniciativa, fent esforços 

per complir i respectar els principis fonamentals de TESEM referents a 

Pràctiques socials, Pràctiques ambientals, Ètica, Seguretat de la informació i 

lluita contra la corrupció i el suborn.  

2) L’enviament d’un qüestionari d’autoavaluació.  

3) L’anàlisi i monitorització de les respostes, establint elements de millora, accions 

correctives i un pla anual d’auditories a alguns d’aquests proveïdors.  

 

● Auditories. Durant el 2021 s’han realitzat 4 auditories presencials a proveïdors, 3  

de les quals de monitoratge i avaluació continuada i una auditoria d’homologació 

de nou proveïdor. En totes elles s’han avaluat qüestions relacionades amb l’impacte 

ambiental i social, sense detectar possibles impactes ambientals o socials negatius.  

 

El 2021 un total de 21 proveïdors han contestat el qüestionari drets laborals i humans. 
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Impacte de 
l'activitat a la 

societat  
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(103-2) (103-3) (102-15) (102-30) (413-1) (413-2) (102-43)  

La Vall del Ges és un territori amb una forta cultura i tradició industrial manufacturera, i en 

els darrers 10 anys, la industria que fabrica components per al mercat de la perfumeria i 

cosmètica ha representat un dels motors econòmics de la zona. La trajectòria de 35 anys 

al sector de TESEM demostra un ferm compromís amb la generació d’activitat al territori. 

La major part de l’activitat productiva de TESEM es concentra al poble de Torelló, fet que 

genera un volum considerable de llocs de treball directes i indirectes al poble, la Vall del 

Ges i la comarca d’Osona.  

 

La concentració d’empreses que treballen producte per al mateix sector ha permès també 

que s’hagi generat a la Vall del Ges i a la Comarca d’Osona un teixit industrial considerable 

de petites empreses proveïdores i instal·ladors industrials. TESEM prioritza les compres i 

serveis de proximitat amb proveïdors que treballen aspectes clau per a l’activitat productiva 

de la companyia, com fabricants de motlles, matrius i utillatges; desenvolupadors de 

maquinària; empreses que ofereixen serveis de manipulats i instal·ladors industrials. 

Aquests proveïdors actuen com a partners tècnics i són claus per a la preservació del know-

how al territori.  

Aposta  per la formació tècnica 

Conscients de la importància en la preservació del coneixement industrial al territori, 

col·laborem de forma activa amb centres educatius de formació professional i amb 

organismes locals per a la potenciació i la promoció de plans d’estudis adaptats a la 

formació específica del sector.  

 

Iniciatives i col·laboracions en formació:  

 

Membres del Patronat i col·laboració amb el Centre de Formació Tecnològica 

La Salle  

TESEM forma  part del Patronat de la Fundació Delaris-Sanglas del CEFORTEM 

(Centre de Formació en Tecnologies La Salle). Els seus fins fundacionals estan 

centrats en la promoció d’ensenyaments tècnics així com en la preparació 

d’estudiants amb experteses industrials i tecnològiques, en els àmbits de la formació 

professional, la formació contínua i la formació ocupacional. La pretensió és ser un 

nucli, centre de diàleg, de debat i de pensament, per copsar les necessitats i les 

inquietuds del sector empresarial i alhora de les treballadores i treballadors, i poder 

així emmotllar la formació a les seves necessitats assolint els nivells de competència 

que ens exigeixen els reptes de la globalització, la seguretat i la qualitat del treball. 
Font: lasallemanlleu.cat 

 

Col·laboració amb la Fundació Eduard Soler 
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TESEM col·labora amb la Fundació Eduard Soler, un centre de formació ubicat a 

Ripoll que ofereix cicles formatius de grau superior, formació contínua i serveis 

tecnològics per a la innovació. Periòdicament TESEM acull estudiants en pràctiques 

en les especialitzacions de mecànica i mecatrònica.  

 

 

Adhesió, col·laboració i participació activa en el Pla estratègic del sector del 

metall impulsat pel consorci de la Vall del Ges, Oris i Bisaura.  

El Pla estratègic del sector metall s’articula a través de dues grans línies 

estratègiques prioritzades per les empreses del sector: el capital humà i la innovació. 

D’aquesta manera s’ha impulsat un pla 2021-2024 que pretén treballar per a 

l’adequació dels plans formatius als perfils professionals del sector i les competències 

tècniques i transversals relacionades, la capacitació i formació dels treballadors i la 

retenció del talent. Aquesta línia posa sobre la taula una gran problemàtica per a les 

empreses: la manca de perfils professionals específics del sector del metall.  D’altra 

banda, la segona línia estratègica engloba la innovació, la transferència del 

coneixement, la capacitació i la formació amb l’objectiu que les empreses 

esdevinguin més competitives.  

 

Joves que van per feina: formació a mida per inserir-te al sector del metall 

Dins el Pla estratègic del sector del metall,  al 2021 es posa en marxa la iniciativa 

Joves que van per feina, que té per objectiu formar a joves del territori (àrea de la  

Vall del Ges, Orís i Bisaura) a partir d’un itinerari formatiu professionalitzador 

dissenyat amb les empreses metal·lúrgiques del territori, per a la seva posterior 

inserció en el teixit productiu del sector del metall. Una iniciativa que ha rebut el suport 

i la col·laboració de TESEM.  

 

Visites formatives a plantes de producció.  

Realitzem visites formatives a centres educatius que inclouen la visita a la fàbrica i 

una  Master Class on s’expliquen els processos productius i de desenvolupament del 

producte. Malauradament, durant el 2021, a causa de la pandèmia de la Covid-19, 

les visites a fàbrica han hagut de cancel·lar-se.   
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Compromís amb l’entorn 

La nostra responsabilitat cap a la Societat també implica el compromís amb l’entorn i el 

medi ambient. Per això TESEM treballa per tal d’alinear la seva activitat amb els principals 

Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Les Nacions Unides. A més, com hem 

comentat  la societat s’ha adherit voluntàriament al programa d’Acords Voluntaris per a la 

reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle impulsat per la Generalitat de 

Catalunya.  

Accions de patrocini 
(102-13)  

Territori: Col·laboracions amb entitats i iniciatives socials del tercer sector: 

           ESTRIP:  

Fira del tercer Sector a 

Osona i revista del teixit 

associatiu del tercer sector 

d’Osona 

 

Territori: Col·laboracions amb entitats i iniciatives culturals locals: 

 

 

 

Col·laboracions amb Organitzacions No Governamentals:  

 

Altres:  

Col·laboracions puntuals amb diverses entitats esportives i culturals del municipi 
de Torelló i la comarca d’Osona.  
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Principis que 
regeixen 

l’informe 
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(102-45, 102-46) 

Al desembre de 2018 es va publicar al BOE la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual 

es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital, aprovada 

pel Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d'Auditoria 

de Comptes, en matèria d'informació no financera i diversitat (en endavant, la Llei 11/2018), 

que substitueix el Reial Decret Llei 18 / 2017, de 24 de novembre, pel qual es va traslladar 

a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2014/95 / UE del Parlament Europeu i del 

Consell, pel que fa a la divulgació d'informació no financera i informació sobre diversitat. 

 

En el marc d’aquest context, TESEM, SA i societats dependents inclou el seu estat 

d’informació no financera consolidat a l’Informe de Sostenibilitat 2021 (EINF) conforme al 

que queda assenyalat a la secció «Taula de continguts de la llei en matèria d’ informació 

no financera i diversitat». Els indicadors clau de resultats no financers inclosos en aquest 

estat d'informació no financera consolidat s'han preparat d'acord amb els continguts 

recollits a la normativa mercantil vigent i seguint els estàndards per a l'elaboració de 

memòries de sostenibilitat de la Global Reporting Initiative (estàndards GRI), marc 

internacional de redacció d'informes que es contempla a l'article 49.6.e) de el nou Codi de 

Comerç, introduït per la Llei 11/2018. La informació inclosa a l'estat d'informació no 

financera, que forma part de l'informe de gestió consolidat i que acompanya els comptes 

anuals consolidats corresponents a l'exercici 2021, està verificada per Despatx i Gabinet 

d’Auditoria SL, com a prestador independent de serveis de verificació, de conformitat amb 

la nova redacció donada per la Llei 11/2018 a l'article 49 del Codi de Comerç. 

 
(102-45, 102-50, 102-54) 

La Memòria de Sostenibilitat cobreix el període comprès entre l'1 de gener i al 31 de 

desembre de 2021, i abasta les activitats de TESEM SA i les següents societats 

dependents: Aplicacions i Muntatges Torelló, SL, Manipul, SL, i SAS Établissements 

Novassu, PCM, srl. 

 
(102-53, 102-54) 

Per a qualsevol qüestió relacionada amb el contingut de la memòria, podeu contactar amb 

rsc@tesem.com.  

La present memòria ha estat elaborada d’acord amb les directrius dels estàndards GRI a 

l’opció “De conformitat essencial” i dona compliment a la Llei d’informació no financera i 

diversitat.  
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Índex de 
continguts de la 

Llei 
d’informació no 

financera i 
diversitat i GRI
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103-1 Explicació del 

tema material i la 

seva cobertura 

  Anàlisi de la materialitat 

 

Tema material Cobertura1 Implicación2 

GRI 401: Ocupació Dins i fora de l'organització Directa i indirecta 

GRI 402: Relació treballador-

empresa 
Dins de l'organització Directa 

GRI 403: Salut i seguretat laboral Dins de l'organització Directa 

GRI 406: No discriminació Dins de l'organització Directa 

GRI 412: Avaluació dels Drets 

Humans 
Dins i fora de l'organització Directa i indirecta 

GRI 416: Salut i seguretat dels 

clients 
Dins i fora de l'organització Indirecta 

GRI 419: Compliment 

socioeconòmic 
Dins de l'organització Directa 

No GRI: Know-how i relació amb 

clients 
Dins i fora de l'organització Directa i indirecta 

 

(1) Indica on es produeix l'impacte: dins de l'organització, fora de l'organització o dins i fora de l'organització.  

(2) Indica la involucració de l'organització respecte a l'impacte: directe (l'organització ha causat directament l'impacte) o indirecte 

(l'organització està vinculada a l'impacte a través de les seves relacions de negoci).  

103-2 L'enfocament de 

gestió i els seus 

components 

∙ Descripció de les 

polítiques que aplica 

el grup respecte a 

aquestes qüestions, 

que inclourà els 

procediments de 

diligència deguda 

Política Integrada de Qualitat, Salut, Seguretat i Medi ambient (QHSE) 

Know-how i relació amb els clients 

Persones 

Proveïdors 

Impacte de l'activitat a la societat 
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Entre 30 i 50 anys 1 4 9 

Més grans de 50 anys 0 0 1 

 

Per classificació professional 

Càrrecs directius 0 0 0 

Comandaments intermedis 0 0 1 

Resta de plantilla 2 5 10 
 

401-3 Permís parental ∙ Mesures destinades a 

facilitar el gaudi de la 

conciliació i fomentar 

l'exercici 

corresponsable 

d'aquests per part 

dels dos progenitors. 

Conciliació 

Permís parental 2021 2020 2019 

Personal que han tingut dret a permís parental 7 13 12 

Dones 3 5 7 

Homes 4 8 5 

Personal que s'ha acollit al permís parental 7 13 12 

Dones 3 5 7 

Homes 4 8 5 

Persones que han tornat a ocupar el seu lloc de 

treball després del permís parental 7 13 12 

Dones 3 5 7 

Homes 4 8 5 

Persones que després de tornar al seu lloc de treball 

després del permís parental continuen en 

l'organització després de 12 mesos 7 13 12 

Dones 3 5 7 

Homes 4 8 5 

Taxa de tornada a la feina (%)    

Dones 100% 100% 100% 

Homes 100% 100% 100% 
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camp de la salut i la 

seguretat en el treball 

403-5 Formació de 

treballadors 

sobre salut i 

seguretat en el 

treball 

∙ Condicions de salut i 

seguretat en el treball 

 Formació en seguretat i salut laboral 

403-6 Foment de la 

salut dels 

treballadors 

∙ Condicions de salut i 

seguretat en el treball 

 Gestió de la salut i la seguretat 

403-7 Prevenció i 

mitigació dels 

impactes en la 

salut i la 

seguretat dels 

treballadors 

directament 

vinculats amb les 

relacions 

comercials 

∙ Condicions de salut i 

seguretat en el treball 

Gestió de la salut i la seguretat 

403-8 Cobertura de el 

sistema de gestió 

de la salut i la 

seguretat en el 

treball 

∙ Condicions de salut i 

seguretat en el treball 

 Gestió de la salut i la seguretat 
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403-9 Lesions per 

accident laboral 

∙ Accidents de treball, 

en particular la seva 

freqüència i gravetat, 

així com les malalties 

professionals, 

desagregat per sexe 

∙ Nombre d'hores 

d'absentisme 

 Gestió de la salut i la seguretat 

 2021 2020 2019 

Hores reals treballades 792.750 723.586,50 760.187,50 

Dones 442.750 429.197,50 459.636 

Homes 350.000 294.389 300.551,50 

Accidents sense baixa laboral 11 14 15 

Dones 4 6 8 

Homes 7 8 7 

Accidents amb baixa laboral 3 9 26 

Dones 0 5 13 

Homes 3 4 13 

Accidents amb baixa laboral in itinere 0 0 0 

Dones 0 0 0 

Homes 0 0 0 

Jornades perdudes 33 237 630 

Dones 3 146 500 

Homes 30 91 130 

Índex de freqüència 3,78 12,44 34,20 

Dones 0,00 11,65 28,28 

Homes 8,57 13,59 43,25 

Índex de gravetat 0,04 0,32 0,82 

Dones 0,01 0,34 1,09 

Homes 0,09 0,31 0,43 

Malalties professionals 0,00 55,00 118,80 
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Informe de 
verificació 

externa 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  














