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1. Presentació del Eticentre 

El Centre per a la Gestió Ètica de l’Empresa (Eticentre) es una associació sense ànim de lucre constituïda en 2004 que reuneix a 
empreses y organitzacions de Mallorca compromeses amb la Responsabilitat Social Empresarial (RSE). 

A nivell intern, Eticentre promou activitats de suport a la implantació de mesures de RSE entre las empreses associades, entre les 
quals es troba Tot Herba. 

Els indicadors de RSE permeten disposar de una fotografia de la situació en relació a los compromisos de ètica empresarial, 
permetent el disseny de accions formatives i de millora en funció dels àmbits de RSE menys desenvolupats. 

 
Las fitxes descriptives de bones pràctics pretén afavorir el efecte demostració entre nostre teixit empresarial, afavorint la 
transferència de experiències y el seu efecte multiplicador. 

 
Mitjançant la el·laboració de les memòries individuals de RSE de les empreses de Eticentre es pretén donar continuïtat i visibilitat a 
les tasques de suport a la implantació de mesures de RSE i posar de manifest les bones pràctiques presents a una part del teixit 
empresarial mallorquí, confiant en contribuir així a crear un nou model d’empresa més centrat en las necessitats socials, capaç 
d’establir relacions de confiança entre tots aquells sectors amb els quals tenen relació. 

     

     Miquel A. Benito 

     President  
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2. Presentació de la empresa 

Nom comercial Tot Herba 

Adreça: Camí Can Frontera, 7307141 Pont d'Inca-Marratxí 

Any de creació: 1976 

Activitat que desenvolupa: Elaboració artesanal de productes de perfumeria i cosmètica. 

Descripció de l’activitat de l’empresa: Empresa capdavantera en cosmètica natural, que recupera les fórmules tradicionals dels nostres 

avantpassats, utilitzant matèries primeres naturals, la qual cosa es compatibilitza amb les tècniques actuals d’elaboració, qualitat i 

control. 

Sector d’activitat: Cosmètica Natural. 

Nombre de treballadors (mitjana 2021) 5 

Telèfon: 665 509 463 

 Web: http://www.totherba.com/ 

Persona de contacte: Miquel Àngel Benito 
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3. Presentació de indicadors 

INDICADOR                                                           CUMPLIMENT                      PERSONAL 
 

 
 
  

Nota: N.D. significa que la dada no es troba disponible, i N.P., no procedeix 

Informació econòmica a disposició de la plantilla NP  

Diferències salarials segons dedicació NP  

Reunions de organització amb la plantilla SI  

Rotació de la plantilla NO  

Plans de formació SI  

Flexibilitat horària SI  

Sistemes de actuació davant conflictes SI  

Reunions per debatre problemes interns SI  

Persones procedents d’inserció SI  

Recollida de queixes de clients i proveïdors SI  

Proveïdors d’economia social i solidària NO  

Descomptes comercials per a clients de l’àmbit social NO  

Residus destinats a reciclatge / Sistemes de reducció en la generació de residus SI  

Ús de paper/cartró reciclats SI  

Evolució consumo de agua i energia DECREMENTO  

Participació en xarxes SI  

Inversions socialment responsables SI  

Participació dels treballadors en la presa de decisions SI  

Establiment de sistemes de gestió ambiental que incloguin tota la cadena de valor i suposin fixar i 

comunicar objectius. 

SI  

Mecanismes de selecció de proveïdors en favor d’aquells que incorporin a la seva gestió criteris de RSE SI  

Foment del voluntariat entre els treballadors i directius de la empresa SI  
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4. Bones pràctiques 

Árees de actuació Accions 

Medi ambient Generació d’energia solar que abasteix al 100% les nostres instal·lacions i 2 vehicles 

elèctrics. 

Disminució dels envasos d’un sol ús:   

- Garrafes 5 i 10 litres retornables. 

- Sistema de retorn i reutilització d’envasos per a allotjaments turístics. 

Posada en marxa d’un sistema de venda a granel. 

Càlcul de la petjada de carboni. 

Nou sistema de destil·lació de plantes sense combustió mitjançant energia provinent 

de col·lectors solars.  

Agricultura regenerativa de plantes medicinals per a la elaboració dels nostres 

productes. 

Polítiques laborals i de igualtat de 

oportunitats 

Apostam per un model d’empresa familiar, on tot el personal té la oportunitat d’aportar 

la seva vàlua i opinió, independentment del gènere o càrrec que ocupi.  

Conciliació de la vida familiar i laboral Flexibilitat en la elecció dels horaris per a la conciliació familiar i laboral. 

Política social Elecció de proveïdors de proximitat per tal de potencia la economia circular. 

Inclusió persones amb discapacitat a la plantilla. 
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Activitats i visites per a majors i joves de la comunitat.  

Donació de productes de caducitat propera a organitzacions socials (Mallorca sense 

Fam). 

Hores de voluntariat a Amadip Esment. 
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5. La visió d’ Eticentre 

Per quins motius es fan? Objectius. 

Per poder oferir productes respectuosos amb el medi ambient i de gran qualitat. 
Per reduir la petjada sobre el nostre entorn, treballant de manera sostenible. 
Per ajudar a la plantilla a compatibilitzar el seu desenvolupament professional amb les seves obligacions familiars, retenir el talent 
i l’experiència i augmentar la satisfacció de les persones treballadores.  
Per assumir responsabilitats amb el desenvolupament de la comunitat. 

Com es desenvolupen aquestes actuacions? 

Actuacions ambientals: inversió en sistemes de energia renovables, polítiques de baix consum i optimització de recursos i 
processos.  
Canvis en el format dels productes e implantació d’uns sistema que permet la devolució dels envasos o la venda a granel. 
Actuacions de política de igualtat i conciliació: possibilitat d’adaptar l’horari d’entrada i sortida, possibilitat de recuperar hores 
dedicades a temes personals, formació interna, promoció de les persones treballadores, rotació en diferents funcions. 
Actuacions socials: La propietat entén que té una responsabilitat amb la societat i participa de forma activa en aquelles causes i 
projectes que necessiten suport. 

Com s’avalua l’RSE? Seguiment i avaluació. 

Basat en el sistema simplificat de indicadors per a les empreses d’ Eticentre. 
Participació dels grups d’interès en les actuacions d’RSE 
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6. La Direcció respon 

________________________________________________________________________________________________________ 
 
Com millora la competitivitat la RSE? 
Les accions ambientals aporten un valor afegit al producte. 
Les accions de conciliació incrementen la competitivitat ja que afavoreixen el talent i l’experiència. 
 
Com millora al mediambient? 
L’empresa realitza la seva aportació per contribuir a aconseguir un medi ambient més net i sostenible 
Reduim la nostra petjada de carboni. 
Amb els sistemes de retorn d’envasos, reduïm l’ús innecessari de plàstics. 
 
Com millora la motivació de los treballadors? 
Les possibilitats de conciliació són una motivació molt important per al personal, ja que és conscient de les seves oportunitats dins 
l’empresa. 
La plantilla té una gran consciència de respecte al medi ambient i de responsabilitat individual. La gestió ambiental és en aquest 
sentit un element de motivació que genera de forma permanent suggeriments i idees per part de la plantilla 
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7. REPTES 2022 

Sobre la gestió mediambiental:  

Assolir la petjada de carboni negativa.  
Optimització dels recursos propis (automatitzar processos per aconseguir més estalvi energètic). 
Substituir paulatinament els envasos de petit format e implementar la venda a granel dels nostres productes mitjançant 
innovadores solucions tecnològiques. 

Sobre la relació i el compromís amb l'entorn: 

Fer noves aliances estratègiques amb entitats i empreses locals. 
Destil·lació de plantes mitjançant les noves instal·lacions que funcionen amb energia solar 
Augmentar la quantitat de cultius de plantes per a la nostra producció. 
Sembra d’arbres. 

Sobre l'àmbit de Bon Govern i transparència 

Millorar la comunicació de les nostres activitats, del nostre compromís i dels diferents ítems de la RSE. 
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Esta iniciativa ha estat finançada por:  
 
 
 
 
 

Centre per a la Gestió Ètica de la Empresa 
www.eticentre.org 

 


