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La Memòria de Sostenibilitat 2021 
d’EMAYA suposa la integració de tot el report 

en matèria de sostenibilitat de l’organització. 
El present document incorpora així l’Estat 
d’Informació No Financera, la Memòria de 
Responsabilitat Social Corporativa i els avanços 
realitzats en la consecució del Pla Estratègic 
EMAYA 2030 en aquest primer any des de la 
seva implantació. 

EMAYA, en un exercici de transparència, 
decideix integrar tot el seu report en un únic 
document per a fer més accessible la informació 
que és rellevant per als nostres grups d’interès. 
També s’ha realitzat un esforç significatiu per 
a presentar un informe atractiu, visual i fàcil de 
navegar per a incentivar la seva consulta per 
part dels nostres col·laboradors. 

A més, EMAYA ha realitzat aquest any un 
anàlisi de materialitat que ens permet 
conèixer i prioritzar els temes que són 
rellevants tant pels nostres grups d’interès 
com per l’organització. Prenent com a 
fi l  conductor aquest anàlisi, el document 
presenta els impactes de l’activitat d’EMAYA 
estructurats en els temes materials 
identificats. Aquests temes es desenvolupen 
recolzant-se en la metodologia internacional 
Global Reporting Initiative (GRI) que ha servit 
de guia en l’elaboració d’aquest informe.  Per 
a posar en valor l’encaix dels temes materials 
amb el nostre Pla Estratègic EMAYA 2030, es 
presenten els temes materials ordenats per 
l’Eix Estratègic en el qual s’aborden. 
 

Introducció
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Missatge del president 

Aquesta memòria que us presentam 
és el resultat d’un esforç d’integració 
dels diferents informes que EMAYA 

venia publicant en matèria de sostenibilitat, 
tals com la Memòria de Sostenibilitat i 
l’Estat d’Informació No Financera. Aquest 
esforç realitzat pel personal de la nostra 
empresa persegueix consolidar aquest 
document, que reflecteix l’intens treball 
realitzat el 2021, un any que marca un 
abans i un després en els avanços per a fer 
d’EMAYA una empresa realment moderna i 
eficient, per a passar de l’EMAYA del segle 
XX a l’EMAYA del segle XXI. 

El 2021 ha estat el primer any d’implantació 
del nostre nou Pla Estratègic EMAYA 2030, 
que ens marca el camí a seguir per a 
guanyar tant en eficiència com en qualitat 
del servei a la ciutat. Es tracta d’una 
estratègia plenament alineada amb els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, 
que orienta les nostres passes cap a una 
creixent sostenibilitat social, mediambiental 
i econòmica. 

L’ambiciós d’aquesta estratègia ha fet que 
aquest any hagi estat intensiu en el disseny 
i desplegament de plans d’actuació, també 
en el teixit d’aliances, tot això dirigit a la 
consecució dels Objectius Estratègics 
establerts per l’horitzó 2030. 

Aquest desplegament s’ha duit a terme 
en un context en el que la pandèmia per 
Covid-19 ha continuat present, impactant 
en el desenvolupament normal de la 
nostra activitat. Un any més hem afrontat 
el repte enfortint la nostra resiliència 
com a organització i prioritzant la salut 
dels nostres treballadors i treballadores, 

procurant que les mesures adoptades causin el menor impacte en els 
serveis que prestam. 

Internament ha estat un any de canvis en l’estructura de l’organització, 
orientats a la transformació digital i la millora de l’eficiència del nostre 
treball per a poder donar resposta a les exigències de la ciutadania. La 
reducció de les àrees de l’empresa, creant la nova direcció de Corporació, 
té precisament com a objectiu fer una millor gestió dels nostres recursos. 
Per altra banda, la nova àrea d’Energia i Mobilitat comença ja a donar els 
seus fruits, tant en els projectes d’energies renovables com en la transició 
cap a una mobilitat sostenible dins de la nostra empresa. També s’han 
fet grans avanços a l’àrea de Qualitat Urbana, com implantar la recollida 
porta a porta en els polígons i acabar la implantació del contenidor de 
recollida lateral per a la matèria orgànica. Les millores dels serveis de 
neteja, d’eliminació d’herbes i grafits són substancials i un dels principals 
reptes per a 2022. La gestió del cicle de l’aigua segueix avançant cap a la 
modernització, amb la implantació del sistema de control i de comptadors 
intel·ligents, la renovació de les xarxes i la millora de la qualitat de l’aigua. 
Des de l’àrea del Cicle de l’Aigua s’ha assumit també un dels principals 
reptes de l’empresa, la transformació digital, un camí iniciat en el 2021 i 
que marcarà el nostre treball en els pròxims anys. 

Mai abans en la història d’EMAYA s’havien gestionat tants projectes 
i de tanta envergadura: les obres del tanc de laminació i el col·lector 
interceptor, la col·laboració amb el Ministeri de Transició Ecològica en 
la tramitació de la nova depuradora, la separació d’aigües pluvials del 
polígons de Son Castelló, la renovació integral del sistema de sanejament 
de la Platja de Palma, els 18.500 metres de conduccions d’aigua potable i 
clavegueram renovats en el 2021... Un treball, en conjunt, que no s’acaba 
el 2021 i que marcarà un futur ple de nous reptes, entre els que destaca la 
nostra voluntat d’impulsar la col·laboració amb la ciutadania, sempre amb 
l’objectiu de complir amb la nostra missió de preservar el medi ambient, 
prestant el millor servei a la ciutadana, visitants, empreses i organismes 
oficials de Palma. 

Ramon Perpinyà Font
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Llegenda de segles:

• EE: Eix Estratègic

• OE: Objectiu Estratègic 

• EBITDA: Earnings Before Interest Taxes Depreciation and 

Amortization (indicador financiero)
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01. Sobre EMAYA

La nostra activitat

EMAYA és una empresa pública municipal de 
l’Ajuntament de Palma, que posseeix el 100% 
del seu capital social. A 31 de desembre de 
2021 comptava amb 1.384 persones treballado-
res en actiu d’una estructura de 1.525 places, 
que s’encarreguen de proveir a la ciutadania 
dels següents serveis públics: 

• Cicle Integral de l’Aigua: proveïment d’aigua 
potable, sanejament, depuració d’aigües 
residuals i reutilització dels subproductes 
d’aquests processos.

• Qualitat Urbana: recollida selectiva de re-
sidus i neteja viària, garantint la màxima 
qualitat i eficiència, dins d’un marc de sos-
tenibilitat. 

• Energia i Mobilitat: proveïment d’energia 
renovable per a satisfer tots els consums 
d’electricitat i gas de l’Ajuntament de Palma 
(desenvolupant les activitats de comercialit-
zació i generació), així com la dotació d’in-
fraestructures per a promoure la mobilitat 
sostenible (vehicle elèctric, biogàs, etc.). 

La nostra visió

Ser una empresa pública de referència en qua-
litat del servei, innovació i sostenibilitat en les 
nostres àrees d’activitat. 

La nostra missió

Preservar el medi ambient, prestant el millor ser-
vei a la ciutadania, als visitants, a les empreses i 
als organismes oficials de Palma, en les nostres 
àrees d’activitat:  

• Proveïment d’aigua potable, sanejament i 
depuració d’aigües residuals. 

• Neteja viària i recollida selectiva de residus.   

• Generació d’energia renovable per al pro-
veïment dels consums municipals, la co-
mercialització d’electricitat i gas, i la mobi-
litat sostenible.   

 
Per això, realitzam totes les nostres operacions 
posant el focus en la satisfacció dels usuaris i 
usuàries, i la cura del medi ambient, fent prevaler 
la seguretat de les persones i les instal·lacions, 
utilitzant les tecnologies més avançades i opti-
mitzant  els recursos públics. 

Els nostres valors

• Servei. Vocació de servei als nostres usua-
ris i usuàries. Interacció amigable i digital.  

• Integritat. En la gestió dels recursos pú-
blics.  

• Innovació. Optimització contínua dels pro-
cessos i ús de les tecnologies més avança-
des. 

• Sostenibilitat. Economia circular, protecció 
mediambiental, energia renovable, mobilitat 
sostenible. 

• Persones. Preocupació per les persones, 
tant per les del nostre principal actiu, la nos-
tra plantilla, com per les que són el nostre 
objectiu, les usuàries. 

“La societat té el seu domicili social al carrer de Joan Maragall, 3, de Palma.

Durant el 2021, a EMAYA hem captat 39 hm3, distribuït 34 hm3 i depurat 
30 hm3 d’aigua per a més de 95.000 clients, gestionat 2.777 km de 
conduccions d’aigua; recollit de forma selectiva més de 219.000 tones de 
residus i netejat 1.400 km de via pública; generat més de 8 milions de KWh 
d’electricitat a partir del biogàs produït a l’Estació de Depuració d’Aigües 
Residuals, també s’ha generat més de 360.000 KWh d’energia en dues 
plantes fotovoltaiques i s’han consumit 15.000 MWh/any de gas i 43 GWh/
any d’electricitat. 

Addicionalment a la prestació d’aquests serveis, hem fet els treballs 
d’enginyeria necessaris per al desenvolupament de noves xarxes, 
infraestructures mediambientals, instal·lacions del Cicle de l’Aigua, de 
generació d’energia, entre altres projectes. Les ventes netes associades a 
tota la nostra activitat ascendeixen a 90.124.855,08 euros el 2021. Pel que 
fa a les subvencions, s’han rebut 33.691.269,01 euros durant l’exercici 
2021. 
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La història d’EMAYA:

La història d’EMAYA com empresa municipal 
compta ja amb més de 75 anys d’història, des 
de la creació com SMAYA el 1943. Des de lla-
vors EMAYA ha anat creixent i adaptant-se per a 
poder respondre adequadament a les noves 
necessitats de la ciutadania, el que ha duit a 
l’ampliació del número d’instal·lacions que ope-
ra, així com l’apertura de noves àrees per a ofe-
rir nous serveis a la ciutat. Així, el 1973 EMAYA 
incorpora les tasques de recollida de residus 
urbans i de neteja a la seva activitat original 
de proveïment i depuració d’aigua. El 2020 
l’empresa crea una nova àrea d’Energia i Mo-
bilitat per adaptar-se al context actual impulsant 
la generació d’energia renovable i la mobilitat 
elèctrica. 

01. Sobre EMAYA

La nostra activitat
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A EMAYA desenvolupam les nostres activitats i 
prestam servei a l’illa de Mallorca, fonamentalment 
dintre del terme municipal de Palma on es troben 
tant la seu de la companyia y la gran majoria 
de les seves instal·lacions, així com els nostres 
clients: abonats/ades al servei d’aigua potable 
i  ciutadania de Palma, receptora del servei de 
neteja i recollida de residus sòlids urbans. 

També, en virtut de convenis firmats entre 
l’Ajuntament de Palma i els consistoris respectius, 
es subministra aigua a l’engròs als municipis de 
Bunyola, Alaró, Santa Maria, Binissalem i Calvià 
(en cas de necessitat). Així mateix, es presten 
serveis de depuració a una part dels termes 
municipals de Marratxí, Bunyola i Esporles.

EMAYA disposa a més de 55 estacions d’impulsió 
d’aigües residuals i 11 estacions d’aigua que 
distribueixen cap als dipòsits reguladors de Son 
Anglada i Son Tugores. 

Les nostres instal·lacions

1. Oficina central
C/ de Joan Maragall, 3 - 07006 - Palma

2. Edifici central Son Pacs
Son Pacs. Camí dels Reis, 400 - 07010 - Palma

3.ETAP Son Tugores
Camí dels Reis, 391 - 07010 - Palma

4. Àrea de Qualitat Urbana 
Son Pacs. Camí dels Reis, 400 - 07010 - Palma

01. Sobre EMAYA

On realitzam les nostres operacions? 

5. EDAR 1
Camí de Son Oliver, s/n. Sant Jordi - 07199 - Palma

6. EDAR 2
Camí Fondo, s/n - 07007 - Palma

7. Laboratori químic
Son Anglada. Ctra. de Puigpunyent, km. 5,3 - 07010
- Palma

8. Parc verd de Son Castelló
C. del Gremi de Sucrers i Candelers,32 - 07009 Palma

9. Parc verd de Sant Jordi
Disseminat Can Ds 8507, l’Aranjassa - 07199 – Palma

10. ETAP Lloseta
Camí d’Almadrà - 07360 - Lloseta

11. Cúber
07315, Illes Balears

12. Gorg Blau
07315, Illes Balears 

9
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Gerència

CorporacióCicle de l’Aigua
i Transformació

Digital

Qualitat
Urbana

Energia i 
Mobilitat

Estratègia i
Desenvolupament

Comunicació

Secretaria

RSC i 
Relacions 

Institucionals

Personal

Econòmic 
Financer

Serveis
Jurídics

Presidència

El sistema de governança s’assenta en els 
Estatuts Socials, norma aprovada per la Junta 
General, que representa l’expressió màxima de 
l’autonomia societària i que constitueix la font 
primària del seu ordenament intern. El govern i 
l’administració de la societat correspon a: 

a. La Junta General
b. El Consell d’Administració 
c. La Direcció o Gerència

El Ple de l’Ajuntament de Palma, constituït en 
Junta General de la societat, és l’òrgan sobirà 
de la mateixa i exerceix les funcions que la 
normativa mercantil d’aplicació li atribueix a la 
Junta General. 

La societat està regida i administrada per un 
Consell d’Administració, els membres del 
qual durant l’any 2021 han estat president, 
vicepresident i cinc vocals. Aquests càrrecs són 
nomenats pel Ple de l’Ajuntament de Palma. 
Des d’aquesta institució, i cercant l’alineació 
amb les polítiques de la societat en termes 
d’igualtat i no discriminació, es persegueix la 
paritat, la qual cosa es posa de manifest en la 
configuració actual de l’òrgan, constituït per 4 
homes i 3 dones. Pel que fa a la retribució dels 
integrants del Consell, cal destacar que el càrrec 
de conseller no és un càrrec remunerat, ja que 
així està previst en els estatuts socials. 

Pel que fa a la Direcció i Gerència, durant 
l’exercici 2021 s’ha produït l’amortització de 
dues direccions quedant 4 àrees operatives i 1 
àrea corporativa: 

01. Sobre EMAYA

Òrgans de govern i estructura corporativa 
• Operatives: Cicle de l’Aigua i Transformació 

Digital, Qualitat Urbana, Energia i Mobilitat, 
Estratègia i Desenvolupament. 

• Corporativa: Corporació. Engloba els 
serveis relatius a Recursos Humans, 
Economia i finances i Serveis Jurídics.

A continuació, es detalla l’estructura organitzativa de l’empresa d’acord amb el 
nou organigrama aprovat pel Consell d’Administració de 29 de novembre de 2021:
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Gestió de Qualitat 

El setembre de 2021 EMAYA va renovar el seu 
certificat de Sistema de Gestió de la Qualitat 
d’acord amb la Norma UNE-EN ISO 9001, 
demostrant el compromís amb la millora 
contínua i la satisfacció dels nostres clientes. 
Aquesta certificació reconeix l’esforç realitzat 
per l’empresa en el compliment d’uns requisits 
i expectatives cada dia més exigents. En aquest 
sentit, cal destacar que a la darrera auditoria 
externa realitzada no es va detectar cap no 
conformitat. 
L’abast de la certificació inclou tots els processos 
i activitats que es realitzen, exceptuant els de 
la nova àrea d’Energia i Mobilitat ,de recent 
creació, que s’intentarà certificar en les següents 
auditories: 

• Proveïment d’aigua per al consum públic 
(captació, tractament, aprofitament, potabi-
lització, dessalinització, distribució i submi-
nistrament), contractació, facturació i aten-
ció als abonats i abonades. 

• Clavegueram, incloent la captació, canalit-
zació, conducció, tractament, depuració, 
reutilització, eliminació, abocament d’ai-
gües residuals, contractació, facturació i 
atenció als abonats i abonades. 

• Recollida de residus sòlids urbans orgànics 
i inorgànics en totes les fases del procés 
i recollida domiciliaria d’estris, incloent la 
contractació, facturació i atenció als abo-
nats i abonades. 

• Neteja viària i de béns i instal·lacions muni-
cipals, incloent l’atenció a la ciutadania.

02. L’organització: EMAYA 2030

• Disseny i gestió de la construcció d’infraes-
tructures de gestió ambiental per a tracta-
ment d’aigües, neteja de la ciutat i recollida 
de residus sòlids urbans. 

A EMAYA disposam de la certificació ISO 9001 
des de l’any 1998, quan es varen certificar 
les primeres activitats. Des de llavors cada 
any es realitzen auditories internes i externes 
de qualitat, per avaluar el compliment dels 
requisits per una entitat independent, i utilitzar 
els resultats d’aquestes auditories per a millorar 
contínuament. 

Finalitzada la definició del Pla Estratègic 2030, 
el 2021 es varen revisar i actualitzar la Política 
de Qualitat i la Missió, Visió i Valors per adaptar-
les al nou context i a la nova estrategia de 
l’organització.
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Anàlisi de riscs
02. L’organització: EMAYA 2030

A EMAYA consideram que és fonamental establir 
sistemes que ens ajudin a anticipar desafiaments 
que puguin afectar a la provisió dels nostres 
serveis o a la seva qualitat, tant en el present 
com en el futur. Per això, comptam amb un 
sistema integral de riscs que compta amb totes 
les exigències establertes a la nova versió de la 
Norma ISO 9001:2015.

A nivell d’organització s’utilitza tant un DAFO, 
revisat com a mínim de manera anual per part 
de l’equip directiu, com una matriu de riscs. Tots 
els riscs i oportunitats pertinents per al propòsit 
de l’organització han estat contemplats en el Pla 
Estratègic 2030.

A nivell de procés s’utilitza una metodologia en 
la qual cada responsable de procés, determina 
i valora els riscs en funció dels paràmetres 
Freqüència, Gravetat i Detectabilitat, obtenint una 
variable denominada Índex Prioritat Risc (IPR) 
que serveix per a establir de manera objectiva 
una priorització a l’hora d’abordar els riscs i es de 
gran utilitat per avaluar l’eficàcia de les accions en 
les revisions posteriors. 

A nivell de procés el 2021 s’aborden 120 riscs, del 
total de 196 identificats en el nostre sistema de 
gestió, després d’haver mitigat les conseqüències 
o eliminat la font dels restants 76. S’analitzen amb 
especial detall els que han aparegut amb més 
freqüència, els que tenen l’IPR més elevat o els 
que han incrementat els seu valor respecte a la 
darrera avaluació. 
 

Fase 1

Identificar 
els riscs

Fase 3

Planificar 
accions

Fase 2

Analitzar i 
prioritzar 

Fase 4

Implementar 
les accions

Fase 5

Verificar 
eficàcia 
de les 

accions

Fase 6

Aprendre de 
l’experiència 

(millora 
contínua)

Per a cada risc es planifiquen i implementen accions per abordar-los, de manera que s’integren i implementen en els processos i 
s’avalua l’eficàcia de les mateixes. Les accions presses han de ser proporcionals a l’impacte potencial en els serveis, i poden incloure: 
evitar riscs, assumir riscs per a perseguir una oportunitat, eliminar la font del risc, canviar la probabilitat o les conseqüències, o mantenir 
el risc mitjançant decisions informades. 

Els rics amb el potencial d’afectar a nivell organització es poden agrupar en riscs estratègics, riscs operatius, riscs amb relació als grups 
d’interès i riscs jurídico-administratius. Tots ells es troben recollits a la matriu de riscs. 
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• Impactes de la pandèmia (teletreball, 
baixes, protocols canviants…).

• Falta de digitalització i adaptación 
tecnològica.

• Demora administrativa en els processos 
de contractació i en la legalització 
d’instal·lacions.

• Creixents restriccions i exigències 
normatives.

• Encariment inputs bàsics per a l'activitat.
• Envelliment de la plantilla.

• Canvis en l’estratègia/direcció per canvis 
en la legislatura. 

• Resistència al canvi. 
• Falta de col·laboració ciutadana i 

incivisme (pintades, brutícia, falta de 
reciclatge, ...).

• Efectes del canvi climàtic (inundacions, 
sequeres,...). 

• Politització de la imatge d’EMAYA

• Falta d’autonomia en les decisions 
empresarials (donada la naturalesa 
pública).

• Velocitat de canvi a l’entorn (VUCA).

• Falta de transversalitat en els processos.
• Gestió del talent i accés a personal 

qualificat. 
• Percepció negativa de la ciutadania dels 

serveis presetats.

• Obsolescència d’infraestructures i flota.
• Ciberseguretat i protecció de dades.
• Creixent pressió i deterior de les fonts de 

subministrament.  

• Pressió demogràfica: augment de la 
població i estacionalitat. 

Impacto

Baix Mitjà Alt
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02. L’organització: EMAYA 2030

Anàlisi de riscs
Matriu de riscs
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Riscs estratègics 

EMAYA, és una empresa pública de l’Ajunta-
ment de Palma i per tant és susceptible de veu-
re’s afectada per canvis de govern i/o d’estratè-
gia a l’anomenada institució. El 2021 s’aprova 
l’Estratègia EMAYA 2030 que es constitueix 
com a full de ruta a seguir per l’empresa pú-
blica en els pròxims 9 anys, independentment 
de possibles canvis a l’Ajuntament. En aquest 
sentit cal destacar que, si bé EMAYA s’alinea 
amb la visió de ciutat a llarg termini, ja que 
aquesta visió es compartida entre l’empresa i el 
consistori, opera amb alta autonomia respec-
te a l’Ajuntament, no veient condicionada ni la 
seva estratègia ni altres decisions empresarials 
per intromissions de cap tipus. 

Així mateix, en els darrers anys s’ha identificat 
una creixent velocitat de canvi a l’entorn, el que 
demanda una alta capacitat d’adaptació per 
part de l’organització i dels seus integrants. No 
obstant això, en un anàlisi intern realitzat durant 
2021 es detecta certa resistència al canvi atri-
buïble en part a l’antiguitat per una part signifi-
cativa de la plantilla i l’envelliment de la mateixa, 
juntament a la insuficient aposta de l’empresa 
per la digitalització i la formació en competèn-
cies del segle XXI en anys previs. Per a revertir 
aquesta situació, EMAYA dedica un dels seus 
cinc eixos estratègics a la innovació i a la trans-
formació digital, garantint que es dona a aquesta 
qüestió l’atenció i recursos que mereix. El 2021, 
ja s’ha traçat el Pla de Transformació Digital, de 
caràcter transversal a l’organització i implemen-
tació la qual començarà el 2022. 

 
Com a tercer fenomen amb potencial de com-
prometre l’acompliment global de l’empresa en 
el futur trobam el canvi climàtic i els seus im-
pactes en forma de sequeres, inundacions o 
catàstrofes naturals d’altra naturalesa amb im-
pacte en els recursos que gestiona EMAYA o 
en les seves infraestructures. A això es suma la 
creixent pressió demogràfica ja que es preveu 
un augment de població a l’illa en els pròxims 
anys. Per anticipar-se a aquests riscs, a EMA-
YA estam treballant en plans ambiciosos de 
mitigació i adaptació al canvi climàtic que donin 
desenvolupament als objectius estratègics que 
contempla l’Estratègia 2030 en aquests àmbits. 
Entre ells cal destacar el Pla d’energies renova-
bles i el Pla de garantia de subministrament. 

Riscs operatius 

Un dels majors riscs operatius als que s’enfronta 
EMAYA és l’obsolescència de les infraestructu-
res. No comptar amb instal·lacions i xarxes mo-
dernes en perfecte estat dificulta la gestió efi-
cient del recurs natural, podent perjudicar tant la 
qualitat del servei prestat com el medi ambient. 
Per això, a EMAYA seguim avançant en la im-
plementació del Pla de renovació de xarxes de 
sanejament i aigua potable, així com invertim en 
noves instal·lacions tals com una nova planta de 
depuració (EDAR II) i un emissari submarí que 
permetran una millor depuració i gestió de les 
aigües residuals. 
 
Conscients dels riscs que suposa la falta de 
modernització pel que fa a les tecnologies i a 

l’organització del treball, a EMAYA treballam no només en la construcció i reno-
vació d’infraestructures, sinó també cercant incorporar avanços que permetin el 
telecontrol de les instal·lacions i l’automatització d’aquelles tasques de menor 
valor afegit o major perillositat per als treballadors i treballadores, al temps que es 
persegueix una major transversalitat en els processos per a augmentar l’agilitat i 
eficiència dels mateixos. 

Dins dels riscs operatius que s’han seguit materialitzant en el 2021 es troba la 
pandèmia per la Covid-19. L’empresa s’ha enfrontat a un segon any atípic que ha 
causat múltiples impactes en l’organització, si bé en la seva majoria de caràcter 
lleu. EMAYA s’ha hagut d’adaptar a les normatives i protocols canviants per a 
minimitzar l’impacte de les mesures preventives o de les baixes en la plantilla en 
la provisió dels seus serveis, especialment pel que fa a Qualitat Urbana – neteja i 
recollida de residus-, treballs amb una alta dependència de la presencialitat. Així, 
l’empresa ha adoptat fórmules com els torns i grups “bombolla” a les àrees que re-
quereixen treball presencial i impulsant el teletreball i altres mesures de salut laboral 
en el cas d’àrees amb major incidència de treball d’oficina. Per a evitar la confusió 
que generen les directrius canviants, l’empresa ha establert un protocol flexible 
que suposa una guia d’actuació clara i estable en el temps que adapta les accions 
preventives en les diferents àrees a la taxa de contagis registrada en el territori. Tot 
això es realitza baix la coordinació del departament de Vigilància de la Salut. 

02. L’organització: EMAYA 2030

Anàlisi de riscs
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Anàlisi de riscs

Per altra banda, es troba el risc palpable de 
l’envelliment de la plantilla i la necessitat de re-
lleu generacional donada la intensitat del tre-
ball físic de gran part de les posicions. L’enve-
lliment de la plantilla, lent però progressiu, és 
un dels grans problemes que afrontam com a 
organització donada la seva traducció en ma-
jor absentisme i major risc d’accidents laborals: 
Les taxes de reposició d’efectius es limiten al 
personal que ha sortit definitivament de l’em-
presa a l’exercici anterior, pel que el ritme al 
que es pot renovar la plantilla és limitat. A l’any 
2021, l’edat mitjana de la plantilla es situa en 
els 47,81 anys. 

En darrer lloc, un altre dels riscs que manté la 
seva vigència són els ciberatacs. La creixent 
digitalització de l’empresa fa que cada vega-
da més processos puguin veure’s afectats per 
atacs cibernètics que comprometen la provisió 
de serveis de primera necessitat o la confiden-
cialitat d’informació de caràcter sensible. A 
EMAYA som conscients de la nostra gran res-
ponsabilitat en la gestió d’aquest risc i per això 
durant el 2021 es va començar la col·laboració 
amb una assistència tècnica per a identificar i 
reduir les seves vulnerabilitats en aquest sentit. 
Durant el 2022 i els anys subsegüents es se-
guirà donant desenvolupament al Pla de con-
trol de la vulnerabilitat de forma que l’empresa 
estigui en adaptació constant per a prevenir 
les noves amenaces que puguin aparèixer en 
aquest camp. 

02. L’organització: EMAYA 2030
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Anàlisi de riscs 
02. L’organització: EMAYA 2030

Riscs en la relació amb els grups 
d’interès

La distància entre la qualitat certificada dels 
serveis oferts per EMAYA segons estàndards 
externs de referència i la percepció de la 
ciutadania dels mateixos es considera un risc. 
Això és així donat que dificulta la col·laboració 
amb els grups d’interès en l’assoliment 
d’objectius empresarials amb alt impacte 
mediambiental, tals com l’augment del consum 
d’aigua del grifó o el reciclatge. En ocasions 
aquesta percepció negativa del servei es 
remunta a episodis ocorreguts llarg temps enrere 
que romanen en el record col·lectiu a pesar de 
l’esforç realitzat per EMAYA en els darrers anys 
i les millores aconseguides en camps com la 
qualitat de l’aigua potable. En aquest sentit, la 
visió d’EMAYA com una empresa polititzada és 
una realitat que també perdura en un sector de 
la ciutadania contribuint a generar desconfiança 
en la bona gestió de l’empresa i en la seva 
vocació de servei. Per aconseguir desterrar els 
falsos mites que encara calen entre la població 
de Palma sobre l’activitat d’EMAYA, l’empresa, 
a més de mantenir i ampliar el control rigorós 
per a l’excel·lència en la gestió, va dissenyar 
el 2021 un programa ambiciós d’accions de 
transparència i apertura als grups d’interès, ja en 
execució. 

Així mateix, altres tasques d’EMAYA com la 
neteja de la ciutat o la gestió de residus es 
veuen altament afectades pels comportaments 
incívics que es tradueixen en el desús dels 
contenidors de fems i papereres o en grafits 
en llocs indeguts. L’empresa vol augmentar la 

conscienciació i la col·laboració de la ciutadania 
de Palma amb l’objectiu d’incentivar conductes 
que beneficiïn la convivència i la sostenibilitat. 
Per això, el 2021 s’han realitzat campanyes 
informatives per tota la ciutat i s’han posat en 
marxa iniciatives d’incentiu de bones pràctiques 
com el programa de bonificació de la reducció 
del consum, entre altres. 

Riscs jurídico–administratius 

l’activitat de les diferents àrees i processos 
d’EMAYA és un risc que genera impactes de 
difícil previsió en l’organització. L’entrada en 
vigor de noves normes obliga a reordenar 
prioritats i a fer front a noves exigències cada 
vegada de forma més freqüent, generant 
sovint tensions entre operativitat i compliment 
normatiu. Un exemple d’això és la Llei 
20/2021 publicada el 28 de desembre de 
2021 de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat en l’ocupació pública. Si bé, 
EMAYA continua demostrant la seva capacitat 
d’adaptar-se als nous escenaris normatius. 
Per això compta amb tot un equip de suport 
en quant a serveis jurídics, a més d’equips 
responsables de garantir l’estricte compliment 
de la legislació que és d’aplicació en cada una 
de les àrees i processos. 

La demora en els processos de contractació 
de proveïdors també presenta un risc amb 
un impacte significatiu en els treballs que 
desenvolupa l’empresa. EMAYA ha reduït 
considerablement els temps en els que el 
Departament de Contractació presenta el 
concurs públic. No obstant això, la contractació 

requereix d’una sèrie de burocràcies, autoritzacions i controls realitzats per 
tercers en els temps dels quals EMAYA té escassa capacitat d’influir. En aquest 
sentit, es té una actitud de col·laboració i proactivitat en la cerca d’innovacions 
i alternatives que, mantenint totes les garanties, augmenten l’agilitat dels 
processos administratius. 
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Anàlisi de materialitat 

A EMAYA consideram fonamental crear i 
mantenir relacions basades en la confiança 
i en la transparència amb els nostres grups 
d’interès. Amb aquest objectiu els identificam i 
establim canals de comunicació entre ells que 
ens permetin conèixer les seves necessitats 
i expectatives per a poder adaptar-nos a les 
mateixes. 

Així, en el darrer any hem volgut avançar en 
l’estudi de materialitat incorporant l’opinió dels 
nostres grups d’interès per a conèixer quins són 
els temes als que atorguen major rellevància. 

L’anàlisi de materialitat s’ha duit a terme d’acord 
a les següents fases: 

FASE I 
Identificació dels temes materials

• Identificació d’una llista de temes poten-
cialment rellevants per l’activitat d’EMAYA 
i per als seus grups d’interès a través de 
l’anàlisi de vàries fonts d’informació inter-
nes i externes. 

• Validació interna dels temes materials iden-
tificats. 

FASE II 
Consulta sobre la rellevància dels temes materials identificats   

• Consulta a grups d’interès: la consulta s’ha realitzat mitjançant una enquesta 
en línia en la que s’han aconseguit 283 respostes provinents de la plantilla, 
persones abonades al servei d’aigua, ciutadania, Ajuntament de Palma, 
mitjans de comunicació i proveïdors. A pesar de que l’enquesta també estava 
dirigida a turistes, s’ha obviat aquest grup en els resultats ja que al ser un 
grup d’interès inclòs el 2021 no es disposa encara de canals de comunicació 
consolidats que permetin una mostra suficient. En estudis de materialitat 
futurs es cercarà la forma de solucionar aquest punt, així com s’establiran 
formats de participació complementaris que segueixin enriquint l’anàlisi.  

• Consulta a l’equip directiu d’EMAYA: la priorització de temes materials 
interna es va realitzar mitjançant sessions de treball amb Gerència i amb les 
direccions d’àrea. Els resultats de les sessions es complementaren amb un 
formulari en línia anònim en el que tant llocs directius com altres càrrecs amb 
una visió global de l’empresa prioritzaren els temes des del punt de vista de 
l’organització. 

FASE III  
Presentació de la matriu de materialitat  

• Consolidació dels resultats obtinguts en la fase II. Donat que en la consulta 
a grups d’interès la mostra no és de caràcter probabilístic, en aquest punt 
es realitzen els ajustaments estadístics necessaris per a evitar que els resul-
tats presentin biaixos cap a interessos dels grups amb major participació a 
l’enquesta. 

• Elaboració de la matriu de materialitat. Es realitza l’encreuament entre la 
priorització ajustada de temes materials realitzada pels grups d’interès i la 
priorització d’EMAYA. 

• Anàlisi i presentació dels resultats obtinguts. 

02. L’organització: EMAYA 2030
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1. Qualitat de l’aigua potable
2. Subministrament d’aigua potable sense interrupcions 
3. Inversions en manteniment  i millora d’infraestructures
4. Neteja de la ciutat 
5. Recollida de residus sòlids urbans
6. Contaminació acústica i olfactiva 
7. Atenció a la ciutadania i gestió de les demandes 

Molt alta

G
ru

p
s 

d
’in

te
rè

s

Alta

Mitjana

Valoració interna EMAYA

La ciutat i la ciutadania 

Medi ambient i transició ecològica 

Innovació i transformació digital

Optimització dels recursos públics 

Anàlisi de materialitat 
Temes materials per Eix Estratègic*

8. Adaptació al canvi climàtic
9. Eficiència energètica i energies renovables
10. Mobilitat elèctrica
11. Generació d’energia renovable per al consum municipal 
12. Comercialització d’electricitat i gas 
13. Control dels abocaments a la mar  
14. Protecció de la biodiversitat 
15. Qualitat ambiental de l’aire i les aigües 
16. Sostenibilitat dels recursos naturals
17. Gestió dels residus i economia circular 

18. Transformació digital

19. Gestió econòmica responsable
20. Desenvolupament sostenible i ús conscient dels recursos  
21. Seguretat i benestar laboral de la plantilla
22. Igualtat, mèrit, capacitat i transparència en la selecció de personal 
23. Gestió del talent i professionalització de la plantilla 
24. Bon govern i transparència 
25. Corrupció i suborn
26. Contribució al desenvolupament econòmic local 
27. Contractació pública responsable social i mediambiental 

*L’Eix Estratègic 5 s’aborda a l’informe però no té un tema material associat

02. L’organització: EMAYA 2030

Matriu de materialitat
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02. L’organització: EMAYA 2030

Anàlisi de materialitat 

El 2021, EMAYA ha seguit treballant en el desenvolupament de la seva estratègia empresarial 2030, en la que renova la seva visió, missió i valors al temps que vincula la seva activitat al 
compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Aquesta estratègia ha comptat amb la participació de totes les àrees i s’ha liderat des de la Gerència, essent aprovada 
pel Consell d’Administració a l’abril de 2021. Aquest nou full de ruta, així com les actuacions que d’ella es deriven, incorpora tant els resultats de l’anàlisi de riscs com els de la materialitat.

EMAYA 2030: El nostre compromís amb el desenvolupament sostenible:

L’Estratègia EMAYA 2030 constitueix un full de ruta 100% alineat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) que guia a l’organització en la consecució de 27 objectius 
distribuïts en un mapa estratègic que consta de 5 eixos i de 12 línies estratègiques. 

Mapa Estratègic EMAYA
EE1. LA CIUTAT I LA

CIUTADANIA

LE1. CICLE DE L’AIGUA LE5. TRANSICIÓ ECOLÒGICA LE8. CANVI CULTURAL LE10. COMPTE DE 
RESULTATS I FINANÇAMENT 

SOSTENIBLES

LE12. EMAYA ÍNTEGRA, 
SOSTENIBLE I INNOVADORA

EE2. MEDI AMBIENT I
TRANSICIÓ ECOLÒGICA

EE3. INNOVACIÓ I 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL

EE4. OPTIMITZACIÓ DELS 
RECURSOS PÚBLICS EE5. IMATGE D’EMAYA

LE1. CICLE DE L’AIGUA

OE1. Millorar la qualitat de l’aigua
OE2. Garantir el subministrament 

d’aigua
OE3. Renovar les infraestructures 

d’aigua potable i de 
sanejament

OE4. Augmentar el consum 
d’aigua del grifó

OE5. Millorar el Servei de Neteja
OE6. Millorar el Servei de 

Recollida de Residus

OE7. Dotar de punts de recàrrega 
de vehicle elèctric la ciutat

LE3. MOBILITAT SOSTENIBLE

OE8. Millorar l’experiència de la 
persona usuària en tots els 
serveis prestats

LE4. EXPERIÈNCIA DE 
PERSONA USUÀRIA

LE2. NETEJA I RECOLLIDA

OE14.  Fomentar la reducció de 
residus

OE15.  Augmentar la proporció de 
material recuperat

OE16.  Fomentar la valorització de 
residus

OE9.    Abastir d’energia renovable 
la ciutat de Palma

OE10.  Promoure la mobilitat 
elèctrica

OE11.  Promoure l’ús de 
combustibles alternatius

OE12.  Reduir pèrdues en el 
sistema

OE13.  Reduir els abocaments       
al medi

LE7. ECONOMIA CIRCULAR

LE6. PRESERVACIÓ DEL 
MEDI AMBIENT OE23.  Augmentar el benestar 

dels treballadors i 
treballadores

OE24.  Assegurar la igualtat de 
gènere i evitar qualsevol 
forma de discriminació

OE25.  Potenciar el talent
OE26.  Garantir la transparència i 

bon govern

OE21. Millorar l’EBITDA
OE22. Optimitzar el finançament

LE11. EXCEL·LÈNCIA EN 
L’ORGANITZACIÓ

OE17. Promoure la cultura de la 
innovació i transformació 
digital dins l’organització

OE27. Millorar la percepció 
d’EMAYA per part dels 
grups d’interès 
mitjançant la visibilització 
del compromís empresa-
rial amb la transparència 
i la vocació del servei 
públicOE18.  Millorar l’eficiència 

mitjançant l’aprofitament 
de les noves tecnologies

OE19.  Implantar el govern de la 
dada

OE20.  Optimitzar l’automatització 
i el telecomandament de 
les instal·lacions i serveis

LE9. INNOVACIÓ, TECNOLOGIA 
I DIGITALITZACIÓ
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Anàlisi de materialitat 

Seguiment del compliment de l’estratègia 

L’auditoria de qualitat vinculada a la Norma ISO 9001 ha destacat els ambiciosos objectius recollits en el Pla Estratègic 2030. EMAYA, conscient del repte que suposen, així com de 
que és factible aconseguir-los, treballa per a fer que es converteixin en una realitat en l’horitzó establert. Per això, és imprescindible conèixer com s’avança en el compliment d’aquests 
objectius estratègics per la qual cosa el mapa estratègic s’acompanya d’un sistema de 95 indicadors que permeten que la companyia monitoritzi i reporti adequadament la seva evolució 
en la consecució de l’estratègia. 

*A la data d’elaboració de l’informe no es disposa del total dels valors dels indicadors estratègics actualitzats per a 2021. 

02. L’organització: EMAYA 2030
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OE21 Millorar l’EBITDA
OE22 Optimitzar el �nançament
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OE23  Augmentar el benestar dels treballadors i 
treballadores
OE24  Assegurar la igualtat de gènere i evitar qualsevol 
forma de discriminació
OE25  Potenciar el talent
OE26  Garantir la transparència i bon govern
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OE27 Millorar la percepció mitjançant la 
visibilització del compromís amb la 
transparència i la vocació del servei públic
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Alineació de l’estratègia empresarial amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

L’alineació dels ODS amb l’estratègia es realitza des d’una doble perspectiva: global i específica de cada objectiu estratègic. 

Alineació específica de cada objectiu estratègic (OE) amb els ODS. Es pot 
consultar el detall per als 27 OEs en el document Definició d’eixos, línies i 
objectius estratègics.

Alineació global de l’estratègia EMAYA 2030 amb els ODS:

02. L’organització: EMAYA 2030

Anàlisi de materialitat 

Cicle de l’Aigua
Proveïment d’aigua potable, sanejament 

i depuració d’aigües residuals.

Qualitat Urbana
Neteja viària i recollida 

selectiva de residus.

Energia
Generació d’energia renovable per al 
proveïment dels consums municipals, 
la comercialització d’electricitat i gas, 

i la mobilitat sostenible.

Altres ODS prioritaris per a EMAYA són:

Objectiu orientat a consolidar un sistema de recollida de residus eficient, que 
maximitza la quantitat de materials recuperats i que funciona causant la menor 
pertorbació en la vida urbana de Palma. 

Actuacions

1. Pla director de recollida de residus

2. Pla de neteja i manteniment de contenidors

3. Pla de parcs verds

4. Pla de reducció de la contaminació acústica, lumínica i olfactiva

Vinculació amb l’Agenda 2030

11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans 
 siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles. 

12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 

OE06.
Millorar el Servei 
de Recollida de 
Residus
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03. Temes materials per Eix Estratègic
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Eix Estratègic 1
La ciutat i la ciutadania 
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EE1. 
La ciutat i la ciutadania

EE1

EE1. La ciutat i la ciutadania

LE1. Cicle de l’Aigua

LE2. Neteja i Recollida

LE3. Mobilitat sostenible

LE4. Experiència de persona usuària

EE2

EE2

 
Llista de temes materials relacionats a l’EE.  Emmarcació de l’Eix Estratègic 

dins d’EMAYA 2030

OE1. Millorar la qualitat de l’aigua

OE2. Garantir el subministrament d’aigua

OE3. Renovar les infraestructures d’aigua potable i de sanejament

OE4. Augmentar el consum d’aigua del grifó

OE5. Millorar el Servei de Neteja

OE6. Millorar el Servei de Recollida de Residus.

OE7. Dotar de punts de recàrrega de vehicle elèctric la ciutat

OE8. Millorar l’experiència de la persona usuària en tots els serveis prestats

EE3
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Per què és un tema 
material?

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?  

Com s’avalua?  

L’aigua potable de Palma té un sabor característic 
que es deu en part a la duresa o alta concentració 
de minerals que presenten els recursos hídrics 
de l’illa. Aquesta i altres característiques 
organolèptiques de l’aigua potable subministrada, 
així com la falta d’informació, fan que una part de la 
ciutadania prefereixi consumir aigua embotellada 
a consumir aigua del grifó, causant un impacte 
mediambiental degut a la utilització d’envasos 
evitables, així com a les emissions associades 
a la producció i distribució. L’aigua embotellada 
resulta a més a més menys assequible, per la 
qual cosa consumir aigua del grifó té també un 
impacte econòmic positiu a la renta de les llars i 
establiments. Per a EMAYA és fonamental canviar 
aquesta tendència de consum per a millorar 
l’impacte social i mediambiental que ocasiona 
l’abastiment d’aigua potable. 

A EMAYA volem que la millora de la qualitat 
de l’aigua potable segueixi guiant el nostre 
treball en els pròxims anys. Per això el primer 
objectiu del Pla Estratègic EMAYA 2030, 
Millorar la qualitat de l’aigua, fa referència a 
aquesta qüestió. Per donar-li compliment, el 
2021 vàrem elaborar i començar a executar el 
Pla de millora de la qualitat de l’aigua potable 
en el que especificam els recursos i projectes 
necessaris a desenvolupar per a poder oferir 
aigua de mineralització dèbil els 365 dies de 
l’any i subministrar així aigua amb millor sabor i 
propietats òptimes. 

1. Pla de millora de la qualitat de l’aigua 
potable (MD 365).

OE1 OE4

EE1

EE1. La ciutat i la ciutadania 

1. Qualitat de l’aigua potable

Indicadors 2020 2021
Meta 
2030

Indicador 
estratègic

Compliment de les mostres del sistema d’aigua potable 97% 99.94% 97%

Cloració mitjana a la sortida dels dipòsits de capçalera (ppm) 0,65 0,61 0,45

Compliment de les mostres a la sortida dels dipòsits reguladors amb mineralització dèbil 80% 91% 100%

 
Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 
2030* 

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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El 2021 hem mantingut la garantia sanitària de l’aigua potable havent registrat un 
99,94% de les mostres realitzades conforme a la normativa, la qual cosa segueix 
confirmant que l’aigua del grifó de Palma és totalment adequada per a beure i cuinar 
i no suposa cap risc per la salut. 

A més, s’ha reduït la quantitat de clor necessària per a garantir la seva potabilitat 
gràcies a innovacions en els mètodes de tractament usats, havent pràcticament 
complit el 2021 l’objectiu de reducció de clor que ens vàrem marcar per al 2023. Pel 
que fa als avanços cap al subministrament d’aigua de mineralització dèbil, el 2021 
hem complit ja amb l’objectiu que ens vàrem marcar per al 2025, presentant a dia 
d’avui aquesta característica un 90% de l’aigua analitzada. 

EE1. La ciutat i la ciutadania 

Compliment normatiu: 

L’aigua del grifó de Palma compleix amb totes les exigències sanitàries. Els laboratoris 
d’EMAYA realitzen els controls de qualitat de l’aigua potable establerts per la normativa, 
així com controls extraordinaris de caràcter voluntari per a donar la màxima garantia als 
consumidors i consumidores. Per a tenir un coneixement adequat i constant de les propietats 
de l’aigua, es realitzen - tant mitjançant sensors com mitjançant presa de mostres – controls 
en diferents punts del procés de captació, tractament i distribució. D’aquesta forma podem 
detectar canvis en les propietats de l’aigua i garantir que arriba en condicions òptimes a 
qualsevol punt de la xarxa de subministrament. 

Es controlen i analitzen les següents instal·lacions relatives a aigua potable:

1. Centres de captació.
2. Estacions de Tractament d’Aigua Potable.
3. Dipòsits de capçalera.
4. Dipòstis reguladors.
5. Gestors d’entrega.
6. Subministrament a altres gestores, pobles.
7. Xarxa de distribció.

Donada la importància de que tots els controls i anàlisis realitzats al nostre laboratori presenten la major fiabilitat, aquests es realitzen conforme a l’estipulat en les normes ISO 9001:2015, relativa a la 
gestió de qualitat, i en la ISO 17025, relativa als requisits generals per a la competència dels laboratoris d’assaig i calibratge.

1. Qualitat de l’aigua potable

Control aigua subministrada 
segons normativa

Control aigua subministrada anàlisi organolèptics 

Control aigua subministrada análisis microbiològics 

Control aigua anàlisis físico-químics

Control Aigua

Núm. determinacions Incompliments Compliments %Compliments

Període 2021

11.721 5 11.716 99,96%

Núm. determinacions Incompliments Compliments %Compliments
19.310 13 19.297 99,93%

Núm. determinacions Incompliments Compliments %Compliments
34.912 24 34.888 99,93%

Núm. determinacions Incompliments Compliments %Compliments
65.943 42 65.901 99,936%
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EE1. La ciutat i la ciutadania 

Quines mesures s’han posat en marxa per a augmentar la qualitat i el consum d’aigua del grifó? 

El pla de millora de la qualitat de l’aigua potable (MD 365)
 
Els esforços realitzats en el marc d’aquest pla fan que, a pesar de la duresa dels recursos hídrics de la zona, propietat vinculada al terreny calcari present a les Illes Balears, es 
garanteixen nivells de mineralització adequats i s’ofereixi aigua amb característiques organolèptiques cada vegada millors. 

Per això serà clau la nova planta d’ultrafiltració de Son Tugores, que permetrà osmotitzar l’aigua de les fonts reduint les sals dissoltes i millorar per tant l’aigua resultant disminuint 
la seva duresa. 

1. Qualitat de l’aigua potable

La Serra de Tramuntana:

EMAYA canalitza l’aigua des de dos embassaments 
situats a la Serra de Tramuntana: Gorg Blau i Cúber. 
Ambdós estan localitzats en una mateixa vall que separa 
les dues cotes més altes de Mallorca: el Puig Major i el 
Puig de Massanella. Es nodreixen tant de les aigües del 
desgel com de vessament, drenades naturalment pel 
torrent del Gorg Blau i pel torrent d’Almadrà. 
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EE1. La ciutat i la ciutadania 

Campanya d’informació sobre la qualitat de l’aigua

Per això, no només fa falta millorar la qualitat gustativa de l’aigua, 
si no sobre tot informar a la ciutadania de que l’aigua del grifó de 
Palma té en l’actualitat tanta o més qualitat que l’aigua embotellada, 
podent així desterrar falses creences sobre la potabilitat de l’aigua 
de la ciutat. En aquesta línia es realitzen tres tipus d’accions 
complementàries a la millora de les propietats de l’aigua: 

•    Consulta de propietats de l’aigua casa a casa

S’ha creat una secció al nostre web (qualitat de l’aigua) que 
permet consultar les dades referents a les propietats de l’aigua 
(clor, mineralització i altres paràmetres) que arriba a cada llar o 
negoci de Palma. Això és possible gràcies a la sensorització de 
la xarxa que ens permet conèixer en temps real les condicions 
de l’aigua en nombrosos punts de la distribució.

•   Instal·lar fonts a la via pública

S’han instal·lat 33 fonts a la via pública durant 2021 i està prevista 
la instal·lació de 30 fonts més el 2022. D’aquesta manera, la 
ciutadania pot comprovar la bona qualitat de l’aigua de la xarxa 
a fonts col·locades als carrers i places de Palma; que ofereixen 
aigua potable de la xarxa, filtrada amb un sistema similar als 
domèstics, que redueix el gust a clor. El 2021 s’han consumit 
467 m3 de les noves fonts instal·lades i 839 m3 d’aquelles 
instal·lades en anys previs. 

•    Realitzar campanyes per a promoure el consum

Durant 2021 s’ha posat en marxa un estudi basat en enquestes 
a la ciutadania, així com tasts a cegues per a conèixer i influir en 
la percepció sobre l’aigua del grifó. 

1. Qualitat de l’aigua potable 
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització? 

Com s’avalua?

Entre les obligacions d’EMAYA com entitat 
subministradora d’aigua està el mantenir la 
regularitat del subministrament. Si bé, les 
operacions de manteniment, reparació i millora 
de les xarxes i instal·lacions requereixen de la 
suspensió temporal del servei, la qual cosa 
suposa un perjudici dels nostres clients en el 
curt  termini. Per això, EMAYA cerca seguir 
garantint les labors de manteniment, reparació 
i millora al temps que minimitza  els impactes 
negatius que aquestes causen en el servei.

La minimització de les interrupcions 
de subministrament es contempla en 
dos Objectius Estratègics (OE). Per una 
part, l’OE2 fa referència a la garantia del 
subministrament d’aigua, dintre del qual 
es contempla el Pla de sectorització. Per 
altra part, l’OE8, Millorar l’experiència de la 
persona usuària en tots els serveis, també 
requereix de millores en la gestió dels talls 
de subministrament per a veure’s totalment 
aconseguit.  

1. Pla de garantia de subministrament.
2. Pla de sectorització.
3. Pla de bonificació de reduccions de 

consum. 

OE8OE2

EE1

EE1. La ciutat i la ciutadania 

2. Subministrament d’aigua potable sense interrupcions 

Indicadors 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratègic

Interrupcions no planificades de 12 o més hores en el subministrament d’aigua a clients - 9 -

Interrupcions subministrament (Qs14 - Indicador IWA) 0.06 0.19 0.06

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 
2030*

A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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EE1. La ciutat i la ciutadania 

Freqüència i volum d’interrupcions en el 
subministrament 

Segons els criteris internacionals de l’IWA, per 
interrupció del servei, s’entenen les interrupcions 
en el subministrament d’aigua a clientes no 
planificades o no notificades, amb una durada 
de més de 12 hores. El 2021, s’han produït 9 
interrupcions del subministrament superiors a 12 
hores, sent 1.215 els tancaments de qualsevol 
durada. 

Per què es poden donar interrupcions 
temporals de subministrament? 

Està prevista la suspensió temporal del servei 
per al temps imprescindible per a procedir a 
operacions de manteniment, reparació o millora 
de les xarxes i instal·lacions a càrrec de l’entitat 
subministradora. 

Les canonades que constitueixen la xarxa de 
subministrament d’aigua estan pressuritzades. 
Això fa que la totalitat de les operacions de 
manteniment correctiu, i una part important de 
les accions de manteniment preventiu sobre les 
canonades, precisin del tancament del sector 
i del seu posterior buidat d’aigua, per a poder 
efectuar els treballs. 

Dintre del manteniment correctiu hi ha les 
reparacions de rompudes provocades per l’acció 
de tercers en les obres que es desenvolupen a la 
ciutat. Aquestes han augmentat el 2021 pel que 
fa a 2020 al recuperar-se l’activitat normal de les 
empreses que han iniciat nombrosos projectes 
d’obres relatives a vàries administracions.  

Molts dels projectes iniciats el 2021 han estat 
de fet promoguts per EMAYA, com és el cas de 
la renovació d’infraestructures d’aigua potable 
i clavegueram, que ha originat inevitablement 
rompudes fortuïtes, reparació la qual no podia 
programar-se al haver de restablir el servei a 
l’abonat amb urgència. 

Quines mesures s’han posat en marxa per a 
reduir l’impacte de les interrupcions?

• Encara que la major part dels tancaments 
temporals de subministrament són 
inevitables, el 2021 s’han implementat una 
sèrie d’iniciatives per a reduir el seu impacte:

• Aplicació de tècniques i maquinària que permetin realitzar operacions amb les 
xarxes pressuritzades. Un exemple d’això es troba en les noves connexions 
de servei que es realitzen amb maquinària de pressa de càrrega, aconseguint 
reduir el nombre d’afectats pels tancaments. 

• Creació de microsectors d’aproximadament uns 1.500 metres de longitud de 
xarxa en el marc del Pla de sectorització, aconseguint que el tancament d’un 
sector afecti a un nombre més reduït de persones. 

• Coordinació entre els responsables de les distintes brigades operatives que 
precisen realitzar tancaments de sectors per a simultanejar vàries actuacions 
no urgents en un mateix tall de subministrament. El desenvolupament del pla 
de transformació digital contempla l’ús de software intel·ligents que simplifiquin 
la coordinació en les actuacions dels distints equips i anticipi alarmes en cas 
de conflicte en la programació dels treballs. 

¿Cómo se comunican las interrupciones de suministro a las personas 

2. Subministrament d’aigua potable sense interrupcions



2021 Memòria de Sostenibilitat 

31

EE1. La ciutat i la ciutadania 

2. Subministrament d’aigua potable sense interrupcions

• Missatges per SMS a tos els abonats i 
abonades que han facilitat el seu telèfon 
mòbil a EMAYA per a notificacions relatives 
al servei. 

• Avís mitjançant cartelleria en cada un dels 
portals dels immobles, locals comercials, 
industries, centres sanitaris, col·legis, etc. 

Com es comuniquen les interrupcions de 
subministrament a les persones afectades? 

En actuacions singulars que per la seva 
amplitud suposen una afectació de població 
generalitzada, es comunica amb anticipació 
mitjançant anuncis en els principals mitjans de 
comunicació de Balears. 

De forma ordinària l’avís anticipat a la ciutadania 
s’efectua per mitjà de:

• El web d’EMAYA:

A EMAYA creiem que a més d’avisar de forma efectiva dels talls de 
subministrament, és important informar als nostres clients de que la 
renovació sistemàtica d’infraestructures obsoletes plenament amortitzades 
per haver superat la seva vida útil és absolutament necessària. La seva 
substitució per infraestructures que utilitzen nous materials més eficients 
redueixen la incidència de rompudes i els possibles punts de fuita millorant 
el servei i la sostenibilitat d’un recurs escàs com és l’aigua. 
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Per què és un tema 
material?

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic 

Plans associats a tema material ODS Escolits

Com gestiona el tema l’organització? 

Com s’avalua? 

L’estat de les infraestructures d’EMAYA repercu-
teix directament en la qualitat del servei, així com 
en l’impacte mediambiental generat en el desen-
volupament de les seves activitats. Per tant, per 
a prestar servei d’acord als estàndards de sa-
tisfacció del client, i també de sostenibilitat, que 
regeixen l’organització és fonamental comptar 
amb infraestructures modernes que garanteixen 
tant el millor servei com l’ús responsable dels re-
cursos naturals. 

La millora de les infraestructures és un tema 
material recollit en el pla EMAYA 2030, 
concretament en el tercer Objectiu Estratègic, 
Renovar les infraestructures d’aigua potable i 
sanejament; en el setè objectiu, Dotar de punts 
de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat; Així 
com impacta directament en la consecució dels 
objectius dotze i tretze que fan referència a la 
reducció de fuites i d’abocaments potencialment 
contaminants, respectivament.

1. Pla director renovació de xarxes de sanejament.
2. Pla director renovació de xarxes d’aigua potable.
3. Pla director renovació d’instal·lacions d’aigua potable.
4. Projectes de depuració (EDAR 2 i emissari submarí).
5. Pla abocador Son Reus.
6. Pla de xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics.

OE3 OE7 OE12 OE13

EE1

EE1. La ciutat i la ciutadania 

3. Inversions en manteniment i millora d’infraestructures

EE2

Indicadors 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratègic

Rehabilitació i renovació de la xarxa sanejament (S6). 0% 0.65% 14.50%

Rehabilitació i renovació de la xarxa potable (A6). 0% 0.10% 21.00%

Projectes d’inversió de millora de les infraestructures posats en marxa i amb seguiment. - 30+ -

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 
2030* 

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics.
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EE1. La ciutat i la ciutadania 

Quins projectes de renovació i millora 
s’han posat en marxa durant el 2021?
 

Àrea del Cicle de l’Aigua

• Renovació de xarxes d’aigua potable i 
clavegueram

EMAYA escomet cada any la renovació de part 
de les seves xarxes d’abastiment d’aigua potable 
tant per a reduir les possibles pèrdues d’aigua a 
xarxes obsoletes com per a millorar el servei a 
la ciutadania. Aquestes actuacions que es van 
repartint per tota la ciutat renoven sectors, xarxes 
de les quals varien entre 2.000 i 2.500 metres de 
longitud. S’aprofita la renovació de xarxes d’aigua 
potable per, en la mateixa obra, realitzar també 
l’adequació de les xarxes de sanejament a les 
necessitats actuals i futures. 

Amb la finalitat anteriorment comentada, durant 
el 2021 s’han redactat una sèrie de projectes 
relacionats amb la renovació de xarxes d’aigua 
potable i clavegueram en els següents barris de 
Palma: 

• Can Pastilla
• Son Forteza
• El Pil·larí
• Pere Garau
• El Coll d´en Rabassa
• El Fortí
• La Vileta
• Sant Jordi
• Son Ferriol
• Plaça d’España
 

L’import de les actuacions projectades ascendeix 
a la quantitat de 5.010.138 € i suposa la futura 
renovació de 9.154 m d’aigua potable i 2.408 m 
de clavegueram. 

En aquest mateix període s’han executat les 
obres de renovació de xarxes d’aigua potable 
i clavegueram en diversos sectors tals com el 
Amanecer, Plaça de Toros, la Vileta, l’Arenal, 
Jaume III i Son Vida per un total aproximat de 
gairebé 5 milions d’euros. 

En paral·lel amb aquestes actuacions programa-
des, EMAYA disposa d’una quantitat assignada 
d’1,2 milions d’euros per a l’execució d’obres 
àmbit del qual es més reduït que les anteriors. 
L’execució d’aquests projectes permet renovar 
les xarxes en trams de carrers en els que, ja si-
gui per actuacions integrals de renovació de pa-
viments o per reformes impulsades pel departa-
ment municipal d’Infraestructures, EMAYA té el 
compromís de renovar degut a la seva antiguitat. 
Així mateix, aquest contracte permet realitzar re-
novacions per a resoldre problemes puntuals en 
algunes zones de Palma. Gràcies a aquestes ac-
tuacions s’han renovat els següents carrers: 

• Carrer d’Antoni Gomila
• Mare de Déu de Montserrat
• Carrers de Villalonga, Borguny, Triana i Vinyet
• Passeig de Mallorca

A més, s’han projectat futures actuacions en els 
carres dels Oms i del Bisbe Jaume.

Entre totes aquestes actuacions s’han substituït 
14.000 m de xarxes d’aigua potable i un total de 
6.500 m de xarxes de sanejament. 

També, durant aquest any s’han licitat les obres per a la renovació de les instal·lacions 
hidràuliques de la presa de Cúber, per un valor de 700.000 €. 

• Actuacions del Pla de millora del sanejament de la ciutat de Palma

Per altra part, EMAYA segueix impulsant les actuacions dintre del Pla d’Actuacions 
per a la millora del sanejament de la ciutat de Palma, contingut del qual es 
mencionarà en altres temes materials donat els múltiples impactes que genera tant 
en la millora del servei com en la reducció de l’impacte mediambiental d’EMAYA. Al 
llarg del 2021 s’han iniciat les següents obres: 

El 2021, s’ha renovat un 0,65 % del total de la xarxa de sanejament i un 
0,1% de la xarxa de distribució d’aigua potable. S’inicia així aquest any 
un esforç que pretén culminar amb el 14,5% i el 21% de les respectives 
xarxes renovades el 2030. A més, s’han posat en marxa i s’ha donat 
seguiment a més d’una trentena de projectes d’inversió en la millora de les 
infraestructures de les diferents àrees d’EMAYA, estant aquests distribuïts 
per la totalitat de Palma i els seus voltants. 

3. Inversions en manteniment i millora d’infraestructures
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 - Projecte de renovació de l’estació d’impulsió 
La Ribera (7.770 m).

 - Projecte de renovació de l’estació d’impulsió 
Clot d’en Bernadet (1.280 m).

 - Projecte de renovació de col·lectors d’impulsió 
a EDAR 1 des de les estacions EI 4 i EI 5 de la 
zona costanera de la Platja de Palma (2.340 m).

 - Execució de les obres del nou col·lector d’im-
pulsió des de l’estació d’impulsió EI 2 a la nova 
estació d’impulsió EI La Ribera (1.675 m).

 - Projecte per a l’execució d’una nova impulsió 
PE 800 des de l’estació d’impulsió Portitxol al 
col·lector interceptant (730 m).

Es continua amb l’execució de les obres del 
col·lector interceptant, obra que consisteix en la 
col·locació d’un col·lector de 2 m de diàmetre que 
permet vehicular les aigües residuals en època de 
pluges al tanc de tempestes de 50.000 m3, exe-
cució la qual es realitza en paral·lel a l’EDAR 2, i 
l’import ascendeix a 28.178.152 €. 

Una menció especial mereix el fet d’invertir en 
infraestructures que eliminen xarxes mixtes, es 
a dir, xarxes que recullen aigües residuals i plu-
vials, de forma que la inversió permeti disposar 
de dues xarxes completament separades, amb 
els impactes positius que aquest té en la gestió 
d’abocaments potencialment contaminants. En 
particular, al llarg del 2021 s’han iniciat els treballs 
corresponents a
 
la separació de xarxes en el polígon de Son 
Castelló (fase I i II), obres amb un import total de 
10.701.171 € i que es pretenen finalitzar en el 
2023. Així mateix, s’han redactat aquest any els 

projectes de les fases III i IV amb un import de 
6.498.881 €. 

Pel que fa a les infraestructures de caràcter su-
pramunicipal s’han finalitzat les obres de refor-
ma del col·lector d’aigües residuals procedents 
d’Esporles. Per altra part, des del departament 
de Desenvolupament s’han redactat els se-
güents projectes, amb import total de licitació de 
5.754.394 €: 

 - Projecte de l’estació d’impulsió Torrent Gros 
i col·lector fins a l’EDAR 2 (4.454.036 €). 

 - Obres de renovació del col·lector d’impulsió 
d’aigües residuals d’EI Sant Jordi 
(1.009.228,48 €).

 - Obres de renovació del col·lector 
d’impulsió d’aigües residuals d’EI Son Reus 
(291.129,59 €).

Seguint amb el Pla d’Actuacions de Sanejament s’ha redactat un avantprojecte 
que contempla les actuacions necessàries per a l’adequació del sistema de gestió i 
transport en alta dels cabals d’aigües residuals mixtes del sistema Duanes-Baluard-
Portitxol. 

Aquest avantprojecte ha servit de base per a la definició i descripció de les actuacions 
necessàries per a l’adequació de les infraestructures del sistema de recollida, 
emmagatzematge, laminació, impulsió, alleujament i transport en alta de les aigües 
residuals mixtes del centre i ponent de Palma, entre el límit del terme municipal 
a ponent fins a la zona del Portitxol, abastant un percentatge de quasi el 50% 
de la badia de Palma. Aquest avantprojecte permetrà la contractació d’un servei 
d’enginyeria per a la redacció dels corresponents estudis d’alternatives, simulacions, 
modelitzacions, i altres anàlisis que permetran redactar i executar els futurs projectes 
per adequar les citades infraestructures. 

En darrer lloc, cal destacar que el 2021 s’ha firmat el conveni de col·laboració amb el Ministeri de Transició Ecològica i 
el Govern Balear  pel qual s’assegura el finançament de la nova depuradora de Palma. L’acord estableix que el 80% del 
finançament de la inversió de 131 milions d’euros anirà a càrrec del Ministeri de Transició Ecològica. El 20% restant l’aportarà 
el Govern a través del cànon de sanejament. 

3. Inversions en manteniment i millora d’infraestructures
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Àrea d’Energia i Mobilitat

En 2021 se han ejecutado dos tipos de instala-
ciones relativas al área:

• Punts de recàrrega de vehicle elèctric.  
S’ha seguit invertint en la instal·lació de 
punts de recàrrega de vehicle elèctric en les 
diferents instal·lacions d’EMAYA. A.

• Plaques fotovoltaiques. 
Destaca la pèrgola fotovoltaica de Son 
Pacs – EMAYA, amb una potència de 89,1 
KW pic. Així mateix, durant l’any 2021 
s’han adjudicat les obres d’instal·lació de 
plaques fotovoltaiques a la coberta del 
taller d’EMAYA amb una potència instal·lada 
d’1MW pic. 

Projectes impulsats pels Fons de Resiliència

A més, aprofitant la possible arribada de nou 
finançament per part dels Fons de Resiliència, 
EMAYA va contractar l’any 2021 els serveis de 
tres consultores especialitzades en projectes 
d’energia i infraestructures hidràuliques per 
a redactar informes, estudis d’alternatives, 
avantprojectes i projectes relacionats amb els 
Eixos Estratègics de l’empresa. 

Àrea de Qualitat Urbana

Aquest any s’han iniciat els treballs del projecte 
constructiu, execució de les obres, posada en 
servei i explotació durant sis mesos del nou 
sistema per al tractament integral dels lixiviats 
procedents dels abocadors del complex de Son 
Reus. 
Amb aquest projecte es dotarà als abocadors 
gestionats per EMAYA a Son Reus d’un nou 
sistema de tractament de lixiviats, capaç de 
millorar el tractament que ja es realitza dels 
diversos tipus i volums de lixiviats. 
El projecte consisteix en una nova línia de 
tractament que donarà servei als dos abocadors 
existents i a una xarxa que conduirà  els lixiviats 
de l’abocador de coa a la nova planta pel seu 
tractament. Aquesta xarxa que es dissenya 
de forma intel·ligent, amb múltiples sensors, 
cabalímetres i vàlvules motoritzades, serà 
capaç de distingir les diverses qualitats dels 
fluxos rebuts i encaminar-los als sistemes de 
tractament. 
A més, es construirà una nova línia de tractament, 
capaç de tractar els lixiviats de pitjor qualitat, 
mitjançant un tractament que inclou una osmosi 
inversa, concentració per evaporació al buit del 
rebuig de l’osmosi i amb una inertització final del 
líquid resultant. L’aigua tractada s’abocarà a la 
xarxa municipal de clavegueram. 

3. Inversions en manteniment i millora d’infraestructures
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

 Com gestiona el tema l’organització?  

Com s’avalua? 

EMAYA té entre les seves activitats la neteja 
viària del municipi de Palma. Aquesta activitat 
té rellevància sobre la salubritat de la ciutat, la 
percepció de Palma per part del turisme, així 
com en el benestar de la ciutadania. Produeix 
diferents impactes en el medi ambient destacant 
l’emissió de Gasos Efecte Hivernacle (GEH) a 
l’atmosfera, degut a la utilització de maquinària i 
vehicles, així com el consum d’aigua realitzat en 
el desenvolupament de les activitats de neteja. 

La neteja de la ciutat està contemplada en el 
Pla EMAYA 2030, concretament en el cinquè 
Objectiu Estratègic, Millorar el servei de 
neteja. Aquest objectiu respon a la voluntat 
de l’organització de cercar la millora continua i 
l’excel·lència en el servei. Per complir-lo, s’han 
desenvolupat les accions necessàries en cinc 
plans, entre els que destaca el Pla director de 
neteja viària. 

1. Pla director de neteja viària
2. Pla específic d’herbes
3. Pla específic de grafits
4. Pla específic d’aigualeig 
5. Pla de Millora de l’eficiència 

OE5

EE1

EE1. La ciutat i la ciutadania 

4. Neteja de la ciutat 

Indicadors 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratègic

"Palma és una ciutat generalment neta” (valoració de 0 a 5) 2.48 2.9 3.2

“Les papereres es buiden abans de que s’omplin” (valoració de 0 a 5) 3.13 3.26 3.8

Queixes del servei de neteja 486 391 300

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. Només els indicadors estratègics tenen valor 
Meta 2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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El 2021, hem aconseguit augmentar la percepció ciutadana del grau de neteja de Palma un 
17%,obtenint un 2,9 de mitjana sobre 5 en la pregunta “Palma és una ciutat generalment neta” en 
les enquestes realitzades a peu de carrer, enfront al 2,48 sobre 5 de 2020. Així mateix, la pregunta 
“Les papereres es buiden abans de que s’omplin” també millora la seva puntuació, encara que de 
forma més moderada, passant del 3,13 al 3,26 sobre 5. Pel que fa al nombre de queixes rebudes 
relatives al servei de neteja, aquest s’ha vist reduït un 20% el 2021 respecte a l’any anterior, la qual 
cosa reflexa els esforços creixents per complir els estàndards de la ciutadania pel que fa a la neteja 
de l’espai públic. Cal destacar que aquestes millores s’han aconseguit en un any amb una activitat 
urbana significativament major que l’any anterior i en el que s’ha continuat fent front a la pandèmica 
per Covid-19, així com els seus impactes negatius en les tasques de neteja i recollida de residus, 
altament dependents de la presencialitat. 

Com es pot apreciar a la gràfica, els turistes realitzen una valoració més positiva de la neteja de Palma. 
Aquest fet s’observa en totes les zones de la ciutat en les que s’han duit a terme enquestes (zona 
centre, Platja de Palma, Cala Major), així com al demanar sobre altres qüestions més específiques 
de la neteja (neteja voravies, neteja papereres, grafits, etc.). 

4. Neteja de la ciutat 

Resultats de les enquestes a peu de carrer. Pregunta sobre l’estat general de la 
neteja de la via pública a zones turístiques de palma

Resident Turista



2021 Memòria de Sostenibilitat 

38

EE1. La ciutat i la ciutadania 

4. Neteja de la ciutat 

Com ha abordat EMAYA la millora del 
servei de neteja durant el 2021?

La política d’EMAYA pel que fa a la neteja viària 
és apostar per la sostenibilitat com a principi 
rector de la seva activitat, amb base en els 
fonaments de l’economia circular, la protecció 
mediambiental, l’ús d’energies renovables i el 
foment de la mobilitat sostenible. Tot això amb 
vista en els següents objectius específics: 

• Augmentar la satisfacció ciutadana sobre el 
servei. 

• Reducció d’emissions de CO2.
• Implantació de sistemes de neteja eficients. 

Per aconseguir-los, EMAYA ha començat a 
desplegar els següents plans:

• Pla director de neteja viària
• Pla específic d’herbes
• Pla específic de grafits 
• Pla específic d’aigualeig
• Pla de millora de l’eficiència (sensorització) 

Impactes de la pandèmia COVID-19 

Per altra part, la pandèmia Covid-19 ha suposat 
un impacte en els serveis prestats de neteja 
viària ja que, en ocasions, les baixes imprevistes 
i els protocols preventius han tingut impactes 
en la prestació de serveis. No obstant això, la 
contractació de personal addicional ha permès 
mitigar tals impactes i garantir l’adequada 
prestació dels serveis de neteja viària. De la 
mateixa manera, i degut a la gran demanda 
ciutadana, s’ha desenvolupat, eventualment, un 
servei d’aigualeig i desinfecció del viari de Palma.
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

Com s’avalua? 

EMAYA té entre les seves activitats la recollida de 
residus del municipi de Palma. Aquesta activitat 
té rellevància sobre la salubritat de la ciutat, la 
percepció de Palma per part del turisme, així 
com en el benestar de la ciutadania. Produeix 
diferents impactes en el medi ambient destacant 
l’emissió de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH) a 
l’atmosfera degut a la utilització de maquinària i 
vehicles, així com el consum d’aigua realitzat en 
el desenvolupament de les activitats de recollida. 

La recollida de residus sòlids urbans està 
contemplada en el pla EMAYA 2030, concretament 
en el sisè Objectiu Estratègic, Millorar el servei de 
recollida de residus. Per a donar compliment a 
aquest objectiu s’han desplegat 5 plans, entre els 
quals destaca el Pla director de recollida de residus. 
A més, el correcte desenvolupament d’aquesta 
activitat, així com el seguiment de les activitats 
d’eliminació de residus que la succeeixen, impacten 
en la línia estratègica relativa a economia circular, 
que s’engloba en l’Eix Estratègic 2, Medi ambient i 
transició ecològica, i que es desenvoluparà en el seu 
propi tema material Gestió dels residus i economia 
circular. 

1. Pla director de recollida de residus
2. Pla de neteja i manteniment de contenidors 
3. Pla de parcs verds 
4. Pla de reducció de la contaminació acústica, lumínica i 

olfactiva
5. Pla de Millora de l’eficiència 

OE6 OE14 OE15 OE16

EE1

EE2

EE1. La ciutat i la ciutadania 

5. Recollida dels residus sòlids urbans

Indicadors 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratègic

"La neteja al voltants dels contenidors és correcta” (valoració de 0 a 5) 2.5 3.25 3.2

"La neteja dels contenidors és correcta" (valoració de 0 a 5) 2.67 3.02 3.5

Queixes del servei de recollida 108 154 75

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 
2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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5. Recollida dels residus sòlids urbans 

El 2021, hem aconseguit augmentar la percepció 
ciutadana del grau de neteja dels contenidors de 
Palma en un 30%, obtenint un 3,25 de mitjana 
sobre 5 en la pregunta “La neteja als voltants 
dels contenidors és correcta” en les enquestes 
realitzades a peu de carrer, enfront al 2,5 sobre 5 
de 2020. Així mateix, la pregunta “La neteja dels 
contenidors és correcta” també millora la seva 
puntuació, encara de forma més moderada, 
passant del 2,67 al 3,02 sobre 5. Pel que fa al 
nombre de queixes rebudes relatives al servei de 
recollida, aquest ha augmentat passant de 104 
a 154 queixes per cada 100.000 habitants el 
2021, la qual cosa pot ser fruit de l’augment de 
l’activitat urbana i turística respecte a l’any 2020, 
així com als impactes causats per la Covid-19 
en la plantilla de recollida, en termes de baixes 
i protocols preventius que han afectat al normal 
desenvolupament del servei. 

Quina és la labor d’EMAYA en la recollida 
de residus urbans? 

A EMAYA recollim i transportam els residus 
generats en el municipi de Palma a les plantes  de 
tractament. En aquest sentit, la labor d’EMAYA 
es recolza en els diferents Sistemes Integrats de 
Gestió (SIG), que són gestors autoritzats dels 
diferents tipus de residus i que s’ocupen del 
seu correcte reciclatge. EMAYA, conscient de 
la seva responsabilitat en la cadena de gestió 
de residus, inclús una vegada acabada la seva 
labor de recollida i transport, estableix canals 
de comunicació per a comprovar que el SIG 
gestiona els residus adequadament. 

En aquests canals s’intercanvia aquella 
informació i documentació rellevant, d’acord 
als termes acordats en els convenis de 
col·laboració subscrits a tal efecte, a més de 
disposar d’eines informàtiques que permeten 
un seguiment adequat de les clàusules definides 
en els corresponents convenis. Pel que fa a 
la normativa que regeix l’activitat d’EMAYA, 
aquesta gestiona els seus residus de conformitat 
amb la legislació vigent que li és d’aplicació, sent 
les més rellevants la Llei 22/2011 de Residus i 
sols contaminats de les Illes Balears i el Decret 
14/2020 Pla director sectorial de prevenció i 
gestió de residus perillosos de les Illes Balears. 

Residus perillosos
EMAYA no gestiona residus perillosos, únicament 
fa una labor de custòdia des de l’arribada dels 
mateixos als parcs verds fins a la recollida per 
part del SIG corresponent. La quantitat recollida 
de residu perillós el 2021 és de 1065,2 t. 

Com ha abordat EMAYA la millora del 
servei de recollida durant el 2021?

La política d’EMAYA pel que fa a la recollida de 
residus és apostar per la sostenibilitat com a 
principi rector de la seva activitat, amb base en 
els fonaments de l’economia circular, la protecció 
mediambiental, l’ús d’energies renovables i el 
foment de la mobilitat sostenible. Tot això amb 
vista en els següents objectius específics: 

• Incrementar el percentatge de residu 
destinat a reutilització fins a l’objectiu 
plantejat per la UE. 

• Reducció d’emissions de CO2

• Implantació de sistemes de recollida eficients 

Per aconseguir-los, EMAYA ha començat a desplegar els següents plans: 

• Pla director de recollida de residus.
• Pla de neteja i manteniment de contenidors. 
• Pla de parcs verds. 
• Pla de reducció de la contaminació acústica, lumínica i olfactiva.. 
• Pla de millora de l’eficiència. 

Com accions específiques desenvolupades durant l’any 2021 es troben les 
següents: 

• Posada en marxa de sistemes eficients de recollida (PaP a polígons).
• Implantació del contenidor de matèria orgànica en sistema lateral.
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incidències i consultar informació sobre la recollida selectiva. Els contenidors, 
així mateix, estan retolats amb indicació de les fraccions i residus que es poden 
dipositar i els que no, i amb un missatge educatiu per a conscienciar sobre la 
separació dels fems. 

EE1. La ciutat i la ciutadania 

Recollida selectiva

EMAYA realitza els seus treballs de recollida 
de residus cercant augmentar el percentatge 
de recollida selectiva. Amb aquest objectiu 
EMAYA ha desplegat quatre sistemes de 
recollida principals que atenen a les diferents 
característiques del viari: 

• Un sistema de recollida selectiva mòbil, en 
el centre històric de Palma. 

• Un sistema de recollida bilateral, 
principalment en el centre de Palma. 

• Un sistema de recollida lateral, implantat de 
manera general a la resta del municipi. 

• Un sistema de recollida posterior, implantat 
en alguns barris on el viari no permet la 
implantació del sistema lateral. Aquest tipus 
de sistema té un caràcter residual. 

Durant 2021, EMAYA ha realitzat un esforç extra 
per a seguir contribuint a l’economia circular 
mitjançant la instal·lació de contenidors de 
matèria orgànica. 

En l’actualitat, un 78,1% de les persones 
usuàries es troben cobertes per aquest servei 
que es requereix estendre al 100% de la població 
del municipi de Palma durant 2022. 

També s’ha implantat el sistema de recollida 
Porta a Porta en diversos polígons de Palma, 
amb l’objectiu de donar un tractament i 
seguiment individualitzat en la generació de 
residus que permeti incrementar el percentatge 
de recollida selectiva, a més de ser un sistema 
més eficient.             

S’espera que el 2022 s’implanti aquest siste-
ma de recollida també en diversos barris de 
Palma. 

Així mateix, durant 2021 s’ha consolidat el 
servei denominat “Camió del reciclatge”, que 
proporciona a la ciutadania un punt on dipositar 
tots aquells residus que no poden ser dipositats 
en els cinc contenidors habituals, la qual cosa 
permet, igualment que abans, incrementar el 
material destinat a reutilització i reciclatge. 

Nous contenidors

Els nous contenidors suposen una major 
facilitat per a dipositar el fems, complint amb els 
requisits legals d’accessibilitat, faran possible 
la recollida selectiva de totes les fraccions i una 
millora estètica i de qualitat urbana. D’aquesta 
manera es podrà implantar el nou model de 
recollida fonamentat en: implantació d’illes 
homogènies i completes de contenidors. A 
cada àrea d’aportació hi haurà contenidors 
de totes les fraccions i seran de les mateixes 
característiques. Suposarà un millor servei, 
facilitats per a la recollida selectiva i una millora 
estètica. 
Contenidors accessibles per a qualsevol 
persona, sigui quina sigui la seva edat o 
condicions físiques. Són de fàcil obertura (amb 
palanca per a persones amb cadira de rodes i 
pedal de peu) i estan senyalitzats per a persones 
invidents. 

Tots els contenidors estaran identificats amb un 
codi QR per a identificar-los, comunicar
 

5. Recollida dels residus sòlids urbans 

Recollida bilateral
Recollida selectiva mòbil
Recollida lateral (Recollida
posterior de forma residual)

CONTENIDORS 
D'ORGÀNICA 
INSTAL·LATS
EL 2021
CONTENIDORS DE
CARGA LATERAL
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EMAYA no ha incomplit la normativa ambiental d’aplicació ni la relacionada amb la 
salut i seguretat dels serveis que presta. En conseqüència, no ha rebut sancions 
en aquestes matèries.
Pel que fa als codis voluntaris als que EMAYA s’ha adherit, cal mencionar que 
les auditories realitzades han indicat el correcte desenvolupament de les seves 
activitats, no rebel·lant incompliment d’aquells codis voluntaris. 

Avaluació de la qualitat dels serveis

EMAYA té subcontractada una assistència tècnica per a “l’Avaluació de la qualitat 
del Servei de Recollida i Neteja Viària”, contracte que desenvolupa l’empresa 
FIDES Consulting, que avalua els serveis prestats i l’estat dels diferents elements 
disposats per EMAYA a la via pública. Es realitzen enquestes a peu de carrer 
relacionades amb l’estat de la neteja i manteniment dels diferents elements 
disposats per EMAYA a la via pública, ja que l’opinió de la ciutadania resulta clau 
per abordar la millora dels serveis prestats per EMAYA. 

Així doncs, aquest sistema d’avaluació de qualitat permet: 

1. Avaluar la qualitat del servei de neteja i recollida en el municipi de Palma.
2. Avaluar l’estat de neteja i manteniment dels elements del viari.
3. Avaluar la percepció ciutadana del municipi de Palma.

Els resultats d’aquestes avaluacions s’utilitzen per a planificar serveis futurs, 
dissenyar-ne de nous i modificar o eliminar aquells que no resultin útils, d’acord a 
les necessitats detectades. 

 

EE1. La ciutat i la ciutadania 

Tarifa justa

EMAYA està treballant en la remodelació de la 
tarifa de residus amb l’objectiu de fer una tarifa 
que permeti distribuir els costs de la recollida de 
residus de forma equitativa i relacionada amb 
la generació de residus de cada contribuent. 
D’aquesta manera, la Tarifa Justa contribuirà a 
incentivar la participació en la recollida selectiva 
i ajudarà a fer que les càrregues fiscals es 
distribueixin seguint el principi de “qui contamina 
paga”. 

Electrificació de la flota

Pel que fa als recursos disponibles en el Servei 
de Recollida de Residus, EMAYA disposa d’una 
flota de vehicles, en la que s’està produint un 
increment en l’electrificació, que es pot veure en 
els consums de combustible i electricitat dels 
anys 2020 i 2021.

Els dos següents apartats fan referència tant a 
la neteja com a la recollida dels residus sòlids 
urbans de Palma. 

Avaluació dels serveis de Recollida i 
Neteja 

L’avaluació dels serveis de recollida de residus i 
de neteja d’EMAYA es realitza a través de dues 
auditories anuals, una externa, realitzada per 
AENOR, i una interna, realitzada per PRYSMA, 
que revelen el compliment en la gestió de les 
activitats desenvolupades i renovant un any més 
les certificacions de qualitat ISO 9001. 

El procés d’auditoria analitza els processos per 
a cada un dels serveis, els indicadors de procés 
i els estratègics. 

Les auditories es realitzen en dues parts: per 
una part, s’analitza la informació documental 
(en els diferents suports informàtics de 
l’empresa), amb la intenció de verificar la 
millora en el compliment dels indicadors, el 
desenvolupament d’instruccions tècniques, 
anàlisi de riscs, i oportunitats de millora, entre 
altres aspectes. Per altra part, es realitza un 
procés d’auditoria en camp, tasques entre les 
quals es troben la identificació dels serveis, 
anàlisi de la documentació tècnica dels vehicles 
i el correcte desenvolupament de les tasques 
del servei específic, així com el compliment de 
les instruccions tècniques i els estàndards de 
qualitat en el desenvolupament de les labors 
estipulades. 

Any 2020 Any 2021

Benzina (L) 30.279 22.603

GLP (L)  39.491

Gasoil (L) 31.344 39.491

GNC (kg)  576.852

Elèctric (KWh) 993.736 882.409

5. Recollida dels residus sòlids urbans 
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

EMAYA ocasiona en alguns dels seus treballs 
contaminació acústica i olfactiva, així com, 
en menor mesura, lumínica. Tant les activitats 
de depuració i de gestió de residus, com 
les obres per el manteniment i millora de les 
infraestructures, impliquen que aquests tipus 
de contaminació siguin freqüents, poden 
causar molèsties a la ciutadania, als turistes i 
a la plantilla que desenvolupa aquests treballs. 
A més, el renou i olor també poden ocasionar 
impactes en els ecosistemes naturals pròxims a 
l’activitat d’EMAYA. 

La contaminació acústica i olfactiva, així com 
la lumínica, s’aborda de forma transversal a les 
activitats que les ocasionen, que depenen de 
tres àrees distintes d’EMAYA, sent aquestes 
fonamentalment Cicle de l’Aigua (depuració), 
Qualitat Urbana (recollida de residus) i Estratègia i 
Desenvolupament (obres). Si bé, donat que l’activitat 
que genera més renou i olor a àrees densament 
poblades és la recollida de residus, és l’àrea de 
Qualitat Urbana la que coordina el Pla de reducció 
de la contaminació acústica, lumínica i olfactiva. Per 
altra part, les millores en aquest sentit impacten en 
la consecució de l’objectiu vuit, Millorar l’experiència 
de la persona usuària en tots els serveis prestats. 

1. Pla de reducció de la contaminació 
acústica, lumínica i olfactiva. 

OE3 OE5 OE8

EE1

EE1. La ciutat i la ciutadania 

6. Contaminació acústica i olfactiva 

Com s’avalua? 

El 2021 hem treballat per a millorar els nostres impactes en aquest tema material.  
El 2022 procurarem comptar amb indicadors que ens permetin monitoritzar els impactes generats. 
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La nostra activitat implica certa contaminació 
acústica, lumínica i olfactiva. Si bé, en gran 
mesura aquesta és inherent a les labors que 
realitza EMAYA, assumim la responsabilitat de 
vetlar per la seva reducció mitjançant l’atenció 
a aquest tema i la incorporació d’innovacions 
que redueixin els impactes en el benestar dels 
veïns, veïnes i visitants, així com les possibles 
afectacions en el medi ambient. 

Contaminació acústica

La contaminació acústica es produeix sobre 
tot per part de vehicles pesats de recollida de 
residus i, en menor mesura, pels de neteja. Així 
mateix, les obres de manteniment i millora de 
les infraestructures també poden causar renous 
de forma ocasional. En el marc del Pla de 
reducció de la contaminació acústica, lumínica 
i olfactiva, el servei de recollida ja ha adquirit i 
preveu l’adquisició de més maquinària i vehicles 
que compleixin amb els estàndards europeus 
d’emissions sonores. Pel que fa a les obres, 
en el seguiment ambiental de les mateixes es 
controla el compliment dels horaris i mesures de 
l’Ordenança municipal de renou i vibracions per 
a minimitzar les molèsties que aquestes causen 
en termes de contaminació acústica. 

Contaminació olfactiva

La contaminació per olor es produeix 
fonamentalment en tres tipus d’instal·lacions 
associades a distintes activitats d’EMAYA: 

EE1. La ciutat i la ciutadania 

les depuradores, els punts conflictius de la 
xarxa de sanejament (estacions d’impulsió) i 
l’abocador. També, es pot generar contaminació 
olfactiva a les immediacions dels contenidors 
de residus de la ciutat, especialment en la 
temporada d’estiu. Les possibles emissions de 
gas metà (CH4) que cal considerar es deuen 
a potencials fuites a l’abocador, a la gasinera 
i a les línies de tractament de fangs. Pel que 
fa a l’abocador, existeix una xarxa de recollida 
de gasos gràcies a la qual es poden cremar 
mitjançant una torxa evitant l’emissió de metà 
directament a l’atmosfera. Addicionalment, 
a la línia de tractament de fangs de l’EDAR 
1, es disposa d’un sistema de cogeneració 
que permet aprofitar el metà produït a la 
digestió dels fangs per a subministrar energia 
a la depuradora. Per tant, s’eviten emissions de 
metà a l’atmosfera i es redueixen les emissions 
implicades en el subministrament d’energia per 
el funcionament de la instal·lació. A més, l’estació 
de servei de gas natural i biometà segueix un 
protocol per evitar fuites de gas metà, així com 
manteniments periòdics específics. Així mateix, 
el 2021 s’ha licitat la renovació del sistema de 
desodoració de l’EDAR 1. 

Pel que fa a l’impacte olfactiu dels contenidors 
urbans, en els darrers anys es disposa d’un 
servei específic de neteja i manteniment de 
contenidors. La previsió és continuar amb 
aquest servei i augmentar la freqüència de rentat 
de contenidors, especialment a la temporada 
d’estiu. 

6. Contaminació acústica i olfactiva 
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

Com s’avalua? 

EMAYA existeix per a servir a la ciutadania de 
Palma. Com entitat pública, un dels nostres 
principals objectius és garantir la satisfacció 
de la ciutadania i de la resta dels nostres grups 
d’interès en tots els serveis prestats, no només 
per la qualitat dels mateixos, si no també per 
ser prestats d’acord a principis de sostenibilitat, 
bon govern i inclusivitat. Les exigències de la 
ciutadania són creixents i canviants pel que 
EMAYA ha de realitzar una escolta activa constant 
i atendre acuradament les seves demandes per 
a mantenir i augmentar els nivells de satisfacció 
en torn a la provisió de serveis públics. 

Aquest tema material es troba recollit en l’Objectiu 
Estratègic vuit del Pla EMAYA 2030, Millorar 
l’experiència de la persona usuària en tots els serveis 
prestats. Es tracta per tant d’un objectiu compliment 
del qual depèn no només de la provisió de serveis 
de qualitat, si no també de l’adequada atenció a les 
demandes de la ciutadania de Palma, així com de la 
resposta eficaç davant les incidències. Així mateix, 
es cerca que la comunicació amb els nostres grups 
d’interès sigui cada vegada més fluida i satisfactòria 
per la qual cosa es fonamental que EMAYA continuï 
adaptant-se als nous temps mitjançant la seva 
transformació digital, qüestió reflectida en el tercer 
Eix Estratègic.

1. Pla d’atenció al client.
2. Desenvolupament d’una app de 

Serveis d’EMAYA.

OE8 OE18

EE1

EE3

EE1. La ciutat i la ciutadania 

7. Atenció a la ciutadania i gestió de les demandes

Indicadors 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratègic

Queixes per serveis (QS27) 2607 2472 -

Enquesta de satisfacció (valoració de 0 a 100) - 95 -

Temps mitjà de resolució de queixes (dies) 27,75 7,82 -

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. 
Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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Canals de comunicació amb la 
ciutadania 

EMAYA posa a disposició de la ciutadania 
diversos canals de comunicació per a facilitar 
la sol·licitud de serveis o informació, així com la 
realització de queixes o suggeriments de millora: 

Telèfon 971 240 240 – 900 533 692
(gratuït)

Correu electrònic emaya@emaya.es

Web: www.emaya.es 

Presencialment amb cita prèvia a les 
ofcines de Joan Maragall

Correu postal dirigit a qualsevol oficina

DMS (demandes municipals de servei, 
entre organismes municipales)

H72 (brigada exprés de l’Ayuntament per 
a reparacions de petita índole) 

Aplicació web per a comunicació 
d’incidències a via pública.

En aquest sentit, en el marc del Pla de 
Transformació digital, volem avançar cap a

EE1. La ciutat i la ciutadania 

una organització centrada en atendre a la ciutadania, establint múltiples canals de forma que la comunicació resulti satisfactòria 
independentment del moment, lloc o canal escollit. D’aquesta manera, garantim l’escolta de les demandes ciutadanes i podem, 
així mateix, informar sobre la nostra activitat de forma efectiva proporcionant major transparència

L’any 2021, EMAYA ha arribat a la xifra de 112.652 contractes actius, amb un increment del 2,88% respecte a l’any 2020, hem emès 620.149 factures, 13.196 comunicacions i a les nostres 
enquestes de satisfacció tenim una mitjana de 95 sobre 100. A més, el nombre de queixes totals s’ha vist reduït en un 5% malgrat els impactes en la plantilla de les diferents àrees degut a les 
baixes per Covid-19.

7. Atenció a la ciutadania i gestió de les demandes 
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EE1. La ciutat i la ciutadania 

Demandes de la ciutadania 

Comptam amb un sistema de gestió que 
garanteix el procés de qualsevol demanda. 
Aquestes es classifiquen, registren i documenten 
de manera que queden formalitzades en el 
nostre sistema i se’ls pugui donar resposta 
de forma adequada i eficient. A continuació, 
presentam els volums de demandes de la 
ciutadania rebudes el 2021 així com el temps 
mitjà (“TM”) de durada o resolució: 

El nostre afany per a millorar cada dia cerca oferir un servei social de major qualitat i accessible per a tothom. Per això, oferim un 
sèrie de bonificacions, tant per a premiar el baix consum, com per afavorir a les llars amb baixos ingressos; flexibilitzacions de 
pagament, així com col·laboram amb els Serveis Socials de Palma per a garantir el servei a col·lectius vulnerables. 

Visites ateses

Tipus de 
demandes

7. Atenció a la ciutadania i gestió de les demandes 

Demandes de la ciutadania   2021

Telefonades ateses 97.299

TM Atenció 11 min

TM Espera 2 min

Visites ateses 21.272

TM Atenció 12 min

TM Espera 3 min

Sol·licituds d’informació 31.570

TM Resolució Immediata

Sol·licituds de servei 50.091

TM Resolució 4,5 dies

Queixes 2.472

TM Resolució 7.6 días

Información
44%Servicio

53%

Quejas
3%

Quixes 3%

Información
44%Servicio

53%

Quejas
3%

37%

Información
44%Servicio

53%

Quejas
3%

60%

Información 44%

Servicio
53%

Quejas
3%

Queixes 3%

Servei 
60%

Informació 
37%

Tràmits 
73,88%

Pagament de factura 
22.78%

Atenció 
sense 
cita/urgència 
3.35% 
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EE1. La ciutat i la ciutadania 

Baix consum 

Premia el consum reduït d’aigua sense necessitat de ser 
sol·licitada. S’aplica una bonificació del 7% sobre l’import 
de la quota quan el consum no superi els 10 m3 mensuals.

Evolució 2021 bonificacions aplicades d’ofici per baix 
consum: 

Baixos ingresos
 
Es tracte de l’aplicació de bonificació en les quotes 
fixes i variables d’EMAYA per aquelles unitats familiars 
que justifiquin els ingressos per davall del mínim 
interprofessional x 1,25 i famílies ateses pels Serveis 
Socials i en risc d’exclusió. Aquesta bonificació suposa 
a l’abonat final una reducció del 100% de quotes fixes i 
variables en els conceptes d’aigua i de clavegueram i un 
80% de les quotes d’RSU si la factura supera el consum 
de 20 m3 d’aigua. 

Evolució 2021 bonificacions aplicades per baixos 
ingresos: 

Família nombrosa 
 
Es pot sol·licitar la tarifa per a famílies nombroses en 
els habitatges en els que hi hagi 4 o més persones 
empadronades que constin en el títol de família nombrosa, 
i que tenguin instal·lat un comptador individual. A les 
famílies nombroses que elegeixin aquesta tarifa, se’ls 
aplicarà una tarifa plana en les quotes variables d’aigua 
(0,84 €/m3) i de clavegueram (0,28 €/m3) en els primers 
56 m3 de consum en el període bimestral. Per el consum 
a partir de 56 m3 s’aplicaran preus progressius. 

Evolució 2021 bonificacions aplicades per família 
nombrosa: 

7. Atenció a la ciutadania i gestió de les demandes 

Bonificacions
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aquestes mesures d’ajudes socials i 
econòmiques duent a terme quasi 1.200 
finançaments de deute per un import global de 4 
milions d’euros. D’aquest import s’ha refinançat 
deute per 1,1 milions d’euros que provenia, 
sobretot, de l’any 2020 i que era exigible durant 
el 2021, no obstant això, la societat ha decidit 
ampliar el període de finançament durant 12 
mesos més. 

Col·laboració amb el Defensor de la 
ciutadania 

EMAYA col·labora amb el Defensor de la 
ciutadania, un organisme de l’Ajuntament de 
Palma amb la missió d’atendre amb diligència 
les queixes, suggeriments i reclamacions de 
la ciutadania. El 2021, s’han gestionat 11 
sol·licituds mitjançant aquesta col·laboració. 

Reconeixement per la Junta d’Arbitratge

EMAYA col·labora amb la Junta Arbitral de 
Consum de les Illes Balears per a la resolució 
de conflictes. És destacable que, en el seu 
acte de 25 aniversari de 2019, la Junta Arbitral 
va reconèixer la tasca d’EMAYA per la seva 
bona col·laboració amb la Junta Arbitral i per 
l’aposta per l’arbitratge com a forma de resoldre 
conflictes amb les persones usuàries. A l’acte es 
va destacar que EMAYA és una de les poques 
empreses públiques que ha rebut aquesta 
distinció. 

EE1. La ciutat i la ciutadania 

Flexibilitat de pagament

EMAYA, durant el 2021 ha gestionat 1.196 
mesures de deute o flexibilitat de pagament 
amb els nostres clients. 

Col·laboració amb Serveis Socials

EMAYA col·labora amb els Serveis Socials 
de l’Ajuntament de Palma i atén a qualsevol 
família en situació de vulnerabilitat econòmica. 
D’aquesta manera, el 2021 hem garantit el 
subministrament d’aigua a 108 llars. 

En el context mundial de la pandèmia de la 
Covid-19 l’empresa s’ha vist afectada per 
multitud de conseqüències extraordinàries, 
sent una d’elles el tractament de la vulnerabilitat 
social i econòmica dels nostres clients. En 
compliment de les mesures exigides per la 
declaració dels estats d’alarma i les mesures 
extraordinàries aplicades a situacions de 
vulnerabilitat econòmica i social, la societat 
ha complit amb l’objectiu de garantir el 
subministrament d’aigua a la totalitat dels 
clients durant els estats d’alarma i als clients 
en situació de vulnerabilitat que així ho han 
comunicat des de la finalització del darrer estat 
d’alarma el dia 9 de maig de 2021. 

Al final de l’exercici 2021 teníem registrats més 
de 100 clients en situació de vulnerabilitat. A 
més, la societat ha realitzat un gran esforç en 
contribuir a
 

7. Atenció a la ciutadania i gestió de les demandes 
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Eix Estratègic 2
Medi ambient i transició ecològica

50
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EE2. 
Medi ambient i transició ecològica 

EE2

EE2. Medi ambient i transició ecològica 

LE5. Transició ecològica

LE6. Preservació del medi ambient

LE7. Economia circular

Llista de temes materials relacionats a l’EE Emmarcació de l’Eix estratègic dins 
EMAYA 2030

OE9.  Proveir d’energia renovable a la ciutat de Palma.

OE10. Promoure la mobilitat elèctrica.

OE11. Promoure l’ús de combustibles alternatius.

OE12. Reduir pèrdues en el sistema.

OE13. Reduir els abocaments al medi.

OE14. Fomentar la reducció de residus. 

OE15. Augmentar la proporció de material recuperat. 

OE16. Fomentar la valorització de residus. 

EE1

EE1

EE1

EE1

EE1

EE1

EE1

EE1
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

Com s’avalua? 

El canvi climàtic és un dels majors reptes del 
segle XXI. Les seves conseqüències són una 
realitat cada vegada més evident que exigeix 
l’acció i cooperació de tothom. Des d’EMAYA, 
som conscients que, com empresa que gestiona 
el cicle integral de l’aigua i la recollida selectiva 
de residus, així com a productora d’energia 
i impulsora de la mobilitat elèctrica a Palma, 
jugam un paper clau en la transició ecològica 
de la ciutat. Per això, EMAYA impulsa cada any 
nous projectes innovadors per a la mitigació i 
adaptació de l’empresa i les seves activitats al 
canvi climàtic. 

Entre els nostres compromisos adquirits es 
troba protegir el medi ambient, contribuir a 
la descarbonització de la ciutat de Palma, 
fomentar l’ús d’energies renovables i millorar la 
gestió de residus. Per aquest motiu, el segon Eix 
Estratègic del Pla EMAYA 2030, Medi ambient 
i transició ecològica, fa referència íntegrament 
a Objectius Estratègics amb la consecució 
la qual significarà la nostra major adaptació i 
mitigació del canvi climàtic. Aquest tema també 
està representat en la línia estratègica relativa al 
cicle de l’aigua, així com en la línia estratègica 3, 
Mobilitat sostenible.

1. Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible 
(Ajuntament de Palma)

OE7OE3 OE9 OE11 OE16

EE1

EE2

8. Adaptació al canvi climàtic
EE2. Medi ambient i transició ecològica 

Indicadors 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratègic

Mesures de mitigació del canvi climàtic. - 11 -

Mesures d’adaptació al canvi climàtic. - 2 -

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. 
Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 2030* 

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible 

L’Ajuntament de Palma ha presentat el 2021 el Pla d’Acció pel Clima i l’Energia 
Sostenible (PACES), que conté les accions claus que pretén escometre la ciutat de 
Palma per a reduir les emissions, estalviar energia, fomentar les energies renovables 
i adaptar-se al canvi climàtic. 
Considerant la capacitat tècnica d’EMAYA, i la seva vinculació amb temes clau en 
la lluita contra el canvi climàtic, en el Pla es proposa a la nostra empresa com un 
dels actors clau en el desenvolupament de les actuacions destinades a la mitigació i 
adaptació del canvi climàtic. 

Quines accions es plantegen per a la mitigació del canvi climàtic?

• Creació d’un gestor energètic municipal. 

La figura del gestor energètic municipal pretén unificar els subministraments 
energètics en una única figura, per aconseguir un correcte control de l’energia, 
assegurar el subministrament per als punts de consum, especialment els d’elevada 
criticitat i vetlar pels compliments d’objectius d’estalvi energètic. 

Les principals tasques del gestor energètic d’acord amb que s’estableix al full de ruta, 
en relació amb la reducció de gasos d’efecte hivernacle i optimització energètica, 
són: 

• Intació d’una comercialitzadora municipal

Amb aquesta actuació contemplada en el PACES, EMAYA ha creat una comercialitzadora 
pública municipal d’energia que impulsi la sobirania energètica municipal, incrementi la 
producció i el consum d’energies renovables per part de l’Ajuntament i redueixi les emissions 
causants del canvi climàtic. La implantació de la comercialitzadora suposarà: 

 - Model energètic descentralitzat, eficient, transparent, competitiu, democràtic i participatiu.

 - Comptar amb energia renovable de producció pròpia i gestionada per la pròpia entitat, 
aprofitant possibles excedents de la producció. 

 - Disposar d’una eina de promoció de les energies renovables d’autoconsum entre la 
ciutadania. 

 - Reducció de costs mitjançant la comercialització d’energia de manera conjunta. Reducció 
de la petjada de carboni. 

 - Control sobre el consum, que permet una millora de l’eficiència energètica dels diferents ens 
i organismes municipals. 

 - Compartició transversal del coneixement en matèria energètica entre els diferents ens de 
l’Ajuntament. 

Per a més informació sobre el tema, es pot consultar el tema material Comercialització de 
l’electricitat i el gas. 

Reducció 
anual T CO2

Estalvi 
energía anual 

(MWh)

Repercussió
% emissions

 totals

Gestor energètic municipal 9.900,00 15.712,00 0,43

Comptabilitat energètica 
municipal i publicació de consums 
d’equipaments municipals

3.147,00 8.059,00 0,14

Telemesura i telegestió de principals 
consumidors

579,00 746,00 0,03

TOTAL 13.626,00 24.517,00 0,60

8. Adaptació al canvi climàtic 
EE2. Medi ambient i transició ecològica 
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: 
• Realització d’auditories energètiques en 

els edificis amb seguiment periòdic. 

Des d’EMAYA hem realitzat auditories 
energètiques per a conèixer el patró de consum 
dels nostres edificis. Així, s’aconsegueix 
analitzar l’estat energètic actual, definir la 
distribució del consum entre les distintes 
instal·lacions i desenvolupar distintes mesures 
d’estalvi i de millora en l’eficiència energètica. 

• Optimització de la demanda en 
climatització. 

Amb la finalitat de reduir el consum de climatit-
zació, EMAYA està realitzant les següents acci-
ons en els seus edificis i instal·lacions: 

 - Programació de l’encesa, apagat i bloqueig 
dels màxims i mínims dels termòstats dels 
equips de climatització. 

 - Millora de l’aïllament. 
 - Pla de manteniment i revisió de les 

instal·lacions de climatització: substitució 
dels antics sistemes de climatització per 
altres de més eficients. 

 - Revisió general de l’estat dels tancaments 
i renovació en aquells edificis amb majors 
necessitats d’actuació (doble vidre). El 
doble vidre també s’utilitza en els nous 
edificis i aquells rehabilitats. 

Aquest programa preveu un estalvi potencial 
estimat del 10% del consum en els edificis,

 
sent la reducció d’emissions proporcional a 
l’estalvi d’energia. 

• Instal·lació d’energies renovables en 
edificis municipals

Aquest projecte té com a objectiu obtenir 
energia de plantes pròpies generadores 
d’energia renovable en el municipi de Palma. 
Per això, actualment es disposa d’una llista 
d’edificis municipals en els quals implantar 
plantes generadores d’energia renovable per 
autoconsum (solar fotovoltaica i tèrmica). El 
2030, EMAYA pretén generar el 100% de 
l’energia que consumeixen tots els edificis 
de les àrees de l’Ajuntament mitjançant fonts 
d’energia renovable. Per a més informació 
sobre el tema es pot consultar el tema material 
Proveïment d’energia renovable a la ciutat de 
Palma. 

• Substitució de vehicles per altres més 
eficients

A EMAYA apostam per la renovació progressiva de 
la flota de vehicles municipals per vehicles de bai-
xes emissions i més eficients, com són els vehicles 
elèctrics o que utilitzen fonts renovables. Aquest 
tema es desenvolupa més detalladament en el 
tema material Mobilitat elèctrica. 

• Xarxa de punts de recàrrega vehicle elèctric
 
EMAYA es proposa la implantació d’una xarxa municipal de punts de càrrega 
ràpida i ultraràpida a preu taxat, amb 2.000 punts ubicats a 50 emplaçaments 
cobrint tot el terme municipal. L’objectiu d’aquesta xarxa és impulsar l’ús del 
vehicle elèctric per part de la ciutadania i el sector turístic i aconseguir reduir les 
emissions de CO2 associades als combustibles dels vehicles convencionals. Per 
a més informació sobre el tema es pot consultar el tema material Mobilitat elèctrica

• Conscienciació amb el reciclatge i separació de la fracció orgànica 

EMAYA du a terme campanyes d’informació, sensibilització i conscienciació sobre 
la importància del reciclatge, la separació de la fracció orgànica i la seva influència 
en el canvi climàtic. L’objectiu d’aquestes campanyes és sensibilitzar a la població 
i aconseguir augmentar la reutilització, reciclatge i recuperació de residus. 

8. Adaptació al canvi climàtic 
EE2. Medi ambient i transició ecològica 
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• Augmentar el nombre de contenidors i 
punts nets: 

Amb la finalitat d’impulsar la recollida selectiva 
facilitant la mateixa, es posaran en marxa 
iniciatives com les següents: 

 - Recollida de cartó i vidre comercial porta 
a porta. Increment de la freqüència de 
recollida dels contenidors i porta a porta. 

 - Augment del nombre de contenidors. 
 - Instal·lació de contenidors que permetin el 

reciclatge dels residus orgànics. 
 - Crear més punts nets (de proximitat i 

mòbils). 
 - Crear més zones de recollida selectiva, 

incloent punts de recollida de CD, piles i 
minipunts nets. 

• Valorització de residus (a través de la 
generació d’energia o com a compost).

EMAYA durà a terme campanyes d’informació, 
sensibilització i conscienciació per a promoure 
l’ús dels residus com a combustible, generant 
energia en forma de calor i electricitat, amb la 
finalitat de reduir el volum d’aquests. 

• Implantació de la hidròlisi tèrmica en el 
tractament dels iots. 

Des d’EMAYA es preveu la implantació del 
procés d’hidròlisi tèrmica a l’EDAR 1, amb 
l’objectiu de millorar l’eficiència i sostenibilitat 
del procés. La hidròlisi tèrmica consisteix en una 
tècnica de pretractament dels residus biològics 

8. Adaptació al canvi climàtic 
EE2. Medi ambient i transició ecològica 

que es realitza abans del procés de digestió 
anaeròbica. Té avantatges com un augment de 
la producció de biogàs en el digestor anaeròbic, 
una menor quantitat de iots, estalvi energètic en 
el procés (debut a que es té un major rendiment) 
i una millora en la qualitat del gas i dels iots 
obtinguts. 

Quines accions es plantegen per a l’adaptació 
al canvi climàtic? 

• Campanya de reducció del consum 
d’aigua  

A EMAYA seguim treballant per a la conscienciació 
en el consum d’aigua. El 2021 s’han duit a terme 
campanyes a col·legis per a conscienciar als 
més petits. A través d’aquestes campanyes es 
pretén involucrar a tota la població, i en especial 
al personal administratiu, per a fomentar l’estalvi 
d’aigua. 

• Accions contra les onades de calor

Tal i com es percep a l’Anàlisi de Riscs i 
Vulnerabilitats del municipi de Palma, un dels 
principals impactes esperats del canvi climàtic 
és un augment de les temperatures, derivant a 
vegades en onades de calor. Des d’EMAYA, i en 
col·laboració amb l’Ajuntament, s’està fent feina 
per augmentar el nombre de fonts d’aigua a tot 
el municipi. 
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

Com s’avalua? 

Un dels majors impactes mediambientals de 
la nostra activitat es deriva de l’ús intensiu 
d’energia necessari per a dur a terme les 
activitats associades a la nostra empresa, que 
ens converteix en grans consumidors d’energia. 
EMAYA té un consum elèctric anual estimat de 
43 GWh/any, essent l’empresa pública de Palma 
amb un consum més elevat. Per aquest motiu, 
generar i distribuir l’energia renovable suficient 
per a proveir no només a EMAYA, sinó a tots 
els consums públics de la ciutat de Palma s’ha 
convertit en una prioritat en vistes a millorar 
l’eficiència energètica de la nostra companyia 
i de la ciutat. Aquesta iniciativa cobra especial 
rellevància, tenint en compte l’actual conjuntura 
dels preus del gas i l’electricitat, perquè dota 
a l'Ajuntament de Palma d'un instrument de 
protecció davant aquesta mena d'impactes

A EMAYA tenim l’objectiu de ser energèticament 
autosuficients a l’any 2030. Per això, el novè 
objectiu del Pla Estratègic EMAYA 2030, Proveir 
d’energia renovable a la ciutat de Palma, fa 
referència a aquesta qüestió. Per altra part, l’OE7, 
Dotar de punts de recàrrega de vehicle elèctric 
a la ciutat, també requereix de la implementació 
d’energies renovables per a proveir amb energia 
neta els punts de recàrrega de vehicle elèctric

1. Pla de Generació d’Energia Renovable

OE7 OE9

EE1

EE2

9. Proveïment d’energia renovable a la ciutat de Palma
EE2. Medi ambient i transició ecològica 

Indicadors 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratègic

Energia renovable produïda 0.81% 21,54% 100%

Generació d’energia removable a partir de biogàs (GWh) 5,9 8,55 -

Generació d’energia removable fotovoltaica (kWh) 358.22 363.693 -

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. 
Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 2030* 

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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El 2021, del total d’energia consumida per EMAYA, l’energia renovable representa el 21% (9 GWh). De la mateixa manera, l’energia renovable produïda del total d’energia gestionada per 
EMAYA representa el 30% (12,8 GWh). 

Pla de Geneació d’Energia Renovable 

• Quanta electricitat ha generat EMAYA durant el 2021?

A EMAYA estam desenvolupant el Pla de Generació d’Energia Renovable. El nostre objectiu és arribar al 100% d’autoconsum en energia renovable al 2030, la qual cosa requereix la 
implementació exitosa i la dotació de recursos financers en les següents línies d’acció::

 - L’increment de producció d’energia solar fotovoltaica. 
 - La gestió eficient dels residus sòlids urbans de Palma, a través de la recuperació material i valorització energètica sostenible. 

En la actualidad, EMAYA ya dispone de varias instalaciones de generación de energía eléctrica. Existen dos tipos de instalación:

EE2. Medi ambient i transició ecològica 

9. Proveïment d’energia renovable a la ciutat de Palma

El primer tipus, genera energia d’autoproveïment a les plantes EDAR 1, mitjançant 
la utilització dels gasos generats (biogàs) en el procés productiu. Els excedents 
generats són venuts a les companyies elèctriques.

El 2021 s’han produït 8,55 GWh d’energia neta en aquestes plantes, sent l’energia 
autoconsumida per l’EDAR 1 de 6,92 GWh i, 1,62 GWh, l’energia exportada. La 
planta requereix importar 1,20 GWh per a cobrir el consum total anual de la planta 
que es situa entorn als 7,4 GWh. 

El segon tipus d’instal·lacions de generació elèctrica són les plantes fotovoltaiques 
situades en les cobertes dels edificis. L’energia generada per aquestes plantes en 
els darrers anys és la següent: 

En aquests moments, gran part de l’energia de les plantes fotovoltaiques es ven al 
mercat elèctric. No s’utilitza per autoconsum degut a l’estructura de la xarxa, si bé 
reverteix com a benefici directe en l’economia d’EMAYA. 

1 2

Energia 
Importada

Energia 
Exportada

Consum 
Planta

Consum 
generació

Generació  
2021

EDAR 1 
(2021) kWh

 1.626.717  8.541 8.554.496

(kWh) 2021 (kWh) 2020 (kWh) 2019

Can Valero 79.217 91.568 65.403

Son Tugores + Son Pacs 284.476 266.652 229.784
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EE2. Medi ambient i transició ecològica 

9. Proveïment d’energia renovable a la ciutat de Palma

Acord amb el Pla de Generació d’Energia Renovable, EMAYA té l’objectiu de que el número d’instal·lacions de generació elèctrica i 
emmagatzematges energètics es vagi incrementant. Per això, el 2021 EMAYA ha estat desenvolupant i realitzant varis estudis de viabilitat 
pel que fa a implantació de noves instal·lacions de generació d’energies renovables. 

Molts dels projectes mencionats estan en 
fase d’estudi, però els que ja són concloents, 
sumen una potència pic instal·lada 
d’energia fotovoltaica de prop de 10 MW 
per autoproveïment; amb una generació 
estimada d’1,45 GWH i un estalvi d’emissió 
d’1,015 tones de CO2 anuals. 

Entre  els estudis mencionats, destaca el 
projecte que planteja implantar una turbina 
elèctrica a l’Estació de Tractament d’Aigua 
Potable (ETAP) de Lloseta. Amb ella, es 
generaria energia elèctrica aprofitant la força 
de la canonada que va de l’embassament 
de Cúber fins el dipòsit de Lloseta. Donat 
que, actualment, aquesta canonada es troba 
deteriorada i presenta pèrdues d’aigua, dins 
de les accions previstes per EMAYA pels 
anys 2023-2030, es planteja la renovació 
d’aquesta canonada i la instal·lació de la 
turbina de 6 MW. 

A part d’aquests projectes, a EMAYA tenim 
altres actuacions en marxa que treballen per 
a millorar l’eficiència energètica de la ciutat de 
Palma. Entre aquests, es troba la substitució 
dels sistemes de climatització en edificis, la 
substitució i automatització de la il·luminació 
per tecnologia LED i la implementació 
de 50 electrolineres repartides per l’àrea 
metropolitana de Palma. 

Estudi Energia importada
Potència instal·lada  / 

prevista (kWp)

Obres
Execució de les obres del projecte d’ampliació d’instal·lació fotovoltaica per autoconsum amb una 
potència d’1MWpic a les instal·lacions d’EMAYA de Son Pacs.

1.000

Obres
Contractació de les obres del projecte d’instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i 
pèrgola fotovoltaica de Son Pacs – EMAYA. 

89,1

Estudi GETINSA-G-03 Fotovoltaica Son Pacs En estudi

Estudi IDOM-E-01 Generació-Emmagatzematge En estudi

Estudi IDOM-E-02 Emmagatzematge Energètic Cúber-Gorg Blau En estudi

Estudi IDOM-E-03 Emmagatzematge Energètic Cúber-Lloseta En estudi

Estudi IDOM-E-04-1 Unió Elèctrica EDAR 1 - EDAR 2
Connexió elèctrica entre 

centres productius

Estudi IDOM-E-04-2 Fotovoltaica EDAR 2 731,5

Estudi IDOM-E-04-2 Fotovoltaica EDAR 1 6749,6

Estudi IDOM-E-05 Fotovoltaica Son Reus 660

Estudi IDOM-E-06 Fotovoltaica Pont d'Inca 440

Estudi IDOM-E-07 Fotovoltaica Parcel·les Ajuntament En estudi

Estudi Placas Solares Son Bessó Polígon 13 Parcel·la 6 En estudi

Quins projectes s’han posat en marxa durant el 2021 per a proveir d’energia renovable la ciutat de Palma?
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

Com s’avalua? 

La dependència energètica de combustibles 
fòssils per a la flota de vehicles de la nostra 
companyia genera l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle (GEH). Des d’EMAYA, treballam en 
la transició cap a una flota de vehicles amb 
menys emissions. La nostra àrea de Mobilitat 
es centra en l’estudi i la gestió transversal de 
la flota, amb l’objectiu d’assolir una mobilitat 
sostenible des del punt de vista ambiental 
i econòmic. De la mateixa manera, per a 
contribuir a la descarbonització de la ciutat de 
Palma, promovem la mobilitat elèctrica entre 
la ciutadania amb la finalitat d’augmentar les 
alternatives lliures d’emissions. 

A EMAYA volem seguir treballant per a contribuir 
a la descarbonització i mobilitat sostenible de la 
ciutat de Palma. Per això, la mobilitat elèctrica 
es contempla en tres Objectius Estratègics: 
l’OE10, Promoure la mobilitat elèctrica, l’OE11, 
Promoure l’ús de combustibles alternatius. Així 
mateix, a l’eix 1, La ciutat i la ciutadania es 
dedica un objectiu específic, l’OE7, Dotar de 
punts de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat. 

1. Pla de xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics
2. Pla de negoci mobilitat elèctrica 
3. Pla de mobilitat gas natural comprimit 
4. Pla de combustibles alternatius (biogàs, H2)

OE7 OE10 OE11

EE1

EE2

10. Mobilitat elèctrica 
EE2. Medi ambient i transició ecològica 

Indicadors 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratègic

Punts de recàrrega totals de vehicles elèctrics 20 90 2,000

MWh carregats en punts de recàrrega 21.11 68.44

Vehicles lliures d’emissions 4.16% 14.02% 40%

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. 
Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 2030* 

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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El 2021, els vehicles lliures d’emissions de la 
flota d’EMAYA representen el 14%, l’energia 
procedent de l’ús de combustibles alternatius 
consumida per la flota de vehicles representa 
el 59,69%. El 2021, hem augmentat en un 
12,75% el consum de combustibles alternatius, 
arribant així aquest any a la meta que ens 
havíem fixat per a l’any 2026. Per altra part, 
existeixen 90 punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics a les dependències d’EMAYA, en els 
que s’han carregat 68,45 MWh. D’aquesta 
manera, s’ha aconseguit superar amb escreix 
la meta prevista per als anys 2021 i 2022 (20 i 
80 punts respectivament). Per 2022, a l’aposta 
per l’augment de la flota elèctrica, està previst 
l’augment de punts de recàrrega a 120 per al 
primer trimestre.          

Estat de la flota de vehicles 

L’estratègia d’EMAYA per avançar cap a sistemes 
mediambientals eficients i menys costosos, s’ha 
basat en substituir la flota de vehicles que utilitza 
combustible convencional (dièsel/benzina). La 
flota lleugera s’ha substituït principalment per 
vehicles elèctrics de bateria (BEV), mentre que la 
flota mitjana i pesada s’ha substituït per vehicles 
amb tecnologia de gas natural comprimit (GNC). 

D’aquesta manera, EMAYA va deixant enrere de 
forma progressiva el consum de dièsel i benzina, 
reduint el consum energètic, l’emissió de GEH i 
la contaminació acústica. 

EE2. Medi ambient i transició ecològica 

10. Mobilitat elèctrica 
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Al comparar la composició de la nostra flota actual respecte a 2015, observam que el pes dels vehicles que utilitzen combustible convencional (dièsel-benzina) s’ha reduït en un ordre del 
30%. De forma paral·lela, veiem un increment del 13,15% en la flota elèctrica i d’un 14,85% en la flota de GNC. En el cas del GNC, aquesta substitució té un gran impacte mediambiental, 
degut a que els vehicles renovats són principalment camions pesats que realitzen un ús molt intensiu de combustibles. 

En els pròxims anys, en coordinació amb el Pla Estratègic Municipal, es seguiran realitzant esforços per a renovar la flota de vehicles d’EMAYA. El 2022, es preveu incrementar fins un 40% 
el número de vehicles elèctrics industrials de la companyia. 

Així mateix, l’electrificació de les línies de vehicles lleugers (turismes, furgonetes, camions lleugers o tractores elèctriques de transport de plataformes de recollida), que ha estat focus 
d’acció en els darrers anys, es continuarà duent a terme amb major intensitat. 

La següent taula mostra com es reparteix l’energia de combustibles utilitzats per la flota. 

EE2. Medi ambient i transició ecològica 

10. Mobilitat elèctrica 

Tecnologia Vehicles 
2015 %

Vehicles 
2021

% Diferència

Dièsel 316 55,0% 235 39,70% -15,26%

Dièsel-elèctric 1 0,2% 4 0,68% 0,50%

Dièsel-GNC 6 1,0% 15 2,53% 1,49%

Elèctric 5 0,9% 83 14,02% 13,15%

Gasòil-elèctric 1 0,2% 1 0,17% 0,00%

Benzina 180 31,3% 91 15,37% -15,93%

Benzina-GLP 62 10,8% 61 10,30% -0,48%

Benzina-GNC 1 0,2% 11 1,86% 1,68%

GNC 3 0,5% 91 15,37% 14,85%

Total 575  592   

2020 2021 2020 2021
Evolució 

(%)

Alternatius 52,93% 59,68% 6,75%

GNC (kWh) 12.357.008 14.214.875 51,02% 56,59% 5,56%

GLP (kWh) 418.483 709.729 1,73% 2,83% 1,10%

VE (kWh) 44.791 68.449 0,18% 0,27% 0,09%

Convencionals   47,07% 40,32% -6,75%

Ga95 (kWh) 585.189 502.509,96 2,42% 2,00% -0,42%

GoA (kWh) 10.813.487 9.625.635,00 44,65% 38,32% -6,33%
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EE2. Medi ambient i transició ecològica 

10. Mobilitat elèctrica 

Punts de recàrrega de vehicles elèctrics 

Una altra línia estratègica que està seguint 
EMAYA per a contribuir a la descarbonització 
de la ciutat és instal·lar punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics, de càrrega ràpida i semiràpida. 
D’aquesta forma, es pretén donar resposta al 
creixement de la flota elèctrica d’EMAYA, així 
com a promoure la mobilitat elèctrica entre la 
ciutadania. 

Actualment, el número de punts de recàrrega 
instal·lats és de 90 unitats, repartides en les 
ubicacions indicades en el plànol que es mostra 
a continuació. L’any 2021, s’ha incrementat 
en un 43% el número de punts instal·lats i es 
preveu arribar, durant el pròxim any, als 120. 

EMAYA vol aconseguir que en el 2030 l’àrea 
metropolitana de Palma compti amb 2.000 
punts de recàrrega, donant servei tant a vehicles 
propis com a tercers, i construint una àmplia 
xarxa de punts de recàrrega municipal que 
constitueixi un sector de negoci per a EMAYA 
i fomenti la reducció dels GEH derivats de la 
mobilitat. Segons estimacions de consum, la 
reducció d’emissions de CO2 amb aquesta 
xarxa de càrrega, suposa anualment un total de 
82.525 tones de CO2. 

 

Reducció anual T 
CO2

Estalvi energia 
anual (MWh)

Repercussió % 
emissions totals

Gestió i ampliació de xarxes de càrrega 
de vehicle elèctric

85.525,00 33.148,00 0,61
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

Com s’avalua? 

Per assolir els objectius prevists per l’Ajuntament 
de Palma en matèria d’adaptació i mitigació del 
canvi climàtic, la ciutat de Palma ha elaborat, 
amb l’horitzó a 2030, el Pla d’Acció pel Clima 
i l’Energia Sostenible (PACES). Aquest pla, una 
de les principals línies a executar per EMAYA és 
la gestió de l’electricitat i el gas per a diferents 
consums de l’Ajuntament de Palma. Per això, 
EMAYA està registrada com a comercialitzadora 
d’energia i consumidora directa, amb l’objectiu 
d’impulsar la sobirania energètica municipal, 
reduir les emissions i fomentar les energies 
renovables. Els avanços d’EMAYA en la 
comercialització d’electricitat i gas són claus 
per aconseguir proveir d’energia renovable a la 
ciutat de Palma. 

La comercialització d’electricitat i gas per part 
d’EMAYA s’emmarca en el novè objectiu del 
Pla Estratègic EMAYA 2030, Proveir d’energia 
renovable la ciutat de Palma. Per aconseguir 
aquest objectiu, EMAYA ha posat en marxa el 
Pla de comercialització d’energies renovables, 
en tres fases, desenvolupades en les pròximes 
pàgines. 

1. Pla de negocio energia renovable
2. Pla d’instal·lacions <100 KW
3. Pla d’instal·lacions >100KW
4. Pla emmagatzematge d’energia
5. Pla de comercialització d’Energies Renovables 

(FI, II y III)

OE9

EE2

11. Comercialització d’electricitat i gas
EE2. Medi ambient i transició ecològica 

Indicadors 2020 2021 Meta 2030
Indicador

 estratégico

Percentatge d’energia consumida per EMAYA subministrada per la 
comercialitzadora municipal 

- 91% -

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. 
Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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Distribució consum comercialitzadora EMAYA 2021 

l’objectiu de proveir d’energia renovable tots els consums públics de la ciutat de Palma. La gestió energètica de la comercialitzadora 
garanteix que l’energia utilitzada és d’origen renovable, contribuint a la millora de la gestió energètica municipal i garantint la 
continuïtat i seguretat del funcionament de les instal·lacions. Amb l’energia que està prevista gestionar a través de la comercialitzadora 
d’EMAYA, es preveu la següent reducció de gasos d’efecte hivernacle i producció d’energia elèctrica renovable: 

Cal destacar que en la distribució del consum energètic d’EMAYA, el consum majoritari és l’electricitat, que s’usa per a l’alimentació 
de les instal·lacions, motors, bombes i serveis, que formen el procés productiu d’EMAYA. El segon consum majoritari prové del gas 
natural (GNC), utilitzat en la flota de vehicles. Per tant, la gestió directa d’aquestes fonts energètiques majoritàries a través de la 
comercialitzadora suposa un avantatge pel que fa al control econòmic i eficiència energètica. El següent gràfic conté la distribució 
energètica d’EMAYA per 2021: 

Distribució energètica EMAYA 2021

EE2. Medi ambient i transició ecològica 

11. Comercialització d’electricitat i gas

Quins són els avanços de la 
comercialitzadora d’EMAYA com a 
impulsora de la sobirania energètica 
municipal?

El full de ruta de la comercialitzadora d’EMAYA 
consta de 3 fases: 

• Fase 1: Inclusió dels consums elèctrics de 
les instal·lacions pròpies. 

• Fase 2: Inclusió dels subministraments de 
major consum de l’Ajuntament de Palma i 
ens municipals. 

• Fase 3: Apertura de la comercialització 
d’energia elèctrica i gas a la ciutadania. 

A data de tancament de 2021, la fase 1 està 
pràcticament finalitzada. Durant aquest any, 
les instal·lacions de major consum energètic 
d’EMAYA han passat a formar part de la 
comercialitzadora interna creada, exercint 
com a consumidor directe en el mercat. 
Com es pot observar en el següent gràfic, la 
comercialitzadora municipal ha aconseguit 
subministrar un 91 % de l’energia elèctrica 
consumida per EMAYA, i està previst arribar al 
100% del total del subministrament en el primer 
trimestre de 2022. 

A inicis de l’any 2022, està previst començar la 
segona fase del full de ruta, començant a proveir 
amb energia interna els subministraments 
elèctrics de l’Ajuntament de Palma i els seus 
ens municipals. EMAYA segueix avançant en 

Reducció anual T 
CO2

Energia renovable 
produïda (MWh)

Repercussió % 
emissions totals

Implantació de comercialitzadora municipal 93.048,00 120.000,00 3,39
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EE2. Medi ambient i transició ecològica 

11. Comercialització d’electricitat i gas

• Electricitat

El consum elèctric estimat de l’Ajuntament de Palma es divideix de la 
següent manera:

Consum energètic de l’Ajuntament de Palma

L’objectiu perseguit per EMAYA és que la comercialitzadora elèctrica gestioni aproximadament 
100.000 MWh anuals per a poder proveir tots els consums públics de l’Ajuntament.  

• Gas

Pel que fa al consum de gas, el consumidor més important és l’Empresa Municipal de Transport 
(EMT), que representa quasi el 75% del consum. El gas natural s’utilitza principalment pe a 
ús vehicular, sent usat també pels ens públics com a font d’energia per a calefacció i forns 
crematoris. El consum anual estimat és el següent: 

En referència al gas natural, actualment EMAYA ho subministra a través d’una comercialitzadora 
externa. No obstant això, s’estan realitzant tràmits en paral·lel per a donar d’alta una 
comercialitzadora en aquest àmbit. Es contemplen les mateixes fases  que amb la comercialitzadora 
elèctrica per a la seva implementació. 

Ens de l’Ajuntament
de Palma

Consum anual electricitat 
estimat (MWh) %

EMAYA 43.200,00 43,20%

ENLLUMENAT PÚBLIC 32.000,00 32,00%

EDIFICIS MUNICIPALS 15.000,00 15,00%

SMAP 2.100,00 2,10%

EFM 1.200,00 1,20%

EMT 1.360,00 1,36%

IME 650,00 0,65%

IMI 380,00 0,38%

PATRONAT ESCOLETES 210,00 0,21%

MERCAPALMA 3.900,00 3,90%

TOTAL GENERAL 100.000,00 100%

Ens de l’Ajuntament
de Palma

Consum anual 
gas mitjana  (MWh)

E.M.T. 43.200,00

EMAYA 32.000,00

TANATORI BON SOSEC 15.000,00

TANATORI SON VALENTÍ 2.100,00

TOTAL 100.000,00
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

Com s’avalua? 

EMAYA gestiona el tractament de les aigües 
residuals de Palma mitjançant unes infraes-
tructures sotmeses a grans pressions po-
blacionals, especialment en temporada alta 
de turisme, obsolescència la qual fa que en 
episodis de fortes pluges la xarxa de saneja-
ment es saturi podent produir-se abocaments 
d’aigües mixtes al medi. Per a EMAYA és fo-
namental aconseguir la renovació i modernit-
zació de la infraestructura de sanejament i així 
evitar qualsevol tipus d’abocament contami-
nant que pugui tenir impacte en la qualitat de 
les aigües de bany o en la biodiversitat de la 
Badia de Palma. 

A EMAYA apostam per la sostenibilitat com 
a principi rector. És per això, que el control 
d’abocaments a la mar està contemplat en 
l’objectiu Estratègic 13 del pla EMAYA 2030, 
Reduir els abocaments al medi. Els Objectius 
Estratègics, Millorar la qualitat de les aigües i 
Renovar les infraestructures d’aigua potable i 
de sanejament, també impacten en el control 
d’abocaments a la mar, degut a les accions 
previstes per a millorar la depuració de les aigües 
residuals i les infraestructures existents. 

1. Pla de reducció d’abocaments al medi
2. Pla abocador Son Reus
3. Pla de sanejament
4. Projectes de depuració (EDAR 2 i emissari submarí)

OE1 OE3 OE13

EE2

EE1

12. Control d’abocaments a la mar 
EE2. Medi ambient i transició ecològica 

Indicadors 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratègic

Núm. de dies de tancament de platja per abocament. 104 80 37

Mitjana de temps d’abocament per punt d’alivi (hores). 68

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. 
Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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Durant l’any 2021, s’ha tancat la platja per 
abocament en època de bany (maig a octubre) 
un total de 80 dies; un 23,1 % menys que l’any 
anterior. S’aconsegueix, d’aquesta manera, 
complir amb la meta prevista per a l’any 2025. 
Cal destacar que fins que algunes de les obres 
en execució i projecte no estiguin finalitzades, el 
número d’abocaments depèn en gran mesura 
de la meteorologia. D’aquesta manera, la 
reducció dels abocaments el 2021 respon en 
certa mesura a que hi ha hagut menys episodis 
de pluja. 

A què es deuen els abocaments d’aigües 
mixtes a la mar?

En episodis de pluja i degut a la obsolescència 
de l’EDAR 2, així com a un augment de població 
que tensiona la capacitat de la infraestructura, 
la xarxa de sanejament es satura i es poden 
produir abocaments d’aigües mixtes al medi. La 
gestió de les estacions d’impulsió i les EDAR es 
dificulta en els episodis de pluja per una sèrie 
de raons: 

• Existeix una xarxa unitària en el centre his-
tòric de la ciutat, on l’aigua pluvial i de cla-
vegueram acaba mesclant-se, inclús en els 
llocs on existeix xarxa separativa, ja que els 
immobles sovint no disposen de separació 
d’aigües internament. 

• L’EDAR 2 es troba al final de la seva vida útil 
i requereix d’una renovació urgent. 

• Baixa capacitat de drenatge de la ciutat i 
augment de l’escorrentia amb les noves ur-
banitzacions i dotacions de serveis. 

• Aportacions indegudes d’altres municipis 

i deficiències d’infraestructures alienes a 
l’empresa.

• Salinització de l’aigua residual per presència 
de descalcificadors a les cases i per intrusió 
d’aigua de la mar a la xarxa pròxima a la 
costa. 

• Possibles entrades d’aigües de diverses 
fonts que puguin perjudicar el procés biolò-
gic de la depuradora. 

• L’augment de la població i estacionalitat 
afecta als cabals d’entrada de la depura-
dora. 

Pla de sanejament

Acord amb el Pla de Sanejament aprovat 
per la Direcció General de Recursos Hídrics 
(DGRRHH), es treballa per a millorar la 
infraestructura de tractament d’aigües 
en èpoques de pluja. El pla consta de sis 
punts principals que tenen l’objecte de 
millorar l’eficiència de les infraestructures de 
depuració i contribuir a la millora de la gestió 
d’abocaments al medi receptor. 

1. Actuacions en origen per a resoldre la pro-
blemàtica de la intrusió d’aigües de pluja a 
la xarxa. 

2. Actuacions de conducció d’aigües direc-
tament a la depuradora per gravetat sense 
bombeig. 

3. Millora de la capacitat de l’EDAR 2 i la seva 
renovació per obsolescència tècnica. El Mi-
nisteri de Transició Ecològica ha contractat 
la redacció de l’avantprojecte d’ampliació 
per a executar la seva renovació. 

4. Actuacions de contenció a les xarxes i mi-

llora de les estacions de bombeig d’aigües residuals. 
5. Actualitzacions dels convenis de connexió d’aigües residuals amb muni-

cipis limítrofes a Palma (Esporles, Bunyola i Marratxí) per a limitar l’apor-
tació d’aigües mixtes en els moments de pluja. 

6. Emissaris submarins, per evacuar les aigües depurades no reutilitzades 
sense impacte a la costa ni en el bany.

EE2. Medi ambient i transició ecològica 

12. Control d’abocaments a la mar 
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La nova EDAR

El maig de 2021, es va firmar un acord amb el 
Govern de les Illes Balears i amb l’Estat a través 
del Ministeri de Transició Ecològica per a finançar 
les obres de la nova depuradora i el seu emissari 
submarí. Ambdós projectes jugaran un paper 
fonamental en el control d’abocaments a la 
Badia de Palma. Per altra part, el dia 2 de juliol de 
2021, es va firmar el “Convenio de colaboración 
para la ejecución y explotación de la actuación 
ampliación y remodelación de la EDAR Palma II” 
entre la societat mercantil estatal Aguas de las 
Cuencas de España, SA y EMAYA. El calendari 
previst d’execució de les obres s’inicia al 2023 i 
acaba al 2026. 

En aquests moments, s’estan finalitzant les obres 
d’instal·lació d’un nou col·lector interceptor 
d’aigües residuals i pluvials de 2 metres de 
diàmetre de recollida. Amb la instal·lació 
d’aquest col·lector, s’aconsegueix conduir 
les aigües residuals i pluvials al nou dipòsit de 
laminació de 50.000 m3 que es construeix al 
costat de la depuradora del Coll d’en Rabassa 
(EDAR 2), minimitzant en períodes de pluja els 
episodis d’abocament d’aigües mixtes a la mar. 
De la mateixa manera, en el marc de les obres 
de separació de xarxes en el polígon de Son 
Castelló, s’aprofitarà per a separar el col·lector 
d’aigües residuals d’Esporles de la resta de la 
xarxa de clavegueram actual del polígon de 
Son Castelló. Així, una vegada finalitzades les 
obres, les aigües residuals del polígon de son 

Castelló es dirigiran a la xarxa d’Eusebi Estada, 
mentre que les aigües procedents del col·lector 
d’Esporles (i Bunyola) es conduiran al col·lector 
que va directament a l’EDAR 2. 

Així mateix, actualment s’està estudiant 
l’avantprojecte de separació de xarxes pluvials 
i de sanejament a l’eixample. L’objectiu del 
projecte és separar la totalitat de les xarxes 
que arriben a les avingudes, de forma que la 
totalitat de les aigües pluvials, es pugui recollir 
per l’actual galeria i conduir directament cap a 
la mar.

A més, hem modelat totes les conques i 
sub-conques que aboquen a l’EDAR 2 amb 
el programa ICM d’Inforworks. Aquesta 
modelització ens permet realitzar prognosis de 
millores en el número i volum d’abocaments 
amb les noves infraestructures en construcció o 
en projecte. Finalment, cal destacar que, per a 
poder realitzar un seguiment dels abocaments 
realitzats, EMAYA disposa des de l’agost de 
2020 de la nova versió de l’eina GIMA (Gestió 
d’Incidències Mediambientals). Aquesta eina 
permet monitoritzar els 15 punts d’abocament 
identificats, tenint dades sobre el temps 
d’abocament i els volums de la gran majoria 
d’ells. Durant l’any 2021, la mesura de temps 
d’abocament per punt d’alleujament és de 68 
hores, que correspon a un 0,78% del temps 
total de funcionament de les instal·lacions de 
sanejament. 

EE2. Medi ambient i transició ecològica 

12. Control d’abocaments a la mar 
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

Com s’avalua? 

EMAYA opera i gestiona instal·lacions tant en 
entorns naturals com urbans i la seva activitat 
es relaciona tant amb l’ecosistema terrestre com 
amb el marí, per tant, l’empresa és conscient 
dels impactes que pot causar a la biodiversitat 
de l’illa i tracta de minimitzar-los. Especial 
consideració mereixen aquells espais protegits 
com la Serra de Tramuntana, on es localitzen els 
embassaments d’EMAYA, o espècies protegides 
com la posidònia, que pot veure’s afectada per 
la qualitat de les aigües submarines en les que 
es troba. 

El 2021 hem treballat per a millorar els nostres impactes en aquest tema material. 
El 2022 procurarem comptar amb indicadors que ens permetin monitoritzar els impactes generats.

Protegir l’ecosistema és un objectiu formalitzat 
en el Pla Estratègic EMAYA 2030. Per aquest 
motiu, la línia estratègica, Preservació del medi 
ambient, aborda íntegrament aquesta qüestió. 
Les millores en el tractament de les aigües 
residuals previstes en l’Objectiu Estratègic, 
Millorar la qualitat de les aigües, de l’Eix 
Estratègic 1, també té un impacte directe en la 
preservació del medi ambient i en la protecció 
de l’ecosistema marí. 

1. Pla de Vigilància Ambiental de la Badia
2. Pla de reducció d’abocaments al medi
3. Pla abocador Son Reus

OE1 OE3 OE12 OE13

EE1

EE2

13. Protecció de la biodiversitat
EE2. Medi ambient i transició ecològica 
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EE2. Medi ambient i transició ecològica 

13. Protecció de la biodiversitat

Com aborda EMAYA l’impacte en 
la biodiversitat que tenen les seves 
infraestructures?

•  Infraestructura de nova construcció

En els projectes de nova construcció es realitzen 
estudis d’impacte ambiental d’acord amb els 
requeriments de la Llei 12/2016, d’avaluació 
d’impacte ambiental de les Illes Balears. Aquests 
estudis s’incorporen gradualment en tots els 
projectes realitzats per EMAYA, també en els 
projectes d’obres menors. 

• Infraestructura existent

Els estudis que es realitzen per a la infraestructura 
existent, com per exemple les depuradores, 
els emissaris o els embassaments, incorporen 
sistemàticament factors de protecció de la 
biodiversitat. Des d’EMAYA, treballam per a millorar 
les deficiències d’aquestes infraestructures amb 
l’objectiu d’evitar, especialment, els abocaments als 
torrents i a la badia de Palma, que poden contribuir 
a la degradació de l’ecosistema marí. Com s’ha 
explicat en el tema material, Control d’abocaments 
a la mar, EMAYA té el compromís de millorar el 
sanejament de les aigües i abocaments i, per això, 
està desenvolupant projectes en aquesta direcció 
(e.g. nova depuradora, separació de xarxes pluvials 
i residuals). 
Des d’EMAYA, comprenem que els treballs de 
protecció ambiental han de realitzar-se amb plena 
consideració i col·laboració amb els grups d’interès.  
Per això, mantenim un diàleg constant amb la 
comunitat científica per a recollir la informació 
existent i actuar d’acord amb criteris científics. 

Instal·lacions en zones amb especial valor per la biodiversitat

• Pla de vigilància ambiental de la badia

Des d’agost de 2020, s’executa el Seguiment Ambiental de la 
Badia que inclou els punts d’alleujament pertinents a EMAYA a 
la badia de Palma. Aquest pla permet fer un seguiment espe-
cífic del medi receptor i efluent de cada punt d’alleujament, realit-
zant una avaluació de l’estat de la posidònia i de la biodiversitat.  

• La Serra de Tramuntana

EMAYA canalitza l’aigua des dels dos embassaments situats a la 
Serra de Tramuntana: Gorg Blau i Cúber. Ambdós estan localitzats 
en una zona d’especial interès per a la biodiversitat, en una mateixa 
vall que separa les dues cotes més altes de Mallorca: el Puig Major 
i el Puig de Massanella. Es nodreixen tant d’aigües de desgel com 
de vessament, drenades naturalment pel torrent del Gorg Blau i pel 
torrent d’Almadrà. L’estació de tractament d’aigua potable, situada a 
Lloseta, es troba al peu de la Serra de Tramuntana. 

• ETAP Lloseta
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

Com s’avalua? 

Els serveis que desenvolupam a EMAYA 
generen un impacte en la qualitat ambiental 
de l’aire i de les aigües. Les principals fonts 
d’emissió de gasos d’efecte hivernacle (GEH) 
a la nostra organització es deriven del consum 
d’energia elèctrica de les nostres instal·lacions 
i de la mobilitat associada als vehicles usats 
per l’empresa en el desenvolupament de 
les seves activitats. Des d’EMAYA, assumim 
la responsabilitat de vetlar per la reducció 
d’emissions de GEH, així com per la qualitat 
de les aigües, conscients de que la millora de 
la qualitat ambiental no només afavoreix a la 
ciutadania de Palma, sinó que també impacta 
positivament en la protecció dels ecosistemes 
presents a l’illa i les aigües que la banyen. 

Tots els objectius prevists a l’Eix Estratègic Medi 
ambient i transició ecològica del Pla EMAYA 
2030 redunden en la millora de la qualitat 
ambiental de l’aire i les aigües. Succeeix el 
mateix, amb les línies estratègiques Cicle de 
l’aigua i Mobilitat Sostenible de l’Eix Estratègic 
La ciutat i la ciutadania. Per aconseguir aquests 
objectius, es prenen multitud de mesures de 
caràcter específic i transversal que es venen 
desenvolupant en diferents punts de l’informe. 

1. Pla de mobilitat gas natural comprimit 
2. Pla de combustibles alternatius (biogàs, H2)
3. Pla de reducció d’abocaments al medi
4. Pla de millora de qualitat de l’aigua regenerada

OE1 OE9 OE10 OE11 OE13

EE1

EE2

EE2. Medi ambient i transició ecològica 

14. Qualitat ambiental de l’aire i les aigües

Indicadors 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratègic

Emissions de gas hivernacle produïdes pel consum elèctric (tCO2) 34.832 28.931 -

Emissions totals de CO2 de la flota de mobilitat (tCO2) 5.772 5.435 -

Emissions totals de partícules de la flota de mobilitat (tPart) 1.795 1.719 -

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. 
Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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EE2. Medi ambient i transició ecològica 

14. Qualitat ambiental de l’aire i les aigües

Totes les àrees incorporen en el desenvolupament 
de les seves tasques el coneixement i 
observació del que s’estipula en les diverses 
normatives de caràcter mediambiental, de 
manera que es garanteixi que les operacions 
de prestació de servei es realitzen en un marc 
de respecte del medi ambient. Si bé, EMAYA 
compta a més amb un Servei de Medi Ambient 
que recolza en la planificació i en la gestió 
ambiental a tota l’empresa. A més, quan és 
precís es sol·licita assistència tècnica experta 
en l’elaboració d’estudis d’impacte. La idea a 
llarg termini és dissenyar i implantar un sistema 
de gestió ambiental integrat amb el sistema de 
qualitat basat en la certificació ISO14001, que 
permeti aconseguir els objectius ambientals de 
l’empresa. 

Petjada de carboni

EMAYA avalua la seva contribució a la qualitat 
ambiental de l’aire mitjançant el mesurament de 
la seva petjada de carboni. 

Les principals fonts d’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle a la nostra organització són: 

• Infraestructures: consumidores d’energia 
elèctrica.

• Mobilitat: parc mòbil necessari per a realit-
zar els nostres serveis de recollida de resi-
dus, neteja, així com a serveis del cicle de 
l’aigua i corporatius.

Infraestructura

Les instal·lacions d’EMAYA, llevat de l’EDAR 1, que funciona amb cogeneració, s’abasteixen d’energia elèctrica de la xarxa. La 
següent taula mostra el consum elèctric i les emissions de gasos d’efecte hivernacle produïts en els darrers dos anys per les 
nostres infraestructures. 

Fruit dels esforços que hem realitzat per a millorar la nostra eficiència energètica, el 2021 s’ha reduït quasi un 2% el consum 
elèctric, veient-se reduïdes les emissions en un 16,9%. En el tema material Proveïment d’energia renovable a la ciutat de Palma 
i Comercialització d’electricitat i gas, s’expliquen els projectes que està desenvolupant EMAYA per aconseguir l’autosuficiència 
energètica, reduir el consum energètic i les emissions. 

Mobilitat

EMAYA, com es fa patent en el tema material Mobilitat Elèctrica, està treballant en la renovació de la flota de vehicles i el foment 
de la mobilitat elèctrica, per a reduir les emissions d’efecte hivernacle. El resultat de les accions mencionades en aquest apartat, 
estimen una reducció, a l’àmbit de la mobilitat, d’entre un 10% i 12% d’emissions de CO2 enfront al mateix consum i un escenari 
de tecnologia convencional. 

De forma paral·lela, s’està treballant en la reducció d’emissions de partícules que afecten a la salut pública i al medi ambient. 
La renovació de la flota GNC, especialment als vehicles pesats, encara que no ofereixi una gran reducció d’emissions de CO2 
contribueix en gran mesura a la reducció de l’emissió de partícules. 

Consum Factor emissió Emissió equivalent

Consum elèctric any 2020 44.656 MWh 0,78t CO2 eq / MWh 34.832 t CO2

Consum elèctric any 2021 43.902 MWh 0,66 CO2 eq / MWh 28.931 t CO2
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EE2. Medi ambient i transició ecològica 

La següent taula presenta un resum de l’evolució en els darrers dos anys de les quantitats 
totals reals d’emissions. Malgrat augmentar el consum energètic de la flota, s’ha 
aconseguit reduir en un 10% les emissions totals de CO2. A més, les emissions totals de 
partícules s’han reduït un 4%. 

L’evolució de la intensitat de les nostres emissions, observada en un període de temps 
més llarg, mostra una tendència clara de decreixement. Aquests resultats mostren l’efec-
tivitat de l’estratègia d’EMAYA. En un futur, aquesta tendència es veurà incrementada per 
l’aposta cap a la mobilitat elèctrica que forma part del pla d’inversió d’EMAYA. Encara així, 
som plenament conscients de la necessitat de continuar en el compromís de treballar per 
a reduir a zero les nostres emissions. 

Qualitat ambiental de les aigües

En els temes materials Qualitat de l’aigua potable i Control d’abocaments a la mar, s’expli-
quen tots els projectes i accions que està desenvolupant EMAYA per a millorar la qualitat 
de les aigües. 

2020 2021
Evolució 

(%)

Núm. vehicles totals 587 592 1%

Emissions totales CO2 [KgCO2] 5.772.122 5.435.352 -6%

Emissions totals partícules  
[KgPart]

1.794.864 1.719.290 -4%

Consum Total [Mwh] 24.610 25.816 5%

Kg CO2/MWh 234,54 201,52 -14%

Kg Part./MWh 72,93 66,60 -9%
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

Com s’avalua? 

EMAYA vol promoure la gestió i ús responsable 
dels materials no renovables, especialment 
donat el territori insular de clima mediterrani 
en el qual actua, fortament afectat pel canvi 
climàtic i pressions poblacionals i turístiques. Un 
ús i una gestió adequada d’aquests recursos 
és imprescindible  per a garantir la protecció 
mediambiental. En aquest sentit, té particular 
importància dins de l’activitat d’EMAYA, la 
sostenibilitat dels recursos hídrics, donada la 
condició de l’aigua com a recurs escàs. 

La sostenibilitat dels recursos naturals està 
contemplada en la sisena línia estratègica del 
Pla EMAYA 2030, Preservació del medi ambient. 
Aquesta línia es composa de dos Objectius 
Estratègics, Reduir les pèrdues del sistema 
i Reduir els abocaments al medi. El tema 
material també es considera en la primera línia 
estratègica del pla, Cicle de l’Aigua, que pretén 
renovar les infraestructures d’aigua potable i de 
sanejament i augmentar el consum d’aigua del 
grifó, per aconseguir una major sostenibilitat en 
la gestió dels recursos naturals

1. Pla de reducció de pèrdues 
2. Pla de sectorització 
3. Pla director renovació de xarxes d’aigua potable
4. Pla de reutilització d’aigua regenerada

Indicadors 2020 2021
Meta 
2030

Indicador
estratègic

Percentatge de kilòmetres de xarxa subjectes al control d’actius de fuites per Smart Metering 43% 49% 88%

Percentatge d’aigua facturada de les captacions sobre el total de l’aigua ingressada en el sistema 80% 82.93% 84%

Pèrdues per connexió de servei (m3/connexió de servei) 166,91 149,03 150,22

OE2 OE3 OE4 OE12

EE1

EE2

15. Sostenibilitat dels recursos naturals
EE2. Medi ambient i transició ecològica 

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries.  
Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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El percentatge de quilòmetres de la xarxa d’EMAYA subjecta al control d’actius de fuites per Smart Metering ha augmentat un 14% durant aquest any. Mentre que el 2020 el percentatge 
de quilòmetres era d’un 43%, 2021 ha acabat amb un 49 de la xarxa amb sistema Smart Metering.
 
Per altra part, el 2021, el percentatge d’aigua facturada de les captacions representa el 82,93% del total de l’aigua ingressada en el sistema, trobant-se el valor per damunt de l’objectiu 
establert pels anys 2021-2025. Finalment, les pèrdues per connexió de servei registrades el 2021 han assolit el valor de 149,01 m3/connexió de servei. D’aquesta manera, s’aconsegueix 
reduir en un 10,70% les pèrdues respecte a l’any anterior i situar-se per davall del valor objectiu previst per l’any 2030. 

Les responsabilitats d’EMAYA refe-
rents al cicle de l’aigua són les se-
güents: 

Proveïment d’aigua per al consum 
públic en totes les fases del procés. 
EMAYA realitza el subministrament 
d’aigua en el terme municipal de Pal-
ma i, en virtut dels convenis firmats 
entre l’Ajuntament de Palma i els con-
sistoris respectius, també subministra 
aigua a l’engròs als municipis de Bun-
yola, Alaró, Santa Maria i Binissalem (i 
Calvià en cas de necessitat). 

Sanejament: aquest procés inclou la 
captació, la canalització, la conduc-
ció, el tractament i la depuració de les 
aigües residuals per a la seva reutilit-
zació i ús com aigua regenerada i/o 
reincorporació al medi natural. 

EE2. Medi ambient i transició ecològica 

15. Sostenibilitat dels recursos naturals

 Àrea del Cicle de l’Aigua 
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El 2021, EMAYA ha captat 39 hm3 i ha distribuït 34 hm3. 

• Captació, tractament i emmagatzematge d’aigua potable

L’objectiu d’EMAYA és assegurar el subministrament d’aigua en base a l’ús 
racional i sostenible dels recursos hídrics, aprofitant prioritàriament els de baixa 
petjada energètica (fonts i embassaments). El consum energètic anual d’EMAYA 
està molt relacionat amb la pluviometria, motiu pel qual, en la gestió de l’explotació 
dels recursos d’aigua, s’estableixen unes prioritats condicionades principalment a 
la pluviometria i a la necessitat de no pèrdua d’aigua estacional, important a una 
illa amb recursos limitats. 

La gestió realitzada compleix amb els límits establerts en les concessions vigents 
dels acords de contingents fixats per la Direcció General de Recursos Hídrics en 
l’explotació de pous i fonts. En cas de necessitat es recorre  a la compra d’aigua 
a l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA). 

A continuació, es detalla el volum d’hm3 captat per les distintes fonts de captació d’EMAYA:

• Xarxes de distribució d’aigua potable, clavegueram, pluvials, aigua depurada i regenerada

La totalitat d’aquestes xarxes sumen un total de 2.777 km de conduccions per tota la ciutat de 
Palma. La seva conservació, manteniment i explotació és essencial per a una gestió sostenible de les 
aigües. Degut al final de la vida útil de les canalitzacions, les xarxes presenten problemes de fuites i 
obstruccions que poden produir abocaments puntuals. Per aquest motiu, EMAYA està duent a terme 
els següents projectes amb l’objectiu de millorar l’estat de les xarxes: 

 - Sectorització de la xarxa d’aigua potable: la xarxa d’aigua potable està sectoritzada i en 
els darrers anys s’està implementant una doble sectorització a major escala que perme-
ti contribuir a disposar d’un major control de gestió de la xarxa i millorar la detecció de 
fuites. El 2021, el 49% de la xarxa de distribució ha quedat doblement sectoritzada.  

 - Projecte Smart Metering: implementació de noves tecnologies d’Smart Metering. El 2021 
s’han instal·lat 8.044 comptadors amb telelectura que redueixen les pèrdues aparents per 
imprecisió en el mesurament, degut a una major precisió metrològica i millor envelliment. 

EE2. Medi ambient i transició ecològica 

15. Sostenibilitat dels recursos naturals

Com gestiona EMAYA l’aigua? 

Distribució  34 hm3  
1.087 km xarxa de subministrament  
Mantenimient i prevenció de fuites

Reutilizació 15 hm3 
101 Km xarxa de regenerada

Reg agrícola, urbà, neteja
 

Depuració 30 hm3 
 
 

Captació 39 hm3  

Criteris de sostenibilitat

Consum  28 hm3 facturats/any  

100.000 contadors

Tractament i emmagatzematge  
Son Tugores / Son Anglada 
Millora de la qualitat

1.690 km Xarxa sanejament 
2 plantes depuradores

24.181 tones/any fangs

Font de captació 2019 2020 2021

Embassaments 6,26 hm3 15% 8,67 hm3 23% 8,07 hm3    21%

Fonts 6,76 hm3 16% 5,41 hm3 14% 4,49 hm3    11%

Pous 9,87 hm3 24% 10,37 hm3   27% 9,27 hm3     24%

Pous salobres 13,17 hm3 32% 11,99 hm3    32% 12,72 hm3    32%

ABAQUA (compra) 5,28 hm3 13% 1,64 hm3     4% 4,67 hm3   12%

TOTAL 41,32 hm3 100% 38,08 hm3   100% 39,22 hm3 100%
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 - Eliminació d’obstruccions: l’abocament 
considerable de tovalloletes i altres resi-
dus a les aigües residuals suposa un risc 
per al medi ambient i la salut pública, a 
més de produir problemes tècnics greus 
a la xarxa i a les EDARs. El 2021, s’han 
retirat 2.326 tones de residus que obs-
truïen la xarxa de clavegueram i l’entrada 
de les aigües residuals a les 2 depurado-
res de Palma. 

• Depuració i aigua regenerada:

EMAYA disposa de 2 estacions de depuració 
d’aigües residuals (EDARs) a Palma: EDAR 
1 i EDAR 2. En aquestes instal·lacions es 
tracten les aigües residuals per a reduir la 
seva contaminació abans de tornar-la al medi 
receptor. L’aigua depurada també pot ser 
tractada per utilitzar-se com aigua regenerada i 
aconseguir un aprofitament més sostenible dels 
recursos hídrics. El 2021, s’ha aconseguit la 
regeneració dels següents volums d’aigua: 

Finalment, comprenent la importància 
de la investigació, invertim en la recerca i 
desenvolupament de les millors tecnologies 
disponibles participant en xarxes d’investigació 
científiques. Un projecte per a destacar és 
l’estudi sobre la viabilitat de tancar el cicle de 
l’aigua recarregant l’aqüífer del Pla de Sant 
Jordi amb aigua regenerada. L’objectiu de 
l’estudi es determinar el volum anual d’aigua 
depurada que es podria emmagatzemar en 
l’aqüífer pliocè i quanta aigua es podria extreure 
per a proveir la ciutat de Palma, de manera que 
l’aqüífer millori el seu estat qualitatiu i quantitatiu, 
al mateix temps que es pal·lia la problemàtica 
de les inundacions periòdiques que sofreixen 
determinades zones de l’àmbit del Pla de Sant 
Jordi. S’ha conclòs amb èxit la Fase 1 de l’estudi 
i s’ha pogut determinar que l’aqüífer té potencial 
per a tancar el cicle urbà de l’aigua de Palma, a 
més de contribuir al control de les inundacions. 

Quines iniciatives ha posat en marxa 
EMAYA per a garantir l’ús sostenible de 
l’aigua? 

L’equip del Cicle de l’Aigua, en coherència amb 
el Pla estratègic d’EMAYA, promou iniciatives per 
a l’ús eficient i sostenible de l’aigua i l’energia; 
abordant els principals riscs i oportunitats 
derivats dels serveis. Entre les iniciatives duites a 
terme l’any 2021 destaquen: 

• Pla de millora de la qualitat de l’aigua potable. 
• Pla de millora de la qualitat i reutilització de l’aigua regenerada. 
• Pla de garantia de subministrament. 
• Pla de sectorització.
• Pla de foment de consum de l’aigua del grifó.
• Sensorització de xarxes.
• Pla director de la renovació de xarxes.
• Pla director de la renovació de xarxes d’aigua potable.
• Pla de reducció de pèrdues. 
• Pla director renovació d’instal·lacions Cicle de l’Aigua. 
• Pla de reducció d’abocaments al medi. 
• Automatització integral de les instal·lacions.
• Automatització integral de les plantes de tractament (ETAPs i EDARs)
• Centre de control integral.
• Aprovació del Pla de Sanejament la Direcció General de Recursos 

Hídrics de 2019-2023.

EE2. Medi ambient i transició ecològica 

15. Sostenibilitat dels recursos naturals

Aigua regenerada 2021

Reg agrícola 12.474.552 m3

Reg urbà 1.560.457 m3

Serveis EDAR 2 705.633 m3

Total 14.740.642 m3
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EE2. Medi ambient i transició ecològica 

15. Sostenibilitat dels recursos naturals

Consums interns de materials i recursos d’EMAYA

A EMAYA treballam per aconseguir una producció i consum respon-
sables. A continuació, presentam els consums interns dels materials 
i els recursos més rellevants, utilitzats per la nostra companyia durant 
el 2021. 

• Reactius usats en el tractament d’aigua potable:

• Consum intern d’energia:

El consum elèctric provinent de la flota de mo-
bilitat i la infraestructura d’EMAYA ha estat el 
següent: 

• Reactius usats en la depuració d’aigua: 

• Consum de paper:

• Bosses de plàstic:

L'any 2021 s'han utilitzat un total de 1.330.193 bosses de plàstic.

Reactiu Kg

Clor Gas 61.625

Sulfato alumina 208.250

Midó 6.919

Clorur Fèrric 3.235

PermaClean™ PC-11 1.050

PermaClean™ PC-33 3.800

PermaClean™ PC-55 100

Hidròxid de Sodi 99 % (sosa caústica perles) 450

Hipoclorit sòdic 15% (150 g/l) 50

Àcid clorhídric  32% 1.150

Àcid sulfúric  98% 53.120

Permatreat PC-1638T 12.000

Permatreat PC-191T 3.750

Metabisulfit sòdic 42.400

Hidròxid càlcic 207.320

Hipoclorit en solució 1.224

Codi Tipus 
Paper

Consum (CJ) Pes (Kg)

2019 2020 2021 2019 2020 2021 Total

FK-001-011
PAPER 
A3 75g 

(1CJ=5PQ)
31 23 20 725,05 537,94 467,78 1.730,77

FK-002-011
PAPER 
A4 75g 

(1CJ=5PQ)
541 561 592 6.326,66 6.560,54 6.923,07 19.810,27

FK-006-042
PAPER 
A5 80gr 

(CJ=10PQ) 
16 55 199,58 199,58 0,00 542,62

Clor Palma 1 183.5 Tn

Clor edar 154 Tn

Sulfat fèrric Palma 1 1551,34 Tn

Sulfat Edar 2 1719,07 Tn

Àcid sulfúric 3,92 Tn

Àcid fòrmic 46 litres

Consum (MWh)

Flota de mobilitat 25.816

Infraestructura 43.902 
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

Com s’avalua? 

EMAYA, a més d’ocupar-se de la recollida de 
residus sòlids urbans de la ciutat de Palma, 
produeix residus en el desenvolupament 
d’altres de les seves activitats que ha de 
gestionar, entre elles destaquen les activitats 
de depuració d’aigües de sanejament. En els 
darrers dos anys, s’han realitzat esforços per a 
crear oportunitats en el nostre cicle productiu 
per a impulsar l’economia circular mitjançant la 
valorització dels residus que generam, com és el 
cas de la producció d’energia a partir dels fangs 
de depuració.

EMAYA, a més d’ocupar-se de la recollida de 
residus sòlids urbans de la ciutat de Palma, 
produeix residus en el desenvolupament 
d’altres de les seves activitats que ha de 
gestionar, entre elles destaquen les activitats 
de depuració d’aigües de sanejament. En els 
darrers dos anys, s’han realitzat esforços per a 
crear oportunitats en el nostre cicle productiu 
per a impulsar l’economia circular mitjançant la 
valorització dels residus que generam, com és el 
cas de la producció d’energia a partir dels fangs 
de depuració.

1. Campanya de reducció de la producció de residus
2. Implantació tarifa justa de residus
3. Pla de recollida selectiva i de recollida de matèria orgànica
4. Pla de valorització energètica del biogàs
5. Pla de generació d’energia renovable

Indicadors 2020 2021 Meta 2030
Indicador

 estratégico

Percentatge de material recuperat respecte al total de residu recollit. 24.30% 25.75% 65%

Població amb accés a recollida de matèria orgànica. 19.30% 78.00% 100%

OE6 OE14 OE15 OE16

EE1

EE2

16. Gestió dels residus i economia circular
EE2. Medi ambient i transició ecològica 

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 
2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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El 2021, hem aconseguit augmentar a prop d’un 
6% el percentatge de material recuperat pel que 
fa al total de residus recollits. S’ha aconseguit 
recuperar un 25,75% dels residus recollits, que 
corrobora els esforços que estan fent per a 
augmentar la proporció de material recuperat. 
A més, el percentatge de població amb accés 
a recollida de matèria orgànica ha arribat al 
78%. Cal destacar que, a l’any 2020, tan sols 
el 28,33% de la població tenia accés a aquest 
tipus de recollida i que s’ha aconseguit complir 
amb la meta prevista pel 2030. 

Gestió de residus

• Campanyes de reducció de la producció 
de residus. 

Per a mitigar els impactes produïts per l’activitat 
del Servei de Recollida, EMAYA pren mesures per 
a prevenir la generació de residus en el municipi 
de Palma. Entre elles, destaca la realització de 
tallers i cursos, campanyes de comunicació i 
conscienciació ambiental, així com la realització 
de visites guiades a les seves instal·lacions. 
Aquestes mesures tenen com a objectiu la 
ciutadania en general, si bé a EMAYA, també 
desenvolupam un programa específic denominat 
“EMAYA a l’escola”, en el que tractam de 
contribuir a la millora de la conscienciació 
mediambiental dels més joves. En aquest 
programa s’ofereix, a la comunitat educativa, 
activitats informatives i lúdiques de les activitats 
principals d’EMAYA

• Què hem aconseguit?

Pel que fa al pes total de residus no destinats a l’eliminació, es mostren les dades de 2020 y 2021 Tots els residus descrits 

Pel que fa a la tipología d’operació de valorització: 

anteriorment son tractats fora de les instal·lacions d’EMAYA. En aquest sentit, el seguiment i traçabilitat de les dades de recollida i 
destí final s’obtenen a través dels tiquets proporcionats per la planta de gestió de residus o de transferència

EE2. Medi ambient i transició ecològica 

16. Gestió dels residus i economía circular

Fracció (t recollides) Año 2020 Año 2021

Paper 11.152,5 12.739,7

Vidre 7.774,5 8.878,3

Envasos 7.877,7 8.319,9

Poda 518,7 651,2

Orgànica 1.687,4 3.385,6

Oli 52,9 67,3

Tèxtil 501,4 619,5

Voluminosos e inerts 12.300,6 11.950,1

Electrònic 1.505,5 1.566,6

Fracció (t recollides) Año 2020 Año 2021

Reutilitazació 501,4 619,5

Reciclatge 49.414,37 51.859,1

Compostatge 2.206,1 4.036,8

Incineració 161.759,6 162.980,59
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Economia circular

Com ja s’ha mencionat en el tema Proveïment d’energia renovable a la 
ciutat de Palma, EMAYA està treballant en la implantació d’instal·lacions de 
generació elèctrica per assolir el 2030 el 100% d’autoconsum en energia 
renovable. Així mateix, en les instal·lacions ja existents, estam desenvolupant 
projectes per a impulsar l’economia circular a través de la valorització de 
residus; realitzant així un ús més eficient dels recursos i millorant l’eficiència 
energètica. 

Actualment, la planta depuradora d’aigües residuals, EDAR 1, s’abasteix 
majoritàriament de l’energia generada en la mateixa planta durant el procés de 
cogeneració. Així, aconseguim un estalvi energètic important, minimitzant els 
impactes del nostre procés productiu sobre el medi ambient. La cogeneració 
és un procediment que permet obtenir energia elèctrica renovable a partir del 
biogàs (combustible amb alt poder energètic). En el procés de depuració de 
les aigües residuals es produeix un residu, anomenat fang, que és necessari 
tractar per a convertir-lo en un producte totalment estable. A l’EDAR 1, 
mitjançant la digestió anaeròbica dels fangs, es genera una quantitat 
considerable de biogàs que EMAYA aprofita per aconseguir una doble funció: 
generar energia elèctrica per a proveir el consum intern de la planta i aprofitar 
tèrmicament els gasos d’escapament dels motors. 

De la mateixa manera, a EMAYA seguim treballant per a augmentar el número 
de plantes fotovoltaiques instal·lades en els edificis municipals. Recentment, 
s’ha instal·lat una pèrgola fotovoltaica en el recinte de Son Pacs per a alimentar 
tant carregadors de vehicles elèctrics com altres instal·lacions annexes. 

EE2. Medi ambient i transició ecològica 

16. Gestió dels residus i economía circular
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Eix Estratègic 3
Innovació i transformació digital 

82
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EE3. 
Innovació i transformació digital 

EE3

EE2. Medi ambient i transició ecològica

LE8. Canvi cultural

LE9. Innovació, tecnologia i digitalització

Llista de temes materials relacionats a l’EE
Emmarcació de l’Eix Estratègic dins d’EMAYA 
2030

OE17. Promoure la cultura de la innovación i transformación digital dins de 

l’organització. 

OE18. Millorar l’eficiència mitjançant l’aprofitament de les noves 

tecnologies. 

OE19. Implantar el govern de la dada.

OE20. Optimitzar l’automatització i el telecomandament de les instal·lacions 

i serveis.

EE1 EE2 EE4 EE5



2021 Memòria de Sostenibilitat 

84

Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

Com s’avalua? 

La  transformació digital suposa l’adaptació 
d’EMAYA al seu temps mitjançant l’aprofitament 
de les oportunitats que obren les noves 
tecnologies i mètodes de feina, tals com 
l’augment de l’eficiència dels recursos, la millora 
dels serveis prestats, la reducció de l’impacte 
mediambiental o una atenció a la ciutadania 
més àgil i personalitzada. Com a organització és 
un repte clau que implica un canvi de cultura, 
així com una important inversió en termes de 
formació i adopció de noves tecnologies. Es 
tracta d’un repte tant necessari com urgent 
que durà a EMAYA a la seva consolidació com 
una empresa moderna, capaç de reaccionar 
adequadament als desafiaments presents i 
futurs. 

La transformació digital constitueix, juntament 
amb la innovació, el tercer Eix Estratègic del Pla 
EMAYA 2030. No només suposa tot un eix amb 
dues Línies i quatre Objectius Estratègics, sinó 
que la transformació digital ha de ser un dels 
principals facilitadors en la consecució de la 
resta d’Objectius Estratègics marcats per l’any 
2030. Per a complir amb l’ambició d’EMAYA 
de digitalitzar-se de forma integral, durant 2021 
s’ha realitzat un diagnòstic intern a partir del qual 
s’ha traçat el Pla de Transformació Digital, amb 
un caràcter profundament transversal a tota 
l’organització. 

1. Plan de Transformació Digital

Indicadors 2020 2021
Meta 
2030

Indicador 
estratègic

Percentatge d’hores de formació destinades a noves tecnologies I metodologies de treball. 11% 35.50% 15%

Comptadors intel·ligents – Grau d’implantació de l’Smart Metering. 0% 7.86% 100%

OE18OE17 OE19 OE20

EE1 EE2 EE4 EE5

EE3

EE3. Innovació i transformació digital

17. Transformació digital 

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 
2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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EE3. Innovació i transformació digital

17. Transformació digital 

Durant 2021, EMAYA, no només ha traçat el 
Pla de Transformació Digital global de l’empre-
sa, sinó que ha començat a treballar en accions 
concretes que redunden en una creixent digitalit-
zació. Així, aquest any el 35,5% de les hores to-
tals de formació s’han destinat a capacitacions 
relacionades amb noves tecnologies i metodolo-
gies de treball, enfront al 25% de l’any 2020. A 
més, s’han posat en marxa cinc iniciatives TIC 
per agilitzar processos del departament de Re-
cursos Humans, tals com la gestió de sol·licituds 
de canvi de dades personals. Des de l’àrea del 
Cicle de l’Aigua s’ha impulsat la instal·lació de 
comptadors intel·ligents, que ja suposen més 
del 7% del total, complint l’objectiu pel 2021 i 
creixent per aconseguir el 27% perseguit de 
cara a 2022. Un altre dels avanços ressenyables 
és la creixent sensorització de les xarxes d’aigua 
i sanejament, així com de les instal·lacions de 
les diferents àrees en les que segueix instaurant 
progressivament el telecomandament i el control 
centralitzat d’operacions.

El Pla de Transformació Digital

EMAYA es troba en el procés de desplegament 
del Pla Estratègic EMAYA 2030 en el que s’ha 
identificat una sèrie de línies de treball, sent una 
d’elles la Innovació i la Transformació Digital. És 
per tant fonamental per a l’empresa disposar 
d’un full de ruta que guiï la transformació digital 
en línia amb el Pla Estratègic en l’entorn canviant 
actual. Amb aquest objectiu, EMAYA va adjudi-
car al juny de 2021 la contractació del servei de 
consultoria per a l’elaboració del Pla de Trans-

formació Digital d’EMAYA. D’aquesta forma EMAYA ha comptat amb recolzament expert per a donar acompanyament i suport a les 
activitats desenvolupades per l’equip intern de l’empresa en el seu propòsit de realitzar un diagnòstic d’un Pla de Transformació Digital 
que incorpori un criteri expert extern, així com un benchmarking de les millors pràctiques de digitalització empresarial.

Una vegada elaborat el Pla de Transformació Digital, també ha estat objecte de contractació el major detall d’algunes de les iniciatives 
digitals, així com un servei d’acompanyament i suport a nivell d’Oficina de Transformació Digital per a impulsar el lideratge, implemen-
tació i execució del Pla.
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EE3. Innovació i transformació digital

Fases del projecte de disseny del Pla de Transformació Digital i inici de la seva implementació 

Fase 1 – Definició del Pla de Transformació Digital
Fase 2 - Definició d’iniciatives i 

llançament de l'Oficina

17. Transformació digital 

Llançament i 
diagnòstic de la 
situació actual

Definició del 
model futur

Elaboració del full
de ruta de la TD

Definició d'iniciatives i 
llançament de l'Oficina

Llançament 
del projecte

Participació de 
les agendes clau

54 persones entrevistades
Enquesta maduresa digital
Sessió amb la ciutadania

Ens trobem 
aquí

Juliol-Setembre Octubre Novembre-
Desembre

Reunió de
presentació de

resultats
17 de desembre

Diagnosis

Anàlisi de
tendències

Definició del 
model de 

Transformació
Digital

Definició del 
full de ruta de

la Transformació
Digital

Definició del
Pla de gestió

del canvi

Enquesta priorització
d'iniciatives de TD a

comandaments intermedis
29 de novembre -

3 de desembre

Desembre - Juliol

Posada en marxa de l'Oficina
de Transformació Digital

Arquitectura de Sistemes TIC

Definició de mapa de processos

Desenvolupament d'un quadre de 
comandament de seguiment

2 workshops amb directors
3 workshops amb tècnics
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EE3. Innovació i transformació digital

El Pla de Transformació Digital identifica cinc 
reptes o línies de treball per a convertir a EMA-
YA en una empresa moderna capaç de complir 
la seva estratègia EMAYA 2030. 

• ONE EMAYA: es tracta de garantir que 
tota l’organització es mogui per aconse-
guir una visió compartida. S’abandona la 
feina per sitges i es substitueix per l’orien-
tació a processos, maximitzant les siner-
gies entre departaments i àrees. Per a 
permetre aquesta nova forma de treball es 
disposa d’una comunicació interna efecti-
va i il·lusionant i d’eines que centralitzen la 
informació global de l’empresa, així com la 
seva operativa.

• Data-driven organization: instaurar el go-
vern de la dada, permetent decisions infor-
mades. Les dades són fiables, traçables, 
accessibles i comprensibles per les dife-
rents àrees de l’empresa, de forma que to-
tes poden beneficiar-se d’aquest coneixe-
ment en la mesura en que ho necessiten. 
Es desenvolupen models analítics que re-
colzen la presa de decisions. 

• Citizen-centered services: establir múlti-
ples canals de comunicació amb la ciuta-
dania de forma que s’aconsegueixi arribar 
a totes les persones que requereixen de 
l’atenció d’EMAYA. Aquests canals per-
meten l’escolta activa i freqüent de les de-
mandes dels grups d’interès, amb especial 
focus en els veïns i veïnes de Palma, així 
com faciliten l’apertura de l’organització a 
la ciutat.

• Digital operations: digitalitzar, simplificar i optimitzar els processos. Es consolida l’ús de solucions digitals per a eliminar les tas-
ques de baix valor afegit, així com per a fer una millor gestió dels processos de totes les àrees i de la informació. 

• Digital super-heroes: crear una cultura d’innovació, millora contínua i adaptació al canvi. Es forma als treballadors i treballadores 
en competències digitals i s’adapta la gestió del treball a les metodologies basades en la col·laboració i en l’orientació al resultat.

17. Transformació digital 

Obtenir una 
visió global de 
l'organització, 
maximitzant les 
sinergies entre 
unitats

Fomentar la presa 
de decisions 
basades en dades 
mitjançant un 
adequat govern 
i gestió dels 
mateixos

Orientar els serveis 
de l'organització 
a la prestació 
adaptada a les 
necessitats reals de 
la ciutadania

Extreure el màxim profit 
de les tecnologies 
digitals optimitzant 
el desenvolupament 
operatiu de 
l'organització i dels 
seus actius

Generar 
capacitats digitals 
mitjançant el 
desenvolupament 
del talent i de la 
cultura d'innovació, 
col·laboració i 
millora continua 
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Eix Estratègic 4 
Optimització dels recursos públics

88
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EE4. 
Optimització dels recursos públics

EE4

EE4. Optimització dels recursos públics

LE10. Compte de resultats i finançament sostenibles

LE11. Excel·lència en l’organització

Llista de temes materials relacionats a l’EE
 

Emmarcació de l’Eix Estratègic dins d’EMAYA 
2030

OE21. Millorar l’EBITDA

OE22. Optimitzar el finançament

OE23. Augmentar el benestar dels treballadors i treballadores

OE24. Assegurar la igualtat de gènere i evitar qualsevol forma de 

discriminació

OE25. Potenciar el talent

OE26. Garantir la transparència i el bon govern

EE1 EE2 EE3 EE5
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

Com s’avalua? 

A EMAYA perseguim incorporar el principi 
de sostenibilitat des d’una perspectiva triple: 
social, econòmica i mediambiental, totes 
elles de la mateixa rellevància i profundament 
interconnectades. Això significa que tota activitat 
empresarial que pretengui ser sostenible ha de 
ser-ho des de tots els punts de vista i per tant, 
també des del punt de vista econòmic, ja que 
només això farà que l’empresa pugui seguir 
desenvolupant la seva activitat en el futur. Això 
cobra especial rellevància quan els recursos 
econòmics d’una empresa són recursos públics, 
com és el cas d’EMAYA, sent fonamental per 
als grups d’interès conèixer com es gestionen 
aquests recursos i l’impacte en la rendibilitat.

EMAYA ha dissenyat un pla estratègic que de 
forma implícita aborda les tres perspectives 
de la sostenibilitat: la social en el primer eix, la 
mediambiental en el segon i l’econòmica en el 
quart, Optimització dels recursos públics (EE4), 
primer Objectiu Estratègic del qual és Millorar 
l’EBITDA (OE21), es a dir, millorar la capacitat 
que té l’empresa per a generar caixa tenint en 
compte únicament la seva activitat productiva. 
Per aconseguir aquest objectiu, s’estan 
desenvolupant fins a tres tipus de plans: millora 
de l’eficiència, control econòmic i nous plans de 
negoci.

1. Pla de millora d’eficiència
2. Implantació model control econòmic
3. Plans específics de negoci

Indicador 2020 2021 Meta 2030
Indicador 
estratègic

Millora EBITDA EMAYA 0 500.000 € 5.000.000 €

Nous plans negoci 0 200.000 € 4.000.000 €

OE22OE21

EE4

EE1 EE2 EE3 EE5

EE4. Optimització dels recursos públics

18. Millorar l’EBITDA

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 
2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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Encara que ja existeixen altres informes 
centrats en els aspectes econòmics i 
financers, con els Estats Financers, des 
d’EMAYA consideram que la nostra Memòria 
de Sostenibilitat ha d’incorporar també 
la perspectiva econòmica de les nostres 
activitats. Això sí, no només per una qüestió 
de com entenem i practicam la sostenibilitat, 
sinó també en la mesura en que aquesta 
memòria reporta el desenvolupament de la 
implantació del nostre Pla Estratègic EMAYA 
2030, en el qual la qüestió econòmica 
exerceix, juntament a la sostenibilitat social 
i mediambiental, un paper clau.

Què és l’EBITDA?

L’EBITDA és un indicador de caràcter 
financer (acrònim dels termes en anglès 
Earnings Before Interest Taxes Depreciation 
and Amortization) que mostra el benefici de 
l’empresa abans de restar els interessos 
del deute contret, els imposts propis del 
negoci, les depreciacions per deterioració i 
l’amortització de les inversions realitzades. El 
propòsit de l’EBITDA és avaluar la capacitat 
que té EMAYA per a generar recursos (caixa) 
tenint en compte únicament la seva activitat 
productiva.

A EMAYA desenvolupam tres negocis 
diferenciats:  

• Cicle integral de l’aigua
• Recollida de residus i neteja viària
• Energia i Mobilitat

La millora de l’EBITDA actual d’EMAYA és 
necessària per assegurar que les activitats 
econòmiques de l’empresa generaran els 
recursos econòmics suficients per a fer front 
als compromisos financers que l’empresa ha 
d’adquirir per a garantir el finançament de 
les inversions que el Pla Estratègic requereix 
en un horitzó de 10 anys. Aquesta millora de 
l’EBITDA necessària s’obtindrà per la via de 
la reducció de costs operatius i l’increment 
d’ingressos de les nostres activitats. Tot això 
estarà definit en els plans de millora que 
EMAYA està desplegant:

• Pla d’optimització econòmica
• Plans de negoci de les noves activitats 

(Energia i Mobilitat) 
• Implantació del control econòmic de les 

activitats

Pla financer horitzó 2030

El disseny del Pla Estratègic d’EMAYA 
2030 amb un horitzó de 10 anys, pretén 
incloure totes les actuacions en que ha 
d’incidir l’empresa per avançar cap a la 
sostenibilitat. Com que resulta impossible 
escometre l’esforç econòmic que aquestes 
actuacions requereixen únicament a través 
d’aportacions de l’Ajuntament, s’ha de 
dissenyar un Pla Financer que garanteixi 
la sostenibilitat econòmica d’EMAYA com 
empresa. Aquest pla que ha estat definit el 
2021 i contempla vàries vies de finançament:
 
1. Actuacions finançades a través de 

tarifes, cànons o imposts.

2. Obtenció de subvencions de capital procedents d’ajudes de la Unió 
Europea i d’altres institucions supramunicipals. 

3. Aportació de recursos propis d’EMAYA (ampliació de capital de l’Ajuntament 
i aportacions anuals llevades de la seva caixa útil).  Encara així, aquestes 
tres vies no són suficients per a obtenir els recursos necessaris pel que es 
recorre a una quarta: 

4. Préstecs a gestionar amb les entitats financeres

Tant l’aportació de recursos propis d’EMAYA com el compliment de les 
obligacions econòmiques adquirides per EMAYA al formalitzar els préstecs 
amb entitats financeres, exigeixen que la normal activitat econòmica d’EMAYA 
generi uns recursos anuals útils (l’EBITDA mencionat a l’apartat anterior) que 
són superiors als que genera actualment. 

En altres paraules, per a que EMAYA aconsegueixi la sostenibilitat social 
i mediambiental que persegueix amb el Pla Estratègic EMAYA 2030, es 
requereix finançar un alt volum d’inversions, el que a la vegada requereix una 
major millora de l’EBITDA, el que converteix a aquest indicador econòmic en 
un pilar fonamental de la sostenibilitat que EMAYA pretén assolir amb el seu 
Pla Estratègic 2030.

EE4. Optimització dels recursos públics

18. Millorar l’EBITDA
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Actuacions de millora de l’EBITDA  

1. Pla de Millora d’Eficiència: és un pla que implica 
a totes les àrees de l’empresa i que està destinat 
a detectar i implementar totes les iniciatives 
que redunden en una reducció de la despesa 
i/o en un increment dels ingressos mitjançant 
la introducció d’innovacions que augmenten 
la productivitat dels recursos. Es començarà a 
desplegar el 2022 en vàries etapes (identificació 
d’iniciatives, implantació d’iniciatives i 
mesurament de resultats). L’objectiu d’aquest 
Pla és millorar l’EBITDA en 3 milions d’euros a 
l’any.

2. Implantació del model de control econòmic: 
realització d’un control exhaustiu de la nostra 
activitat econòmica que permeti reduir o eliminar 
despeses supèrflues o prescindibles, així com 
optimitzar les nostres operacions des del punt 
de vista econòmic. 

3. Plans específics de negoci: desenvolupament 
dels Plans de Negoci de les noves activitats 
econòmiques de l’empresa, que generen 
nou EBITDA. Aquests plans de negoci 
corresponen a les següents activitats:  

• Generació d’electricitat renovable
• Comercialització de gas i electricitat
• Càrrega de vehicles elèctrics
• Dessalar aigua marina

 

Per aquesta via s’espera obtenir una millora de 
l’EBITDA d’entorn a 4 milions d’euros anuals a un 
horitzó de 4 a 5 anys. 

18. Millorar l’EBITDA
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Indicadors 2020 2021 Meta 2030
Indicador 
estratègic 

Taxa d’absentisme laboral 10.19% 8.75% -

Sol·licituds de mesures de conciliació acceptades 93.90% 94.00% 90.00%

Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

Com s’avalua? 

Un dels valors d’EMAYA són les persones. Per això, 
és fonamental per a l’organització tant evitar que 
els treballadors i treballadores sofreixin accidents 
o malalties laborals, com també promocionar la 
seva salut i benestar des del punt de vista ampli. 
Algunes de les activitats que realitza EMAYA 
són potencialment perilloses ja que impliquen 
l’ús de maquinaria pesada o es desenvolupen 
en instal·lacions on pot haver-hi riscs com les 
caigudes, o condicions ambientals adverses (altes 
temperatures, renou provocat per maquinaria, etc.). 
A més, l’envelliment de la plantilla fa que aquest 
punt cobri encara més rellevància, donat que 
s’observa una major probabilitat de sofrir accidents 
o malalties en les persones de més edat. Per altra 
part, les mesures de conciliació laboral es presenten 
en l’actualitat com un factor clau del benestar de la 
plantilla que EMAYA vol seguir atenent.

El Pla EMAYA 2030 conté un Objectiu Estratègic 
específic, Augmentar el benestar dels treballadors 
i treballadores (OE23). Es planteja d’una forma 
amplia ja que, més enllà de garantir la prevenció 
de riscs laborals, es persegueix proveir entorns 
laborals agradables des de la perspectiva 
física i social. Per avançar cap aquest objectiu 
comptem amb el Pla d’actuacions per a la 
millora del benestar. A més, s’ha posat en marxa 
l’elaboració d’una enquesta de clima laboral que 
ens permetrà conèixer l’estat de satisfacció de 
la plantilla.

1. Plans d’actuació de millora del benestar
2. Enquesta de clima laboral

OE23

EE4

EE4. Optimització dels recursos públics

19. Seguretat i benestar laboral de la plantilla 

Com s’avalua? 

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 
2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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El 2021 s’ha reduït un 16% l’absentisme la-
boral en l’organització respecte a 2020. Si 
bé, s’han realitzat esforços en matèria de pre-
venció i protocols relatius a la pandèmia per 
Covid 19 per a reduir el contagi i la incidència 
en l’organització, cal anotar que l’any 2020 va 
ser un any amb un absentisme anormalment 
alt degut a la incidència de la pandèmia. 

Pel que fa a les mesures de conciliació labo-
ral, el 2021 s’han aprovat el 90% de sol·lici-
tuds. Del total de les sol·licituds denegades, 
el 6% corresponen a les que la persona sol·li-
citant no ha acreditat els requisits que donen 
dret a les mesures de conciliació sol·licitades.

Seguretat i salut 

• Prevenció de riscs laborals

La Direcció d’EMAYA, conscient de la importàn-
cia que les condicions de feina tenen sobre la 
seguretat i la salut del seu personal, en el marc 
de les seves possibilitats i d’acord amb la nor-
mativa que regeix en el marc organitzatiu de la 
prevenció, considera com objectiu fonamental 
garantir unes condicions adequades de segu-
retat i salut en el desenvolupament de la seva 
activitat, i la promoció de la seguretat i la salut 
del personal.  Amb aquesta finalitat s’ha elaborat 
la Política de seguretat i salut. 

Així mateix, el Servei de Prevenció de Riscs La-
borals d’EMAYA actualitza el Pla de prevenció 
de riscs laborals, que té els següents propòsits: 

 - Establir les pautes per a garantir la segure-
tat i la salut de la plantilla. 

 - Integrar l’activitat preventiva a l’empresa 
i assegurar el compliment del que s’esta-
bleix a l’article 16 de la Llei de prevenció 
de riscs laborals. 

 - Prevenir, eliminar o minimitzar els riscs als 
que està exposat el personal de l’Empresa 
i altres parts interessades. 

 - Implementar, mantenir i millorar contínua-
ment el Sistema de gestió de la seguretat i 
salut en el treball. 

 - Assegurar, demostrar i certificar la confor-
mitat amb la política de seguretat i salut.

El Pla de Prevenció identifica per a cada lloc de 
treball a EMAYA, els riscs segons la definició de 
les seves tasques. Els riscs més comuns entre 
els operaris o operàries són caigudes a distint 
nivell o mateix nivell, sobreesforços o cops amb 
vehicles o maquinaria. Per a prevenir la materia-
lització d’aquests riscs, EMAYA considera que 
la formació és clau. Cal destacar la realització 
d’una matriu competencial que ens permet 
identificar quina formació ha de rebre un ope-
rari o operària segons l’àrea o secció a la que 
pertany. Aquesta s’actualitza i recorda de forma 
periòdica i és obligatòria per a les noves incor-
poracions. 

EE4. Optimització dels recursos públics

19. Seguretat i benestar laboral de la plantilla 
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Membres Reunions Vegades que s’han reunit (2021)

6 Trimestral Ordinàries 4 Extraordinàries 2

Membres Reunions Vegades que s’han reunit (2021)

10 Trimestral Ordinàries 4 Extraordinàries 3

A més d’informar i recordar aquest protocol, s’ha fet ús de cartelleria per a comunicar les mesures de prevenció establertes en els 
diferents entorns laborals d’EMAYA. 

 Com a resultat de la gestió de la Covid duita a terme a EMAYA, els casos positius a l’empresa varen estar per davall del 5% de la 
plantilla durant 2020. El 2021, es varen registrar 241 casos (16,59 %) del total de la plantilla que varen estar de baixa en relació amb la 
Covid 19 (positius + contactes estrets) dels quals només 162 (11%) varen requerir hospitalització per complicacions relacionades amb 
la infecció i 0% de defuncions per Covid 19 a 31 de desembre del 2021. 

Cal destacar que del total d’afectats per Covid 19 durant el 2021 (162), el 66,6% (108 treballdors/res) es diagnosticaren durant la sisena 
onada entre novembre i desembre de 2021. 

Activitat del Servei de Vigilància de la Salut d’EMAYA any 2021

Comitè de Salut i Seguretat i índex de sinistralitat 

 EMAYA compta amb dos comitès de salut i seguretat, atenent als dos convenis que acullen al total de la plantilla de l’empresa. 

Actuacions del Servei de Prevenció

Comprenent les diferents necessitats de l’or-
ganització es mencionen els principals tipus de 
mesures duites a terme durant 2021: Avaluació 
psicosocial. 

• Revisió de l’Avaluació de riscs i control del 
compliment de les mesures de PRL. 

• Col·locació de cartelleria i aforaments com a 
mesura preventiva davant la Covid 19.

• Investigació d’accidents (en total es varen in-
vestigar 35 + 282 accidents). 

• Formació en matèria de prevenció en els llocs 
de feina i instrucció (en total es varen formar a 
123 + 202 treballadors/res). 

• Reunions per apertura de conflictes laborals i 
Protocol d’assetjament. 

• Elaboració de simulacres d’emergència. 
• Elaboració d’inspeccions tècniques en les 

instal·lacions. 

Seguiment de la pandèmia per SARS-
cov2 (COVID-19)

La planificació que el Servei de Prevenció tenia 
programada i aprovada pels delegats de preven-
ció, així com presentada en el Comitè de Se-
guretat i Salut, s’ha vist modificada en diverses 
ocasions per l’estat de la pandèmia. El departa-
ment de Vigilància de la Salut ha actuat en tot 
cas d’acord al principi de precaució, adaptant 
un protocol flexible però eficaç per a contenir els 
contagis en les diferents fases de la pandèmia. 

EE4. Optimització dels recursos públics

19. Seguretat i benestar laboral de la plantilla

Tipus d'activitat Masculí Femení EMAYA %

Reconeixements mèdics 943 175 1.118 65,68

Consultes mèdic-laborals 256 87 343 20,15

Estudis SARS-CoV2 223 18 241 14,15

Total 1.422 280 1.702  

% 83,54 16,45  100

1 2En el Cicle de l’Aigua 
existeix un Comitè de Salut i Seguretat

A Qualitat Urbana
existeix un Comitè de Salut i Seguretat
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19. Seguretat i benestar laboral de la plantilla

Accidents de feina i malalties professio-
nals 

Les dades es presenten d’acord als dos conve-
nis col·lectius existents a EMAYA que acullen al 
100% dels treballadors i treballadores. 

S’han produït dues baixes a Qualitat Urbana i 
dues baixes en el Cicle de l’Aigua relacionades 
amb possibles malalties professionals. 
1 Índex de freqüència: nombre d’accidents en jornada de treball amb baixa, per cada milió d’hores treballades pels treballadors/res afiliats amb la contingència d’AT coberta. 
2 Índex de gravetat: nombre de dies no treballats per accident en jornada de treball amb baixa, per cada mil hores treballades pels treballadors/res afiliats amb la contingència d’AT 
coberta i per mitjana d’hores anuals treballades. 

Absentisme:

En relació amb la pèrdua de presència a EMAYA per indisposició del personal per motiu de salut, a continuació, es detallen els temps 
d’absència en el lloc:

Conciliació de la vida personal amb la laboral:

Pel que fa a la conciliació laboral, el nombre de persones que tant a l’any 2020 com a l’any 2021 han tengut dret a gaudir del permís 
parental, ha estat el mateix que les persones que s’han acollit al mateix. 

EMAYA té un clar compromís amb la igualtat i conciliació de la vida familiar amb la laboral, tant és així, que són ateses les sol·licituds 
favorablement en la seva majoria. Prèviament a la denegació d’una sol·licitud mèdica conciliadora, l’Empresa, obri un període 
negociador amb la persona treballadora amb la que poder establir alternatives que donin resposta tant a la necessitat conciliadora 
com a la prestació del treball òptim i eficient. Si bé, com es senyala amb anterioritat, les denegacions de mesures conciliadores són 
mínimes i degudes fonamentalment a la no satisfacció de les formalitats establertes a la seva sol·licitud. 

Cicle de l'Aigua 2021

Nombre d’accidents de feina 
amb baixa

35

Índex de freqüència 39,75

Índex de gravetat 1,88

Nombre de defuncions 0

Qualitat Urbana 2021

Nombre d’accidents de feina 
amb baixa

282

Índex de freqüència 1 178,18

Índex de gravetat 2 8,13

Nombre de defuncions 0

EMAYA
2020 2021

Dones Homes Total Dones Homes Total

Nombre d’hores d’absentisme 10.793,96 42.310,14 53.104,10 9.049,87 37.582,04 46.631,91

Nombre d’hores d’absentisme 11,02 10,00 10,19 8,86 8,88 8,87

EMAYA
2020 2021

Dones Homes Total Dones Homes Total

Nombre de persones que han tengut dret a 
permís parental i s’han acollit al mateix. 

6 25 31 13 40 53
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S’han sol·licitat un total de 176 conciliacions entre les dues àrees, sent el 
percentatge d’aprovació d’un 90%. 

Cicle de l’Aigua

Qualitat Urbana

S’han sol·licitat durant l’any 2021 un total de 89 conciliacions laborals familiars 
de les quals: 

El Teletreball com a mesura conciliadora 

El treball a distància (teletreball), que prèviament al nou context social general per la Covid 19 
era inexistent a l’empresa, no només ha estat una mesura preventiva, sinó una mesura clau en la 
conciliació de la vida professional i familiar de les persones treballadores amb fills petits o majors 
dependents i a la que s’han acollit fins a 52 persones treballadores d’EMAYA (2% de la plantilla total 
d’EMAYA). 

Tipus Núm. Ateses Denegades Desistides

Jornada flexible 34 34 0

Teletreball 51 47 3 4

Reducció jornada 2 2 0

Total 87 83 3 4

EMAYA Teletreball Mixte Total

Àrea Cicle de l’Aigua 5 7 12

Àrea Administració 0 5 5

Àrea Assessoria Jurídica 0 3 3

Gerència / Presidència 1 6 7

Àrea Projectes / Innovació 8 4 12

Àrea Recursos Humans 0 7 7

Qualitat Urbana 4 2 6

Total general 18 34 52

Resolució Nombre de peticions %

Aceptades 76 85,39

Denegades 2 2,25

Renúncia 3 3,37

No procedeix 8 8,99

TOTAL 89 100
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Igualtat de gènere

La igualtat entre homes i dones és per EMA-
YA, un compromís fort i un principi rector de la 
política corporativa recollit en el Codi Ètic i de 
Conducta. Aconseguir la igualtat efectiva entre 
homes i dones és una prioritat per a l’empresa. 

Així es reflecteix en el capítol IX del Conveni 
Col·lectiu de la secció d’Aigües, titulat “Igualtat 
d’oportunitats i de tracte entre dones i homes” i 
en el capítol VI del Conveni Col·lectiu de la sec-
ció de Qualitat Urbana, titulat igualment “Igualtat 
d’oportunitats i de tracte entre dones i homes”. 

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 
la igualtat efectiva de dones i homes, modificada 
pel RDL 6/2020, d’1 de març, imposa a l’empre-
sa deures d’igualtat, implicant a tots i totes, i en 
tots els àmbits. Una implicació d’aquesta llei, en 
línia amb el compromís d’EMAYA, és la implan-
tació dels Plans d’Igualtat. 

Per a la consecució d’aquests objectius, EMAYA 
ha creat dues comissions d’igualtat, una per la 
secció d’Aigües i una altra per la secció de Qua-
litat Urbana amb l’ànim d’aprovar un únic Pla 
d’Igualtat. El 2021 s’han creat dues meses de 
negociació d’Igualtat, una en el marc del conveni 
de Qualitat Urbana i una altra per Aigües. S’està 
licitant un concurs públic per adjudicar la forma-
ció en matèria d’igualtat a totes les persones 
que integren aquestes comissions. 
 
El 2021, no hi ha hagut cap cas d’assetjament 
a l’empresa. 

Relacions socials

La pandèmia va marcar substancialment l’agen-
da social durant el 2020, posposant temes que 
han hagut d’abordar-se durant el 2021, provo-
cant que durant aquest any el nombre d’hores 
de comissió negociadora s’hagi vist incrementat. 

Des del Servei de Relacions Laborals s’ha par-
ticipat activament amb la representació legal de 
les persones treballadores en un total de 48 re-
unions (22 en la secció d’Aigües i 26 a Qualitat 
Urbana) durant l’any 2021, el que ha suposat 
més de 180 hores de reunions. 

El 2021 s’han obert dos processos negociadors 
del conveni col·lectiu d’EMAYA, Qualitat Urbana, 
un dirigit a establir les bases generals i especí-
fiques de les convocatòries per a cobrir places 
vacants mitjançant processos selectius, i un altre 
dirigit a regular la figura del personal fixe discon-
tinu – indefinit no fixe discontinu. A la finalització 
del 2021, s’han aprovat les bases generals an-
teriorment exposades, sent que les bases espe-
cífiques i la regulació del personal fixe discontinu 
– INFD, estan pendents de negociació i acord. 

El 5 de novembre de 2021 es va constituir una 
nova mesa de negociació del conveni col·lec-
tiu per Aigües, Energia i Serveis Corporatius 
d’EMAYA. 
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

EMAYA, com empresa pública, ha de garantir 
que la selecció de personal es realitza d’acord als 
principis de capacitat, mèrit, igualtat, publicitat i 
lliure concurrència, observant criteris objectius en 
tot el procés de selecció, com a base fonamental 
en el mecanisme de concurs oposició. La 
transparència en aquest sentit és també clau 
per a donar totes les garanties a les persones 
candidates, que han de tenir accés en tot cas a 
la informació sobre els criteris i procediments de 
selecció. Cal mencionar, per la seva rellevància en 
la contractació pública, la Llei 20/2021, de 28 de 
desembre, de mesures urgents per a la reducció 
de la temporalitat en l’ocupació pública, que fa 
que aquest tema material cobri el 2021 encara 
major importància per a l’organització. 

El Pla EMAYA 2030 contempla aquest tema 
material en l’Objectiu Estratègic Assegurar la 
igualtat de gènere i evitar qualsevol forma de 
discriminació (OE24), així com en l’Objectiu 
Estratègic Potenciar el talent (OE25). Per a 
donar-li compliment s’està treballant en diferents 
actuacions que queden recollides en el Pla de 
selecció de personal extern. 

1. Pla de selecció de personal extern
2. Pla d’acollida de noves incorporacions

OE25OE24

EE4

EE4. Optimització dels recursos públics

20. Igualtat, mèrit, capacitat i transparència en la selecció de personal

Indicadors 2020 2021 Meta 2030
Indicador 
estratègic 

Desenvolupament de les noves incorporacions – Valoració del responsable (0-100%) 75% 87% 75%

Com s’avalua? Com s’avalua? 

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 
2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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L’actual context legal, social, polític i econòmic, 
requereix de totes les organitzacions del 
Sector Públic el major nivell de transparència 
a l’hora de seleccionar noves incorporacions 
i de promocionar internament a les persones 
treballadores, garantint els principis rectors de 
l’accés de la ciutadania a l’ocupació pública: 
capacitat, mèrit, igualtat, publicitat i lliure 
concurrència. 

Durant el 2021 s’ha realitzat tant la selecció 
de llocs de prefectura, com s’han cobert les 
vacants temporals, ja sigui per procés selectiu o 
per borsa de feina. Els processos de cobertura 
de places fixes de personal de conveni s’han 
realitzat mitjançant els mecanismes de concurs 
oposició, tal i com venen recollits en els convenis 
col·lectius de l’empresa. 

A més de garantir la transparència, a EMAYA 
ens preocupam per avaluar la capacitat de les 
noves contractacions en el desenvolupament de 
les seves responsabilitats. Amb aquest objectiu, 
el 2021 es va establir un indicador estratègic 
que expressa el desenvolupament registrat pels 
nous empleats i empleades. Aquesta avaluació 
es du a terme mitjançant un qüestionari específic 
que complimenta la persona responsable de la 
nova incorporació que ha de determinar si el 
desenvolupament ha estat “deficient, regular, 
bo o excel·lent”, havent de ser el resultat igual 
o superior al 75%, es a dir, “excel·lent o bo”. 
Així mateix, l’organització es marca com a meta 
que, en termes mitjans, el rendiment global de 
les noves incorporacions es situï per damunt del 
75%. Aquest any s’ha superat aquesta meta 
havent aconseguit un nivell de desenvolupament 
mitjà del 81%. 

Resultats de l’avaluació de 
desenvolupament aconseguits en el 
2021 per tipus de selecció

Desenvolupament de les 5 noves incorporacions 
mitjançant mecanismes de processos de 
selecció de personal fixe o temporal de 
prefectura i temporal de conveni (en defecte de 
borsa de feina) en el 2021. 

Desenvolupament de les 32 incorporacions 
mitjançant el mecanisme de borses de feina per 
a personal temporal de conveni, ja sigui amb 
borsa de feina específica o derivada de concurs 
oposició en el 2021. 

Desenvolupament de les 4 noves incorporacions 
fixes mitjançant els mecanisme de selecció de 
concurs oposició en el 2021

20. Igualtat, mèrit, capacitat i transparència en la selecció de personal

Excel·lent Bo Regular Deficient

80% 0% 0% 20%

Excel·lent Bo Regular Deficient

56% 38% 3% 3%

Excel·lent Bo Regular Deficient

75% 25% 0% 20%
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Inclusió de persones amb discapacitat

A 31 de desembre de 2021, teníem un 2,60% 
d’empleats/ades amb discapacitat a l’empresa. 
Cal destacar que, des del 2016, EMAYA ha 
superat el 2% estipulat per llei. 

 
Especial menció a la Llei 20/2021 pu-
blicada el 28 de desembre de 2021 de 
mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat en l’ocupació pública.

Per a donar compliment al que s’estableix en la 
citada Llei, s’ha creat la Comissió d’Estabilització 
de l’ocupació pública a Qualitat Urbana. Es 
tracta d’una comissió paritària composta per la 
Direcció i un membre de cada secció sindical 
amb representació en el Comitè d’Empresa amb 
l’objectiu d’abordar l’aplicació de la citada Llei a 
la plantilla d’EMAYA.

En la Secció d’Aigües, setmanalment s’abordarà 
en la comissió de processos selectius 
l’estabilització de l’ocupació pública, sent que, 
a més, s’han alliberat temporalment del treball 
al president i secretari del Comitè d’Empresa, 
amb l’ànim de que ambdós puguin dur a terme 
les tasques necessàries per a fer efectiva 
l’estabilització d’ocupació requerida en aquesta 
Llei. 

Pla d’acollida de noves incorporacions

EMAYA és conscient de que el seu capital humà 
és, a més d’indispensable, un factor clau per a 
desenvolupar el seu propòsit i activitat amb èxit. 
Mitjançant la plantilla, EMAYA presta un servei 
crític i essencial a la ciutadania de Palma, que 
repercuteix en una millora de la seva qualitat de 
vida. 

Les persones treballadores formen part de la 
nostra raó de ser des d’un inici, brindant-los un 
espai de treball ple de propòsit i tota la informació 
necessària per a realitzar-lo exitosament. Per 
això, EMAYA compta amb un Pla d’Acollida 
per a facilitar la incorporació i l’adaptació a 
l’empresa, detallant els responsables, fases i 
accions. Aquest Pla inclou un Manual d’Acollida 
que presenta a la companyia exposant la seva 
missió, visió, valors, estructura organitzativa, 
així com aspectes normatius o sistemes de 
comunicació. El manual també inclou pilars de 
màxima importància per a EMAYA, com són el 
Codi Ètic, la Protecció de Dades, la Política de 
Compres i informació sobre prevenció de riscs 
laborals. En darrer lloc, el manual exposa les 
oportunitats de formació i desenvolupament 
que es brinden als empleats/ades al formar part 
d’EMAYA. 

Una vegada part de l’equip, EMAYA aposta per 
la cura dels seus empleats/ades, esforçant-se 
per crear un ambient de treball segur, agradable 
i respectuós. 

EE4. Optimització dels recursos públics

20. Igualtat, mèrit, capacitat i transparència en la selecció de personal

EMAYA: 2020 2021

Nombre d’empleats/ades 
amb discapacitat

36 36

% sobre plantilla total 2,54% 2,60%
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

Els treballadors i treballadores són el major 
actiu que posseeix EMAYA, doncs la qualitat 
dels seus serveis se sustenta en el treball de 
professionals competents i compromesos. En 
un entorn cada vegada més exigent i canviant, 
la nostra plantilla ha de ser capaç d’adaptar-
se per a seguir prestant un servei a l’altura de 
les expectatives. En aquest sentit, el paper 
de la formació i capacitació contínua és clau 
a l’organització, tant des d’un punt de vista 
operatiu com motivacional. La contractació a 
EMAYA ve determinada pel concurs oposició, 
mecanisme que, si bé és garantista, pot introduir 
en ocasions rigideses i limitacions a l’atracció de 
talent específic.

El Pla EMAYA 2030 contempla aquest tema 
material de forma específica en un dels 
Objectius Estratègics, concretament en el OE25. 
Potenciar el talent. Per a donar-li compliment 
s’està treballant en el desenvolupament de fins 
a cinc plans centrats en els diferents aspectes 
relatius a l’impuls del talent en l’organització tals 
com la selecció, la identificació de talent intern i 
la formació.

1. Pla de gestió del talent
2. Pla d’evolució de plantilla
3. Pla d’identificació del talent intern
4. Pla de selecció de personal extern
5. Pla de formació de lideratge directiu
6. Pla Anual de Formació 2021

OE25OE23

EE4

EE4. Optimització dels recursos públics

20. Gestió del talent i professionalització de la plantilla

Indicadors 2020 2021 Meta 2030
Indicador 
estratègic 

Eficàcia de la formació (valoración de 0 a 5)- Valoració de la persona responsable sobre la 
transferència de coneixements adquirits en el lloc de feina. 

4.22 4.06 3.75

Percentatge de treballadors/res formats (cursos realitzats entre nombre de treballadors/res). 91% 124% 90%

Com s’avalua? Com s’avalua? 

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 
2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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El 2021, es va superar la meta establerta pel que 
fa a l’eficàcia de les formacions realitzades per 
la plantilla. Aquest indicador s’obté mitjançant 
una enquesta a la persona responsable de la 
persona formada, determinant quin és el grau de 
transferència dels coneixements apresos a les 
tasques realitzades pel treballador/ra. Així, sent la 
meta pel 2021 de 3,75 sobre 5, el resultat mitjà 
d’aquestes enquestes ha estat de 4,06 sobre 5. 

Un altre indicador estratègic que supera signifi-
cativament la meta establerta per aquest any és 
el número de treballadors/res formats. El 2021 
aquest indicador excedeix el 100% ja que part 
de la plantilla ha participat en més d’un progra-
ma de formació, situant-se per tant molt per da-
munt de la meta del 85% a la que s’aspirava 
aquest any. 

El Pla Anual de Formació 2021

Aquest disseny del Pla es basa en les conclusions 
d’un qüestionari de necessitats formatives 
complimentat per les persones responsables 
de cada departament, amb les quals també es 
realitza una entrevista. Per altra part, a través 
de les dues comissions paritàries de formació 
constituïdes amb els representants de la 
plantilla, propiciam fòrums de debat per atendre 
les necessitats de formació que detectin amb 
l’objectiu de completar el pla. 

Com cada any, i sempre que és possible, la 
formació es realitza a càrrec de les subvencions 
que ens ofereix la Seguretat Social a través de 
FUNDAE (Fundación Estatal per a 2007; la Llei 
30/2015, de 9 de setembre de 2015, per la qual 
es regula el Sistema de Formació Professional per 
a l’ocupació en l’àmbit laboral). 

Pel que fa al format, com ja va ocórrer l’any passat, durant l’any 2021 el format de l’aula virtual ha seguit sent la metodologia predominant 
en la majoria dels cursos realitzats. Per suposat, la formació presencial a continuat realitzant-se amb les mesures de prevenció necessàries 
segons l’evolució de la pandèmia. 

Campus EMAYA

Per altra part, el 2021 hem iniciat el projecte 
d’integració i implantació de la plataforma de formació 
que vàrem licitar el 2020. Per altra banda, també 
vàrem iniciar una licitació per la contractació d’una 
biblioteca de continguts per la plataforma. Actualment, 
el projecte d’integració i implantació de la plataforma 
està pendent del llançament del Campus EMAYA. El 
conjunt de continguts allotjats en el campus consta 
de dos catàlegs: un específic per la plantilla del Cicle 
de L’Aigua i Estratègia i desenvolupament i un altre 
genèric accessible per a qualsevol treballador/ra 
d’EMAYA. 

A més, la licitació que correspon a la biblioteca inclou 
un lot pel desenvolupament de continguts propis 
i personalitzats per EMAYA. En aquest punt hem 
desenvolupat la generació d’un curs que resumeix 
l’explicació de l’estratègia d’EMAYA per a 2030 i la 
seva alineació amb els ODS. 

D’aquesta manera, tota la plantilla d’EMAYA tendrà 
accés a un catàleg de cursos gratuïts i personalitzats 
accessible des de qualsevol dispositiu amb connexió 
a Internet. 

20. Gestió del talent i professionalització de la plantilla
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Formacions impartides el 2021

Habilitats i competències

• Lideratge i gestió virtual d’equips. Lideratge 
en remot i gestió de reunions virtuals, entorns 
de teletreball i comunicació en els equips. 

• Atenció al client en situacions de conflicte. 
Donar eines al col·lectiu que té contacte 
directe amb l’abonat per a cobrir les 
necessitats específiques identificades. 

Formació transversal i normativa

• Ús no discriminatori del llenguatge. Aportació 
de claus de l’ús del llenguatge inclusiu en la 
comunicació que EMAYA ha de realitzar tant 
a nivell intern com extern. 

• Ciberseguretat pràctica. Entrenar a les per-
sones treballadores d’EMAYA en l’ús segur 
dels sistemes electrònics, xarxes i dades de 
l’empresa. 

• Formació en eines informàtiques com Office 
365 o Qlikview.

• Compliment ambiental. Informar i formar 
sobre la normativa de caràcter ambiental: 
ISO 45001, càlcul de petjada de carboni.  

Formació en capacitació i prevenció 

• Formació en vehicles per a personal conduc-
tor i mecànic. Les noves tecnologies i l’ús de 
combustibles vinculat a ús d’energies reno-
vables fan que la formació dels operadors/res 
i els serveis responsables del manteniment 
preventiu i correctiu dels vehicles segueixi 

EE4. Optimització dels recursos públics

sent prioritària. El 2021 destaca la gran quan-
titat de licitacions per a l’adquisició de vehi-
cles que inclou formació de personal conduc-
tor i mecànic. Amb l’execució de la formació 
es conclou l’operació d’entrega. 

• Formació del CAP. El 2021 es publica el Reial 
Decret 284/2021, de 20 d’abril, per el qual 
es regula la qualificació inicial i la formació 
contínua dels conductors/res de determinats 
vehicles destinats al transport per carretera. 
Per tant, des de l’entrada en vigor d’aquesta 
norma resulta exigible que els nostres con-
ductors disposin del CAP. El 2021 s’organitza 
la formació per a que renovin la seva acredi-
tació un total de 126 conductors/res de Qua-
litat Urbana i del Cicle de l’Aigua. Es preveu 
renovar totes les acreditacions entre els anys 
2021 i 2022. 

• Seguretat i prevenció de riscs laborals. Dis-
tingim entre formació interna realitzada pel 
Servei de Prevenció d’EMAYA, que consis-
teix en formacions contínues i especificament 
dirigides a la persona treballadora en el seu 
lloc de treball; i la formació externa dirigida a 
col·lectius (entre altres: PRL bàsic, ADR Mer-
caderies perilloses, espais confinats + ATEX 
i legionel·la) així com formació específica en 
ús i maneig de determinats equips i eines de 
treball baix una perspectiva de prevenció de 
riscs laborals.

Formació interna i tècnica

• Formació interna

 - Comunicació del Pla Estratègic EMAYA 2030, alineació de l’estratègia 
d’EMAYA amb els ODS.

 - Formació en contractació pública: contracte menor i adjudicació directa. 
Inclou les modificacions implementades al nostre ERP – SAP – i la creació 
de noves instruccions tècniques de procediments de contractació 
pública. 

En aquest apartat també s’inclou la formació específica en el lloc de feina 
(fonamentalment formació tècnica), dirigida al personal de qualsevol 
departament que necessiten incorporar nous coneixements tècnics per a 
realitzar les seves funcions. 
Destaquen algunes formacions com: 

 - Pla de formació tècnica dirigit al personal del laboratori. 
 - Formació per a l’obtenció d’acreditacions específiques com manipulació 

de gasos fluorats o per manteniment d’instal·lacions amb risc de 
legionel·losi. 

20. Gestió del talent i professionalització de la plantilla



2021 Memòria de Sostenibilitat 

105

EE4. Optimització dels recursos públics

20. Gestió del talent i professionalització de la plantilla

Hores de formació impartides el 2021

Temàtica de la formació 
(seguretat, ètica, sostenibilitat…) Any

Personal 
directiu i gestor

Comandaments 
intermedis

Personal Tècnic
Personal 

administratiu
Personal operari

Formació en capacitació i prevenció  
2020 0 30 30 60 1790

2021 13 44,5 421,5 16,5 5678,5

Formació interna i tècnica       
2020 27 173 116 50 3039

2021 38 182 59 14 946,5

Formació transversal i normativa  
2020 29 391 159 171 364

2021 15 5,5 45 26 87

Habilitats i competències
2020 48 12 0 0 0

2021 7 0 0 49 84

Temàtica de la formació 
(seguretat, ètica, sostenibilitat…) Any

Personal 
directiu i gestor

Comandaments 
intermedis

Personal Tècnic
Personal 

administratiu
Personal operari

Formació en capacitació i prevenció  
2020 0 123 273 333 453

2021 3,5 34 104,5 166 1614

Formació interna i tècnica       
2020 538 622,75 1199 518 1028,25

2021 486,5 303,5 1444,5 367,5 908

Formació transversal i normativa  
2020 233 443 792 901 590

2021 442,5 77 264 228,5 34

Habilitats i competències
2020 161 125 43 222 28

2021 7 2 7 35 0
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

EMAYA, pel fet de ser una empresa pública que 
presta un servei públic essencial a la ciutadania 
de Palma, té l’obligació de ser excel·lent i rigorosa 
en el govern corporatiu i en el comportament 
dels seus treballadors i treballadores. A més, 
es deu a la ciutadania i ha de ser absolutament 
transparent en la gestió i, en l’àmbit de la 
Responsabilitat Social Empresarial, ha de 
desenvolupar activitats obertes i participatives 
per a tots els col·lectius amb els que ens 
relacionam, sempre amb l’objectiu d’assolir un 
nivell d’excel·lència en matèria de transparència 
i bon govern.

El Pla EMAYA 2030 contempla aquest tema 
material de forma tant transversal, sent un dels 
valors de l’organització la integritat en la gestió 
dels recursos públics, com de forma específica 
mitjançant l’Objectiu Estratègic Garantir la 
transparència i el bon govern (OE26). Per a donar 
compliment a aquest objectiu, així com actuar 
en tot cas d’acord als valors de l’organització 
s’estan desenvolupant plans i polítiques 
concretes, tals com el Pla de transparència o la 
política de Compliance, ja aprovada el 2020. 

1. Política de Compliance
2. Política de bon govern 
3. Regularització de títols concessionals
4. Pla de transparència

OE26

EE4

EE4. Optimització dels recursos públics

21. Bon govern i transparència 

Indicadors 2020 2021 Meta 2030
Indicador 
estratègic 

Causes legals obertes 560 367 250

Nombre de denúncies en el Canal Ètic (Denúncies Compliance) 4 10 10

Com s’avalua? 

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 
2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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El 2021, s’han obert 367 causes legals, un 35% menys 
que el 2020. Per altra part, el nombre de denúncies en 
el canal ètic, que han pujat de 4 el 2020 a 10 el 2021, 
es segueix mantenint en nivells baixos i dins del màxim 
establert com acceptable. Si bé, des d’EMAYA seguim 
treballant per a que aquest número sigui el més pròxim 
possible a zero. 

Normativa de transparència i bon govern

Les normatives que regeixen l’activitat d’EMAYA relatives 
a transparència i bon govern són fonamentalment les tres 
següents: 

• Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació 
i bon govern. 

• Llei 4/2011 de la bona administració i bon govern de 
les Illes Balears. 

• Ordenança de transparència de l’Ajuntament de 
Palma. 

Tota la informació referent al que estableixen aquestes 
lleis es pot trobar al web d’EMAYA, a l’apartat del 
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA: 

transparència de l’empresa una bústia per a rebre i 
contestar consultes de la ciutadania relacionades amb la 
transparència de l’organització. Aquest canal pretén rebre 
qüestions centrades en la normativa de transparència i 
bon govern, distintes de les que ja es vehiculen a través 
del canal que gestiona el departament d’atenció a la 
ciutadania. El 2022, el número de peticions rebudes 
i gestionades per aquest canal s’incorporarà com un 
indicador estratègic més per avaluar el compliment de 
l’Objectiu Estratègic Garantir la transparència i bon 
govern (OE26). 

EE4. Optimització dels recursos públics

22. Bon govern i transparència
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22. . Bon govern i transparència 

Mecanismes de fiscalització i control 

Per altra part, EMAYA, té obligació de retre comptes i estar sotmesa al control econòmic i 
pressupostari de diferents òrgans encarregats de vetlar per l’adequació de la gestió als principis 
de legalitat, eficàcia, eficiència i economia. EMAYA compta amb nombrosos mecanismes interns i 
externs de fiscalització i control.

Mecanismes de fiscalització externa Mecanismes de control intern

Sindicatura de comptes de les Illes Balears. 
El departament de Qualitat de l’empresa realitza 
seguiment de les auditories de l’empresa.

Auditoria financera realitzada per E&Y. 
Sistema de control i certificació de Qualitat ISO-
9001, ER-1023/1998 entre d'altres.

Verificació de l'Estat de la informació no financera. 
La secció de contractació assegura l'aplicació 
correcta dels procediments de licitació.

Auditoria de qualitat externa (ISO 9001). 
Hi ha un sistema jerarquitzat d'autoritzacions de 
contractes i pagaments.

Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals. 

El sistema SAP té automatitzats els controls sobre 
les autoritzacions de pagament.

Tribunal de Comptes, Hisenda, Tribunal de Comptes 
Europeu en projectes amb fons, entre d'altres. 

Tenim un Codi Ètic i de Conducta de compliment 
obligat.

Registre de Contractes del Sector Públic 
(Ministeri d'Hisenda). 

Hi ha un canal ètic com a eina per prevenir, 
detectar, investigar i resoldre qualsevol situació 
d'incompliment de la Llei, del Codi Ètic i de 
conducta o de les normes internes. 

Es fan públiques totes les licitacions al Portal de 
Contractació de l'Estat.

A més, serveix per recollir dubtes, suggeriments o 
comunicacions.

Es publiquen trimestralment tots els contractes 
menors de l'organització.

Verificació de compres i proveïdors

Des del Servei de Compres es realitza un seguiment mensual de totes les 
comandes creades a SAP, per a comprovar que aquestes es corresponen amb 
la realitat dels procediments realitzats i els contractes firmats. 

El 2021 s’han revisat un total de 13.422 comandes SAP. El que dona una mitjana 
de 1.119 comandes revisades al mes. 

Núm. de comandes SAP revisades: 

El percentatge de comandes amb incidències és del 2%.

Sent principalment incidències amb la documentació adjuntada a la comanda, el 
procediment indicat que no coincideix amb el realitzat realment i diferències de les 
dades introduïdes a SAP respecte a les que reflecteix el contracte.
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22. Bon govern i transparència

A més, com a mesura de bon govern, per a evitar atacs malintencionats d’usurpació d’identitat de 
proveïdors, el 2021 es varen prendre dues mesures.

• Per una part, es varen revisar els 3.037 proveïdors donats d’alta al SAP. Es varen detectar 220 
amb modificacions i es varen revisar un a un per verificar que les modificacions havien estat 
demanades realment pel proveïdor i no per un usurpador d’identitat. Al finalitzar la revisió es va 
comprovar que no havien sofert usurpacions. 

• La segona mesura va ser definir un protocol d’actuació d’alta i modificació de dades de proveïdor 
d’EMAYA. Aquest protocol ja està en marxa i ja s’ha posat en coneixement de tota l’empresa.

Política de retribució

A EMAYA, en matèria retributiva, distingim entre el personal de conveni i el personal de prefectura. 
Al primer col·lectiu, se li apliquen les taules salarials d’ambdós convenis col·lectius: Cicle de l’Aigua i 
Qualitat Urbana. Al personal de prefectura (personal amb comandament i en llocs de feines tècniques 
d’especial complexitat) se’ls aplica a discreció de la Direcció uns nivells retributius anomenats d’Staff, 
per damunt dels salaris fixats pels corresponents convenis col·lectius i sempre acords amb el nivell 
de responsabilitat assumit dins de l’organització. Tant els convenis col·lectius com la retribució del 
personal de prefectura es basen fonamentalment en la retribució fixa. 

Les persones treballadores d’EMAYA compten amb un Pla de Pensions del Sistema d’Ocupació. A 
futur, i en la mesura que la normativa d’aplicació ho permeti, perseguirem: 

• Disposar de mecanismes i incentius retributius que enriqueixin les nostres pràctiques en matèria 
de Recursos Humans. 

• Revisar l’esquema de remuneració del personal d’Staff amb els llocs de feina i la seva valoració 
amb l’objectiu d’adequar la responsabilitat assumida amb el nivell retributiu propi del lloc.

Dades 
contracte Documentació Dates Import Material Procediment

Total amb
 incidència

22% 23% 17% 8% 6% 23% 2%

2021 2020

Homes Dones Homes Dones

Remuneració
mitjana (€)

42.809,26 38.873,48 44.121,94 40.195,97

 
Personal directiu i  

Gestor

Comandaments 
intermedis, Personal 
Tècnic i Especialistes

Personal 
Administratiu i 

operari

2020

Remuneració
mitjana (€)

67.153,20 51.222,80 39.964,15

2021

Remuneració
mitjana (€)

71.510,76 51.412,77 41.232,06

2021 2020

<30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Remuneració
mitjana (€)

37.158,72 41.817,36 43.288,23 42.043,88 42.979,93 43.990,65

Remuneracions mitjanes:

A continuació, es mostren les dades durant els exercicis 2020 i 2021 disgregades 
per sexe, edat i nivell professional respecte d’aquest punt. 
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22. Bon govern i transparència

Bretxa salarial

La bretxa salarial observada a EMAYA respon al següent: 

• Antiguitat: al tenir una plantilla bastant envellida i molt masculinitzada aquest concepte fa que sigui una de les principals causes 
de la bretxa salarial. Aïllant aquest concepte o comparant per franges d’anys d’antiguitat la bretxa salarial és més ajustada. 

• Variables per activitat: l’activitat operària, realitzada majoritàriament per homes, és la que recull majors plusos salarials (nocturnitat, 
festius, toxicitat, hores extres, ...), conceptes que a la vegada inclouen complement d’antiguitat. En canvi, el col·lectiu de dones 
està més present en posicions administratives i de gestió, ocupacions sense remuneració destacable d’activitat. Aquesta situació 
genera la desviació que es reflecteix de forma més evident en el grup de comparació Personal Administratiu i Operari, estant 
també present en els altres grups d’agrupació en menor pes, i es produeix al comparar el total de la retribució global de l’agrupació 
per col·lectius. 

La diferència salarial de gènere es calcula com la diferència entre els salaries dels homes i les dones dividida pel salari del homes. 

S’han utilitzat els següents criteris per a obtenir 
unes xifres comparables i més homogènies:

1. Import total brut real meritat el 2021

2. S’exclou per a obtenir una dada comparable: 
• Exclusió del personal jubilat parcial
• Exclusió del personal amb reducció de 

jornada
• Exclusió del personal que no ha estat actiu 

365 dies

3. Ajustament de l’import real en el cas de ser 
inferior al mínim de taules salarials (motiu derivat 
de la realitat de prestacions, suspensions, ...). 

4. Els imports es comparen tenint en compte la 
darrera posició de la persona, això ja pot ser un 
motiu que explica la bretxa salarial.

Remuneració del Consell d’Administració 
i Alta Direcció

El rol de Conseller en el Consell d’Administració 
de l’empresa no és un càrrec remunerat, ja que 
aquesta circumstancia no està prevista en els 
estatuts de la societat. La remuneració dels 
directius/ives es basa en el seu total en l’element 
retributiu fixe (Staff).

 
Personal directiu i  Gestor

Comandaments intermedis, 
Personal Tècnic i 

Especialistes

Personal 
Administratiu i operari

2020

Remuneració mitjana homes (€) 69.318,33 52.049,61 40.762,54

Remuneració mitjana dones (€) 62.582,38 47.639,94 36.119,87

Bretxa salarial 9,72% 8,47% 11,34%

2021

Remuneració mitjana homes (€) 73.221,38 52.209,18 42.024,14

Remuneració mitjana dones (€) 67.234,47 48.009,93 37.406,74

Bretxa salarial 8,18% 8,04% 10,99%



2021 Memòria de Sostenibilitat 

111

Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

EMAYA, en qualitat de gestora de recursos 
públics per a la prestació de serveis essencials, 
ha de ser absolutament exemplar en l’ús 
dels mateixos. En aquest sentit EMAYA té 
la responsabilitat de promoure els valors 
d’integritat i vocació de servei en tots els nivells 
de l’organització, així com d’establir mecanismes 
que desincentivin i controlen qualsevol forma de 
corrupció i/o suborn. 

El Pla EMAYA 2030 contempla aquest tema 
material de forma àmplia en la línia estratègica 
Excel·lència en l’organització (LE11). A més 
a més, l’eliminació de qualsevol forma de 
corrupció i suborn és necessària per a poder 
donar compliment a l’Objectiu Estratègic 
Garantir la transparència i el bon govern (OE26). 
En aquest sentit EMAYA compta amb una 
Política de Compliance i Antisuborn, que es 
recolza en dos manuals (general i específic) de 
prevenció de delictes.

1. Política de Compliance i Antisuborn
2. Manual de Prevenció de Delictes 

OE26

EE4

EE4. Optimització dels recursos públics

23. Corrupció i suborn

Indicadors 2020 2021 Meta 2030
Indicador 
estratègic 

Ràtio contractació menor 3.51% 1.80% 2.00%

Adjudicacions de compres realitzades a través d’un procediment de licitació 77% 86% -

Com s’avalua? 

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 
2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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Durant el 2021 s’ha produït un augment del 
48% de l’import adjudicat (el 2020 va ser de 
46.875,00 €) respecte a l’any anterior i una 
disminució del nombre de contractes del 23% 
(el 2020 varen ser 3.237).

El 2021, s’ha continuat augmentant el 
percentatge del valor d’adjudicació de 
compres realitzades a través d’un procediment 
de licitació (86% el 2021, enfront del 77% el 
2020). 

Així mateix, s’ha reduït a la mitat el percentatge 
del valor d’adjudicació de compres realitzades 
a través d’adjudicacions directes i compra 
menor (del 4% al 2%) respecte a l’any anterior. 

Per a seguir promovent el bon ús de les 
diferents formes de contractació, s’han impartit 
8 cursos amb un total de 18 hores de formació 
a 139 participants sobre la correcta utilització 
del contracte menor per a evitar qualsevol 
tipus d’utilització fraudulenta del mateix. 

Conforme a la Llei 11/2018 com a mesura 
per a lluitar contra la corrupció i el suborn, el 
2021 es va emetre una nova instrucció tècnica 
per a regular l’alta i manteniment de totes les 
associacions i entitats sense ànim de lucre 
a les que està adherida EMAYA. En paral·lel 
es varen llistar totes les adhesions vigents i 
varen ser revisades per l’Equip Directiu amb 
el resultat de baixa de quatre associacions i el 
manteniment de vuit.

EE4. Optimització dels recursos públics

L’any 2018 va entrar en vigor la Llei 9/2017 
de Contractes del Sector Públic per la qual el 
règim de contractació d’EMAYA, com a Poder 
Adjudicador no Administració Pública (en 
endavant, PANAP), quedava completament 
subjecte al que es disposa en aquesta 
norma. En aquest sentit, tota la contractació 
de l’empresa havia d’ajustar-se als nous 
procediments de contractació inclosos en 
la norma amb estricte respecte als principis 
de publicitat, concurrència i igualtat de tracte 
recollits en aquesta.

El Servei de Compres i Contractació ha duit a 
terme una sèrie de mesures per assegurar que 
la contractació d’EMAYA compleix amb la Llei 
9/2017 i la Llei 11/2018. Algunes d’aquestes 
mesures consisteixen en fomentar la utilització 
de la licitació en la gran majoria de les compres 
de l’empresa, ja que garanteix el compliment 
dels principis inspiradors de la Llei, o en reduir 
la contractació menor, ja que és el procediment 
de contractació menys garantista; lluitant 
d’aquesta manera contra la corrupció i el 
suborn.

D’aquesta manera s’ha aconseguit utilitzar 
per a cada compra el procediment legalment 
més adequat, quedant la utilització de la 
contractació menor reduïda a aquells casos en 
els que està legalment justificat el seu ús. 

Durant el 2021 s’han adjudicat 2.481 
contractes per un import total d’adjudicació de 
69.158.069 €. 

23. Corrupció i suborn

Així mateix, EMAYA compta amb mecanismes interns i externs de fiscalització 
i control financer. La llista es pot consultar en el tema material Bon govern i 
transparència. 

El desglossament per procediment de compra utilitzat (per import adjudicat ) és: 

2021

2020
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Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

EMAYA és una empresa pública municipal de 
l’Ajuntament de Palma. Per tant, té una forta 
vinculació a la ciutat, al territori mallorquí en el 
que desenvolupa la seva activitat i a la ciutadania 
palmesana que és la raó de ser de l’organització. 
Així, l’empresa entén que ha de desenvolupar la 
seva activitat generant un retorn a la comunitat 
local. A més, donada la grandària de l’empresa, 
EMAYA és conscient del seu potencial per 
a impulsar el desenvolupament econòmic 
de la ciutat creant ocupació, col·laborant 
amb empreses locals i promocionant un 
desenvolupament sostenible en l’ambiental i en 
l’econòmic.

EMAYA ha alienat la seva estratègia empresarial 
amb l’Agenda 2030 de Nacions Unides i amb 
els Objectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS), així com amb l’Agenda de Palma 2030 
per a garantir que la seva activitat contribueix al 
desenvolupament responsable de la ciutat. 

1. Accions d'RSC

OE26 OE27

EE4

EE4. Optimització dels recursos públics

24. Contribució al desenvolupament econòmic local

Indicadors 2020 2021 Meta 2030
Indicador 
estratègic 

Ocupació local (treballadors/res) 1416 1384 -

Percentatge de contractes amb proveïdors locals 52,2% 49,1% -

Com s’avalua? 

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 
2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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Volum de compres per origen del proveïdor: 

Cabe también destacar como la inversión en infraestructuras que realiza EMAYA 
Cal també destacar com la inversió en infraestructures que realitza EMAYA té un 
impacte positiu en el teixit empresarial. Un exemple d’això és la forma en la que la 
nova àrea d’EMAYA, Energia i Mobilitat, proveeix a la ciutat d’infraestructures clau 
com són els punts de recàrrega, incentivant a altres empreses de Palma a realitzar 
la transició cap a una flota neta. 

A més, conscients de l’impacte que té per a moltes PYMES amb les que col·labora 
EMAYA, a l’any 2021 el Servei de Compres i Contractació es va marcar com a 
objectiu tornar les garanties definitives dipositades d’acord amb la Llei 9/2017 de 
Contractes del Sector Públic pels adjudicataris dels nostres contractes d’ofici, una 
vegada transcorregut el termini establert en el contracte de referència.

Impuls al teixit empresarial local

Una altra de les formes en les que EMAYA 
impulsa l’economia local és mitjançant la 
compra a proveïdors locals. En aquest sentit cal 
notar que aquestes contractacions impulsen 
no només el desenvolupament econòmic, 
sinó el desenvolupament sostenible ja que 
els proveïdors han de complir els requisits 
ambientals i de responsabilitat social explicitats 
en les licitacions que donen lloc a l’adjudicació 
de contractes. 

El 2021 s’han adjudicat contractes amb 698 
proveïdors, el que suposa un 7% (47) més 
de proveïdors que en el 2020. D’aquests 
proveïdors el 49% han estat locals, entenent 
com els locals els proveïdors amb seu a les Illes 
Balears, i el 50% nacionals. 

EE4. Optimització dels recursos públics

EMAYA cerca contribuir amb el desenvolupament 
econòmic local present i futur mitjançant tres 
vies: 

1. Creació d’ocupació 
2. Impuls del teixit empresarial local
3. Aliances i conscienciació sobre el 

desenvolupament sostenible

Creació d’ocupació 

EMAYA es compromet amb la creació d’ocupació 
en la comunitat on opera. És una prioritat per a 
l’empresa crear ocupació estable i de qualitat, a 
pesar de l’estacionalitat inherent en la demanda 
dels nostres serveis degut al turisme. 

Compta amb 1.384 professionals laborals (amb 
un total de 1.525 places), sent l’empresa pública 
més gran de les Illes Balears. Es tracta, a més a 
més, d’una de les 10 empreses que més aporta 
a les illes en termes d’ocupació i pràcticament 
l’única del rànquing no vinculada al sector turístic, 
sinó a serveis estructurals menys exposats a la 
conjuntura, conferint major seguretat laboral als 
seus empleats i empleades. 

La plantilla d’EMAYA gaudeix a més d’horaris 
de feina flexibles i altres mesures de conciliació 
com el teletreball, així com d’un clima laboral 
agradable que promou el benestar dels nostres 
treballadors i treballadores. L’empresa ofereix 
a més salaris competitius, sent el salari mínim 
cobrat a EMAYA més de dues vegades superior 
al salari mínim nacional. 

Remuneración de puestos de trabajo iguales o 
de media de la sociedad:

24. Contribució al desenvolupament econòmic local

2020

EMAYA Espanya
Ràtio 

(inicial/
local)

Salari 
mínim

31.646,83 13.300,00 2,38

Total 
Proveïdors

Prov. 
Locals

Prov. 
Resta 

Espanya

% 
Locals

% Resta 
Espanya

Altres

2019 652 356 291 54,6% 44,6% 0,8%

2020 651 340 307 52,2% 47,2% 0,6%

2021 698 343 349 49,1% 50,0% 0,9%

Despesa 2021 %

Proveïdors resta España 26.853.743,46 € 51%

Proveïdors illes Balears 25.639.884,78 € 48%

Proveïdors internacionals 666.074,73 € 1%

53.159.702,97 €

2021

EMAYA Espanya
Ràtio 

(inicial/
local)

Salari 
mínim

32.440,33 13.510,00 2,40
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EE4. Optimització dels recursos públics

24. Contribució al desenvolupament econòmic local

D'aquesta manera, es pretenia posar fi a la 
dinàmica de no retornar les garanties fins que 
l'adjudicatari les reclamés amb la finalitat de 
col·laborar en petita mesura en la millora de la 
liquiditat de les empreses que contracten amb 
EMAYA.

Durant el 2021 s’han tornat 95 garanties per un 
valor total de 1.546.092,14 € 

Aliances i conscienciació sobre el 
desenvolupament sostenible

A més de contribuir de forma directa en 
l’economia de Palma mitjançant la creació 
d’ocupació de qualitat i la compra a empreses 
locals, a EMAYA consideram que les aliances 
i la conscienciació sobre el desenvolupament 
sostenible són fonamentals per a que la 
ciutadania continuï demandant i aportant a 
una economia pròspera que té per màxima no 
comprometre el desenvolupament futur de la 
ciutat. 

En aquest sentit EMAYA col·labora amb 
empreses i institucions en iniciatives que 
fomenten la sostenibilitat, realitza campanyes 
de comunicació per a conscienciar sobre la 
importància del reciclatge, el consum d’aigua 
del grifó o l’ús responsable dels recursos 
escassos de qualsevol tipus, així com du a 
terme programes que obrin l’empresa a la ciutat 
com és el cas d’EMAYA a l’escola en el que es 
cerca donar a conèixer l’activitat d’EMAYA a 
nins i nines de Palma, promocionant l’àmbit de 
l’enginyeria a la ciutat i els valor de l’empresa. 
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Indicadors 2020 2021 Meta 2030
Indicador 
estratègic 

Plecs que incorporen qüestions socials o mediambientals - 100% -

Per què és un tema 
material? 

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

EMAYA realitza un elevat volum de compres en el 
desenvolupament de la seva activitat i per tant té 
una gran capacitat d’influir en el comportament 
mediambiental i social de nombrosos proveïdors 
dins i fora de Palma. No només som conscients 
d’aquest estatus, sinó que som responsables de 
garantir que només contractam béns i serveis 
d’empreses que incorporen els principis de 
sostenibilitat i el respecte dels drets humans de 
forma sistemàtica en el desenvolupament de la 
seva activitat. 

La sostenibilitat i les persones són dos dels 
valors d’EMAYA. Per això, ens preocupam 
d’incloure qüestions mediambientals i socials a 
la nostra política de compres per a configurar 
així la nostra cadena de subministrament entorn 
a empreses responsables alineades amb els 
nostres valors organitzacionals i, per tant, amb 
el desenvolupament sostenible. 

1. Plecs de Clàusules Particulars EMAYA
2. Política de Compres
3. Codi Ètic per a Proveïdors i Licitadors

OE26

EE4

EE4. Optimització dels recursos públics

25. Contractació pública responsable social i mediambientalment 

Com s’avalua? Com s’avalua? 

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 
2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics
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EE4. Optimització dels recursos públics

La contractació a EMAYA es regeix per la Llei 
de Contractes del Sector Públic (Llei 9/2017) 
i del Reial Decret-Llei 3/2020, de 4 de febrer, 
de mesures urgents pel que s’incorporen a 
l’ordenament jurídic espanyol diverses directives 
de la Unió Europea en l’àmbit de la contractació 
pública en determinats sectors; d’assegurances 
privades; de plans y fons de pensions; de l’àmbit 
tributari i de litigis fiscals.

A través dels Plecs de Clàusules Particulars 
(PCAP) EMAYA pretén donar compliment als 
principis definits en aquesta llei, basats en 
l’Estratègia Europa 2020, tals com incrementar 
l’eficiència de la despesa pública i facilitar, en 
particular, la participació de les petites i mitjanes 
empreses (PYMES) en la contractació pública, 
així com permetre que els poders públics usin la 
contractació en recolzament d’objectius socials. 
Per a gestionar el compliment d’aquest darrer 
extrem, EMAYA s’inspira en les instruccions 
proporcionades per L’Ajuntament de Palma, les 
quals integren criteris de responsabilitat social i 
mediambiental. 

Aquestes instruccions permeten atendre 
objectius com la inserció socio laboral de les 
persones desfavorides, la igualtat entre dones i 
homes, la generació d’ocupació, la sostenibilitat 
ambiental, l’ocupació de qualitat o el compliment 
de drets ètics i humans. 

El Departament de Contractació, en els seus 
plecs de Clàusules Administratives incorpora 

una clàusula per la qual els licitadors que es 
presenten a totes les seves licitacions accepten 
de forma tàcita el Codi Ètic d’EMAYA i el Pacte 
Mundial de Nacions Unides. Concretament, a 
l’apartat 33 del Plec de Clàusules Administratives 
Particular (P.C.A.P.) de l’expedient trobam 
aquesta acceptació, baix el títol de Codi Ètic 
i de Conducta d’EMAYA i del Pacte Mundial 
de Nacions Unides i diu: “La presentació de 
les propostes al present procediment suposa 
que els licitadors coneixen, accepten de 
forma incondicionada i acaten el Codi Ètic i de 
Conducta...” i “també assumeixen que EMAYA 
és firmant del Pacte Mundial de Nacions Unides i 
que, com a tal, està compromès amb el respecte 
als Drets Humans, el no ús de feines forçades ni 
coacció, eliminació del treball infantil, respecte 
al medi ambient, eliminació de la discriminació 
en l’àmbit laboral i tots i cada un dels principis 
establerts per aquest Pacte, els quals, es 
comprometen a respectar en tot moment 
durant l’execució del contracte, així com exigir 
el seu compliment als seus subcontractistes o 
proveïdors”. 

Com indica la Llei 9/2017 en el seu article 
139.1 “Les proposicions dels interessats hauran 
d’ajustar-se als plecs i documentació que 
regeixen la licitació, i la seva presentació suposa 
l’acceptació incondicionada per l’empresari del 
contenido de la totalidad de sus cláusulas o 
condiciones, sin salvedad o reserva alguna…”.

25. Contractació pública responsable social i mediambientalment 
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EE4. Optimització dels recursos públics

25. Contractació pública responsable social i mediambientalment 

del contractista de les obligacions establertes 
en el Plec de condicions i els seus annexos i 
en la seva oferta, faculta a EMAYA a resoldre el 
present acord, sense renunciar per això al seu 
dret d’exercir les accions d’indemnització per 
danys i perjudicis soferts”. 

Posteriorment, quan es firma el contracte amb el 
licitador, a l’apartat IV “Obligacions” s’indica que 
“El contingut i condicions de l’Acord, així com les 
obligacions de les parts que del mateix podessin 
emanar, queden recollides en les bases del 
procediment obert, essent aquestes conegudes 
i acceptades expressament pel contractista, al 
prendre part en el mateix i oferir els seus serveis 
per a executar l’obra. L’incompliment per part 

Així mateix, en compliment de l’article 202 de la Llei de Contractes del Sector 
Públic, relatiu a les Condicions especials d’execució del contracte de caràcter 
social, ètic, mediambiental o d’altre ordre, EMAYA incorpora en tots el seus Plecs 
de clàusules administratives particulars almenys una condició especial d’execució 
relacionada amb qüestions de tipus social, ètic, mediambiental, etc.

No existeix una llista taxada de condicions d’execució aplicables, degut a que es 
considera més adequat definir-les plec a plec, amb la finalitat de que s’adeqüin el 
millor possible a l’objecte del contracte, tal i com estableix l’apartat 1 de l’article 
202 de la LCSP. Per exemple, es llisten algunes de les condicions d’execució 
incorporades als plecs licitats per EMAYA: 

• Vinculades al manteniment o la millora dels valors mediambientals que es 
puguin veure afectats per l’execució del contracte. 

• Vinculades al foment de l’ús de les energies renovables.

• Vinculades a la promoció del reciclatge de productes i l’ús d’envasos 
reutilitzables. 

• Vinculades a fer efectius els drets reconeguts en la Convenció de Nacions 
Unides sobre els de les persones amb discapacitat. 

• Vinculades a afavorir la formació en el lloc de feina. 

• Vinculades a afavorir la contractació estable.

• Vinculades a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de feina i el 
compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 

La redacció de la futura Política de Compres juntament amb el Codi Ètic per a 
Proveïdors i Licitadors suposarà una passa més d’EMAYA en el seu compromís 
clar cap a una major cultura ètica i de bon govern, exigint aquest mateix compromís 
als seus licitadors i proveïdors. 
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Eix Estratègic 5
Imatge d'EMAYA
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EE5. 
Imatge d'EMAYA

EE5

EE2. Medi ambient i transició ecològica 

LE5. Transició ecològica

Llista de temes materials relacionats a l’EE
 

Emmarcació de l’Eix Estratègic dins d’EMAYA 
2030

OE27. Millorar la percepció d’EMAYA per part dels grups d’interès 

mitjançant la visibilització del compromís empresarial amb la transparència i 

la vocació del servei públic. 

EE1 EE2 EE3 EE4
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Indicadors 2020 2021 Meta 2030
Indicador 
estratègic 

Valoració ressenya Google (0-5) 2,4 2,6 4

Rodes de premsa - 14 -

Publicacions a xarxes socials - 289 -

Per què és important?

Objectius Estratègics

Interaccions amb altres EE

Eix Estratègic

Plans associats a tema material ODS Escollits

Com gestiona el tema l’organització?

La imatge d’EMAYA es veu afectada per 
qüestions polítiques i mediàtiques poc 
representatives de la realitat actual de la seva 
gestió i dels seus serveis. Des de l’empresa 
identificam que alguns episodis passats, ja 
resolts fa anys, o falsos mites sobre la qualitat 
segueixen vigents en les memòries d’una part de 
la ciutadania. A EMAYA treballam intensament 
per a ser més transparents i desterrar poc a 
poc aquestes idees. Per això, no només hem 
d’oferir serveis de qualitat mitjançant una 
gestió responsable, sinó també ser capaços de 
comunicar els nostres esforços en aquest sentit 
a la ciutadania, aconseguint millorar la percepció 
que aquesta té de l’empresa. 

Millorar la percepció que tenen els nostres grups 
d’interès sobre la nostra activitat i la qualitat dels 
serves prestats és tant important per a l’empresa 
que l’hi hem dedicat tot un Eix Estratègic en el 
Pla EMAYA 2030. Aquest eix té un objectiu únic: 
Millorar la percepció d’EMAYA per part dels 
grups d’interès mitjançant la visibilització del 
compromís empresarial amb la transparència i la 
vocació de servei públic. Per aconseguir-lo hem 
posat en marxa un ambiciós Pla de comunicació 
i diverses actuacions d’RSC. 

1. Carta de compromisos
2. Pla d’alineació de continguts del web amb 

els principis d’EMAYA
3. Pla de comunicació d’EMAYA
4. Valorització de les obres i instal·lacions 

OE27

EE1 EE2 EE3 EE4

EE5

26. Imatge d’EMAYA i relació amb els grups d’interès

Com s’avalua? 

Es mostren els indicadors estratègics relatius al tema material i altres dades complementàries. Només els indicadors estratègics tenen valor Meta 
2030*

*A la data d’elaboració d’aquest informe no es compta amb tots els valors dels indicadors estratègics

EE5. Imatge d'EMAYA
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Tant les notes de premsa com les rodes de pre-
msa han estat recollides pels mitjans de comu-
nicació (diaris locals, digitals, ràdios, la televisió 
pública IB3, Canal 4 i els informatius locals de 
TVE). Cada nota i roda de premsa genera pu-
blicació a 2-10 mitjans, així com genera petició 
d’entrevistes, declaracions i altres intervencions 
en els mitjans. 

Xarxes Socials

Des del departament de Comunicació es ges-
tionen els perfils d’EMAYA a Facebook i Twitter. 
L’empresa també disposa de perfil a Linkedin, 
gestionat des de Recursos Humans per a con-
vocatòries d’ocupació. 

34.768 visites al perfil, 528.000 impressions
y 3.750 mencions.
 
2.789 seguidors.

Publicacions:

• Residus i reciclatge: 173 publicacions, 
la majoria relacionades amb la campanya 
d’implantació de la recollida de la matèria 
orgànica (taules informatives, vídeo, notí-
cies sobre aquesta implantació, etc.). 

• Neteja, civisme, conscienciació, pintades... 
s’han realitzat 53 publicacions. 

• Cicle de l’Aigua: 35

• Energia: 10

Què hem fet des del Departament de 
Comunicació el 2021?

Accions en els mitjans de comunicació 

Notes de premsa

S’han realitzat 74 notes de premsa relatives tant 
al Cicle de l’Aigua com a Qualitat Urbana i en 
menor mesura a la nova àrea d’Energia i Mo-
bilitat. En elles s’informa d’actuacions d’interès 
com les obres i projectes de sanejament i reno-
vació de les infraestructures, les innovacions en 
la neteja i recollida de residus, així com novetats 
en la producció i comercialització d’energies re-
novables. 

Rodes de premsa: 

S’han realitzat un total de 14 rodes de premsa 
relaciones amb les següents iniciatives d’EMA-
YA: obres del col·lector i el tanc de tempestes, 
el conveni de la nova depuradora, la implantació 
de la recollida de la matèria orgànica, l’elimina-
ció de grafits i la millora de la neteja, obres en 
el polígon de Son Castelló, acció conjunta de 
vigilància i sanció amb la Policia Local, entre al-
tres temes. La convocatòria més destacada de 
2021 ha estat l’acte de firma del conveni per al 
finançament de la nova depuradora de Palma, 
amb representació del Ministeri de Transició 
Ecològica, la presidenta del Govern Balear, el 
batle de Palma i el president d’EMAYA. 

26. Imatge d’EMAYA i relació amb els grups d’interès
EE5. Imatge d'EMAYA
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26. Imatge d’EMAYA i relació amb els grups d’interès

A més, s’ha contestat a les peticions de la ciu-
tadania, publicant a Twitter un total de 394 res-
postes, la majoria relacionades amb residus a 
la via pública, neteja, contenidors o papereres 
(298). Les qüestions relatives a l’aigua o a trà-
mits administratius són minoritàries a les xarxes 
socials.

Web

Durant 2021 s’ha mantingut actualitzat tot el 
contingut web relatiu als serveis que EMAYA 
ofereix i als tràmits que la ciutadania pot fer te-
lemàticament. També s’han publicat notícies, 
novetats i avisos, així com campanyes informa-
tives i de conscienciació. 

Pel que fa a les novetats que s’han incorporat al 
web d’EMAYA, es pot destacar: 

• Nova secció “EMAYA 2030”: en la que hem 
publicat informació en referència a l’alinea-
ció de l’estratègia d’EMAYA amb els Ob-
jectius de Desenvolupament Sostenible 
(ODS) així com els Eixos Estratègics i valors 
d’EMAYA.

• Nova pàgina “Tarifa Justa”: informe sobre 
el projecte de remodelació de la tarifa de 
residus amb l’objectiu de fer una tarifa que 
permeti distribuir els costs de la recollida 
de residus de forma equitativa i relacionada 
amb la generació de residus de cada con-
tribuent. 

• Nou formulari de contacte per a persones 
interessades en fer pràctiques a EMAYA. 

EE5. Imatge d'EMAYA

Què són els ODS?

Alineació de l'estratègia d'EMAYA amb els objectius de desenvolupament sostenible

EMAYA treballa per a una aigua neta, una ciutat sos-
tenible i, ara també, per a la transició energètica i les 
energies renovables.
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Esdeveniments

EMAYA ha participat en els següents esdeveni-
ments relacionats amb qüestions de sostenibili-
tat i medi ambient:

• APday Construint una humanitat més 
sostenible, 28 de setembre, Palma. In-
tervenció del president, Ramon Perpinyà, 
en la sessió d’obertura. 

• Greencities, Fòrum de la Intel·ligència 
i Sostenibilitat Urbana, 29-30 de se-
tembre, Màlaga. Presentació de “Palma 
Renovable” en una taula redona, a càrrec 
del gerent, Manuel Menéndez. 

• Diàleg sobre el Futur de l’Economia 
Circular, 4-5 d’octubre, Palma. Organit-
zat per l’Oficina Nacional de Prospecti-
va i Estratègia del Govern d’Espanya. 
Participació, assistència i facilitadors del 
“Taller ciutadà: ¿Què faries tu per a im-
pulsar l’economia circular si fossis bat-
le o batlessa per un dia?, a càrrec de 
Lluís Amengual (tècnic de Medi Ambient 
d’EMAYA) i Aina Llauger, responsable de 
Comunicació d’EMAYA. 

• Fòrum “Palma Sostenible”, 16 de des-
embre, Palma. Intervenció inaugural del 
president d’EMAYA, Ramon Perpinyà.  

Campanyes i altres accions d’informació 
i divulgació: 

• Campanya Arriba l’orgànic!: implanta-
ció de la recollida de matèria orgànica: 
és la principal campanya de 2021. S’han 
realitzat 150 taules informatives i s’ha in-

format directament a uns 15.000 ciuta-
dans i ciutadanes en els barris de Palma, 
entregant-los també informació escrita, 
bosses i recipients per a separar els re-
sidus. Igualment s’han realitzat altres ac-
cions informatives: 

1. Informació a les xarxes socials i web cor-
porativa. 

2. Vídeo d’informació i sensibilització.

3. Publicitat en mitjans impresos, ràdio i di-
gitals. 

• Campanya contra les pintades van-
dàliques: EMAYA ha enviat més de 700 
correus electrònics a associacions i ad-
ministradors de finques, entre d’altres; 
ha contactat amb altres administracions 
per a que sol·licitin el servei de l’empresa 
i netegin els grafits de les seves depen-
dències (SFM, Tren de Sóller i Conser-
vatori Superior) i s’han enviat més de 
40.000 flyers amb la informació al centre 
històric i als principals carrers de Palma. 
S’ha realitzat publicitat en els mitjans 
de comunicació, un especial a la Cade-
na Cope i una sèrie de 7 microespais a 
Onda Cero. 

• Fonts públiques: amb l’objectiu conti-
nuat de promoure el consum d’aigua del 
grifó, la instal·lació de fonts d’aigua pota-
ble filtrada realitzada des de l’àrea del Ci-
cle de l’Aigua ha estat acompanyada des 
de Comunicació per diverses accions de 
divulgació: presentació de les fonts, edi-
ció de full informatiu amb el plànol de si-
tuació de les fonts, campanya específica 
el Dia Mundial de l’Aigua (22 de març): 
difusió a xarxes i taula informativa.

EE5. Imatge d'EMAYA
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• Civisme: EMAYA realitza de forma con-
tinuada accions de sensibilització i infor-
mació per a promoure comportaments 
cívics i un bon ús dels serveis de l’em-
presa: recordatoris i accions informatives 
sobre la recollida de trastos, excrements 
dels cans, bon ús dels contenidors i, en 
general, tot el que fa referència al compli-
ment de l’Ordenança Municipal de Nete-
ja i Residus. 

• Obres: la realització d’obres per part 
d’EMAYA ha estat molt intensa aquest 
2021. Cada una de les obres implica di-
verses accions de comunicació: disseny 
i elaboració de cartells informatius per a 
ubicar a l’obra i informar a la ciutadania, 
en alguns casos bustiada per a informar 
de talls o modificacions de trànsit, infor-
mació als mitjans i a les xarxes socials 
acompanyada des de Comunicació per 
diverses accions de divulgació. 

• Recollida de residus porta a porta: des 
de l’àrea de Qualitat Urbana s’ha implan-
tat, a partir del mes de maig de 2021, la 
recollida selectiva porta a porta de resi-
dus en els polígons industrials de Palma. 
Això ha suposat una feina molt intensa 
per a l’equip d’educació ambiental, que 
ha visitat centenars d’establiments per a 
informar d’aquest servei.  S’ha realitzat 
una feina continuada de seguiment i as-
sessorament sobre la correcta separació 
dels residus o les condicions de servei. 
S’han repartit contenidors i material in-
formatiu. 

• Tarifa justa: s’ha col·laborat amb l’àrea de 
Qualitat Urbana en l’organització i difusió 
dels tallers participatius sobre la tarifa justa 

Comunicació interna i imatge corporativa

El departament de Comunicació d’EMAYA 
és l’encarregat de la correcta aplicació de la 
imatge corporativa a l’empresa, per la qual 
cosa es realitzen labors de disseny i revisió 
de documents a publicar, presentacions per 
a conferències i esdeveniments, documents 
interns (formularis, impresos, cartellera...), 
disseny dels nous vehicles, etc.

També es realitzen les campanyes i accions 
de comunicació internes. 

Aquest any les més destacades són: 

• Accions de comunicació sobre les 
mesures de prevenció enfront a la Co-
vid-19 i de foment de la vacunació. 

• Informació i promoció sobre el Canal 
Ètic de l’empresa. 

EE5. Imatge d'EMAYA
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26. Imatge d’EMAYA i relació amb els grups d’interès

Com ens comunicam amb els nostres grups d’interès? 

Grups d’interès Canal de diàleg

Ajuntament de Palma

Junta General
Consell d’Administració
Informe de gestió periòdic 
Qüestionaris 

Clients

Servei d’Atenció a la Ciutadania
Contact Center
Web corporativa 
Qüestionaris
Xarxes socials
Aplicacions mòbils 

Ciutadania 

Campanyes de conscienciació
EMAYA a l’Escola
Participació a reunions de districte i veïnals
Visites a les nostres instal·lacions
Publicacions i xarxes socials
Mitjans de comunicació
Qüestionaris

Plantilla

Qüestionaris i entrevistes
Comunicats a la nòmina, tauler d’anuncis, correus electrònics
Comitès d’empresa i representants sindicals
comunicacio@emaya.es
Comissions de treball
Intranet – Portal de l’empleat

Proveïdors

Web corporativa 
Perfil del contractant
Servei d’Atenció al Proveïdor
Qüestionaris 

Mitjans de comunicació

Contacte permanent amb els mitjans de comunicació (gabinet de premsa)
Convocatòria de rodes de premsa
Emissió de notes de premsa
Seguiment de notícies
Qüestionaris
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Aliances i Responsabilitat Social 
Corporativa

Aliances per a la recollida, reciclatge i 
reutilització de materials

• Campanya de recollida de taps

En col·laboració amb la Fundación SEUR, durant 
tot el 2021 s’han recollit 700 kg de taps de 
plàstic, aportats pels treballadors i treballadores 
d’EMAYA. Aquests taps s’han entregat a la 
Fundación SEUR, i fruit del conveni firmat, la 
Fundación SEUR es compromet a donar l’import 
obtingut del reciclatge de taps per a l’ajuda i auxili 
de menors en estat de necessitat per malalties 
no cobertes pel sistema sanitari ordinari. 

KG RECOLLITS PER ANY 

• Campanya de recollida de juguetes

Hem recollit, entre els treballadors i treballadores 
d’EMAYA, 52 juguetes de segona mà en bon 
estat, i els hem entregat a Càritas Mallorca, 
entitat que fa entrega d’aquestes juguetes a nins 
i nines de famílies amb risc d’exclusió social . 
També, durant l’any 2021 hem col·laborat amb la 
campanya de recollida de juguetes que organitza 
Creu Roja, entregant més de 65 juguetes 
noves, no bèl·liques ni sexistes, la mitat d’elles 
entregades pels treballadores i treballadores i la 
resta les ha aportat EMAYA realitzant la compra 
corresponent per valor de 186,42 €. 

• Conveni Càritas Mallorca i Fundació 
Deixalles per a la donació de roba 

Cessió dels contenidors de roba d’EMAYA a 
les associacions sense ànim de lucre Càritas 
Mallorca i Fundació Deixalles i en virtut del 
conveni firmat es varen recollir més de 700 tones 
de roba usada dipositada en els més de 100 
contenidors instal·lats a la via pública. 
 La recollida, selecció i venda d’aquesta roba ha 
generat ocupació i treball social. Per exemple, en 
el cas de la Fundació Deixalles, ha fet possible la 
contractació de 9 persones en el taller de roba 
amb contracte d’inserció a jornada completa 
durant tot l’any, de les quals 5 persones han 
tengut un contracte d’inserció i aprenentatge. 
En el taller de recollida s’han generat 2 llocs 
d’inserció relacionats amb la recollida de roba. 

A més a més, s’ha generat ocupació a 4 
persones i ha fet possible que 7 persones en 
situació de vulnerabilitat social realitzessin un 

itinerari d’inserció i poguessin millorar les seves competències socials i laborals. 
En el cas de Càritas Mallorca han estat possibles 6 contractes d’inserció 
directament lligats a aquest tema. 

Pe altra part, cal destacar que les persones amb necessitats urgents i derivades 
per Serveis Socials reben gratuïtament la roba que necessiten. 

• Contracte Mater Misericordia per a la inserció laboral 

L’organització Mater Misericordia repararà els contenidors de residus sòlids 
urbans d’EMAYA des del seu Servei de Reparació de Plàstics del centre especial 
de feina Mater Treball i Natura. L’entitat ha estat la guanyadora del concurs que va 
convocar EMAYA, reservat a empreses d’inserció laboral o de centres especials 
de treball. 

Aquest nou acord, amb l’augment del volum de reparacions que suposa, implica 
una ampliació del servei i l’ampliació de la plantilla del Servei de Reparació de 
Plàstics de Mater amb lloc de feina estable, una molt bona notícia per a la inserció 
sociolaboral de les persones amb discapacitat, col·lectiu amb el que treballa 
l’entitat social. 

Aliances tècniques 

Durant el 2021, EMAYA ha tengut relació amb una sèrie d’associacions en les 
que té representació a la seva junta directiva i en la que presta una sèrie de 
col·laboracions tècniques. 

• Asociación Nacional de Empresas Públicas (ANEPMA)

EMAYA està associada a ANEPMA, i durant l’any 2021 ha format part de la junta 
directiva, un dels objectius de l’associació és la col·laboració tècnica entre els 
membres d’ANEPMA, un exemple d’aquesta col·laboració són les jornades 
tècniques que s’organitzen cada any, i que aquest any 2021 s’han celebrat a 
Chiclana de la Frontera. La major part de les activitats s’han realitzat de manera 
telemàtica degut a la pandèmia. S’abona una quota anual de soci de 3.000 €.

EE5. Imatge d'EMAYA

Anys Kgs €

2018 1.400 313,05 € 

2019 695 155,41 € 

2020 820 183,36 € 

2021 700  156,24 € 

Totals 3.615 808,06 € 
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• Associació de Subministradors d’Aigua 
de les Illes Balears (ASAIB)

En aquesta associació EMAYA també presta una 
col·laboració tècnica i està representada a la 
seva junta directiva. A les juntes que es celebren 
amb una periodicitat mensual s’exposen les 
diferents polítiques de Responsabilitat Social, 
sent EMAYA una de les empreses líder en 
aquestes polítiques, en les que s’aprofita per a 
fer Benchmarking. S’abona una quota anual de 
500 €. 

• Xarxa d’Aigües Públiques de Mallorca

EMAYA forma part de la Xarxa de Municipis 
d’Aigües Públiques de Mallorca, i durant l’any 
2021 ha tengut una activitat residual. 

• Asociación Española de Abastecimientos 
de Agua y Saneamientos (AEAS)

Durant el 2021, l’activitat d’EMAYA amb AEAS 
s’ha centrat en alguna reunió telemàtica i en 
rebre i aplicar tots els protocols sanitaris que ens 
feia arribar l’associació. S’abona una quota de 
soci de 8.526 € anuals. 

• Asociación Española de Operadores 
Públicos de Abastecimiento y 
Saneamiento (AEOPAS). 

Durant el 2021 l’activitat d’EMAYA amb AEOPAS 
s’ha centrat en alguna reunió telemàtica i en 
rebre i aplicar tots els protocols sanitaris que ens 
feia arribar l’associació. S’abona una quota de 
soci de 7.590 € anuals. 

• Assessorament de gestió interna de 
residus a centres escolars, empreses, 
associacions i entitats. 

EMAYA, també ofereix, a través del Departament 
d’RSC assessorament en la gestió interna 
dels residus a centres escolars, empreses, 
associacions i entitats. Ajudam a millorar la 
selecció, la reducció i el reciclatge dels residus 
que es generen internament. 

Durant l’any 2021, hem assessorat a 5 centres 
educatius en relació amb la gestió interna dels 
residus. 

EE5. Imatge d'EMAYA
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EMAYA a l’Escola és un projecte unitari amb el 
que pretenem contribuir a millorar la conscien-
ciació mediambiental dels nins, les nines i els jo-
ves de la nostra ciutat per a promoure una gestió 
sostenible dels recursos naturals i els residus. 
  
El programa ofereix 22 activitats formatives, 
participatives i de conscienciació per alumnes 
de primària i secundària, amb dues modalitats 
telemàtiques relacionades amb les principals ac-
tivitats d’EMAYA, el cicle integral de l’aigua i la 
gestió dels residus a la ciutat de Palma. 

Els objectius principals del programa EMAYA a 
l’escola són: 

• Donar a conèixer les tasques que desenvo-
lupa EMAYA en l’àmbit municipal. 

• Ampliar els coneixements sobre el cicle de 
l’aigua i els residus, dins de l’àmbit curricu-
lar de l’ensenyança a primària i secundària. 

• Reforçar la visió social i mediambiental 
d’EMAYA. 

• Difondre entre l’alumnat i les seves famílies, 
la importància de les bones pràctiques cen-
trades en l’estalvi d’aigua, la neteja de la 
ciutat i el reciclatge de residus.

Durant el curs escolar 2020/2021 al programa 
EMAYA a l’escola varen assistir un total de 6.053 
alumnes a 300 activitats desenvolupades a 63 
centres educatius del terme municipal de Palma. 
Cal recalcar que moltes activitats s’han suspès 
o reprogramat degut a les aules que s’han hagut 
de confinar.

 
Per a celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, dia 5 de juny, EMAYA organitza una diada amb els centres educatius que més han 
participat en el programa educatiu EMAYA a l’escola. Aquest acte per segon any consecutiu es va haver de suspendre per motius de 
les restriccions sanitàries decretades pel govern. 

26. Imatge d’EMAYA i relació amb els grups d’interès

EMAYA a l’escola 
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Altres aliances 

• Acord per l’accés amb condicions prefe-
rents i especials per a l’escola infantil ASI-
MA per a fills i filles d’empleats i empleades 
d’EMAYA. 

• Cooperació internacional

En matèria de cooperació internacional tenim un 
conveni de col·laboració amb el Fons Mallorquí 
de Solidaritat i Cooperació, en el qual EMAYA es 
compromet a col·laborar amb recursos tècnics, 
materials i econòmics. 

El gener de 2020 es va renovar el conveni de 
col·laboració, en el qual EMAYA es compromet 
a col·laborar econòmicament en el projecte del 
“Accés a l’aigua potable a comunitats rurals de 
Pocona – Bolivia” (quarta fase), i que EMAYA 
aportarà una quantitat de 12.000 €. EMAYA ha 
estat col·laboradora d’aquest projecte fins abril 
de 2021. 

Concursos organitzats por EMAYA

• Dia Mundial de l’Aigua - Opticaigua

Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, dia 22 
de març, EMAYA organitza el concurs fotogràfic 
Opticaigua. El concurs té com objectiu cons-
cienciar a la societat sobre la importància de l’ai-
gua com a recurs natural, fomentant el consum 
responsable. 

 
L’any 2021 s’havia de celebrar la seva tret-
zena edició i aquesta es va haver de sus-
pendre un any més degut a la pandèmia.  

• Concurs de Nadal

Cada any en les dates nadalenques es realitza el 
concurs de dibuix per a fills i filles de treballadors 
i treballadores d’EMAYA, de 0 fins a 12 anys, 
que consisteix en realitzar un dibuix relacionat 
amb les tasques que es duen a terme per part 
de la plantilla d’EMAYA y també ha de tenir una 
relació amb el Nadal. 

El Pacte Mundial i els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible

EMAYA està adherida des del 2018 al Pacte 
Mundial de Nacions Unides (Global Compact), 
una iniciativa internacional que promou imple-
mentar 10 principis universalment acceptats en 
les àrees de Drets Humans, Estàndards Labo-
rals, Mediambientalment i lluita contra la corrup-
ció en les activitats i en l’estratègia de negoci de 
les empreses. 

Amb més de 10.000 entitats signatàries en més 
de 130 països, el Pacte Mundial de Nacions Uni-
des és la major iniciativa voluntària de responsa-
bilitat social empresarial en el món. 

Amb l’adhesió al Pacte Mundial de les Nacions 
Unides, EMAYA assumeix voluntàriament el 
compromís de respectar i promoure aquests 10  

principis, tant en l’estratègia i les operacions de la nostra empresa, com en les 
relacions amb els diferents grups d’interès. 

El 2021, EMAYA a més va alinear la seva estratègia amb els Objectius de Desen-
volupament Sostenible, el marc de referència de les Nacions Unides en matèria 
de sostenibilitat, no només per a empreses sinó per a institucions i entitats de tot 
tipus.

Font: United Nations Global Compact

26. Imatge d’EMAYA i relació amb els grups d’interès
EE5. Imatge d'EMAYA
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Es reporten tots els indicadors materials per 
EMAYA sol·licitats a la Llei 11/2018, relatius a 
qüestions mediambientals i socials, pel que fa als 
drets humans i a la lluita contra la corrupció i el 
suborn, així com informació relativa als empleats/
ades de la societat. La informació continguda a 
l’informe s’ha preparat concretament d’acord 
amb els següents estàndards i normatives: 

• Llei 11/2018, de 28 de desembre, en matèria 
d’informació no financera i diversitat. 

• Guia per a l’elaboració de memòries de 
sostenibilitat del Global Reporting Initivative 
(GRI), com a marc internacional de report 
que es contempla a la Llei 11/2018. Aquest 
informe s’ha elaborat conforme amb l’opció 
Essencial dels Estàndards GRI. 

• Principis de la norma AccountAbility 
AA1000AP-2018.

EMAYA complementa la informació inclosa 
a les Comptes Anuals a 31 de desembre de 
2021 amb aquest document independent que 
s’uneix a les citades Comptes i a l’Informe de 
Gestió. La declaració de verificació independent 
on s’inclouen els objectius i abast del procés, 
així com els procediments de revisió utilitzats i 
les seves conclusions, s’adjunta com annex a 
aquest informe. La informació recollida en el 
present Estat d’Informació no Financera, es 
refereix a les activitats realitzades per la societat 
entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 
2021, posant així mateix en valor les activitats 
projectades pels pròxims anys quan aquestes 
es consideren rellevants. 

Aquest informe dona compliment als següents 
principis definits pels estàndards GRI per a 
determinar el contingut de documents de report 
en matèria de sostenibilitat: 

Participació dels grups d’interès

Aquest principi denominat Inclusivitat en 
la Norma AccountAbility AA1000AP-2018 
s’incorpora en la preparació de l’elaboració de 
l’informe, en la que es va involucrar directament 
als grups d’interès d’EMAYA, en el marc de 
l’anàlisi de materialitat realitzat mitjançant 
enquestes específiques sobre aspectes socials, 
mediambientals i de respecte dels drets humans. 

Context de sostenibilitat 

En la identificació dels diferents temes materials 
que es desenvolupen a l’informe s’ha cercat que 
existeixi un equilibri entre aspectes generals de 

Aquest informe ha estat elaborat per a 
donar compliment als requisits establerts 
a 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 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2021, 
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, pel 
que constitueix l’informe de sostenibilitat, 
així com els Estats d’informació no 
financera d’EMAYA, Empresa Municipal 
d’Aigües i Clavegueram, SA.

la sostenibilitat social, mediambiental i econòmica; i els àmbits més específics de 
l’activitat d’EMAYA que juguen un paper rellevant en matèria de sostenibilitat. Així 
mateix, el desenvolupament dels temes es fa presentant la seva rellevància en el 
context local i global, segons resulti oportú en cada cas. 

Materialitat

Per a l’elaboració d’aquest informe, s’ha duit a terme un anàlisi de materialitat 
de conformitat amb els estàndards GRI, així com tenint en compte el principi de 
Rellevància (materialitat) de la Norma AccountAbility AA1000AP-2018.

Exhaustivitat

El desenvolupament de l’informe consisteix en aportar informació rellevant 
relativa als temes materials identificats, que cerca satisfer tant aquest principi 
com el d’Impacte i el de Capacitat de Resposta de la Norma AccountAbility 
AA1000AP-2018. Així, la comunicació de l’impacte de l’activitat de l’organització 
en els diferents temes materials es realitza mitjançant una sèrie d’indicadors 
estratègics que l’empresa utilitza per avaluar el compliment de la seva estratègia, 
així com a través d’altres dades i informacions complementàries. En tots els temes 
materials es reporten les actuacions i plans mitjançant els que es gestionen de 
forma explícita. 

Tots els continguts de l’informe s’inspiren en els principis de qualitat establerts 
en els estàndards GRI: precisió, equilibri, claredat, comparabilitat, fiabilitat i 
puntualitat. D’aquesta manera, hem cercat la màxima precisió i tengut en compte 
l’equilibri, informant tant d’aquells aspectes positius com d’aquells negatius en el 
desenvolupament de l’organització. Així mateix, s’ha realitzat un esforç per aportar 
un gran nombre  de dades en forma d’històric, així com pel que fa a valors de 
referència i metes concretes que els contextualitzin i aportin claredat a la seva 
interpretació. En els pròxims anys es seguirà treballant per a facilitar més dades 
rellevants, en formats clars, comparables i d’acord a metodologies consolidades 
que els dotin de major robustesa. 

Aquest Estat d’Informació no Financera, després de la seva aprovació per la 
Junta d’Accionistes, es publica en el web d’EMAYA. 

04. Sobre aquest informe
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04. Sobre aquest informe

Principis d’elaboració

Variacions a l’informe respecte de la 
llista de temes materials original 

Els temes materials desenvolupats en aquest 
informe presenten lleugeres variacions respecte 
a la llista original de temes que va resultar de 
l’anàlisi de materialitat. La llista original és la 
que apareix a la matriu de materialitat recollida 
a aquest informe. Els canvis són els següents: 

• Els temes materials Eficiència energètica i 
energies renovables i Generació d’energia 
renovable per al consum municipal s’agru-
pen a efectes d’aquest informe en un 
únic tema material denominat Proveïment 
d’energia renovable de la ciutat de Palma 
(EE2). 

• El tema material Desenvolupament sosteni-
ble i ús conscient dels recursos es desen-
volupa dins del tema material Sostenibilitat 
dels recursos naturals (EE2). 

• El tema material Gestió econòmica res-
ponsable passa a ser denominat Millora de 
l’EBITDA en aquest informe (EE4). 

 
Aquests canvis persegueixen evitar redundàn-
cies en el report d’informació, així com alinear 
els noms dels temes materials amb la formulació 
dels Objectius Estratègics continguts en el Pla 
Estratègic EMAYA 2030, que serveix com a fil 
conductor d’aquest informe. 
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Art. Llei 11/2018 Informació sol·licitada per la Llei d’Informació No Financera Localització/ tema material/ resposta directa

44.6a
Breu descripció del model de negoci del grup (entorn empresarial, organització i estructura): activitats, 
marques, productes i serveis; grandària de l’organització. 

• 1. Sobre EMAYA

44.6a Mercats en els que opera: ubicació seu i ubicació operacions. • 1. Sobre EMAYA

44.6a Objectius i estratègies de l’organització. • 2. L’organització: EMAYA 2030

44.6a Principals factors i tendències que poden afectar a la seva futura evolució. • 2. L’organització: EMAYA 2030

 Anàlisi grups d’interès: identificació. • 2. L’organització: EMAYA 2030

 Canals de comunicació amb altres grups d’interès. • EE5. Imatge d’EMAYA

Estudi de materialitat: metodologia i aspectes materials. • 2 L’organització: EMAYA 2030

 
Publicitat: es posarà a disposició del públic de forma gratuïta i serà fàcilment accessible en el web dins 
dels 6 mesos posteriors a la data de finalització de l’any financer i durant 5 anys. 

• https://www.emaya.es/informacion-corporativa/
sobre-emaya/memoria-anuales/

QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS

44.6d

Principals riscs ambientals que afecten a l’organització, relacions comercials, productes o serveis que po-
den tenir efectes negatius, i com el grup gestiona aquests riscs, explicant els procediments utilitzats per a 
detectar-los i avaluar-los. Informació sobre els impactes que s’hagin detectat, oferint un desglossament dels 
mateixos, en particular sobre els principals riscs a curt, mitjà i llarg termini. 

• General: 2. L’organització: EMAYA 2030

• Desglossament: EE2. Medi ambient i transició 
ecològica

44.6 -I-
Polítiques i compromisos. Procediments de diligència deguda aplicats per a la identificació, avaluació, 
prevenció i atenuació de riscs i impactes significatius i de verificació i control, incloent quines mesures 
s’han adoptat. Els resultats d’aquestes polítiques incloent indicadors clau de resultats. 

• General: 2. L’organització: EMAYA 2030

• Desglossament: EE2. Medi ambient i transició ecològica

Informació general detallada

44.6 -I- Efectes actuals i previsibles de les activitats de l’empresa en el medi ambient i en el seu cas, la salut i la seguretat. • General: 2. L’organització: EMAYA 2030

44.6 -I- Procediments d’avaluació o certificació ambiental. • Desenvolupament a l’Eix Estratègic 2 (EE2)

44.6 -I-
Recursos dedicats a la prevenció de riscs ambientals. • EE1. La ciutat i la ciutadania 

3. Inversions en manteniment i millora d’infraestructures

44.6 -I-
Aplicació del principi de precaució. • A l’anàlisi de riscs revisat no s’han identificat riscs 

amb aquesta característica.

44.6 -I-
Quantitat de provisions i garanties per a riscs ambientals. • Avals: 14.862.387,00 euros

• Pòlissa RC Mediambiental: 97.588,69 euros



2021 Memòria de Sostenibilitat 

135

04. Sobre aquest informe

Art. Llei 11/2018 Informació sol·licitada per la Llei d’Informació No Financera Localització/ tema material/ resposta directa

Contaminació

44.6 -I-

Descripció de mesures per a prevenir, reduir o reparar les emissions que afecten greument el medi 
ambient; tenint en compte qualsevol forma de contaminació atmosfèrica específica de l’activitat 
(indicar les emissions distintes a les de CO2eq, es a dir, contaminació acústica, contaminació lumínica, 
olors, vibracions, partícules, NOx, SOx, CO, COV, etc.)

• Contaminació acústica i olfactiva 
• Adaptació al canvi climàtic
• Proveïment d’energia renovable a la ciutat de Palma
• Mobilitat elèctrica
• Qualitat ambiental de l’aire i les aigües

Economia circular i prevenció i gestió de residus

44.6 -I- Descripció de mesures de prevenció, reciclatge, reutilització, altres formes de recuperació i eliminació de deixalles. • Recollida dels residus sòlids urbans

44.6 -I- Accions per a combatre el malbaratament d’aliments. 

• L’empresa no genera residus d’aliments 
per no tenir contenidors col·lectius.                                 
No obstant això, en el seu programa de recollida 
preveu l’aprofitament de la matèria orgànica 
entregada al Gestor per a l’obtenció de compost.           
EE1. La ciutat i la ciutadania. 
5. Recollida dels residus sòlids urbans.

Ús sostenible dels recursos

44.6 -I- Consum d’aigua i subministrament d’aigua d’acord amb les limitacions locals. • Sostenibilitat dels recursos naturals 

44.6 -I- Consum de matèries primeres i mesures adoptades per a millorar l’eficiència del seu ús. • Sostenibilitat dels recursos naturals 

44.6 -I- Consum directe i indirecte d’energia. • Sostenibilitat dels recursos naturals

44.6 -I- Mesures preses per a millorar l’eficiència energètica.
• Sostenibilitat dels recursos naturals
• Proveïment d’energia renovable a la ciutat de Palma

44.6 -I- Ús d’energies renovables. • Proveïment d’energia renovable a la ciutat de Palma

Canvi climàtic 

44.6 -I- Els elements importants de les emissions de gasos d’efecte hivernacle generats com a resultat de les 
activitats de l’empresa, inclòs l’ús dels béns i serveis que produeix. 

• Qualitat Ambiental de l’aire i les aigües

44.6 -I- Mesures adoptades per a adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic. • Adaptació al canvi climàtic

Índex de continguts de la Llei 11/2018
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Art. Llei 11/2018 Informació sol·licitada per la Llei d’Informació No Financera Localització/ tema material/ resposta directa

44.6 -I-
Metes de reducció establertes voluntàriament a mitjà i llarg termini per a reduir les emissions de gasos 
d’efecte hivernacle i els mitjans implementats per a tal finalitat.

• Proveïment d’energia renovable a la ciutat de 
Palma

• Mobilitat elèctrica

Protecció de la biodiversitat

44.6 -I- Mesures preses per a preservar o restaurar la biodiversitat. • Protecció de la biodiversitat

44.6 -I- Impactes causats per les activitats o operacions a àrees protegides. • Protecció de la biodiversitat

QÜESTIONS SOCIALS I RELATIVES AL PERSONAL

44.6d

Principals riscs que afecten a l’organització en matèria laboral, d’igualtat de tracte i d’oportunitats 
entre dones i homes, de discriminació i inclusió de les persones amb discapacitat i l’accessibilitat 
universal. Explicant els procediments utilitzats per a detectar-los i avaluar-los. Informació sobre 
els impactes que s’han detectat, oferint un desglossament dels mateixos, en particular sobre els 
principals riscs a curt, mitjà i llarg termini. 

• General 2: L’organització: EMAYA 2030 
Desglossament: EE4: Optimització dels recursos 
públics.

• General 2: L’organització: EMAYA 2030 
Desglossament: EE4: Optimització dels recursos 
públics.

44.6b - 
44.6c

Polítiques i compromisos. Procediments de diligència deguda aplicats per a la identificació, avaluació, 
prevenció i atenuació de riscs i impactes significatius i de verificació i control, incloent quines mesures 
s’han adoptat. Els resultats d’aquestes polítiques incloent indicadors clau de resultats.

• General 2: L’organització: EMAYA 2030 
Desglossament: EE4: Optimització dels recursos 
públics.

• General 2: L’organització: EMAYA 2030 
Desglossament: EE4: Optimització dels recursos 
públics

Ocupació

44.6 -II- Número d’empleats/ades per país. • No aplica

44.6 -II- Número total i distribució d’empleats/ades per sexe, edat i classificació professional. 
• Annex: Empleats/ades per sexe, edat, categoria 

professional, tipus de jornada i de contracte. 
Acomiadaments

04. Sobre aquest informe
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Art. Llei 11/2018 Informació sol·licitada per la Llei d’Informació No Financera Localització/ tema material/ resposta directa

44.6 -II-
Nombre total i distribució de modalitats de contracte de treball, mitjana anual de contractes indefinits, 
de contractes temporals i de contractes a temps parcial per sexe, edat i classificació professional.

• ANNEX: Empleats/ades per sexe, edat, categoria 
professional, tipus de jornada i de contracte. 
Acomiadaments

44.6 -II- Nombre d’acomiadaments per sexe, edat i classificació professional.
• ANNEX: Empleats/ades per sexe, edat, categoria 

professional, tipus de jornada i de contracte. 
Acomiadaments

44.6 -II-
Les remuneracions mitjanes i la seva evolució desagregades per sexe, edat i classificació professional 
o igual valor.

• Bon govern i transparència

44.6 -II- Bretxa salarial, la remuneració llocs de feina iguals o de mitjana de la societat. 
• Bon govern i transparència
• Contribució al desenvolupament econòmic local

44.6 -II-
La remuneració mitjana dels consellers/res i directius/ives, incloent la retribució variable, dietes, indem-
nitzacions, el pagament dels sistemes de previsió d’estalvi a llarg termini i qualsevol altra percepció 
desagregada per sexe.

• Bon govern i transparència

44.6 -II- Implantació de polítiques de desconnexió laboral. • Seguretat i benestar laboral de la plantilla

44.6 -II- Empleats/ades amb discapacitat
• Igualtat, mèrit, capacitat i transparència en la 

selecció de personal

Organització del treball

44.6 -II- Descripció de l’organització del temps de feina (torns, gestió d’hores extra, flexibilitat en la jornada 
laboral, etc.). 

• Seguretat i benestar laboral de la plantilla

44.6 -II-
Descripció de mesures destinades a facilitar el gaudi de la conciliació i fomentar l’exercici corresponsable 
d’aquests per part d’ambdós progenitors. 

• Seguretat i benestar laboral de la plantilla

44.6 -II- Nombre d’hores d’absentisme • Seguretat i benestar laboral de la plantilla

Salut i seguretat

44.6 -II- Descripció de les condicions de salut i seguretat en el treball. • Seguretat i benestar laboral de la plantilla

44.6 -II-
Accidents de treball, en particular la seva freqüència i gravetat, així com les malalties professionals; 
desagregat per sexe.

• Seguretat i benestar laboral de la plantilla

04. Sobre aquest informe
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Art. Llei 11/2018 Informació sol·licitada per la Llei d’Informació No Financera Localització/ tema material/ resposta directa

Relacions socials

44.6 -II- Descripció de l’organització del diàleg social, inclosos procediments per a informar i consultar al per-
sonal i negociar amb ells. 

• Seguretat i benestar laboral de la plantilla.

44.6 -II-
Descripció del balanç dels convenis col·lectius, particularment en el camp de la salut i la se-guretat 
en el treball. 

• Seguretat i benestar laboral de la plantilla.

44.6 -II- Percentatge d’empleats/ades coberts per conveni col·lectiu per país. • Tota la plantilla d’EMAYA està coberta per conveni.

Formació

44.6 -II- Descripció de les polítiques implementades en el camp de la formació. • Gestió del talent i  professionalització de la plantilla.

44.6 -II- Quantitat total d’hores de formació per categories professionals. • Gestió del talent i  professionalització de la plantilla.

Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

44.6 -II- Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 
• Igualtat, mèrit, capacitat i transparència en la 

selecció de personal.

Igualtat

44.6 -II- Descripció de mesures adoptades per a promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i 
homes. 

• Seguretat i benestar laboral de la plantilla

44.6 -II-
Descripció de plans d’igualtat, mesures adoptades per a promoure l’ocupació, protocols contra l’as-
setjament sexual i per raó de sexe, la integració i l’accessibilitat universal de les persones amb disca-
pacitat. 

• Seguretat i benestar laboral de la plantilla

44.6 -II- Descripció de la política contra tot tipus de discriminació i, si escau, de gestió de la diversitat. • Seguretat i benestar laboral de la plantilla

04. Sobre aquest informe
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04. Sobre aquest informe

Índex de continguts de la Llei 11/2018

Art. Llei 11/2018 Informació sol·licitada per la Llei d’Informació No Financera Localització/ tema material/ resposta directa

RESPECTE ALS DRETS HUMANS

44.6d
Principals rics que afecten a l’organització en matèria de drets humans, explicant els procediments 
utilitzats per a detectar-los i avaluar-los. Informació sobre els impactes que s’hagin detectat, oferint un 
desglossament dels mateixos, en particular sobre els principals rics a curt, mitjà i llarg termini. 

• General: 2. L’organització: EMAYA 2030
• Desglossament: EE1. La ciutat i la ciutadania; EE4. 

Optimització dels recursos públics.

44.6b - 
44.6c

Polítiques i compromisos. Procediments de diligència deguda aplicats per a la identificació, avaluació, 
prevenció i atenuació de riscs i impactes significatius i de verificació i control, incloent quines mesures 
s’han adoptat. Els resultats d’aquestes polítiques incloent indicadors clau de resultats.

• General: 2. L’organització: EMAYA 2030
• Desglossament: EE1. La ciutat i la ciutadania; EE4. 

Optimització dels recursos públics.

Drets humans

44.6 -III-
Descripció de l’aplicació de procediments de diligència deguda en matèria de drets humans; pre-
venció de riscs de vulneració de drets humans i, si escau, mesures per a mitigar, gestionar i reparar 
possibles abusos comesos. 

• Bon govern i transparència

44.6 -III- Denúncies per casos de vulneració de drets humans. 
• No s’han registrat denúncies per vulneració de 

drets humans.

44.6 -III-

Descripció de les mesures implementades per a la promoció i compliment de les disposicions dels 
convenis fonamentals de l’Organització Internacional del Treball relacionades amb el respecte per la 
llibertat d’associació i el dret a la negociació col·lectiva; l’eliminació de la discriminació en l’ocupació; 
l’eliminació del treball forçós o obligatori; l’abolició efectiva del treball infantil.

• Bon govern i transparència

LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I EL SUBORN

44.6d

Principals riscs que afecten a l’organització en matèria de corrupció i suborn, explicant els procedi-
ments utilitzats per a detectar-los i avaluar-los. Informació sobre els impactes que s’hagin detectat, 
oferint un desglossament dels mateixos, en particular sobre els principals riscs a curt, mitjà i llarg 
termini. 

• Corrupció i suborn

44.6b - 
44.6c

Polítiques i compromisos. Procediments de diligència deguda aplicats per a la identificació, avaluació, 
prevenció i atenuació de riscs i impactes significatius i de verificació i control, incloent quines mesures 
s’han adoptat. Els resultats d’aquestes polítiques incloent indicadors clau de resultats. 

• Corrupció i suborn
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Índex de continguts de la Llei 11/2018

Art. Llei 11/2018 Informació sol·licitada per la Llei d’Informació No Financera Localització/ tema material/ resposta directa

Corrupció i suborn

44.6 -IV- Mesures adoptades per a prevenir la corrupció i el suborn. • Corrupció i suborn

44.6 -IV- Mesures per a lluitar contra el blanqueig de capitals. • Corrupció i suborn

44.6 -IV- Aportacions a fundacions i entitats sense ànim de lucre. • Corrupció i suborn

INFORMACIÓ SOBRE LA SOCIETAT

44.6d

Principals riscs que afecten a l’organització en matèria de compromís amb el desenvolupament 
sostenible, subcontractistes i proveïdors, consumidors i informació fiscal, explicant els procediments 
utilitzats per a detectar-los i avaluar-los. Informació sobre els impactes que s’hagin detectat, oferint 
un desglossament dels mateixos, en particular sobre els principals riscs a curt, mitjà i llarg termini. 

• " General: 2. L’organització: EMAYA 2030 
Desglossament: EE1. La ciutat i la ciutadania; EE4. 
Optimització dels recursos públics."

44.6b - 
44.6c

Polítiques i compromisos. Procediments de diligència deguda aplicats per a la identificació, 
avaluació, prevenció i atenuació de riscs i impactes significatius i de verificació i control, incloent 
quines mesures s’han adoptat. Els resultats d’aquestes polítiques inclouen indicadors clau de 
resultats.

• " General: 2. L’organització: EMAYA 2030 
Desglossament: EE1. La ciutat i la ciutadania; EE4. 
Optimització dels recursos públics."

Compromisos de l’empresa amb el desenvolupament  sostenible

44.6 -V-
Descripció de l’impacte de l’activitat de la societat en l’ocupació i el desenvolupament local (per 
exemple, despesa en proveïdors, despesa en proveïdors locals). 

• Contribució al desenvolupament econòmic local

44.6 -V- Descripció de l’impacte de l’activitat de la societat en les poblacions locals i en el territori. • Contribució al desenvolupament econòmic local

44.6 -V- Descripció de les relacions mantingudes amb els factors de les comunitats locals i les modalitats de 
diàleg amb aquests.

• Contribució al desenvolupament econòmic local

Subcontractació i proveïdors

44.6 -V- Informació sobre la inclusió en la política de compres de qüestions socials, d’igualtat de gènere i 
ambientals.

• Contractació pública responsable social i 
mediambientalment. 
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Índex de continguts de la Llei 11/2018

Art. Llei 11/2018 Informació sol·licitada per la Llei d’Informació No Financera Localització/ tema material/ resposta directa

44.6 -V-
Descripció sobre com es considera la responsabilitat social i ambiental dels proveïdors en les seves 
relacions amb aquests. 

• Contractació pública responsable social i 
mediambientalment. 

44.6 -V- Descripció dels sistemes de supervisió i auditories a proveïdors i resultats del les mateixes. 
• Contractació pública responsable social i 

mediambientalment. 

Consumidors

44.6 -V- Descripció de les mesures per a la salut i la seguretat dels consumidors. • Qualitat de l’aigua potable

44.6 -V- Descripció dels sistemes de reclamació, queixes rebudes i resolució de les mateixes. • Atenció a la ciutadania i gestió de les demandes 

Informació fiscal

44.6 -V- Els beneficis obtinguts per país. • 783.258,64 €

44.6 -V- Subvencions d’explotació. • 1. Sobre EMAYA

44.6 -V- Subvencions de capital. • 9.279.036,74 €

44.6 -V- Impost de societats. • Bonificació 99% (Art.34 Ley 27/2014)
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Índex d’estàndards GRI
04. Sobre aquest informe

ESTÀNDARD GRI                                                                                                                            Localització/ tema material/ resposta directa

GRI 101: FONAMENTS 2016

GRI 102: CONTINGUTS BÀSICS GENERALS 2016

Perfil de l’organització

102-1 Nom de l’organització 1. Sobre EMAYA

102-2 Activitats, marques, productes i serveis 1. Sobre EMAYA

102-3 Ubicació de la seu 1. Sobre EMAYA

102-4 Ubicació de les operacions 1. Sobre EMAYA

102-5 Propietat i forma jurídica 1. Sobre EMAYA

102-6 Mercats servits 1. Sobre EMAYA

102-7 Grandaria de l’organització 1. Sobre EMAYA

102-8 Informació sobre empleats/ades i altres treballadors/res 
ANNEX: Empleats/ades per sexe, edat, categoria professional, 
tipus de jornada i de contracte. Acomiadaments.

102-9 Cadena de subministrament Contribució al desenvolupament econòmic local

102-10 Canvis significatius en l’organització i la seva cadena de subministrament 1. Sobre EMAYA

102-11 Principi o enfocament de precaució 2. L’organització: EMAYA 2030

102-12 Iniciatives externes 2. L’organització: EMAYA 2030; EE5. Imatge d’EMAYA

102-13 Afiliació a associacions EE5. Imatge d’EMAYA

102-14 Declaració d’alts executius responsables de la presa de decisions  Carta del president

102-15 Principals impactes, riscs i oportunitats 2. L’organització: EMAYA 2030

Ètica i integritat

102-16 Valors, principis, estàndards i normes de conducta 2 L’organització: EMAYA 2030

102-17 Mecanismes d’assessorament i preocupacions ètiques Bon govern

Governança

102-18 Estructura de governança 1. Sobre EMAYA
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Índex d’estàndards GRI

ESTÀNDARD GRI Localització/ tema material/ resposta directa

102-22 Composició del màxim òrgan de govern i els seus comitès. 1. Sobre EMAYA

102-24 Nominació i selecció del màxim òrgan de govern. 1. Sobre EMAYA

102-26 Funció del màxim òrgan de govern en la selecció d’objectius, valors i estratègia. 2. L’organització:  EMAYA 2030

102-29 Identificació i gestió d’impactes econòmics, ambientals i socials. 2. L’organització:  EMAYA 2030

102-30 Eficàcia dels processos de gestió del risc. 2. L’organització:  EMAYA 2030

102-35 Polítiques de remuneració. Bon govern i transparència 

102-36 Procés per a determinar la remuneració. Bon govern i transparència 

Participació dels grups d’interès

102-40 Llista de grups d’interès 2. L’organització: EMAYA 2030

102-41 Acords de negociació col·lectiva Seguretat i benestar laboral de la plantilla

102-43 Enfocament per a la participació dels grups d’interès 2. L’organització:  EMAYA 2030

102-44 Temes i preocupacions clau mencionats 2. L’organització: EMAYA 2030

Pràctiques

102-46 Definició dels continguts dels informes i les cobertures del tema. Sobre aquest informe

102-47 Llista dels temes materials. 2. L’organització: EMAYA 2030

102-50 Període objecte de l’informe. 2021

102-51 Data del darrer informe. 2020

102-52 Cicle d’elaboració d’informes. Anual

102-53 Punt de contacte per a preguntes sobre l’informe. comunicacio@emaya.es

102-54 Declaració d’elaboració de l’informe de conformitat amb els estàndards GRI. Sobre aquest informe

102-55 Índex de continguts GRI. Sobre aquest informe

102-56 Verificació externa

El present informe, que conté l’EINF de 2021 d’EMAYA, ha 
estat verificat de conformitat amb la Llei 11/2018 que ho 
regula. S’han verificat de forma externa aquells indicadors GRI 
sol·licitats a la citada Llei. 
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Índex d’estàndards GRI

ESTÀNDARD GRI Localització/ tema material/ resposta directa

Enfocament de gestió

103-1 Explicació del tema material i la seva cobertura Primera pàgina de cada tema material 

103-2 L’enfocament de gestió i els seus components Primera pàgina de cada tema material 

103-3 Avaluació de l’enfocament de gestió Primera pàgina de cada tema material 

GRI 200: TEMES ECONÒMICS

Acompliment econòmic

201-1 Valor econòmic directe generat i distribuït 1. Sobre EMAYA

201-4 Assistència financera rebuda del govern 1. Sobre EMAYA

Presència en el mercat

202-1 Ràtio del salari de categoria inicial estàndard per sexe enfront al salari mínim local. Contribució al desenvolupament econòmic local

Impactes econòmics indirectes

203-1 Inversions en infraestructures i serveis secundats Inversions en manteniment i millora de les infraestructures.

203-2 Impactes econòmics indirectes significatius
2. L’organització: EMAYA 2030; Contribució al 
desenvolupament econòmic local.

Pràctiques d’adquisició

204-1 Proporció de despesa en proveïdors locals Contribució al desenvolupament econòmic local.

Anticorrupció

205-1 Operacions avaluades per a riscs relacionats amb la corrupció. Corrupció i suborn 

205-2 Comunicació i formació sobre polítiques i procediments anticorrupció. Corrupció i suborn 

205-3 Casos de corrupció confirmats i mesures preses. El 2021 no s’ha detectat cap cas de corrupció. 

Competència deslleial 

206-1 Accions jurídiques relacionades amb la competència deslleial i les pràctiques monopòliques i contra 
la lliure competència.
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Índex d’estàndards GRI

ESTÀNDARD GRI Localització/ tema material/ resposta directa

Fiscalitat 

207-1 Enfocament fiscal Millora de l’EBITDA

207-2 Governança fiscal, control i gestió de riscs 2. L’organització: EMAYA 2030

GRI 300: TEMES AMBIENTALS

Consum eficient de recursos materials

301-1 Materials utilitzats per pes o volum. Sostenibilitat dels recursos naturals. 

301-2 Inputs reciclats. Gestió dels residus i economia circular.

301-3 Productes reutilitzats i materials d’envasament. Gestió dels residus i economia circular.

Energia

302-1 Consum energètic dins de l’organització. Sostenibilitat dels recursos naturals

302-2 Consum energètic fora de l’organització.
Proveïment d’energia renovable a la ciudad de Palma; 
Comercialització d’electricitat i gas.

302-5 Reducció dels requeriments energètics de productes i serveis. Mobilitat elèctrica 

Aigua 

303-1 Interacció amb l’aigua com a recurs compartit. Sostenibilitat dels recursos naturals. 

303-2 Gestió dels impactes relacionats amb els abocaments d’aigua Control dels abocaments a la mar. 

303-3 Extracció d’aigua. Sostenibilitat dels recursos naturals.

303-4 Abocament d’aigua
Control dels abocamens a la mar; Sostenibilitat dels recursos 
naturals.

303-5 Consum d’aigua. Sostenibilitat dels recursos naturals.

Biodiversidad

304-1 Centres d’operacions en propietat, arrendats o gestionats ubicats dins de o al costat d’àrees 
protegides o zones de gran valor per a la biodiversitat fora d’àrees protegides.

Protecció de la biodiversitat
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 ESTÀNDARD GRI Localització/ tema material/ resposta directa

304-2 Impactes significatius de les activitats, els productes i els serveis a la biodiversitat. Protecció de la biodiversitat

Emissions

305-1 Emissions directes de GEH (abast 1). Qualitat Ambiental de l’aire i les aigües.

305-5 Reducció de les emissions de GEH. Qualitat Ambiental de l’aire i les aigües.

305-7 Òxids de nitrogen (NOX), Òxids de sofre (SOX) i altres emissions significatives a l’aire. Qualitat Ambiental de l’aire i les aigües.

Efluents i residus

306-1 Abocament d’aigües en funció de la seva qualitat i destí.
Control dels abocaments a la mar; Sostenibilitat dels recursos 
naturals.

306-2 Residus per tipus i mètode d’eliminació.  Gestió dels residus i economia circular.

306-4 Transport de residus perillosos. Recollida dels residus sòlids urbans. 

306-2 2020 Gestió d’impactes significatius relacionats amb els residus.
Control dels abocaments a la mar; Sostenibilitat dels recursos 
naturals.

Compliment ambiental

307-1 Incompliment de la legislació i normativa ambiental.
No s’han rebut sancions significatives el 2021 per incompliment 
ambiental.

Avaluació ambiental de proveïdors

308-1 Nous proveïdors que han passat filtres d’avaluació i selecció d’acord amb els criteris ambientals.
Bon govern i transparència; Contractació pública responsable 
social i mediambientalment.

GRI 400: TEMES SOCIALS

Ocupació 

401-1 Noves contractacions d’empleats/ades i rotació de personal.
Annex: Empleats/ades per sexe, edat, categoria professional, 
tipus de jornada i de contracte. Acomiadaments.

401-3 Permís parental. Seguretat i benestar laboral de la plantilla.

Salut i seguretat en el treball 

403-1 Sistema de gestió de la salut i la seguretat en el treball. Seguretat i benestar laboral de la plantilla.
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 ESTÀNDARD GRI Localització/ tema material/ resposta directa

403-2 Identificació de perills, avaluació de riscs i investigació d’incidents. Seguretat i benestar laboral de la plantilla.

403-3 Serveis de salut en el treball. Seguretat i benestar laboral de la plantilla.

403-4 Participació dels treballadors/res, consultes i comunicació sobre salut i seguretat en el treball. Seguretat i benestar laboral de la plantilla.

403-5 Formació de treballadors/res sobre salut i seguretat en el treball.
Seguretat i benestar laboral de la plantilla; Gestió del talent i 
professionalització de la plantilla.  

403-7 Prevenció i mitigació dels impactes en la salut i la seguretat dels treballadors/res directament vinculats 
amb les relacions comercials. 

Seguretat i benestar laboral de la plantilla.

403-9 Lesions per accident laboral. Seguretat i benestar laboral de la plantilla.

403-10 Dolències i malalties laborals. Seguretat i benestar laboral de la plantilla.

Formació i ensenyament

404-1 Mitjana d’hores de formació a l’any per empleat/ada. Gestió del talent i professionalització de la plantilla. 

404-2 Programes per a millorar les aptituds dels empleats/ades i programes d’ajuda a la transició Gestió del talent i professionalització de la plantilla.

Diversitat i igualtat d’oportunitats 

405-1 Diversitat en òrgans de govern i empleats/ades. 1. Sobre EMAYA

405-2 Ràtio del salari base i de la remuneració de dones enfront a homes. Bon govern i transparència.

No discriminació

406-1 Casos de discriminació i accions correctives empreses. No s’ha detectat cap cas de discriminació.

Avaluació de drets humans 

412-1 Operacions sotmeses a revisions o avaluacions d’impacte sobre els drets humans. 
Bon govern i transparència; Contractació pública responsable 
social i mediambientalment.

412-2 Formació d’empleats/ades en polítiques o procediments sobre drets humans. 
Bon govern i transparència; Gestió del talent i 
professionalització de la plantilla. 

412-3 Acords i contractes d’inversió significatius amb clàusules sobre drets humans o sotmesos a avaluació 
de drets humans.

Contractació pública responsable social i mediambientalment; 
EE5 Imatge d’EMAYA.
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Comunitats locals

413-1 Operacions amb participació de la comunitat local, avaluacions de l’impacte i programes de desen-
volupament.

Contribució al desenvolupament econòmic local.

Avaluació social dels proveïdors

414-1 Nous proveïdors que han passat filtres de selecció d’acord amb els criteris socials. Contractació pública responsable social i mediambientalment.

Política Pública

415-1 Contribució a partits i/o representants polítics. No s’han realitzat contribucions a qüestions polítiques el 2021.

Salut i seguretat dels clients

416-1 Avaluació dels impactes en la salut i seguretat de les categories de productes o serveis. Qualitat de l’aigua potable; Recollida de residus sòlids urbans. 

416-2 Casos d’incompliment relatius als impactes en la salut i seguretat de les categories de productes i 
serveis.

No s’han rebut sancions el 2021 per incompliments relatius a 
la salut.

Privacitat del client

418-1 Reclamacions fonamentades relatives a violacions de la privacitat del client i pèrdua de dades del 
client.

No hi ha hagut el 2021 reclamacions fonamentades relatives a 
violacions de la privacitat del client i pèrdua de dades del client 
que impliquin sancions significatives.

Compliment socioeconòmic

419-1 Incompliment de les lleis i normatives en els àmbits social i econòmic.
No hi ha hagut el 2021 incompliments de la normativa so-cial i 
econòmica que impliquin sancions significatives.
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Mapa Pla Estratègic EMAYA 2030

Mapa Estratègic EMAYA
EE1. LA CIUTAT I LA

CIUTADANIA

LE1. CICLE DE L’AIGUA LE5. TRANSICIÓ ECOLÒGICA LE8. CANVI CULTURAL LE10. COMPTE DE 
RESULTATS I FINANÇAMENT 

SOSTENIBLES

LE12. EMAYA ÍNTEGRA, 
SOSTENIBLE I INNOVADORA

EE2. MEDI AMBIENT I
TRANSICIÓ ECOLÒGICA

EE3. INNOVACIÓ I 
TRANSFORMACIÓ DIGITAL

EE4. OPTIMITZACIÓ DELS 
RECURSOS PÚBLICS EE5. IMATGE D’EMAYA

LE1. CICLE DE L’AIGUA

OE1. Millorar la qualitat de l’aigua
OE2. Garantir el subministrament 

d’aigua
OE3. Renovar les infraestructures 

d’aigua potable i de 
sanejament

OE4. Augmentar el consum 
d’aigua del grifó

OE5. Millorar el Servei de Neteja
OE6. Millorar el Servei de 

Recollida de Residus

OE7. Dotar de punts de recàrrega 
de vehicle elèctric la ciutat

LE3. MOBILITAT SOSTENIBLE

OE8. Millorar l’experiència de la 
persona usuària en tots els 
serveis prestats

LE4. EXPERIÈNCIA DE 
PERSONA USUÀRIA

LE2. NETEJA I RECOLLIDA

OE14.  Fomentar la reducció de 
residus

OE15.  Augmentar la proporció de 
material recuperat

OE16.  Fomentar la valorització de 
residus

OE9.    Abastir d’energia renovable 
la ciutat de Palma

OE10.  Promoure la mobilitat 
elèctrica

OE11.  Promoure l’ús de 
combustibles alternatius

OE12.  Reduir pèrdues en el 
sistema

OE13.  Reduir els abocaments       
al medi

LE7. ECONOMIA CIRCULAR

LE6. PRESERVACIÓ DEL 
MEDI AMBIENT OE23.  Augmentar el benestar 

dels treballadors i 
treballadores

OE24.  Assegurar la igualtat de 
gènere i evitar qualsevol 
forma de discriminació

OE25.  Potenciar el talent
OE26.  Garantir la transparència i 

bon govern

OE21. Millorar l’EBITDA
OE22. Optimitzar el finançament

LE11. EXCEL·LÈNCIA EN 
L’ORGANITZACIÓ

OE17. Promoure la cultura de la 
innovació i transformació 
digital dins l’organització

OE27. Millorar la percepció 
d’EMAYA per part dels 
grups d’interès 
mitjançant la visibilització 
del compromís empresa-
rial amb la transparència 
i la vocació del servei 
públicOE18.  Millorar l’eficiència 

mitjançant l’aprofitament 
de les noves tecnologies

OE19.  Implantar el govern de la 
dada

OE20.  Optimitzar l’automatització 
i el telecomandament de 
les instal·lacions i serveis

LE9. INNOVACIÓ, TECNOLOGIA 
I DIGITALITZACIÓ
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Composició de la nostra plantilla

EMAYA 2020 2021

Homes Dones Homes Dones

Alta Direcció

<30 0 0 0 0

30-50 0 0 0 0

>50 1 0 1 0

Directius/ives i Gestors/res

<30 0 0 9 0

30-50 11 9 10 6

>50 8 1 9 2

Comandaments intermedis, tècnics/iques i especialistes

<30 1 2 1 3

30-50 89 26 87 25

>50 63 9 62 10

Administratius/ives i operaris/àries

<30 8 2 3 3

30-50 547 131 519 123

>50 421 87 432 88

TOTAL 1.416 1.384

Taula 2. Persones treballadores per tipologia de contracte i sexe

Taula 3. Persones treballadores per tipologia de contracte i edat

Taula 1. Composició de la nostra plantilla per edat, sexe i categoria laboral

2020 2021

Homes Dones Total Homes Dones Total

Nombre d’empleats/ades 
amb contracte fixe

1.004 163 1.167 976 162 1.138

Nombre d’empleats/ades 
amb contracte eventual

145 104 249 148 98 246

Total 1.149 267 1.416 1.124 260 1.384

2020 2021

<30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total

Nombre d’empleats/ades amb 
contracte fixe

1 640 526 1.183 0 600 538 1.138

Nombre d’empleats/ades amb 
contracte eventual

12 173 64 249 10 170 66 246

Total 13 813 590 1.416 10 770 604 1.384
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Composició de la nostra plantilla

Taula 5. Persones treballadores per tipologia de jornada i sexe

Taula 6. Persones treballadores per tipologia de jornada i edat

Taula 4. Persones treballadores per tipologia de contracte i categoria laboral 

2020 2021

<30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total

Nombre d’empleats/ades amb  
jornada completa

13 809 534 534 10 765 565 1.340

Nombre d’empleats/ades amb  
jornada parcial

0 4 56 56 0 5 39 44

Total 13 813 590 590 10 770 604 1.384

2020

Personal 
Directiu i 

gestor
 

Coman-
daments 

intermedis, 
personal tèc-
nic i especia-

listes

Personal 
Administratiu i 

operari
Total

Nombre d’empleats/
ades amb contracte 
fixe

29 155 983 1.167

Nombre d’empleats/
ades amb contracte 
eventual

1 35 213 249

Total 30 190 1.196 1.416

2021

Nombre d’empleats/
ades amb contracte 
fixe

28 153 957 1.138

Nombre d’empleats/
ades amb contracte 
eventual

0 35 211 246

Total 28 188 1.168 1.384

2020 2021

Homes Dones Total Homes Dones Total

Nombre d’empleats/ades amb  
jornada completa

1.096 260 1.356 1.088 252 1.340

Nombre d’empleats/ades amb  
jornada parcial

53 7 60 36 8 44

Total 1.149 267 1.416 1.124 260 1.384
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Composició de la nostra plantilla

Taula 8. Nombre d’acomiadaments per sexe

 Taula 9. Nombre d’acomiadaments per edat

 Taula 10. Nombre d’acomiadaments per categoria laboral 

Taula 7. Persones treballadores per tipologia de jornada i categoria laboral

2020 2021

<30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total

Nombre d’acomiadaments 0 2 1 3 0 1 2 3

2020

Personal Di-
rectiu i gestor

Coman-
daments 

intermedis, 
personal tèc-
nic i especia-

listes 

Personal 
Administratiu i 

operari
Total

Nombre d’empleats/
ades amb jornada 
completa

30 181 1.145 1.356

Nombre d’empleats/
ades amb jornada 
parcial

0 9 51 60

Total 30 190 1.196 1.416

2021

Nombre d’empleats/
ades amb jornada 
completa

28 184 1.128 1.340

Nombre d’empleats/
ades amb jornada 
parcial

0 4 40 44

Total 28 188 1.168 1.384

2020 2021

Homes Dones Total Homes Dones Total

Nombre d’acomiadaments 3 0 3 1 2 3

2020

Personal Direc-
tiu i gestor

Comandaments 
intermedis, 

personal tècnic 
i especialistes 

Personal 
Administratiu i 

operari
Total

Nombre 
d’acomiadaments 

0 2 3 3

2021

Nombre 
d’acomiadaments 

1 1 1 3
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La Memòria de Sostenibilitat, que engloba 
l’Estat d’Informació no Financera de l’exerci-
ci 2021, continguda en el present document i 
integrada per 154 pàgines, numerades de la 1 
a la 154, ha estat formulada pel Consell d’Ad-
ministració de la Societat en sessió de 30 de 
març de 2022. 

Sr. Ramon Perpinyà Font PRESIDENT

Sra. Eva Maria Pomar Juan VOCAL

Sr. Rodrigo Andrés Romero VOCAL

Sra. Neus Truyol Caimari VOCAL

Sr. José Villanueva Vidal VOCAL

Sra. Mª de las Mercedes Celeste Palmaro VOCAL

Sr. Francesc Josep Dalmau Fortuny VOCAL

Sr. Miquel Ballester Oliver SECRETARI NO CONSELLER

Consell d’Administració 
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