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Introducció



Introducció
El mapa estratègic de l’Estratègia 2030 d’EMAYA és un exercici de planificació que consisteix en la 
definició dels eixos, línies i objectius estratègics que s’han de perseguir per a assolir el model 
d’organització que EMAYA aspira a ser en un horitzó de 10 anys. 

El mapa estratègic ha d’estar en consonància amb la visió d’EMAYA. Aquesta descriu com hauria de ser 
l’organització en el 2030 i estableix les paules que guiaran el seu desenvolupament. En altres paraules, és una 
imatge de la companyia a mitjà i llarg termini que inspira, motiva i orienta les accions a desenvolupar durant 
el període temporal determinat a l’estratègia, 10 anys en aquest cas. Així mateix, l’estratègia incorporarà la 
missió o raó de ser d’EMAYA i els seus valors. 

Quina és la visió de l’Estratègia 2030 d’EMAYA?

Ser una empresa pública de referència en qualitat del servei, innovació 
i sostenibilitat en les nostres àrees d’activitat.
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Quina és la missió de l’Estratègia 2030 d’EMAYA?

Preservar el medi ambient, prestant el millor servei a la ciutadania, els visitants, les 
empreses i els 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 proveïment dels consums municipals, la 

comercialització d’electricitat i gas, i la mobilitat sostenible

Per a 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 optimitzant 
els recursos públics.
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Quins són els valors de l’Estratègia 2030 d’EMAYA?

Servei. Vocació de servei als nostres usuaris i usuàries. 
Interacció amigable i digital.

Integritat. En la gestió dels recursos públics.

Innovació. Optimització contínua dels processos i l’ús de les 
tecnologies més avançades.

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

Persones. Preocupació per les persones, tant per les del nostre 
principal actiu, la plantilla, com per les que són el nostre objectiu, 
les usuàries.
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L’estructura del mapa estratègic que proposam a continuació 
està formada per tres elements: 

• Eixos estratègics
• Línies estratègiques
• Objectius estratègics

Els eixos estratègics defineixen els propòsits finals cap als quals es dirigeix la política d’EMAYA per a 
desenvolupar la visió desitjada de l’organització d’aquí al 2030. Els eixos estratègics descriuen els grans àmbits 
de l’estratègia i inspiren la definició dels objectius estratègics, que expressen uns compromisos específics a 
assolir a mitjà termini. 

Les línies estratègiques són les dimensions temàtiques en què es desglossen els diferents eixos estratègics i 
ajuden a organitzar els objectius estratègics per temes concrets. 

Els objectius estratègics expressen els èxits que espera assolir i representen un nivell específic de compromís a 
mitjà termini. Els objectius estratègics estan orientats al que s’ha “d’aconseguir” i no al que s’ha de “fer”. 

El compliment dels objectius estratègics és clau per a la consecució de l’estratègia. Per tant, és fonamental 
acompanyar cada objectiu d’indicadors que mesurin els progressos realitzats. 

A continuació, definim i desenvolupam els distints eixos, línies i objectius estratègics que componen el mapa 
estratègic d’EMAYA. A més de concretar aquests elements, el document presenta els objectius estratègics 
juntament als ODS amb els quals s’alinea i les actuacions programades per a aconseguir-los.
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Cicle de l’Aigua

Qualitat Urbana

Energia i Mobilitat

Atenció Ciutadana

Totes les àrees

Àrees d’EMAYA implicades segons les actuacions de cada estratègia

Llegenda de símbols
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Mapa 
estratègic



10

Mapa Estratègic EMAYA 2030
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.  Millorar l'impacte               
ecològic de la flota

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 
mitjançant la visibilització 
del compromís amb la 
transparència i vocació 
del servei públic

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

LE9. INNOVACIÓ, TECNOLOGIA 
I DIGITALITZACIÓ
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Eix estratègic

La ciutat i la 
ciutadania

1



Eix 1. La ciutat i la ciutadania
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LA CIUTAT I 
LA CIUTADANIA

LE1. 
CICLE DE L’AIGUA

1 
Eix estratègic

LE2. 
NETEJA I RECOLLIDA

LE3. 
MOBILITAT SOSTENIBLE

LE4. 
EXPERIÈNCIA DE 

PERSONA USUÀRIA

OE1. Millorar la qualitat de l’aigua

OE2. Garantir el subministrament d’aigua potable

OE3. Renovar les infraestructures d’aigua potable i 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



El 2030, EMAYA és una companyia que ofereix serveis de qualitat a la ciutadania en les seves diferents àrees 
d’actuació. Compta amb infraestructures competitives i respectuoses amb el medi ambient que adapten la 
seva capacitat d’abastiment a la demanda i que redueixen les incidències del sistema en nombre i impacte sobre 
el subministrament i cobertura de serveis, posant especial atenció en aquelles parts de la ciutat més afectades 
per aquest tipus d’incidències. Així mateix, EMAYA aconsegueix que Palma sigui una ciutat neta que incentiva 
el reciclatge i l’ús del vehicle elèctric. La modernització dels canals de comunicació i la gestió de sol·licituds 
mitjançant un ús intensiu de les tecnologies de la informació milloren l’experiència de les persones usuàries, que són 
capaces de donar resposta a les seves demandes de forma automàtica, àgil i senzilla.

Aquesta línia estratègica aborda la relació de la ciutadania amb l’aigua que 
consumeix i el sanejament de les aigües residuals. Es persegueix que tant el servei 
d’abastiment com l’aigua en si mateixa sigui cada vegada millor valorada gràcies 
a la millora de les infraestructures i de la qualitat de l’aigua. A més, es vol fomentar 
el consum d’aigua del grifó, ja que és una pràctica mediambientalment sostenible, 
més còmoda i assequible per a la ciutadania.

Els objectius estratègics són:
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LE1.
Cicle de 
l’Aigua



Objectiu orientat a incrementar tant la qualitat de l’aigua potable com la de 
l’aigua reutilitzada per a usos agrícoles, recreatius i urbans. Es persegueix millorar 
els processos de tractament de manera que l’aigua del grifó sigui de mineralització 
dèbil i de millor gust els 365 dies de l’any. També, s’aposta per la millora del 
tractament de les aigües residuals, de manera que l’aigua reutilitzada cobri cada 
vegada més protagonisme. 

Actuacions

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

Vinculació amb l’Agenda 2030

3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats. 

6. Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible 
 i el sanejament per a tothom. 

11. Aconseguir que les ciutats siguin més inclusives, 
 segures, resilients i sostenibles. 

12. Garantir modalitats de consum i protecció sostenibles. 
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OE01.
Millorar la qualitat
de l’aigua



Objectiu orientat a garantir el proveïment a mitjà termini minimitzant l’impacte dels 
talls de subministrament per treballs de reparació i renovació, així com a proveir 
noves fonts d’aigua potable en previsió d’un increment de població a l’illa. Es 
persegueix trobar noves fonts de subministrament sostenibles que permetin cobrir 
la demanda sense augmentar l’estrès hídric. Així mateix, es fomentarà la reducció 
del consum per a prevenir el malbaratament de recursos hídrics. 

Actuacions

1. Pla de garantia de subministrament

2. Pla de sectorització

3. Pla de bonificació de reduccions de consum

Vinculació amb l’Agenda 2030

6. Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible 
 i el sanejament per a tothom. 

11. Aconseguir que les ciutats siguin més inclusives, segures, 
 resilients i sostenibles. 

12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 
15

OE02.
Garantir el 
subministrament 
d’aigua potable



Objectiu orientat a la millora de les infraestructures necessàries per a garantir el 
correcte funcionament del proveïment d’aigua potable i el Servei de Sanejament.  

Actuacions

1. Pla director de renovació de xarxes de sanejament

2. Pla director de renovació de xarxes d’aigua potable

3. Pla director de renovació d’instal·lacions d’aigua potable

4. Projectes de depuració (EDAR 2 i emissari submarí)

Vinculació amb l’Agenda 2030

6.  Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible 
 i el sanejament per a tothom. 

9.  Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització 
 inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 

11. Aconseguir que les ciutats siguin més inclusives, segures, 
 resilients i sostenibles. 

12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 
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OE03.
Renovar les 
infraestructures 
d’aigua potable i 
de sanejament



Objectiu que aspira a reduir el consum d’aigua embotellada en favor del consum 
d’aigua del grifó, donat l’impacte positiu que aquesta transició té en la disminució 
de la despesa en aigua de les llars, en la reducció d’envasos i en la logística de la 
ciutat.   

Actuacions

1. Pla de foment de consum aigua del grifó

Vinculació amb l’Agenda 2030

6. Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible 
 i el sanejament per a tothom. 

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

12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 
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OE04.
Augmentar el 
consum d’aigua 
del grifó



Aquesta línia estratègica s’orienta a la millora dels serveis de neteja i 
de recollida de residus sòlids urbans. Es pretén que Palma sigui una 
ciutat neta, cuidada i amb un sistema de recollida de residus eficient 
que impulsi la col·laboració ciutadana.

Els objectius estratègics són: 
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LE2.
Neteja i 
Recollida
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Objectiu dirigit a fer que tots els treballs de neteja que realitza EMAYA mostrin 
resultats òptims en relació amb els recursos dedicats, repercutint en una major 
satisfacció pel que fa al servei per part de la ciutadania.    

Actuacions

1. Pla director de neteja

2. Pla específic d’herbes 

3. Pla específic de grafits

4. Pla específic d’aigualeig

Vinculació amb l’Agenda 2030

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

OE05.
Millorar el Servei 
de Neteja
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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

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



Aquesta línia estratègica està dirigida a contribuir a la 
descarbonització desplegant infraestructures a disposició de 
la ciutadania que augmentin les alternatives de mobilitat lliures 
d’emissions. 

Els objectius estratègics són: 
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LE3.
Mobilitat 
sostenible



Objectiu orientat a proveir la ciutat de Palma d’una xarxa de punts de 
recàrrega de vehicle elèctric que faciliti la transició cap a una mobilitat 
sostenible.    

Actuacions

1.  Pla de Xarxa de recàrrega de vehicles elèctrics

Vinculació amb l’Agenda 2030

7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible 
 i moderna per a tothom. 

11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans 
 siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles
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OE07.
Dotar de punts 
de recàrrega de 
vehicle elèctric
la ciutat



Aquesta línia estratègica s’orienta a seguir avançant en la manera 
en què EMAYA es relaciona amb les persones usuàries, millorant 
la seva experiència i facilitant la resposta a les seves demandes 
mitjançant interaccions més àgils i amables. 

Els objectius estratègics són:
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LE4.
Experiència 
de persona 
usuària



Objectiu orientat a fer que els usuaris i usuàries interactuïn amb els 
serveis d’EMAYA de manera satisfactòria, podent resoldre les seves 
peticions de manera autònoma, àgil i amable.   

Actuacions

1. Pla d’atenció al client

Vinculació amb l’Agenda 2030

9. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització 
 inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 

11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans 
 siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles
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OE08.
Millorar 
l’experiència de la 
persona usuària 
en tots els serveis 
prestats
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Eix estratègic

Medi ambient 
i transició 
ecològica 

2



Eix 2. Medi ambient i transició ecològica
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INNOVACIÓ I 

TRANSFORMACIÓ 
DIGITAL

LE8. 
CANVI CULTURAL

LE9. 
INNOVACIÓ, TECNOLOGIA 

I DIGITALITZACIÓ

3 
Eix estratègic

OE17. Promoure la cultura d’innovació i transformació digital dins 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

MEDI AMBIENT 
I TRANSICIÓ 
ECOLÒGICA

LE5. 
TRANSICIÓ ECOLÒGICA

LE6. 
PRESERVACIÓ DEL 

MEDI AMBIENT

LE7. 
ECONOMIA CIRCULAR

2 
Eix estratègic

OE9. Abastir d’energia renovable la ciutat de Palma

OE10. Promoure la mobilitat elèctrica

OE11. Promoure l’ús de combustibles alternatius

OE12. Reduir les 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
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El 2030, EMAYA és una empresa que contribueix a la sostenibilitat des de totes les seves àrees de negoci. La 
seva activitat energètica aconsegueix generar i distribuir energia renovable suficient per a abastir tots els consums 
públics de la ciutat de Palma, s’ofereix un servei de recàrrega elèctrica que amplia l’ús del vehicle elèctric i s’usen 
combustibles alternatius de baix impacte ambiental. Els recursos hídrics de l’illa es gestionen de manera que es 
garanteix el subministrament present i futur, ampliant les fonts sostenibles d’abastiment i reduint les pèrdues en 
el sistema. EMAYA aconsegueix minimitzar les externalitats negatives de la seva activitat tals com les filtracions de 
qualsevol tipus de vessament al medi natural. El paper d’EMAYA a l’economia circular és cada vegada més rellevant 
en aconseguir recuperar una quantitat creixent de materials a través de la recollida selectiva i donar nous usos als 
residus que gestiona i genera mitjançant la valorització d’aquests. 

Aquesta línia estratègica s’orienta a fer d’EMAYA una empresa que 
contribueix a la descarbonització proveint la ciutat de Palma d’energies 
renovables i proveint la mobilitat elèctrica, així com l’ús de combustibles 
alternatius. 

Els objectius estratègics són: 

LE5.
Transició 
ecològica



Objectiu que persegueix generar i comercialitzar energia renovable 
suficient per a cobrir tot el consum públic de la ciutat de Palma. 

Actuacions

 1. Pla de negoci 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 i III)

Vinculació amb l’Agenda 2030

7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible 
 i moderna per a tothom. 

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

12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 
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OE09.
Abastir d’energia 
renovable la ciutat 
de Palma



Objectiu dirigit a desplegar i consolidar una nova àrea de negoci 
entorn de la recàrrega de vehicle elèctric. Es tracta de garantir un 
model sostenible en el pla financer i l’ambiental que sigui atractiu per 
a la ciutadania i  que per tant maximitzi la utilització del servei. 

Actuacions

1. Pla de negoci de mobilitat elèctrica

Vinculació amb l’Agenda 2030

7.  Garantir l’accés a una energia assequible, segura, 
 sostenible i moderna per a tothom. 

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

12.  Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 
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OE10.
Promoure la 
mobilitat elèctrica



Objectiu orientat a potenciar la transició cap a combustibles 
alternatius de baix impacte ambiental en aquells casos en els que no 
sigui viable l’ús de bateries elèctriques.

Actuacions

1. Pla de mobilitat gas natural comprimit

2. Pla de combustibles alternatius (biogàs, H2)

Vinculació amb l’Agenda 2030

7. Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible 
 i moderna per a tothom. 

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

12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 
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OE11.
Millorar l’impacte 
ecològic de 
la flota



Aquesta línia estratègica s’orienta a garantir que l’activitat d’EMAYA 
generi el mínim impacte negatiu sobre el medi ambient. 

Els objectius estratègics són: 
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LE6.
Preservació
del medi 
ambient



Objectiu dirigit a reduir significativament les fuites d’aigua que 
tenen lloc en el sistema, de manera que s’eviti el malbaratament 
d’un recurs escàs. 

Actuacions

1. Pla de reducció de pèrdues

Vinculació amb l’Agenda 2030

6. Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible
 i el sanejament per a tothom. 

12. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 
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OE12.
Reduir pèrdues 
en el sistema



Objectiu dirigit a la reducció de qualsevol tipus de filtració 
d’abocaments al medi, ja sigui a causa de desbordaments del 
sistema de sanejament que afecten el medi sense el tractament 
adequat o de qualsevol altra índole. 

Actuacions

1. Pla de reducció d’abocaments al medi

2. Pla abocador de Son Reus

Vinculació amb l’Agenda 2030

3. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom
 a totes les edats. 

6. Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible
 i el sanejament per a tothom.

11. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans
 siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.
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OE13.
Reduir els 
abocaments 
al medi 



Aquesta línia estratègica s’orienta a impulsar un major aprofitament 
dels recursos fomentant la reducció de materials rebutjats, així com 
la recuperació i reutilització de residus. 

Els objectius estratègics són:
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LE7.
Economia 
circular



Objectiu dirigit a augmentar l’aprofitament dels recursos de 
manera que es minimitzi el percentatge de material convertit 
en residu.  

Actuacions

1. Implantació de tarifa justa de residus

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. 
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OE14.
Fomentar la 
reducció de 
residus 



Objectiu dirigit a incrementar el percentatge de residu que es 
recupera per a ser reutilitzat.  

Actuacions

1. Pla de recollida selectiva

2. Pla de recollida de matèria orgànica

3. Projecte de Pla de Sant Jordi

Vinculació amb l’Agenda 2030

6.   Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible
 i el sanejament per a tothom.

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

12.  Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 

36

OE15.
Augmentar la 
proporció de 
material recuperat 



Objectiu destinat a trobar i promoure usos alternatius dels residus que serveixin 
a una finalitat útil. Es tracta, per tant, de ser capaços de generar recursos 
energètics, o d’altra naturalesa, a partir dels residus gestionats i/o generats per 
EMAYA en la seva activitat.  

Actuacions

1. Pla de valorització energètica del biogàs

Vinculació amb l’Agenda 2030

7.  Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible 
 i moderna per a tothom. 

9.  Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització 
 inclusiva i fomentar la innovació. 

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

12.  Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 
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OE16.
Fomentar la 
valorització de 
residus 



38

Eix estratègic

Innovació i 
transformació 

digital

3



Eix 3. Innovació i transformació digital
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INNOVACIÓ I 
TRANSFORMACIÓ 

DIGITAL

LE8. 
CANVI CULTURAL

LE9. 
INNOVACIÓ, TECNOLOGIA 

I DIGITALITZACIÓ

3 
Eix estratègic

OE17. Promoure la cultura d’innovació i transformació digital dins 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

MEDI AMBIENT 
I TRANSICIÓ 
ECOLÒGICA

LE5. 
TRANSICIÓ ECOLÒGICA

LE6. 
PRESERVACIÓ DEL 

MEDI AMBIENT

LE7. 
ECONOMIA CIRCULAR

2 
Eix estratègic

OE9. Abastir d’energia renovable la ciutat de Palma

OE10. Promoure la mobilitat elèctrica

OE11. Promoure l’ús de combustibles alternatius

OE12. Reduir les 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
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El 2030, EMAYA és una empresa innovadora i adaptada al seu temps. Els processos d’EMAYA són eficients, 
fruit d’un treball constant d’avaluació i millora. Això es realitza de forma orgànica, ja que els treballadors i 
treballadores tenen una actitud proactiva i saben fer ús de les tecnologies disponibles per a augmentar 
l’eficiència i el valor afegit de les tasques que realitzen. Basen la seva presa de decisions en dades rellevants que 
saben interpretar de forma adequada i són capaços de gestionar la incertesa associada al canvi continu. A les 
instal·lacions, la majoria de les tasques estan automatitzades i poden ser controlades de forma remota, la 
qual cosa redunda en major eficiència i flexibilitat productiva, així com en menors riscs laborals. 

Aquesta línia estratègica s’orienta a fer d’EMAYA una organització 
digital amb treballadors i treballadores que estan orientats a la 
innovació i a l’ús de la tecnologia per a optimitzar la seva activitat. 

Els objectius estratègics són:
 

LE8.
Canvi 
cultural  



Objectiu dirigit a fer que la totalitat de l’organització integri amb 
creixent facilitat els nous mètodes i tecnologies, accelerant el procés 
d’adaptació al context digital. 

Actuacions

1. Pla de formació

2. Creació de l’Oficina de Transformació Digital

Vinculació amb l’Agenda 2030

4. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom. 

8.  Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, l’ocupació 
 i el treball decent per a tothom. 
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OE17.
Promoure la cultura 
de la innovació 
i transformació 
digital dins 
l’organització



Aquesta línia estratègica s’orienta a convertir EMAYA en una 
organització que analitza els seus processos i innova integrant el 
coneixement i les eines disponibles per a millorar-los. 

Els objectius estratègics són: 

42

LE9.
Innovació, 
tecnologia i 
digitalització



Objectiu dirigit a optimitzar l’activitat interna i productiva d’EMAYA 
mitjançant la incorporació de tecnologies que contribueixin a generar 
el màxim rendiment amb el mínim impacte mediambiental. 

Actuacions

1. Pla d’optimització de processos administratius

2. Pla de centralització d’informació

3. Optimització de processos productius

4. Sensorització de la recollida de residus i neteja viària 

5. Sensorització de xarxes 

Vinculació amb l’Agenda 2030

6.  Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible 
 i el sanejament per a tothom. 

7.  Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible 
 i moderna per a tothom. 

8.  Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, 
 l’ocupació i el treball decent per a tothom.

9.  Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització 
 inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 43

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



Objectiu dirigit a convertir a EMAYA en una organització que 
monitoritza la seva activitat de forma integral mitjançant indicadors 
que li permeten obtenir informació i basar la presa de decisions en 
dades disponibles en temps real, rellevants i de qualitat. 

Actuacions

1. Data officer

2. Implantació de Quadre de Comandament

Vinculació amb l’Agenda 2030

8.  Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, l’ocupació 
 i el treball decent per a tothom.

9.  Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització 
 inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 

17.  Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible. 
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OE19.
Implantar el 
govern de la 
dada



Objectiu dirigit a automatitzar tasques de baix valor afegit i a tenir 
un control centralitzat, remot i automatitzat de tota l’activitat que es 
desenvolupa a les diferents infraestructures d’EMAYA. 

Actuacions

1. Automatització integral d’instal·lacions

2. Automatització integral de plantes de tractament (ETAP i EDAR)

3. Centre de control integrat

4. Automatització integral centrals generació

5. Optimització digital de la comercialització

Vinculació amb l’Agenda 2030

6.  Garantir la disponibilitat d’aigua i la seva gestió sostenible 
 i el sanejament per a tothom. 

7.  Garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible 
 i moderna per a tothom. 

8.  Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, 
 l’ocupació i el treball decent per a tothom.

9.  Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització 
 inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 45

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

Optimització 
dels recursos 

públics 

4



Eix 4. Optimització de recursos públics
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IMATGE 
D’EMAYA LE12. 

EMAYA ÍNTEGRA, 
SOSTENIBLE I 
INNOVADORA5 

Eix estratègic

OE27. 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

OPTIMITZACIÓ
DE RECURSOS 

PÚBLICS

LE10. 
COMPTE DE RESULTATS 

I FINANÇAMENT 
SOSTENIBLES

LE11. 
EXCEL·LÈNCIA EN 
L’ORGANITZACIÓ

4 
Eix estratègic

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
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El 2030, EMAYA és una empresa amb un compte de resultats positiu i creixent gràcies a l’atenció sistematitzada 
en l’optimització dels recursos. El seu model de negoci es recull en plans financers sòlids per a cada àrea de 
l’empresa. S’obté finançament de fonts alienes per a viabilitzar els sectors d’activitat de l’empresa que són 
econòmicament rendibles, tals com el servei de recàrrega de vehicle elèctric. A més, EMAYA és una organització 
eficient que opera amb transversalitat interdepartamental, que ofereix treball de qualitat i que permet la 
conciliació de vida laboral i personal en un entorn lliure de discriminacions que potencia i atreu talent. Es 
tracta d’una empresa municipal transparent i compromesa amb la ciutadania i els seus grups d’interès. 

Aquesta línia estratègica s’orienta a propiciar una millora del compte de 
resultats mitjançant la reducció de la despesa improductiva i l’augment de 
fonts d’ingrés. A més, es pretén millorar i ampliar les fonts de finançament 
d’EMAYA de manera que es garanteixi l’èxit dels projectes que es pretenen 
abordar els pròxims anys. Per això es requereix consolidar una planificació 
financera coherent amb les diferents àrees de negoci, que tengui en compte 
la capacitat present i futura de l’empresa. 

Els objectius estratègics són: 

 

LE10.
Compte de 
resultats i 
finançament 
sostenibles   



Objectiu dirigit a reduir els costs mitjançant l’eliminació de la 
despesa improductiva i l’augment de l’eficiència en l’ús dels 
recursos, així com a incrementar els ingressos de manera sostenible 
mitjançant un augment de la capacitat productiva i una oferta de 
serveis de creixent valor afegit. 

Actuacions

1. Pla de millora d’eficiència

2. Implantació de model de control econòmic

3. Pla millora del EBITDA

Vinculació amb l’Agenda 2030

8.  Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, 
 l’ocupació i el treball decent per a tothom.
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OE21.
Millorar l’EBITDA



Objectiu dirigit a garantir la sostenibilitat financera de 
l’empresa i l’obtenció de finançament per a les noves 
oportunitats de negoci.

Actuacions

1. Pla de finançament

Vinculació amb l’Agenda 2030

9.  Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització 
 inclusiva i sostenible i fomentar la innovació. 

17.  Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible. 

50

OE22.
Optimitzar el 
finançament



Aquesta línia estratègica es dirigeix a 
fer d’EMAYA una empresa basada en 
una organització eficient en la qual es 
gaudeix de bones condicions laborals, 
així com d’un entorn de treball de qualitat 
lliure de tota discriminació en el qual 
poder desenvolupar-se personalment 

i professionalment. A més, EMAYA entén que per a aconseguir l’excel·lència ha 
de consolidar-se com una empresa pública transparent, amb una forta vocació 
de servei. Per això, es persegueix instaurar un sistema periòdic de rendició de 
comptes i establir mecanismes de control de manera que s’eviti qualsevol tipus de 
conducta incompatible amb el principi de bon govern. 

Els objectius estratègics són: 

51

LE11.
Excel·lència en 
l’organització 



Objectiu dirigit a aconseguir un entorn de treball agradable, segur 
i adaptat a les necessitats productives. Es persegueix una creixent 
flexibilitat en l’organització del treball que permeti avançar cap a una 
major conciliació de la vida laboral i personal.

Actuacions

1. Pla de clima laboral

2. Pla de política salarial

Vinculació amb l’Agenda 2030

5.  Aconseguir la igualtat en els gèneres i donar poder a totes 
 les dones i les nines. 

8.  Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, 
 l’ocupació i el treball decent per a tothom.
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OE23.
Augmentar el 
benestar dels 
treballadors i  
treballadores 



Objectiu dirigit a instaurar una política d’igualtat d’oportunitats que 
minimitzi qualsevol conducta discriminatòria per raons de sexe, edat, 
raça, discapacitat o qualsevol altra condició. 

Actuacions

1. Pla d’igualtat

Vinculació amb l’Agenda 2030

5. Aconseguir la igualtat en els gèneres i donar poder a totes 
 les dones i les nines. 

10.  Reduir la desigualtat a i entre els països. 

16.   Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. 
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OE24.
Assegurar la 
igualtat de 
gènere i evitar 
qualsevol forma 
de discriminació



Objectiu orientat a impulsar el talent intern mitjançant plans de 
formació contínua que permetin adaptar les competències a les 
demandes del mercat. Així mateix, aquest objectiu persegueix atreure 
talent extern de qualitat que complementi i potenciï el coneixent 
existent a l’organització. 

Actuacions

1. Pla de selecció i gestió del talent

Vinculació amb l’Agenda 2030

4.  Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure 
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

8.  Promoure el creixement econòmic inclusiu i sostenible, l’ocupació 
 i el treball decent per a tothom. 

13.  Prendre mesures urgents per a combatre el canvi climàtic 
 i els seus efectes. 
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OE25.
Potenciar el 
talent



Objectiu dirigit a refermar mecanismes periòdics de rendició de comptes que garanteixin 
la transparència de l’activitat d’EMAYA i la correcta gestió dels recursos públics i privats 
que administra. La informació relativa a la rendició de comptes haurà d’adequar-se 
als estàndards internacionals de referència i ser accessible, comprensible i rellevant 
per als grups d’interès. També, se cerca garantir la seguretat jurídica de l’empresa 
mitjançant la promoció del coneixement i la comprensió de les normes, drets i 
obligacions que afecten l’activitat d’EMAYA per part de tots els  actors implicats en el 
seu desenvolupament, assegurant que s’actuï d’acord amb el dret en tots els casos.

Actuacions

1. Gestió de la causa d’abocaments i abocadors

2. Pla de transparència i bon govern

3. Política de bon govern

4. Regularització de títols concessionals

Vinculació amb l’Agenda 2030

12   Garantir modalitats de consum i producció sostenibles. 

16.   Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. 

17.  Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible. 55

OE26.
Garantir la 
transparència i 
el bon govern
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Eix estratègic

Imatge 
d’EMAYA 

5



Eix 5. Imatge d’EMAYA
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IMATGE 
D’EMAYA LE12. 

EMAYA ÍNTEGRA, 
SOSTENIBLE I 
INNOVADORA5 

Eix estratègic

OE27. 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

OPTIMITZACIÓ
DE RECURSOS 

PÚBLICS

LE10. 
COMPTE DE RESULTATS 

I FINANÇAMENT 
SOSTENIBLES

LE11. 
EXCEL·LÈNCIA EN 
L’ORGANITZACIÓ

4 
Eix estratègic

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
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El 2030, EMAYA es percebuda com una empresa pública íntegra i amb vocació de servei públic, gràcies a la 
posada en valor de la millora en els serveis que ofereix, la gestió responsable dels recursos que gestiona i fruit de 
variats exercicis de transparència i comunicació dirigits a la ciutadania i als grups d’interès. La societat identifica 
EMAYA com una organització compromesa amb la sostenibilitat que lidera la transició energètica de l’illa, que 
es preocupa pel bon ús dels recursos hídrics i que impulsa l’economia circular. EMAYA és vista com una empresa 
innovadora i eficient que ofereix serveis de qualitat i una bona atenció al client. 

Aquesta línia estratègica s’orienta a identificar a EMAYA com empresa 
pública regida per la responsabilitat, la integritat i la vocació de servei. 
EMAYA cerca impactar positivament en la societat com ocupadora, com 
a gestora de recursos públics i com a proveïdora de serveis essencials 
compromesa amb el medi ambient i que entén la innovació com a motor de 
la seva activitat. 

Els objectius estratègics són: 

 

LE12.
EMAYA íntegra, 
sostenible i 
innovadora   



Objectiu dirigit a reforçar la imatge d’EMAYA com a model d’empresa pública 
transparent en la seva gestió i que orienta la seva activitat a una millora constant 
dels serveis oferts a la ciutadania repercutint de forma positiva en com perceben 
EMAYA els grups d’interès. Se cerca identificar EMAYA com empresa sostenible 
que lluita contra el canvi climàtic mitigant l’impacte que causa al medi en la 
prestació dels seus serveis. A més, EMAYA es vol posicionar com una empresa 
innovadora que promou la millora constant i l’adaptació al canvi. 

Actuacions

1. Nova pàgina web

2. Plan de comunicación interna

3. Plan de comunicación externa

Vinculació amb l’Agenda 2030

16.   Promoure societats justes, pacífiques i inclusives. 

17. Revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.
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OE27.
Millorar la percepció 
mitjançant la 
visibilització del 
compromís amb la 
transparència i vocació 
del servei públic
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Annex



Matriu de vinculació dels objectius estratègics d’EMAYA 
als ODS segons nombre de metes impactades
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OE. OBJECTIUS ESTRATÈGICS
1. Millorar la qualitat de l’aigua
2. Garantir el subministrament d’aigua 
3. Renovar les infraestructures d’aigua potable i sanejament
4. Augmentar el consum d’aigua del grifó
5. Millorar el Servei de Neteja
6. Millorar el Servei de Recollida
7. Dotar de punts de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat
8. Millorar l’experiència de la persona usuària en tots els serveis prestats
9. Abastir d’energia renovable la ciutat de Palma
10. Promoure la mobilitat elèctrica
11. Promoure l’ús de combustibles alternatius
12. Reduir les pèrdues en el sistema
13. Reduir els vessaments al medi
14. Fomentar la reducció de residus
15. Augmentar la proporció de material recuperat
16. Fomentar la valorització de residus
17. Promoure la cultura d’innovació i transformació digital dins l’organització
18. Millorar l’eficiència mitjançant l’aprofitament de les noves tecnologies
19. Implantar el govern de la dada
20. Optimitzar l’automatització i el telecomandament de les instal·lacions i serveis
21. Millorar l’EBITDA
22. Optimitzar el finançament
23. Augmentar el benestar dels treballadors i treballadores
24. Assegurar la igualtat de gènere i evitar qualsevol forma de discriminació
25. Potenciar el talent
26. Garantir la transparència i bon govern
27. 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 

1. Millorar la qualitat de l’aigua
2. Garantir el subministrament d’aigua potable
3. Renovar les infraestructures d’aigua potable i sanejament
4. Augmentar el consum d’aigua del grifó
5. Millorar el Servei de Neteja
6. Millorar el Servei de Recollida de Residus
7. Dotar de punts de recàrrega de vehicle elèctric la ciutat
8. Millorar l’experiència de la persona usuària en tots els serveis prestats
9. Abastir d’energia renovable la ciutat de Palma (consums públics)
10. Promoure la mobilitat elèctrica
11. Promoure l’ús de combustibles alternatius (biogàs, hidrogen...)
12. Reduir les pèrdues en el sistema
13. Reduir els vessaments al medi
14. Fomentar la reducció de residus
15. Augmentar la proporció de material recuperat
16. Fomentar la valorització de residus
17. Promoure la cultura d’innovació i transformació digital dins l’organització
18. Millorar l’eficiència mitjançant l’aprofitament de les noves tecnologies
19. Implantar el govern de la dada
20. Op
21. Millorar l’EBITDA
22. Optimitzar el finançament
23. Augmentar el benestar dels treballadors i treballadores
24. Assegurar la igualtat de gènere i evitar qualsevol forma de discriminació
25. Potenciar el talent
26. Garantir la transparència i bon govern
27. 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. 

1. Millorar la qualitat de l’aigua
2. Garantir el subministrament d’aigua potable
3. Renovar les infraestructures d’aigua potable i sanejament
4. Augmentar el consum d’aigua del grifó
5. Millorar el Servei de Neteja
6. Millorar el Servei de Recollida de Residus
7. Dotar de punts de recàrrega de vehicle elèctric la ciutat
8. Millorar l’experiència de la persona usuària en tots els serveis prestats
9. Abastir d’energia renovable la ciutat de Palma (consums públics)
10. Promoure la mobilitat elèctrica
11. Promoure l’ús de combustibles alternatius (biogàs, hidrogen...)
12. Reduir les pèrdues en el sistema
13. Reduir els vessaments al medi
14. Fomentar la reducció de residus
15. Augmentar la proporció de material recuperat
16. Fomentar la valorització de residus
17. Promoure la cultura d’innovació i transformació digital dins l’organització
18. Millorar l’eficiència mitjançant l’aprofitament de les noves tecnologies
19. Implantar el govern de la dada
20. Op
21. Millorar l’EBITDA
22. Optimitzar el finançament
23. Augmentar el benestar dels treballadors i treballadores
24. Assegurar la igualtat de gènere i evitar qualsevol forma de discriminació
25. Potenciar el talent
26. Garantir la transparència i bon govern
27. 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. 
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