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Un dels pilars bàsics sobre els que EMAYA ha de basar la seva estratègia com 
empresa responsable i sostenible és respectar i fer respectar els valors i principis 
que integren aquest Codi Ètic i de Conducta. La societat en general exigeix cada 
dia més quotes de responsabilitat a les empreses, i EMAYA ha de realitzar totes 
les seves operacions baix un prisma ètic i responsable. Depèn de tot el personal 
la tasca de mantenir la confiança a EMAYA dels nostres grups d’interès i estic 
convençut que actuant amb integritat, responsabilitat i respecte ho aconsegui-
rem.

L’objectiu d’aquest Codi Ètic i de Conducta és posar en coneixement de tota la 
plantilla d’EMAYA els valors i els principis generals que han de servir de guia per a 
regir la seva activitat laboral i professional a EMAYA. Per aquest motiu és neces-
sari que tot el personal ho llegeixi, ho entengui i ho comparteixi.

Us vull agrair per endavant el vostre compromís amb els nostres principis i us 
anim a tots i a totes a conèixer i aplicar aquest Codi en el nostre dia a dia. Amb el 
convenciment que ens ajudarà a sentir-nos orgullosos de l’empresa a la que tre-
ballam i contribuirà a la nostra voluntat de ser l’empresa responsable de referèn-
cia a la nostra comunitat.

Andreu Garau Garau
President d’EMAYA

MISSATGE DEL PRESIDENT
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1 OBJECTE

El Codi Ètic i de Conducta d’EMAYA conté els principis fonamentals que han de 
servir de guia a tots els membres del Consell d’Administració, als òrgans de di-
recció i als treballadors i treballadores de la companyia.

Aquest Codi garanteix l’aplicació col·lectiva dels compromisos d’EMAYA, l’efectiu 
compliment dels drets humans i laborals i la integració de tot el col·lectiu de per-
sones, amb la seva complexitat i diversitat, en la cultura corporativa. 

El Codi Ètic i de Conducta d’EMAYA pretén desenvolupar els models i pautes de 
comportament professional, ètic i socialment responsable que han de guiar a to-
tes les persones que composen EMAYA en l’exercici de la seva activitat. Prevenir 
la comissió de comportaments delictius i qualsevol comportament il·lícit, així com 
establir els mecanismes de seguiment i control necessaris per a garantir el seu 
compliment.

2 ÀMBIT D’APLICACIÓ

L’àmbit d’aplicació del present Codi abasta a totes les persones que integren 
EMAYA: 

 · Als membres del Consell d’Administració.
 · Al personal directiu.
 · A tota la plantilla.

3 MISSIÓ I VISIÓ

Missió

Gestionar els serveis públics que es presten a la ciutadania, relatius al cicle inte-
gral de l’aigua, la recollida de residus sòlids urbans i la neteja viària, garantint a 
cada un d’ells la màxima qualitat i eficiència, dins d’un marc de sostenibilitat. 

Visió

Ser una empresa pública líder en la gestió integral de l’aigua, la recollida de resi-
dus sòlids urbans i la neteja viària, millorant cada any la satisfacció dels nostres 
grups d’interès i contribuir al desenvolupament sostenible.



10 11

4 VALORS CORPORATIUS

Dins de la gestió de la Responsabilitat Social Corporativa d’EMAYA aquest Codi 
constitueix un dels elements principals de la seva gestió, i és el camí per al 
desenvolupament dels seus valors corporatius, que per EMAYA són:

Integritat

Les persones que formam part d’EMAYA assumim la responsabilitat d’actuar amb 
integritat a través d’un comportament honest, digne i ètic, que generi confiança 
en la nostra empresa sobre la base de la transparència en la gestió i en la comu-
nicació que transmetem als nostres grups d’interès. 

Innovació

EMAYA és una empresa que aposta per la millora contínua i la innovació tecnològica.

Vocació de servei

Som una empresa orientada a la clientela i a la ciutadania, amb vocació d’oferir 
uns serveis de qualitat que garanteixin la seva satisfacció, a més d’establir amb 
ells unes relacions honestes, sinceres, amb un tracte proper i respectuós.

Respecte al medi ambient

Per EMAYA és prioritari el respecte i el compromís amb el medi ambient, minimit-
zant l’impacte ambiental de les nostres actuacions i contribuint a la preservació i 
conservació de la biodiversitat.

Persones

El principal actiu d’EMAYA són els seus treballadors i treballadores i, per això, 
s’aposta per unes relacions laborals adequades i estables en un marc d’igualtat 
d’oportunitats. 

Els valors corporatius d’EMAYA constitueixen la base en la que es sustenta 
aquest Codi i estableixen les pautes generals d’actuació que han de ser observa-
des per totes les persones d’EMAYA en el seu acompliment professional.

5 PAUTES DE CONDUCTA

5.1 PRINCIPIS BÀSICS DE COMPORTAMENT

5.1.1 Respecte a la legalitat

Totes les persones que treballen a EMAYA mantindran en el desenvolupament de 
les seves activitats professionals un estricte respecte a la normativa legal vigent.

5.1.2 Integritat ètica

La integritat personal i l’ètica professional són actius molt valuosos per EMAYA 
i per això totes les persones hauran d’exercir la seva activitat amb objectivitat i 
professionalitat.

5.1.3 Respecte als drets humans

Les actuacions d’EMAYA i de les persones que la composen guardaran un escru-
polós respecte als Drets Humans i a les Llibertats Públiques incloses a la Decla-
ració Universal dels Drets Humans.

5.2 PAUTES DE CONDUCTA DE CARÀCTER GENERAL

5.2.1 Foment de la reputació de l’empresa

Totes i cada una de les persones que integren EMAYA participaran a la tasca 
d’enfortir el nom d’EMAYA i sobre tots i totes recau la responsabilitat de vetllar 
per la seva reputació.

5.3 RELACIÓ AMB I ENTRE LES PERSONES

5.3.1 Entorn de treball

EMAYA s’esforça per crear entorns de treball on imperi la confiança i el respecte a 
la dignitat de les persones, la cordialitat i l’esforç del treball en equip. EMAYA pro-
hibeix expressament qualsevol abús d’autoritat, així com qualsevol altra conducta 
que pugui generar un entorn de treball intimidatori i hostil. 
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Cada un dels integrants d’EMAYA contribuirà a mantenir un ambient de treball 
agradable, gratificant i segur que animi a les persones a donar el millor d’elles 
mateixes.

5.3.2 Igualtat d’oportunitats i no discriminació

EMAYA garanteix la igualtat d’oportunitats i se compromet a posar els mitjans per 
ajudar a tota la plantilla al seu desenvolupament professional i personal. Així ma-
teix no permet cap tipus de discriminació per motius de gènere, raça, orientació 
sexual, creences religioses, opinions públiques, nacionalitat, origen social, disca-
pacitat o qualsevol altra circumstància susceptible de ser font de discriminació. 

5.3.3 Diversitat

A EMAYA es treballa per a la integració de la diversitat i complexitat dels seus 
recursos humans, al mateix temps que es garanteix l’aplicació col·lectiva d’una 
mateixa normativa interna.

5.3.4 Desenvolupament professional i formació

EMAYA es compromet a posar els mitjans necessaris per a contribuir a l’aprenen-
tatge, formació i actualització dels coneixements i competències de les persones 
que integren l’empresa, amb el fi de facilitar la seva empleabilitat i el seu progrés 
professional. Per altra banda, els treballadors i treballadores d’EMAYA es com-
prometen a participar en els programes de formació en la mesura que siguin 
requerits i s’esforçaran per obtenir el màxim aprofitament dels mateixos. 

5.3.5 Prevenció de riscos laborals

EMAYA considera la seguretat i la salut laboral del seu personal una condició 
fonamental per assolir un entorn de treball confortable i segur, essent un objectiu 
prioritari la millora permanent de les condicions de treball.

Per aquest motiu tota la plantilla d’EMAYA respectarà en tot moment les mesures 
preventives aplicables en matèria de seguretat i salut laboral, complint escrupolo-
sament la legislació vigent.

5.3.6 Drets col·lectius

Les persones integrants d’EMAYA respectaran els drets de sindicació, associació 
i de negociació col·lectiva reconeguts internacionalment, així com les activitats 
que es duguin a terme per les organitzacions representatives dels treballadors 

i treballadores, d’acord amb les funcions i competències que tenguin legalment 
atribuïdes, amb qui es mantindrà una relació basada en el respecte mutu amb 
l’objectiu de promoure un diàleg obert, transparent i constructiu que permeti con-
solidar els objectius de pau social i estabilitat laboral.

5.3.7 Protecció de dades de caràcter personal

Totes les dades de caràcter personal seran tractades de forma especialment 
restrictiva i únicament es recolliran aquelles que siguin necessàries. La informació 
de caràcter no públic serà considerada reservada i confidencial, per la qual cosa 
s’aplicaran els mecanismes necessaris per a preservar la integritat, disponibilitat i 
confidencialitat. 

Només el personal autoritzat per les seves funcions tendrà accés a aquestes 
dades en la mesura que resulti imprescindible i d’acord a les disposicions legals 
d’aplicació.

5.3.8 Ús i protecció d’actius i recursos d’EMAYA

EMAYA posa a disposició de la plantilla els recursos necessaris per al desenvo-
lupament de la seva activitat professional i facilita els mitjans necessaris per a 
l’adequada protecció i salvaguarda dels mateixos.

Cada un dels treballadors i treballadores d’EMAYA és responsable del correcte ús 
i protecció dels actius i recursos facilitats per l’empresa. Entre aquests s’inclo-
uen la propietat intel·lectual, les instal·lacions, els equips i els recursos financers 
d’EMAYA.

Tots els equips i sistemes informàtics o de comunicació que EMAYA posa a dis-
posició dels seus integrants han de ser emprats exclusivament per al desenvolu-
pament de la seva activitat laboral.

5.3.9 Confidencialitat

Amb caràcter general totes les persones subjectes a aquest Codi hauran de 
guardar secret professional respecte a quantes dades i informacions no públi-
ques coneguin a causa del desenvolupament de la seva activitat professional, i 
minimitzaran els riscos derivats de la seva divulgació i mal ús tant interna com 
externament.



14 15

5.4 RELACIÓ AMB EMPRESES PROVEÏDORES I CONTRACTISTES

Tots els processos per a la selecció d’empreses proveïdores i contractistes es 
desenvoluparan en termes d’imparcialitat i objectivitat.

Totes les persones integrants d’EMAYA hauran d’aplicar en aquests processos 
els necessaris criteris de qualitat, oportunitats i costs, actuant sempre en defensa 
d’EMAYA. Així mateix, promouran entre les empreses proveïdores i contractistes 
el coneixement d’aquest Codi a efectes de la millor aplicació dels principis contin-
guts en ell.

5.5 RELACIÓ AMB LA COMUNITAT

5.5.1 Protecció del medi ambient

EMAYA és una empresa fortament compromesa amb la protecció i respecte al 
medi ambient i per la seva part tot el personal haurà de protegir i respectar el 
medi ambient i minimitzar els impactes mediambientals negatius, treballar amb la 
màxima eficiència energètica i respectar la preservació de la biodiversitat.

5.5.2 Compromís amb la societat

El compromís d’EMAYA amb la societat es materialitza en el desenvolupament i 
promoció d’iniciatives enfocades a millorar la qualitat de vida de les persones de 
la comunitat on opera i a l’entorn de la seva activitat. Aquest compromís es du a 
la pràctica a través d’actuacions d’acció social, col·laboracions i mecenatges que 
es canalitzaran a través d’acords i assignacions de recursos a organitzacions so-
cials, de mode coherent amb l’estratègia de la companyia. 

Aquestes actuacions en cap cas hauran de ser emprades com a actes de propa-
ganda electoral o com a mitjà per a cercar el profit i la promoció personal d’algu-
na de les persones que conformen l’empresa. 

5.5.3 Corrupció

A EMAYA entenem per corrupció l’ús de pràctiques no ètiques per a obtenir algun 
tipus de benefici. En cap cas les persones integrants d’EMAYA recurriran a pràc-
tiques contràries a l’ètica per a influir en la voluntat de persones alienes a EMAYA 
amb l’objectiu d’obtenir algun tipus de benefici per a l’empresa o per a elles 
mateixes. També s’estarà alerta per a que no es produeixin casos en els que les 

persones o organitzacions facin ús d’aquestes pràctiques en la seva relació amb 
la companyia.

5.5.4 Regals i compensacions

Totes les persones integrants d’EMAYA fora dels costums i usos socials, no 
podran realitzar, oferir ni rebre, de forma directa o indirecta, cap pagament en 
metàl·lic, en espècia o qualsevol altre benefici que, pel seu valor, les seves carac-
terístiques o les seves circumstàncies puguin alterar raonablement el desenvo-
lupament de les activitats comercials, administratives o professionals a les que 
intervenguin. 

6 SEGUIMENT I CONTROL

Les persones subjectes per aquest Codi tenen l’obligació de conèixer el seu con-
tingut i els valors sobre els que es sustenta, així com l’obligació de complir-lo.

6.1 COMITÈ DEL CODI ÈTIC I DE CONDUCTA I CANAL DE DENÚNCIES

EMAYA crearà el Comitè del Codi Ètic i de Conducta com a òrgan de gestió, con-
sulta i atenció de dubtes sobre el seu contingut, que serà gestionat pel respon-
sable d’RSC d’EMAYA. Aquest comitè estarà format pels responsables d’RSC, 
de Recursos Humans, del Departament Jurídic i del Departament de Control de 
Riscos i Auditories.

A EMAYA es valora molt positivament el que el seu personal directiu i treballadors 
i treballadores denunciïn comportaments il·lícits. Les denúncies, a més de servir 
per a descobrir possibles irregularitats, constitueixen una eina imprescindible per 
a que el Codi cobri tota la seva vigència i per a millorar contínuament la nostra 
política de prevenció i normes de qualitat. Cap treballador o treballadora ha de 
pensar que actua en interès de l’empresa quan oculta un fet o incident que vulne-
ra la llei o el Codi Ètic i de Conducta. 

El responsable del Departament de Responsabilitat Social Corporativa serà compe-
tent per a rebre informacions i denúncies relacionades amb infraccions al Codi ga-
rantint la confidencialitat de totes les persones que utilitzin el procediment establert 
per a la comunicació de denúncies que serà l’adreça electrònica rsc@emaya.es. 
Així mateix, les denúncies que es tramitin es tractaran pel Comitè del Codi Ètic i de 
Conducta mitjançant una anàlisi exhaustiva dels possibles incompliments al Codi i el 
respecte a les persones pressumptament implicades en els mateixos.
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6.2 SANCIONS DISCIPLINÀRIES

La direcció d’EMAYA exercirà les mesures legals o disciplinàries que consideri 
adequades, d’acord amb la legislació vigent, per evitar l’incompliment del present 
Codi Ètic i de Conducta i vetllarà per a que no es produeixin comportaments ina-
dequats contra aquelles persones que denunciïn la infracció del mateix. 

La decisió de sancionar, així com la determinació de la sanció procedent, corres-
pondrà a la direcció de Recursos Humans d’EMAYA, previ informe del Comitè del 
Codi Ètic i de Conducta. 

7 VIGÈNCIA

El present Codi Ètic i de Conducta entrarà en vigor el primer dia laborable del 
mes posterior a la data d’aprovació per part del Consell d’Administració d’EMAYA 
i romandrà vigent mentre el citat Consell no aprovi la seva actualització, revisió o 
derogació.

El Codi Ètic i de Conducta es revisarà i actualitzarà amb la periodicitat que també 
indiqui el Consell d’Administració. Les eventuals revisions i actualitzacions s’aten-
dran als compromisos adquirits per EMAYA en matèria de Responsabilitat Social 
Corporativa.

Aquest Codi Ètic i de Conducta es va aprovar pel Consell d’Administració 
d’EMAYA a la sessió ordinària del 18 de juliol de 2012


