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SALUTACIÓ DEL BATLE

L’any 2013 ha suposat un canvi de cicle respecte a la situ-
ació econòmica i financera de l’Ajuntament de Palma . Fent 
feina amb eficàcia, eficiència i austeritat, hem aconseguit 
posar fi a 6 anys de contracció en l’economia municipal el 
que ens permet afrontar el futur amb garanties i amb el 
convenciment que el pitjor ha quedat enrere . 

Aquest procés de canvi també s’ha manifestat a EMAYA, 
una empresa que, complint amb la consigna de no gas-
tar més del que s’ingressa i apostant d’una manera deci-
dida per l’optimització dels recursos, ha sabut posar uns 
fonaments sòlids sobre els quals construir la seva viabi-
litat futura . 

La memòria corresponent a l’exercici 2013, que tinc l’or-
gull de presentar, és la prova més clara que una gestió 
més eficient i un major control de la despesa és, sens dub-
te, sinònim de retorn directe en benefici del ciutadà . No-
més així, fent més amb menys, hem estat capaços d’apro-
var per al 2014 la primera baixada de les tarifes d’aquesta 
empresa municipal i d’incrementar les bonificacions a les 
famílies amb menys recursos . 

Aquest nou model de gestió ha permès a EMAYA, a més, 
recuperar l’equilibri perdut des de finals de la passada le-
gislatura i consolidar la seva solvència en el mercat, un 
factor determinant que permetrà a l’empresa escometre 
durant l’any vinent importants millores en les xarxes de la 
ciutat i en les seves infraestructures . 

Tot això és fruit d’una gestió responsable basada en la res-
ponsabilitat, l’eficiència i la màxima transparència que li 
és exigible l’administració i, per tant, també a cada un dels 
treballadors públics . Només així aconseguim posar en va-
lor, dia a dia, el veritable significat de la vocació de servei 
a la ciutadania .

Mateo Isern Estela
Batle de Palma
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L’any 2013, que acabam de tancar, ha marcat un punt d’in-
flexió a la trajectòria d’EMAYA . La gestió duta a terme al 
llarg de la present legislatura ha permès arribar al final 
del present exercici amb uns beneficis propers als 10 mili-
ons d’euros, els més alts en els 70 anys d’història d’aques-
ta empresa municipal .

Aquest fet no només ens situa en un extrem totalment 
oposat a l’escenari que varem trobar al juliol de 2011, quan 
EMAYA presentava un deute reconegut pròxim als 30 mi-
lions d’euros i una tresoreria en precari el que va fer im-
possible pagar les nòmines en temps i forma . Els resultats 
econòmics al tancament d’aquest 2013 posen de manifest 
que l’única opció possible per encaminar EMAYA cap a la 
seva viabilitat i, per tant, cap a la seva supervivència com 
a empresa municipal, passa per apostar necessàriament 
i sense demora per l’estalvi, la racionalització de la des-
pesa i l’eficiència en el servei que oferim al ciutadà .

No ha estat un camí fàcil, però el que hem seguit des de 
2011 ha estat l’únic dels possibles per redreçar el futur 
d’EMAYA garantint la prestació dels serveis i complint amb 
el meu compromís personal d’assegurar l’estabilitat labo-
ral . Aquest mateix camí ens ha servit, a més, per a poder 
abordar objectius molt més ambiciosos de cara al futur .

L’eficiència, més enllà d’una obligació en el full de ruta de 
qualsevol gestor públic, és en aquests temps de dificultats 
l’única opció viable a l’hora dur a terme el nostre model de 
gestió marcat pel rigor pressupostari i les escasses facili-
tats per accedir al crèdit bancari .

Només així hem aconseguit recuperar la solvència i dis-
senyar, amb recursos propis, un ambiciós pla d’actuaci-
ons a desenvolupar dins 2014 que permetrà destinar 15,5 
milions a començar a atendre l’històric dèficit d’inversions 
que acusen les xarxes de Palma, les instal·lacions de l’em-
presa i la nostra flota de vehicles . També farà possible un 
altre fet sense precedents en la història de la companyia: 
baixar les tarifes als ciutadans i incrementar les bonifica-
cions a totes aquelles persones més vulnerables a la crisi .

A EMAYA estam al costat de les persones . Complim amb 
la nostra responsabilitat amb el futur de l’empresa i de la 
seva plantilla . També amb el benestar de la ciutadania i 
amb la imatge de Palma conscients de la nostra condició 
de destinació turística de referència i l’estreta relació que 
això té amb la cura de l’entorn .

És per això que hem reforçat el nostre compromís amb 
la conscienciació ambiental, ampliant la presència a les 

escoles a través del programa “EMAYA a l’Escola”, a la 
vegada que hem orientat una part important dels nos-
tres esforços a explorar noves fórmules que afavoreixin 
el desenvolupament de cultius energètics, fomentin el re-
ciclatge i donin un impuls a l’aprofitament energètic dels 
residus amb l’ànim d’apostar per un model d’eficiència 
energètica basat en un aprofitament intel·ligent dels re-
cursos i en l’ús de les fonts renovables .

No voldria acabar sense abans tenir unes paraules de re-
cord i agraïment per a totes aquelles persones que, per 
causa de jubilació o invalidesa, varen deixar EMAYA al llarg 
de 2013 . Vull, així mateix, transmetre un afectuós missat-
ge als familiars d’aquells empleats que ja no es troben 
entre nosaltres . La seva empremta a EMAYA és el reflex 
d’una feina ben feta, sempre al servei de la ciutadania .

Andreu Garau
President d’EMAYA

SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
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RESPONSABILITAT SOCIAL 
CORPOR ATIVA

Al llarg d’aquest any 2013, entre tots els que formam 
EMAYA hem donat passos ferms per a assolir els objectius 
marcats en la política de Responsabilitat Social Corpora-
tiva d’EMAYA . Hem procurat aplicar tots aquells mecanis-
mes tant tangibles com intangibles, que contribuïssin a 
millorar la imatge d’EMAYA tant a nivell intern com extern .

L’estratègia de Responsabilitat Social Corporativa està 
fonamentada en la millora de les relacions amb tots els 
nostres grups d’interès i en intentar donar resposta a les 
seves demandes . Dos dels compromisos adquirits més 
destacables de l’any 2013 han estat, sens dubte, l’adhesió 
d’EMAYA al Pacte Mundial i la presentació de la primera 
Carta de Serveis en la història de l’empresa .

EMAYA a l’Escola

EMAYA a l’Escola és un projecte dirigit als centres esco-
lars de Palma que va iniciar-se durant el curs 2011/2012 . 
El programa ofereix dues activitats principals: ‘EMAYA i el 
cicle de l’aigua a la ciutat’ i ‘Respectes els colors? Els resi-
dus i el reciclatge?’ . Es tracta de sessions informatives, 
participatives i de conscienciació per als estudiants d’edu-
cació primària i secundària, relacionades amb les activi-
tats principals d’EMAYA: el cicle integral de l’aigua a la ciu-
tat i els residus i el reciclatge .

A partir de gener de 2013, vàrem incorporar a les sessi-
ons uns vídeos educatius per a reforçar la importància de la 
correcta separació de residus i del cicle integral de l’aigua a 
la ciutat . Mitjançant aquests vídeos, pretenem conscienciar 
i educar els nins i nines d’una forma més amena i didàctica .

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

La participació en el programa EMAYA a l’Escola va augmen-
tar significativament en el curs 2012-13 respecte de l’ante-
rior, com es pot observar en el següent quadre comparatiu .

Curs 2011-12 Curs 2012-13

Número de centres 17 48

Número d’alumnes 3.737 6.154

Durant el curs 2012-2013 també vàrem iniciar l’activitat, 
El camió del reciclatge . Oferim l’oportunitat que els propis 
nins i nines puguin dur de casa o de l’escola residus poc 
convencionals per a dipositar-los al camió que es despla-
ça als centres . Les fraccions que recull el camió són: bom-
betes, roba, juguetes, piles, petits electrodomèstics, mate-
rial informàtic, CDs-DVDs .

Per al curs 2013-2014, es continuen oferint aquestes ac-
tivitats i, a més, hem incorporat una de nova: Joanet Re-
cicles, per a tractar els temes de neteja i reciclatge amb 
els infants d’educació infantil i de primer cicle de primà-
ria . En Joanet Recicles és un personatge que, fent ús de la 
imaginació, de la música, de l’expressió corporal, del joc 
i de l’entreteniment, pretén fomentar en els nins i nines 
un sentiment cívic i de solidaritat mediambiental envers 
la seva ciutat i el seu entorn . Es tracta d’una activitat dinà-
mica en la qual, mitjançant balls i cançons, en Joanet Re-
cicles parla de la conveniència i necessitat de reduir, reu-
tilitzar i reciclar animant als més joves a complir amb la 
separació dels residus per colors, tant a casa seva, com al 
carrer i a l’escola . El Camió del Reciclatge

En Joanet Recicles
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Campanyes de conscienciació i 
de reciclatge de residus

Campanya Pere Garau

L’associació de veïns de Pere Garau ha promogut una cam-
panya de conscienciació contra el renou, la brutor i les 
conductes incíviques al seu barri . EMAYA ha col·laborat en 
aquesta campanya creant-ne la imatge i aportant cartells i 
fullets informatius per a repartir entre els veïnats .

Cartells Platja de Palma

L’any 2012, EMAYA va iniciar a la Platja de Palma una cam-
panya de conscienciació ciutadana, especialment de l’or-
denança municipal de neteja, que prohibeix tirar llosques, 
dur cans a lloure, fer botellón o tirar vidres a la platja .

Aquest estiu s’han col·locat 29 nous cartells de conscien-
ciació ciutadana a diferents punts de l’enllumenat públic 
del passeig de la Platja de Palma que adverteixen en cinc 
idiomes sobre el compliment de l’ordenança .

Campanyes per al foment del reciclatge

EMAYA, en col·laboració amb Ecoembes i Ecovidrio, empre-
ses nacionals sense ànim de lucre que tenen com a finalitat 
fomentar i divulgar els valors del reciclatge, va fer durant 
2013 campanyes de conscienciació ciutadana sobre el fo-
ment del reciclatge i amb l’objectiu d’aconseguir una ciutat 
més amable i compromesa amb el medi ambient .

Es va fer una campanya per a televisió i també una cam-
panya als autobusos de Palma en col·laboració amb l’EMT .

Campanya de Recollida Arbres de Nadal
 
Amb l’objectiu d’evitar que els arbres naturals que du-
rant les festes de Nadal s’utilitzen per decorar els domi-
cilis acabin als contenidors de residus, EMAYA va realitzar 
una campanya per facilitar que els ciutadans dipos itassin 
a Son Pacs els arbres naturals per a la seva recuperació .

Posteriorment, els arbres recollits en bon estat es van re-
plantar, evitant-ne així la destrucció i contribuint a la refo-
restació i a la millora del medi ambient .

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

B O T I G A

PERE GARAU
El barri que tu vols

NOSI

AV de Pere Garau
AV Sant Pío X La Paloma
AV Son Coc 
AV Garau - Columnas Temps D’oci

Organitza:
Col·laboren:

1.500€
MULTA  / GELDSTRAFE / AMENDE / FINE

NO A LA PLATJA
NO EN LA PLAYA

PAS SUR LA PLAGE
NICHT AM STRAND
NOT ON THE BEACH

ONLY

Campanya Pere Garau Cartells Platja de Palma

Publicitat EMT

Espot TV
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Pacte Mundial

Un dels compromisos adquirits més destacables de l’any 
2013 ha estat l’adhesió d’EMAYA al Pacte Mundial . L’Orga-
nització de Nacions Unides va comunicar a EMAYA l’accep-
tació de la sol·licitud amb la finalitat d’adherir-se al Pacte 
Mundial de Nacions (Global Compact), una iniciativa inter-
nacional que promou implementar 10 principis universal-
ment acceptats en les àrees de Drets Humans, Normativa 
Laboral, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció a les ac-
tivitats i estratègies de negoci de les empreses .

La sol·licitud d’inclusió, i la seva acceptació per part de 
l’ONU, s’emmarquen dins del full de ruta de bones pràcti-
ques en l’àmbit de gestió implementades a EMAYA, d’acord 
amb el model de màxima transparència, confiança i res-
ponsabilitat . En aquest sentit, l’adhesió dóna continuïtat a 
les mesures aplicades gràcies a aquest model de gestió 
que ha permès reforçar el seu compromís amb la ciutada-
nia, la plantilla i el respecte pel medi ambient .
 
Amb la seva incorporació a la xarxa espanyola del Pacte 
Mundial de l’ONU, EMAYA se suma a les més de 10 .000 enti-
tats de més de 130 països que han assumit el compromís de 
desenvolupar, implantar i divulgar polítiques de gestió i pràc-
tiques de sostenibilitat corporativa i reforçar les actuals . 

EMAYA, amb la signatura voluntària d’aquesta iniciativa, 
assumeix, a més, el compromís de publicar anualment un 
informe de progrés amb les accions dutes a terme sobre 
la implementació dels compromisos del Pacte Mundial i el 
suport a aquest i als seus principis .

Opticaigua 2013

Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, promogut per l’ONU, 
EMAYA organitza des de 2008 el concurs fotogràfic Opti-
caigua . 

Els objectius d’Opticaigua són:

 - Conscienciar als ciutadans i ciutadanes de Palma sobre 
la importància de l’aigua com a recurs natural i en l’àm-
bit de la cooperació .

 - Promoure la reflexió sobre la importància del recurs, 
afavorint pautes d’estalvi d’aigua .

 - Fomentar la participació dels ciutadans i ciutadanes de 
Palma en el Dia Mundial de l’Aigua . 

 - Donar a conèixer tot el treball que realitza EMAYA refe-
rent a la qualitat de l’aigua, potenciant la imatge d’EMAYA 
com a empresa mediambiental i socialment compro-
mesa .

Per a l’edició d’aquest any, el lema era ‘Cooperació en l’es-
fera de l’aigua’ . Per tant, les fotografies presentades a con-
curs havien d’estar relacionades amb aquesta temàtica . 
Es van presentar a concurs 80 fotografies i es van lliurar 
tres premis, un primer premi i dos finalistes .

A més, com a novetat d’aquesta edició, les fotografies gua-
nyadores y una selecció de les 20 millors es van exposar 
al pati del Casal Solleric entre el 24 de maig i el 14 de juny .

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

* Lema de la Unesco per al Dia Mundial de l’Aigua 2013. Consultau les bases a www.opticaigua.com

cooperació en l’esfera de l’aigua 
*

VI CONCURS DE FOTOGRAFIA

del 22 de març al 22 d’abril

Col·laboren: Organitza:
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Carta de Serveis

Una altra de les fites importants aconseguides en matèria 
d’RSC durant l’any 2013 ha estat l’elaboració i publicació 
de la primera Carta de Serveis d’EMAYA . Aquesta Carta de 
Serveis és una aposta decidida per una gestió transparent, 
propera al ciutadà i enfocada a la recerca d’uns millors ín-
dexs de qualitat en la prestació dels serveis en base a cri-
teris de sostenibilitat i compromís amb el medi ambient .

La Carta de Serveis d’EMAYA, que es pot consultar al nos-
tre web tant en castellà com en català, ofereix als dife-
rents grups d’interès la possibilitat de conèixer d’una ma-
nera fàcil i còmoda els principals serveis i recursos de 
l’empresa així com els objectius perseguits en el desenvo-
lupament de la seva activitat en relació al cicle integral de 
l’aigua, la recollida de residus i la neteja viària .

El compromís d’EMAYA amb valors com el desenvolupa-
ment sostenible i el foment de les bones pràctiques ambi-
entals queda reflectit, també, en aquesta Carta de Serveis, 
on es dóna compte de les accions de conscienciació desen-
volupades a través de campanyes de sensibilització ciuta-
dana i d’educació mediambiental a les escoles de Palma .

Visites guiades a les nostres instal·lacions

Visites per al públic en general (centres educatius, asso-
ciacions)

Durant 2013 hem continuat organitzant visites guiades 
a les nostres instal·lacions per tal de donar a conèixer a 
grans i a petits el cicle integral de l’aigua, el seu procés de 
captació i tractament, així com la depuració de les aigües 
residuals i els usos de la regeneració de l’aigua .

Dades de participació

Nre.. visites Participants

Planta Depuradora d’Aigües Residuals de Palma 27 691

Planta potabilitzadora de Son Tugores i fonts naturals 24 485

Embassaments i planta potabilitzadora de Lloseta 1 30

52 1.026

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Visites per als treballadors

L’any passat es van posar en marxa un seguit de visites 
guiades a les nostres instal·lacions per als treballadors 
d’EMAYA i els seus familiars . Es van visitar els embas-
saments i l’ETAP de Lloseta, la Planta de Son Tugores, la 
Font de la Vila i el Laboratori Químic . 
 
Aquest any 2013 hem realitzat una visita per a treballadors 
a l’EDAR1 amb l’objectiu de veure la cogeneració d’energia 
produïda amb el biogàs i fer un recorregut per tota la planta . 

visita per a treballadors a l’EDAR1
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Patrona aigües i medi ambient

Com ja és habitual, coincidint amb els dies de la Patrona 
d’Aigües i del Patró de Medi Ambient, EMAYA realitza l’ac-
te de reconeixement als treballadors que han complert 25 
anys a l’empresa i als que han causat baixa per jubilació 
o invalidesa .

En cadascun dels actes (Aigües i Medi Ambient), que es 
van celebrar a les instal·lacions de Joan Maragall, la direc-
ció de l’empresa va agrair i va posar en valor la tasca rea-
litzada durant tant de temps per part dels treballadors, a 
qui se’ls va lliurar un present .

Projectes Solidaris

Recollida de taps de plàstic (Fundació Nadia Nerea)

Durant 2013 hem continuat amb la iniciativa de recollida 
de taps de plàstic en benefici de l’Associació Nadia Nerea . 
En les capses situades a les diferents seus d’EMAYA s’han 
recollit més de 700 quilos de taps aportats per els treba-
lladors i treballadores .

Els taps de plàstic recollits serveixen per ajudar a finançar 
el tractament de na Nadia Nerea, una nina que té una ma-
laltia degenerativa d’àmbit genètic, i també per donar su-
port a altres nins amb problemes greus de salut .

Recollida de mòbils (Fundame)

Aquest any es va iniciar una campanya de col·laboració 
amb la Fundació Atròfia Muscular Espinal . FUNDAME és 
una entitat sense ànim de lucre l’objectiu de la qual és fo-
mentar la investigació de l’atròfia muscular espinal . La 
campanya consisteix en què els treballadors d’EMAYA po-
den dipositar telèfons mòbils usats que ja no necessitin a 

les capses situades a cadascuna de les seus . Els telèfons 
reunits es lliuren a FUNDAME, que els utilitzarà per a obte-
nir finançament per a les seves investigacions .

Al mes de setembre vam lliurar a FUNDAME 53 telèfons re-
collits a les diferents seus i 140 aportats pel Departament 
de Tecnologies de la Informació i Comunicacions d’EMAYA .

Col·laboració amb Mallorca Sense Fam

EMAYA va col·laborar amb la difusió i la cartellera de la II 
Trobada cultural i solidària de Mallorca Sense Fam que es 
va realitzar al parc de Sa Feixina de Palma .

Curs d’inserció laboral a joves en risc d’exclusió social 
(Càritas i La Sapiència)

Per a la realització d’un curs d’inserció laboral per a joves 
en risc d’exclusió social, EMAYA va col·laborar amb Càritas 
i La Sapiència amb la cessió de les instal·lacions de l’antic 
Centre Natura situat a l’EDAR II per a la realització de les 
classes teòriques i pràctiques de jardineria i arboricultura . 

El curs, que té continuïtat dins l’any 2014, s’emmarca dins 
l’estratègia d’emprenedors i ocupació juvenil del Progra-
ma operatiu de lluita contra la discriminació, cofinançat 
pel Fons Social Europeu i està dirigit fonamentalment a 
joves entre 16 i 25 anys . L’objectiu és afavorir la incorpo-
ració d’aquests joves tant en el seu entorn familiar com 
professional orientant-los cap a la integració efecti-va al 
mercat laboral .

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Contribució al Voluntariat

Neteja de residus marins a la Platja de Palma

Sota el lema “Neteja de la Platja de Palma”, Palma Aqua-
rium en col·laboració amb EMAYA va organitzar una jorna-
da de neteja de residus a la Platja de Palma que va congre-
gar a més de 60 voluntaris . EMAYA va aportar bosses de 
fems i guants als voluntaris per a recollir els residus que 
es trobaven a la vorera del mar .

Prèviament a la neteja de la platja, un representant d’Oce-
an Conservancy va explicar als voluntaris la importància 
de mantenir net el mar de residus i els efectes negatius que 
tenen aquests per a l’ecosistema marí i el mitjà natural .

Jornada de neteja de residus a la Platja de Palma
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Col·laboració amb l’Agrupació de Voluntaris de 
Protecció Civil de l’Ajuntament de Palma

Aquest any s’ha signat també un acord de col·laboració 
amb l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de l’Ajun-
tament de Palma . Per mitjà d’aquest conveni, EMAYA es 
compromet a fer una aportació anual de material per a 
l’Agrupació de Voluntaris . L’acord també estableix la pos-
sibilitat de que un número de treballadors d’EMAYA pugui 
formar part del grup de voluntaris .

Formació dels voluntaris mediambientals al 
barri de Son Gotleu

L’equip municipal de mediació social intercultural de la 
barriada de Son Gotleu, en col·laboració amb els controla-
dors mediambientals i el departament de Responsabilitat 
Social Corporativa (RSC) d’EMAYA, va posar en funciona-
ment un programa dirigit a potenciar la formació dels ve-
ïns de la barriada en matèries com neteja, reciclatge i cura 
de l’entorn mediambiental . 

Amb aquest motiu, els controladors mediambientals 
d’EMAYA van impartir unes sessions de formació amb les 
persones que formen el grup de voluntaris mediambien-
tals del barri . La formació es va complementar amb una 
visita al centre pilot de recollida selectiva al Polígon de 
Son Castelló .

Dia Mundial del Medi Ambient - Dia del Llibre

EMAYA va participar activament en la celebració del Dia 
Mundial del Medi Ambient, amb l’objectiu de donar a conèi-
xer a la ciutadania els projectes que s’estan realitzant en 
el marc de l’eficiència i la sostenibilitat . 

Es van realitzar unes jornades a la Plaça d’Espanya on 
EMAYA va mostrar, en uns panells, les actuacions realitza-
des en matèria de sostenibilitat i eficiència energètica així 
com els futurs projectes en matèria d’eficiència energèti-
ca i energies renovables .

Dins el marc de col·laboració amb les escoles de Son Got-
leu, EMAYA també va participar en el Mercadet de llibres 
de Son Gotleu, organitzat el dia de Sant Jordi, amb la ubi-
cació d’una paradeta informativa i el lliurament de mate-
rials didàctics i informatius sobre reciclatge i aigua (fulle-
tons, contes, pòsters i camisetes) .

II Diada de Donació de Sang

Degut a la bona acollida que va tenir l’any passat, aquest 
2013 s’ha realitzat la Segona Diada de Donació de Sang a 
EMAYA, organitzada en col·laboració amb el Banc de Sang 
i Teixits de les Illes Balears . 

Es va habilitar un punt d’extracció (bus-mòbil) a Son Pacs 
on els treballadors i treballadores podien accedir per a re-
alitzar la seva donació .

La campanya de donació de sang va concloure amb 26 
participacions i 20 donacions .

VII Concurs Infantil de Dibuixos Nadalencs

El Concurs Infantil de Dibuixos Nadalencs s’organitza amb 
l’objectiu potenciar la participació dels fills i les filles del 
personal d’EMAYA en les accions de l’entitat, a fi de que 
coneguin la seva activitat i puguin apropar-se a la feina 
que realitzen els seus pares . Així mateix, el concurs és 
també un instrument que aporta valor en les relacions en-
tre els treballadors i treballadores d’EMAYA, ja que propi-
cia un espai diferent de relació personal .

Com a novetat d’aquest any, s’ha ampliat la participació als 
nins i nines d’11 i 12 anys .

En aquesta edició, que ja és la setena, hi han participat 29 
nins i nines . A principis del mes de gener es va realitzar 
l’acte de lliurament de premis, en el que es dóna un detall 
a tots els participants i es comparteix un refrigeri entre 
pares i nins . A més, tots els dibuixos participants s’han ex-
posat a la recepció de la seu de Joan Maragall .

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Participants del concurs de dibuixos
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IV Campanya de Recollida d’Aliments

La solidaritat és un dels punts claus en un context socioeco-
nòmic com l’actual, de crisi econòmica . Resulta necessari 
fer esforços per tal de minvar les diferències econòmiques 
i socials i afavorir aquells sectors amb menys recursos .

Per això, a EMAYA vam engegar la quarta edició d’aques-
ta campanya interna de col·laboració, que consisteix en 
la donació per part dels treballadors i treballadores d’ali-
ments per a organitzacions d’ajuda a persones sense re-
cursos de la nostra ciutat . 

La recollida dels aliments es va organitzar a cadascun dels 
centres de treball d’EMAYA . Els treballadors podien col·la-
borar aportant aliments de casa seva, no peribles i en les 
condicions idònies . Enguany, gràcies a la iniciativa Pane-
ra Solidària del comitè d’empresa de la secció d’Aigües els 
treballadors podien donar també un lot d’aliments en subs-
titució de rebre la panera de nadal .

Un cop feta la recollida, es va realitzar la donació dels ali-
ments a la Fundació Patronat Obrer . Es van recollir 250 
quilos i 23 paneres solidàries . Eroski també va col·labo-
rar amb la campanya d’ajuda a col·lectius necessitats amb 
300 kg d’aliments no peribles .

Ajuda Social

A més de la donació que es realitza a través de la Campa-
nya de Recollida d’Aliments, i en la línia d’ajudar a col·lectius 
socialment marginats i econòmicament degradats, EMAYA, 
en col·laboració amb EROSKI, va lliurar aliments i produc-
tes de primera necessitat a diferents entitats d’ajuda social .

S’han dedicat un total de 8 .000 euros procedents de la 
partida que en anys anteriors es destinava al sopar de Na-
dal dels empleats a productes d’alimentació que han es-
tat donats al Convent de Caputxins, la residència d’avis de 
les Germanetes dels Pobres, la Fundació Social La Sapi-
ència, el refugi de d’exclosos socials de Can Gazà i a l’as-
sociació Es Refugi .

Convenis de Col·laboració

Conveni de col·laboració entre EMAYA i Càritas Mallorca 
pel qual EMAYA facilita a Càritas espais públics en dife-
rents carrers i vies de Palma perquè aquesta entitat benè-
fica pugui col·locar els contenidors de roba usada i calçat 
als voltants de parròquies o centres educatius . 

Acord d’adhesió d’EMAYA a la plataforma  dondelotiro.com, 
un portal web a través del qual tots els ciutadans i admi-
nistracions públiques poden accedir a tota la informació ge-
nerada a la seva ciutat o municipi sobre la gestió dels resi-
dus domèstics, tant pel que fa referència a la gestió correcta 
dels residus, prevenció i reutilització dels mateixos o recer-
ca del lloc més proper on dipositar els residus domèstics .

Conveni entre EMAYA i la fundació ASIMA mitjançant el 
qual les famílies dels treballadors d’EMAYA gaudeixen 
d’avantatges especials a l’Escoleta ASIMA, el primer cen-
tre educatiu infantil laboral d’Espanya .

Conveni de col·laboració entre EMAYA i la Fundació Deixalles 
pel qual l’Ajuntament de Palma facilita a Deixalles diferents 
espais públics a carrers i vies de Palma perquè aquesta enti-
tat d’inserció sociolaboral pugui col•locar fins a trenta conte-
nidors per a la recollida de roba i calçat .

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Donació d’aliments a la Fundació Patronat Obrer
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Participació amb associacions i organismes

EMAYA mitjançant la seva participació amb associacions 
i organismes, pretén compartir la seva experiència i no-
drir-se de les millors pràctiques existents en el seu sector . 

Les associacions a les que pertanyem són les que es rela-
cionen a continuació .

 - Asociación Nacional de Empresas Públicas del Medio 
Ambiente (ANEPMA) .

 - Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Sa-
neamiento (AEAS) .

 - Plataforma Tecnológica Española del Agua (PTEA)
 - Clúster d’Innovació Tecnològica en Turisme de les Illes 

Balears (Balears .t) .
 - Asociación de Empresarios Suministradores de Agua 

de Baleares (ASAIB) .

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Comunicació i Disseny

Durant 2013 també es van assumir internament les tasques 
relacionades amb comunicacions internes i externes de 
l’empresa així com el suport en aspectes d’imatge corpora-
tiva a tots els departaments i serveis que configuren EMAYA .

Les principals tasques desenvolupades en aquest àmbit 
van ser:

 - Campanyes de conscienciació .
 - Pla de comunicació de projectes europeus .
 - Comunicats interns .
 - Retolacions .
 - Presentacions corporatives .
 - Dossiers .
 - Formularis .
 - Ampliació del manual de normes gràfiques d’identifi-

cació visual .

Vídeo de les obres de clavegueram Fons de Cohesió - FEDER

ZONA ACTUACIÓ RECOLLIDA CENTRE

ZONA INFLUÈNCIA PNEUMÀTICA

Recollida Soterrada

Carretó elèctric

Presentació ‘Recollida Centre’

AVINGUDES SINDICAT SON TUGORES PASSEIG DEL BORN SANT MIQUEL SA FAXINA SANT MAGÍ COLOM PLAÇA WEYLER
LA RAMBLA

PLATJA DE PALMA SÍQUIA DE LA VILA

Under your feet

Min pelist volorestis volum eriorro 
beation secersperi nihictur, imusda 
que omnis repeles di omnis molupit 
esto inctorro totatem reic to bere-
mque nulluptae natur aute poraes 
arciet apellorepudi

doluptatio volessenihil in rem nu-
llorrum que voluptatiam volorrorem 
ant fuga. At quas re molumquia-
tem earumen deligen iaturia dolup-
tiatem quae pliqui consenti bero 
consed eveliquisti sitis aut 

odi quatio vollora tquodit alitatiunt 
eaqui cor aspersp iderspis atiore nis 
ut quatem ella nihil id magniet qui 
il magnitatur, sus.
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Bajo tus pies

En el subsuelo de Palma hay 68 
km de galerías, acequias y acue-
ductos y 2.600 km de tuberías 
para conducir a tu hogar el agua 
que necesitas o recoger las aguas 
residuales y de lluvia.
 
Te mostramos una selección de al-
gunas de las secciones de las prin-
cipales galerías y acueductos de la 
ciudad. Las galerías de mayor di-
mensión tienen una altura que per-
mite caminar erguido por su interior.
 
Los orígenes de los acueductos 
más antiguos, como la Síquia de 
la Vila, datan de la época islámica. 
Fueron construidos para abastecer 
de agua a la ciudad y sus campos 
de cultivo.

Sota els teus peus

En el subsòl de Palma hi ha 68 km 
de galeries, síquies i aqüeductes 
i 2.600 km de canonades per 
conduir a la teva llar l’aigua que 
necessites o recollir les aigües 
residuals i de pluja. 

Et mostram una selecció d’algunes 
de les seccions de les principals 
galeries i aqüeductes de la ciutat. 
Les galeries més grans tenen una 
alçària que permet caminar dret 
pel seu interior. 

Els orígens dels aqüeductes més 
antics, com la Síquia de la Vila, 
daten de l’època islàmica. Van ser 
construïts per proveir d’aigua la 
ciutat i els seus camps de conreu. 

Una manera de
fer Europa

Una manera de
fer Europa

Una manera de
fer Europa

Lona tancament obres
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PERSONAL

A finals de l’exercici 2013, a 31 de desembre, la plantilla to-
tal de l’empresa era de 1 .293 treballadors, distribuïda per 
tipus de contracte com mostra el quadre següent:

Situació plantilla a dia 31.12.2013

Fixos /
Indefinits

Jubilats 
Parcials Contracte Total

Aigües 383 31 48 462

Medi Ambient 736 41 54 831

Total 1.119 72 102 1.293

La plantilla mitjana anual durant l’any 2013 va ser de 
1 .312,11 treballadors (467,43 a l’activitat d’Aigües i 844,68 
a l’activitat de Medi Ambient) . L’evolució d’aquests valors 
des de l’any 2008 es pot observar en el quadre que es pre-
senta a continuació:

Evolució plantilla - Mitjana anual
 
Any Aigües Medi Ambient Total

2008 475,87 968,96 1.444,83

2009 494,02 1.003,12 1.498,04

2010 488,95 967,12 1.456,06

2011 476,60 919,76 1.396,36

2012 473,08 899,13 1.372,20

2013 467,43 844,68 1.312,11

L’edat mitjana de la plantilla a 31 de desembre del 2013 
era de 44,86 anys, amb una antiguitat mitjana a l’empresa 
de 15,33 anys .

Mitjana d’edat i antiguitat a dia 31.12.2013

Edat Antiguitat 

Aigües 43,77 15,34

Medi Ambient 45,47 15,32

Mitjana 44,86 15,33

Evolució de l’edat mitjana de la plantilla d’EMAYA

Plantilla

Resum de la contractació realitzada durant l’exercici 2013:

Contractació 2013
  

Reincorporacions /
 Canvi Conveni

Noves
Incorporacions Total

Aigües 15 5 20

Medi Ambient 4 2 6

Total 19 7 26

Els 19 contractes de la columna ‘reincorporacions/canvi de 
conveni’ corresponen a mobilitat de treballadors de conve-
ni col·lectiu, amb les mateixes condicions laborals .

Quadre resum del nombre de finalitzacions de contracte 
laboral i detall per causes :

Finalització de contracte 2013
 

Fixos / Indefinits Temporals Total

Aigües 16 18 34

Medi Ambient 26 28 54

Total 42 46 88

Causes de finalització de contractes fixos/indefinits 2013
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Des de la implantació de la jubilació parcial en els convenis 
col·lectius de l’empresa, s’han acollit a aquest sistema, fins a 
l’any 2013, un total de 221 treballadors (2 durant l’any 2013) . 

Evolució de la plantilla per sexe

Aigües 2009 2010 2011 2012 2013

Homes 429 420 412 414 402

Dones 68 63 61 62 60

Total 497 483 473 476 462

     
Medi Ambient 2009 2010 2011 2012 2013

Homes 834 825 818 785 744

Dones 97 102 101 94 87

Total 931 927 919 879 831

EMAYA 2009 2010 2011 2012 2013

Homes 1.263 1.245 1.230 1.199 1.146

Dones 165 165 162 156 147

Total 1.428 1.410 1.392 1.355 1.293

RECURSOS HUMANS

FORMACIÓ I  DESENVOLUPAMENT

Per a l’elaboració del Pla de Formació 2013 es van realit-
zar les següents actuacions:

 - Enviament i recollida d’un qüestionari de detecció de 
necessitats que va confirmar i va prioritzar les neces-
sitats recollides en anys anteriors a tots els responsa-
bles de departament o àrea, i que ens va permetre pro-
gramar i desenvolupar les accions formatives de l’any . 

 - Revisió del pla per al 2012 basat en la recopilació, anà-
lisi i estudi de les necessitats formatives no cobertes 
durant aquest any manifestades directament pels res-
ponsables de les diferents àrees .

Les accions formatives realitzades en 2013 es van agru-
par en 4 eixos estratègics: 

1. Formació en salut laboral i PRL. Consolidat com un 
dels eixos estratègics més importants en la gestió dels 
RRHH, la formació en seguretat i prevenció es desenvo-
lupa tant pel servei propi de Prevenció de Riscos Labo-
rals com per entitats acreditades . 

2. Formació específica en el lloc de treball. Encaminada 
a desenvolupar habilitats per al lloc de treball i aconse-
guir així un millor acompliment i un augment en la mo-
tivació del treballador . 

3. Ofimàtica i cursos relacionats amb les noves tecnologi-
es. Amb l’objectiu de millorar en la utilització de les eines 
informàtiques així com d’adequar-se als nous sistemes . 

4. Formació en competències. Amb l’objectiu de propor-
cionar els instruments i eines necessàries per a l’ad-
quisició d’habilitats procedimentals, destreses, conei-
xements i actituds que faran que l’acompliment del 
treball sigui més eficaç i eficient .

Dades tècniques per a la formació bonificada

A EMAYA, sempre que és possible, el desenvolupament de 
la formació està subjecte al compliment de la normativa 
establerta al RD 395/2007 de 23 de març de 2007 que re-
gula el Subsistema de Formació Professional Contínua .

Les dades tècniques de formació bonificada per a impartir 
formació en el 2013 són les següents:

Dades generals

Plantilla mitjana 2012 1.379 treballadors

Crèdit màxim bonificable 162.513,80 €

Requisits Exigit (%)  Complit (%)

Col·lectius prioritaris 59,25   83,54
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Dades generals. Evolució de l’activitat formativa.

Durant tot l’any 2013 es van organitzar 104 grups forma-
tius, integrats per un total de 1 .077 participants . Així, en 
l’últim any s’ha experimentat un augment en el nombre 
d’hores de formació (3 .888), que suposa un increment del 
25% respecte a la mateixa xifra en el 2012 (3 .112) .

Evolució del nombre de participants

Evolució del nombre de grups

Evolució del nombre d’hores

 

Hores de formació. Distribució anual

2013 0 63 99 101 322 201 331 580 878 168 223 922

2012 0 14 68 138 198 129 129 160 216 462 493 1.105

2011 0 0 0 0 13 0 0 0 0 45 245 65

Quant a l’avaluació dels resultats, un 93,62% dels parti-
cipants està satisfet o molt satisfet amb la qualitat de les 
accions formatives . La satisfacció general és de 3,6 sobre 
una puntuació màxima de 4,0 .

Avaluació dels resultats

 Activitats formatives destacades

L’any 2013 va destacar en matèria formativa per la posada 
en marxa d’accions de gran envergadura entre les quals 
es troben: 

Taller de treball en equip i motivació per a tots els 
treballadors de l’àrea de medi ambient. 
Aquesta formació tenia com a objectiu principal l’adquisi-
ció de competències com el treball en equip i la motivació 
personal i professional de l’operari .
 
En aquest taller van participar més de 600 treballadors, i 
es va realitzar durant 5 mesos . Està previst continuar amb 
el taller durant 2014 per a la resta de treballadors de Medi 
Ambient .

Atmosferes explosives (ATEX).
Es van formar més de 100 treballadors distribuïts en 5 
grups dels departaments de manteniment, depuradores, 
explotació, xarxes i laboratori . Aquesta formació es va re-
alitzar sobre la base del RD 681/2003, de 12 de juny, sobre 
la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors ex-
posats als riscos derivats d’atmosferes explosives en el 
lloc de treball .

RECURSOS HUMANS
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Certificat d’aptitud professional de conductors.
Com cada any, es va realitzar el programa de formació exi-
git per normativa i que respon a la necessitat d’acreditar 
els conductors de vehicles destinats al transport de mer-
caderies . Aquests programes compleixen amb l’obligació 
que té l’empresa de formar els conductors de vehicles que 
realitzin entre les seves funcions les labors de conducció i 
en conseqüència, contribueixen també a millorar la quali-
ficació necessària per conduir de manera segura i eficient . 
En total, més de 30 conductors van ser formats .

 

Acreditació de manipulador de productes fitosanitaris 
de nivell bàsic, expedida per la Conselleria d’Agricultu-
ra, Medi Ambient i Territori . Onze empleats disposen del 
carnet en vigor necessari per desenvolupar el seu treball . 
Aquesta formació només podia ser impartida per alguna 
de les entitats acreditades pel Govern .

Acreditació de manipulador de plaguicides d’ús ambiental 
en la indústria alimentària (biocides).
Es tracta d’una formació avaluada i certificada per la Con-
selleria de Salut, Família i Benestar Social en la seva Direc-
ció General de Salut Pública i Consum . Es va impartir a 21 
treballadors i va permetre que aquests operaris disposin 
del carnet necessari per al seu treball .

Pla d’emergències.
També és destacable el programa de formació contínua per 
al pla d’emergències mitjançant accions de refresc d’Equips 
de Primera Intervenció (EPI), Operadors de consola, Caps 
d’Emergència i Caps d’Intervenció, i finalment la realització 
dels Simulacres en tots els edificis .
 

Cal destacar els 90 treballadors formats en prevenció en l’ús 
del clor i primers auxilis dels col·lectius de Depuració, Explo-
tació i Manteniment . Aquesta activitat va ser impartida per un 
Servei de Prevenció extern acreditat que va col·laborar amb 
EMAYA en el disseny d’una actuació de caràcter eminentment 
pràctic, on els participants van realitzar intervencions simu-
lades en situacions de risc o accident amb productes habitu-
alment utilitzats en algunes àrees de treball .
 

Finalment, en l’objectiu de consolidar un altre tipus d’ac-
cions, més transversals i de caràcter obert, s’emmarca el 
programa de formació online en les principals aplicaci-
ons d’ofimàtica . Aquest programa ja va obtenir molt bons 
resultats en 2012, i durant 2013 es van realitzar dues con-
vocatòries a les quals van accedir 68 treballadors amb un 
100% de participants finalitzats .

Conclusions

La FTFE, en el RD 395/2007 i la Resolució de 29 de juny 
de 2012, estableix que en 2013 tenen prioritat per accedir 
a la formació els següents treballadors ocupats: treballa-
dors homes majors de 45 anys, dones, afectats i víctimes 
del terrorisme i de la violència de gènere, treballadors dis-
capacitats i treballadors homes menors de 45 anys donats 
d’alta en els grups 6, 7, 9 i 10 . 

Per a l’any 2013, la Fundació Tripartida exigia a EMAYA que 
la formació a aquests col·lectius fos del 59 .25%, percen-
tatge que es va complir àmpliament en formar un total de 
83 .54% de treballadors del col·lectiu esmentat . 

L’aportació privada exigida és del 40% i EMAYA va complir 
en un 78 .65% a causa dels costos de personal (formació en 
la seva majoria realitzada dins de l’horari laboral) i l’apor-
tació de capital no bonificat . 

En l’any 2013 amb un consum de gairebé el 53% del crè-
dit assignat s’han incrementat la majoria dels indicadors 
de resultats de formació (nº d’empleats formats i d’hores 
de formació impartides), consolidant un sistema de gestió 
de la formació basat no només en l’eficàcia, sinó també en 
l’eficiència mitjançant la reducció dels costos de formació .

3er grup del Certificat d’Aptitud Professional de conductors 2013

RECURSOS HUMANS

Pla d’emergències

Prevenció en l’ús del clor i primers auxilis
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SERVEI  DE PRE VENCIÓ DE 
RISCOS L ABOR AL S

Durant l’any 2013 es van desenvolupar les següents actu-
acions en matèria de vigilància de la salut:

Medicina laboral: reconeixements mèdics

Els objectius dels reconeixements mèdics són:

 - Catalogar l’estat de salut en funció dels factors de risc 
als quals pot estar sotmès cada treballador . 

 - Detectar alteracions que puguin provocar alguna limi-
tació i promoure un canvi de lloc de treball . 

 - Formar i informar als treballadors dels riscos als quals 
estan sotmesos . 

 - Aconsellar sobre les mesures i hàbits d’actuació cor-
rectes en matèria preventiva .

L’examen bàsic de salut consta de:

1 . Història clínica-laboral: història laboral, descripció del 
lloc de treball i temps de permanència, riscos detec-
tats i mesures de prevenció adoptades . Antecedents la-
borals .

2 . Anamnesis: antecedents mèdics personals i familiars . 
Simptomatologia actual .

3 . Exploració clínica: exploració mèdica per aparells .
4 . Proves complementàries: pes i talla, tensió arteri-

al, freqüència cardíaca, agudesa visual, dinamometria 
manual, estudi espiromètric, ECG en repòs .

5 . Analítica de sang i orina . Es realitza al laboratori del Dr . 
Aguiló Ripoll .

6 . Exploracions complementàries que s’estimin opor-
tunes donades les condicions d’edat, patologies prèvi-
es o presents, etc .

Els protocols específics als riscos en els llocs de treball 
que s’apliquen estan dissenyats segons normatives vi-
gents i recomanacions del Ministeri de Sanitat i Consum .
Els resultats dels exàmens de salut es lliuren als treballa-
dors en format confidencial .

El Departament de RRHH i/o caps immediats reben els cer-
tificats d’aptitud laboral amb les següents qualificacions:

 - Apte per al seu lloc de treball .
 - Apte amb restriccions laborals adaptatives i restrictives .
 - Apte en observació .
 - No apte per al seu lloc de treball .

Es realitzen els següents tipus de revisions mèdiques:

 - Periòdiques .
 - Inicials .
 - Després d’absència perllongada per motius de salut, ja 

sigui per AT o EC .
 - Reubicació per aparició de limitacions .
 - Després d’assignació de noves tasques .
 - Embaràs .

Reconeixements mèdics periòdics amb 
caràcter obligatori

El col·lectiu amb el risc d’amiant.
El 2013 hi havia 61 treballadors en actiu realitzant tas-
ques en les quals existeix risc d’amiant . Se centralitzaven 
a l’àrea de Xarxes i concretament en els llocs de treball 
de les diferents brigades: reparació i muntatge, brigades 
d’operadors de xarxa, brigades d’escomeses i brigades de 
reparació de clavegueram .

Es tenen també en compte els treballadors anteriorment 
exposats però que segueixen treballant en altres llocs 
sense risc d’amiant . Aquests exposats es divideixen en: 
els que han treballat durant més de 5 anys (18) i els que ho 
han fet durant menys de 5 anys (7) .

El col·lectiu amb risc biològic.
Existeix risc biològic a les Plantes de Depuració d’Aigües 
Residuals i als Serveis de Clavegueram . El 2013 hi havia 
45 persones treballant a les EDARs i 32 al Servei de Cla-
vegueram i Pluvials .

Reconeixements mèdics periòdics

Durant 2013 es van dur a terme 397 revisions periòdiques 
distribuïdes de la següent manera:

Aigües Medi Ambient

Xarxes 95 Departament de Recollida, torn de dia 22

Laboratori químic 5 Departament de Recollida, torn de nit 61

EDARs 48 Servei Neteja 161

Servei d’Herbicides 5

Total 148 Total 249

 Revisions Mèdiques. Evolució 2013
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Reconeixements mèdics inicials

Totes les persones que van iniciar relació laboral amb 
EMAYA durant 2013 van passar reconeixement mèdic . Els 
llocs de treball pertanyien tant al conveni d’Aigües com al 
de Medi Ambient .

Reconeixements mèdics de contrast que deriven de 
situacions diferents

Es van revisar 70 casos:

Medi Ambient Aigües

Després d’absència prolongada AT 5 3

Després d’absència perllongada CC 7 2

Reubicació per limitacions 10 2

Canvi funcions 4 5

Descartar patologia 22 10

Total: 70

 - Reconeixements mèdics després d’absència prolonga-
da per motius de salut, ja sigui per AT o CC .

 
 - Reconeixements mèdics per a la reubicació per apa-

rició de limitacions . Aquests casos es van remetre al 
Servei Extern de Prevenció . S’inclouen en aquest apar-
tat els casos de treballadors especialment sensibles 
(TES) .

TES Servei de Neteja 17

TES Servei de Recollida 22

Nous casos 10

 - Reconeixements mèdics després d’assignació de noves 
tasques . 

Reconeixements mèdics en els casos d’embaràs

Durant l’any 2013 es van atendre 4 treballadores en es-
tat gestacional . 

Històric de consultes al Servei Mèdic

Durant l’any 2013 el Servei Mèdic va atendre 413 consultes 
mèdiques . Les patologies van representar més del 50% de 
les actuacions .

 
Seguretat en el treball, higiene industrial, 
ergonomia i vigilància de la salut

2%

0,5%

0,2%

11%

8%

20%

4%

55%

Indicadors

Accidents
 

 

Tipus de lesió

Incidents

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago  Set Oct Nov Des

13 11
14

11
18

22
26 25 25

21

11
16

6 5
10

6 4 6 7 5
10 9

1
5

Lesió lleu Lesió greu Lesió molt greu Mortal Sense especificar

0000

38

000021

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des

4

1 1

5

7

5

8

3 3

5

2

00
1

2 2
3

1 1
0 0 0

3

1

Patologia Contrast

Analítica Farmaciola

Justificant Enfermetat prof.

Calçat Embaràs

RECURSOS HUMANS
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Actuacions dutes a terme pel Servei de Prevenció propi

Durant 2013 es van dur a terme les següents actuacions:

 - INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS
Nombre d’accidents de treball: 283
Nombre d’accidents de treball investigats: 283

 - PLANS DE PREVENCIÓ

 - SIMULACRES
Implantació de plans d’autoprotecció: 11
Simulacres d’incendi: 7
Simulacres de fuga de clor de gas: 4
Simulacres sulfhídric en espai confinat: 1

 - PLANIFICACIONS PREVENTIVES EDIFICIS

 - PLANIFICACIONS PREVENTIVES EQUIPS

 - FORMACIÓ
Grupals
Aula oberta
De riscos en lloc de treball
Amiant
Ordre i neteja

Àrea d’activitat: EMAYA
Hores lectives: 570
Treballadors formats: 587*

* Alguns dels treballadors comptabilitzats van rebre 

més d’una acció formativa.

Actuacions dutes a terme pel Servei de Prevenció extern

Les accions preventives fetes per Servicio Balear de Pre-
vención, SLU durant 2013 pertanyen als àmbits de Segu-
retat en el Treball i Higiene Industrial en els diferents cen-
tres de treball d’EMAYA (Joan Maragall, Son Pacs, Son 
Tugores, Son Anglada, EDARs, ETAP Lloseta, Son Reus, 
Locals de neteja S1, S3/S4, S5/S6 y S11) . Les actuacions 
van ser les següents:

 - Presa de dades per a elaboració i lliurament de nor-
mes/ estudis/ informes/ procediments . 

 - Assistència tècnica en visites de l’autoritat laboral .
 - Actuacions per a realitzar avaluacions de riscos . 
 - Actuacions per a realitzar l’avaluació d’equips de treball .
 - Actuacions per a realitzar l’avaluació dels llocs de treball . 
 - Lliurament i comentari d’avaluació de riscos / planifica-

ció de l’activitat preventiva . 
 - Visites de control periòdiques de l’activitat preventiva . 
 - Impartició de formació específica en prevenció de ris-

cos laborals .

RECURSOS HUMANS
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Servei de psicosociologia

El Servei de Psicosociologia va rebre, durant 2013, 170 vi-
sites de 107 treballadors diferents . Es van realitzar 62 en-
trevistes motivades per conflictes psicosocials, per a re-
soldre diferents situacions presentades a les consultes o 
bé en atenció als delegats de prevenció o als escrits pre-
sentats . A més, es van realitzar mediacions entre el perso-
nal de l’empresa .

A continuació es mostren les dades referents a les 146 visites 
rebudes (no estan incloses les entrevistes ni les mediacions) .

Visites per sexe
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ÀREES 
DE 

NEGOCI

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE 
L A INFORMACIÓ I  COMUNICACIONS

El Departament de Tecnologies de la Informació i Comuni-
cacions d’EMAYA té com a objectiu fonamental proveir la 
companyia tant de les tecnologies de la informació i comu-
nicacions com dels serveis associats, que han de servir per 
a augmentar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels proces-
sos de negoci, assegurant informació adequada i suficient 
en temps i forma per a la presa de decisions empresarials .

El DTIC cobreix, de forma pràcticament autosuficient, les 
necessitats d’EMAYA quant a la tecnificació dels processos 
de negoci . Dóna servei d’assessorament en l’organització 
eficient dels processos i recursos involucrats i duu a terme 
les fases d’anàlisi de requeriments, disseny de solucions 
tecnològiques i la seva implementació, posada en marxa i 
posterior manteniment, tant correctiu com evolutiu .

El core del sistema d’informació corporatiu és el sistema 
SAP, ERP de la companyia, motor de les principals opera-
cions de negoci i al qual s’integren altres tecnologies com 
un sistema GIS (Geographic Information System), un siste-
ma SCADA d’adquisició de dades de l’equipament industri-
al, un sistema de Bussiness Intelligence d’anàlisi de dades 
per a la presa de decisions i un conjunt de serveis ofimà-
tics per a la gestió de la informació no estructurada .

A continuació es mostren els volums d’operacions més 
significatius gestionats amb l’ERP corporatiu durant 2013:

 174 .315 Avisos
 154 .321 Ordres de treball
 91 .043 Contractes d’abonats
 542 .907 Factures a abonats
 11 .273 Encàrrecs a proveïdors 
 12 .504 Factures de proveïdors
 1 .310 Contractes de treballadors
 20 .960 Nòmines
 250 .000 Apunts comptables

Servei de Desenvolupament TI

La unitat de Desenvolupament és responsable del cicle de 
vida complet del software que gestiona els processos de ne-
goci d’EMAYA, incloent les fases d’anàlisi de requeriments, 
disseny, implementació i manteniment de solucions TI . 

Té la responsabilitat de crear i mantenir un conjunt de tec-
nologies de la informació que asseguri una gestió eficaç i 
eficient del conjunt de processos de negoci d’EMAYA .
 

Els principals projectes evolutius realitzats durant 2013 són:

1 . Creació de la plataforma de la futura Intranet corporativa .
2 . Ajuda a la reorganització dels processos i recursos del 

Taller i redisseny de la tecnificació d’aquest servei .
3 . Desenvolupament de la base per a la tecnificació dels 

serveis de l’Àrea de Medi Ambient sobre l’ERP corporatiu .
4 . Adaptació del sistema de gestió d’operacions bancàries 

al nou sistema europeu SEPA .
5 . Creació de la plataforma ‘eFactura’ que permet als nos-

tres clients rebre les seves factures en format digital .
6 . Creació de quadres de comandament analítics per a 

l’anàlisi de la gestió de clients, service center, consum 
energètic corporatiu i gestió de RRHH .

A més dels grans projectes evolutius, es van gestionar 236 
peticions correctives i evolutives menors .
 
Al 2013 es va obtenir un nivell de resolució de peticions de 
serveis TIC amb recursos propis del 96 .08 % . Els valors 
habituals per aquest indicador eren sobre el 73 % abans 
del projecte de ‘Canvi de Versió SAP’ dut a terme el 2010 . 
És estratègia corporativa principal aconseguir el màxim 
nivell d’autosuficiència quant a la tecnificació i optimitza-
ció de processos de negoci amb recursos TIC propis . Es 
considera aquest assoliment com a extremadament po-
sitiu, des del punt de vista que per a la nostra Direcció és 
factor clau en l’alt grau d’alineament de les tecnologies de 
la informació subministrades pel Departament de TIC a les 
necessitats reals del negoci de la nostra empresa .

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I  COMUNICACIONS
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Servei de Sistemes

La unitat de Sistemes és responsable del cicle de vida 
complet de la plataforma hardware i software que su-
porta el sistema d’informació d’EMAYA, incloent les fases 
d’anàlisi de requeriments, disseny, implementació i man-
teniment de solucions .

Té la responsabilitat de crear i mantenir un conjunt de tec-
nologies que asseguri un adequat rendiment del sistema 
d’informació d’EMAYA en termes d’eficiència, disponibili-
tat, continuïtat i seguretat .

Durant 2013 va dur a terme 115 intervencions de mante-
niment preventiu i 29 intervencions de manteniment cor-
rectiu, amb percentatges de resolució en data prevista del 
98% i 100%, respectivament .

Aquesta secció destina aproximadament el 50% del seu 
temps a tasques de revisió sistemàtica dels elements har-
dware . Al 2013 es va aconseguir un temps de downtime no 
planificat pràcticament 0 .

Paral·lelament es van desenvolupar 4 projectes d’evolució 
de les infraestructures TI, cobrint en tots els casos els ob-
jectius prevists .

Es va continuar dedicant un esforç important tant a la for-
mació com a la investigació . Això augmenta, any rere any, 
la capacitat de l’equip humà d’aquesta unitat .

Totes les tasques de manteniment preventiu, correctiu, 
evolutiu i adaptatiu pròpies de l’administració de sistemes 
es van realitzar amb recursos propis, llevat d’incidències 
puntuals resoltes mitjançant contractes de manteniment 
i/o garanties dels fabricants . Es va mantenir així l’habitual 
cost extern de serveis configuració i administració d’infra-
estructures de TI pràcticament nul .

Servei de xarxes de comunicacions

La unitat de Xarxes és la responsable de la infraestructu-
ra de comunicacions completa d’EMAYA que permet la in-
terconnexió entre les diferents seus i l’accés dels usuaris 
al sistema d’informació corporatiu .

Entre les funcions principals cal destacar el manteniment 
preventiu i correctiu de la infraestructura, la recerca de 
noves tecnologies i el disseny de noves solucions per a op-
timitzar el rendiment de la xarxa d’accés i troncal de co-
municacions i garantir la màxima disponibilitat en l’accés 
als sistemes .

Entre les tasques realitzades durant l’any 2013 destaquen 
els següents projectes:

 - Millora de les comunicacions amb l’EDAR1 mitjançant 
la instal·lació d’un radioenllaç en banda lliure de 5GHz 
entre Son Tugores i l’EDAR1 .

 - Avantprojecte de reestructuració del sistema de CCTV .
 - Optimització de la topologia de la xarxa troncal d’EMAYA 

incloent camins redundants de fibra entre diferents seus .
 - Millora de la seguretat perimetral de la xarxa SCADA 

de l’EDAR2 .
 - Avantprojecte de xarxa metropolitana per a serveis 

smart city i proposta de prova pilot
 - Millora de comunicacions amb les estacions remotes 

mitjançant la xarxa M2M de Telefonica .
 - Disseny i planificació del trasllat del nou CPD de Son 

Tugores i nou edifici de Son Pacs .

Servei de Help Desk

La unitat de HelpDesk té com a funció principal la instal·la-
ció i configuració dels dispositius electrònics i les tecnolo-
gies de la informació que posen a disposició de l’usuari fi-
nal el sistema d’informació corporatiu .

Durant l’any 2013 va donar suport a 380 estacions de feina:

 - Instal·lació del equips informàtics, seguint els proces-
sos del sistema de qualitat establerts .

 - Registre i resolució d’incidències .
 - Assistència a l’usuari .
 - Execució del manteniment preventiu dels equips infor-

màtics .
 - Assessoria i formació als usuaris en la utilització de les 

eines TI .
 - Estudi de l’evolució del mercat microinformàtic
 - Avaluació de l’eficiència i fiabilitat dels equips existents 

a l’empresa per a proposar millores o canvis a la con-
figuració .

 - Difusió de tècniques i procediments .
 - Col·laboració amb centres d’educació per la formació 

d’alumnes en pràctiques .

A més, es va gestionat la configuració i suport a 360 línies 
de telefonia mòbil:
 - Configuració i suport de terminals .
 - Gestió de peticions de servei .
 - Supervisió de facturació .
 - Elaboració d’accions preventives i correctives orienta-

des a reduir els consums .

DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I  COMUNICACIONS
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DIRECCIÓ TÈCNICA

DIRECCIÓ TÈCNICA

Durant l’any 2013, van continuar els projectes en curs amb 
les diverses institucions de l’administració:

Ajuntament de Palma
Es va aprovar definitivament la modificació puntual del Pla 
General d’Ordenació Urbanística de Palma a l’entorn de la 
Font de la Vila . En la mateixa línia, va continuar la trami-
tació urbanística corresponent de l’entorn de l’EDAR 1 i 
l’EDAR 2, per tal de reservar l’espai per encabir les infra-
estructures que seran necessàries a mig termini . 

Comissió Balear de Medi Ambient
Es troba en tramitació l’aprovació definitiva de la modifi-
cació puntual del PGOU a l’entorn de l’EDAR 2 .

Es va tramitar l’Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte 
de millora del drenatge i sanejament de la Platja de Palma 
(Part 2) T .M . de Palma .

Es va tramitar la modificació no substancial de la AAI de 
l’abocador de cua de Son Reus per a l’admissió de residus 
de fibrociment .

Es va tramitar la modificació no substancial de la AAI de 
l’abocador de cua de Son Reus per a l’admissió de resi-
dus animals . 

Innovació i projectes europeus

Tenim la seguretat que ens trobem davant d’un moment 
complex i alhora clau en la història d’aquesta empresa, la 
qual cosa s’explica per múltiples raons: l’actual conjuntura 
econòmica, la transformació del sector públic del nostre 
país, la nova i prolixa legislació mediambiental en la qual 
es desenvolupa l’activitat d’EMAYA, el creixement accele-
rat dels costos energètics amb base fòssil, el nou marc de 
finançament europeu, entre d’altres . S’imposa la necessi-
tat d’aplicar amb urgència mesures encaminades a raci-
onalitzar les despeses i fomentar l’estalvi a partir d’una 
millor optimització dels recursos materials i humans de 
l’empresa .

EMAYA ha desenvolupat una estratègia empresarial amb 
l’objectiu fonamental de millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans de Palma i permetre el desenvolupament de la 
nostra àrea en base al foment i suport a la R + D en línia 
amb els objectius de la Unió Europea .

EMAYA va llançar una línia estratègica anomenada EMAYA 
INNOVA caracteritzada per:

1 . Partenariat públic i privat per a la innovació, de manera 
que EMAYA i les empreses arriben a acords de col·labo-
ració de mutu benefici per a la innovació en la gestió de 
residus i d’aigües .

2 . Recerca de finançament europeu pels projectes inno-
vadors que es conceptualitzen a EMAYA (el concepte es-
tratègic és adaptar i capacitar personal de l’ajuntament 
davant el repte financer del nou període 2014-2020 en 
què es destinaran 80 .000 milions d’euros a innovació) . 
EMAYA aspira a captar la major quantitat possible de 
fons per a la millora contínua de la gestió municipal i de 
la qualitat dels serveis que presta als ciutadans i turis-
tes de Palma de Mallorca .

3 . Convertir EMAYA en un laboratori municipal de tecnolo-
gies en fase preindustrial en matèria d’aigua i residus .

4 . Contribuir amb EMAYA INNOVA a una estratègia de city-
marketing basada en la sostenibilitat, en el respecte 
al medi ambient i la innovació com una marca urba-
na d’identitat . 

L’any 2013 EMAYA es va presentar a 4 projectes LIFE+:

LIFE+ BIOENERGETIC TOURISM
Collection and anaerobic codigestion organic waste from 
tourism.

LIFE+ SUSTAINABLBELAND
Pilot project of biostabilization-natural and economic dry-
ing-of sewage sludge and urban solid waste for valorization.

LIFE+ ALTERGREENCITY
Alternative city, green-sludge sewage vermicompost.

LIFE+ PLAN4MED
Conservation and management plan for the posidonia mead-
ows in the mediterranean sea in water pipeline execution.
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ACUAES

El sistema de sanejament de la ciutat de Palma presen-
ta encara algunes deficiències que cal corregir, però la 
seva envergadura econòmica no pot ser abordada per 
l’Administració local dins dels seus programes ordinaris 
de manteniment i millora . L’ens públic Sociedad Estatal 
Aguas de las Cuencas de España S .A . (ACUAES) gestiona 
fons europeus per abordar infraestrucures hidràuliques a 
les diferents demarcacions hidrogràfiques d’Espanya . Ar-
ran de les diverses reunions mantingudes entre els repre-
sentants d’EMAYA i ACUAES es preveu la possibilitat de 
col·laborar per donar solució a la següent problemàtica:

 - Fi de la vida útil de les instal·lacions i equips de depuració .
 - Dèficit històric d’inversió en sanejament .
 - Creixement de població i impacte turístic per estacio-

nalitat, i la saturació del sistema de sanejament de Pal-
ma que això comporta . 

 - Marc normatiu de la millora de qualitat de les aigües: 
instal·lacions tècniques insuficients . 

 - Preservar l’activitat turística i el marc econòmic de la 
Platja de Palma .

Les actuacions proposades es divideixen en dos eixos 
principals:

1 . Millora del drenatge i sanejament de la zona costane-
ra de la Platja de Palma (40 .748 .466,87 €) . Comprèn els 
següents projectes:

 - Projecte de millora de sanejament i drenatge de la zona 
costanera de la Platja de Palma Part I (25 .199 .471,63 €) .

 - Projecte de millora de sanejament i drenatge de la zona 
costanera de la Platja de Palma Part II (13 .988 .812,51 €) .

 - Projecte de nova estació d’impulsió de la Platja de Pal-
ma 1 i millora en les conduccions (1 .560 .182,73 €) .

2 . Millora del sanejament al nucli urbà de Palma, la zona del 
Portixol i Cala Gamba i l’EDAR2 (79 .579 .248,78 €) . S’han 
unificat les diferents actuacions en tres projectes: 

 - Projecte de noves estacions d’impulsió del Torrent Gros 
i Sant Joan de Déu . Millores de col · lectors i canonades 
d’impulsió (5 .697 .985,79 €) . 

 - Projecte de col·lectors separatius sobre xarxes mixtes 
de clavegueram (Fase II) (Avinguda Alejandro Roselló, 
General Ricardo Ortega, EDAR2) (18 .878 .908,70 €) 

 - Projecte d’adaptació del Pretractament de l’EDAR2 a la 
normativa vigent (55 .002 .354,29 €) .

En conjunt es preveuen les següents actuacions:

 - 88 km de conduccions de sanejament . 
 - 4,6 km de conduccions d’aigua regenerada . 
 - 23,9 km de conduccions d’aigua pluvial o de drenatges 

de freàtics . 
 - 31,50 km de tritub per a telecomunicacions . 
 - 25,30 km de línia d’energia elèctrica . 
 - 21 noves estacions d’impulsió d’aigua pluvial o de dre-

natge de freàtics . 
 - 4 noves estacions d’impulsió d’aigües de sanejament . 
 - Eliminar 8 estacions d’impulsió obsoletes .
 - 2 noves estacions d’impulsió d’aigües de sanejament . 
 - 2 tancs de laminació de puntes de cabal amb capacitat 

per a 50 .000 m3 .

El desenvolupament de les actuacions aquí contemplades 
millora el potencial turístic de la capital de les Illes Bale-
ars, alhora que preserva el medi ambient del nostre en-
torn, objectiu que constitueix el nostre primer i principal 
compromís .

D IRECCIÓ TÈCNICA
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Energia

L’any 2012 es va dissenyar una línia de gestió energètica 
amb l’objectiu d’analitzar els inputs energètics d’EMAYA i 
assolir un pla de gestió energètica . Aquest pla es va esta-
blir en les següents fases:

1. Monitorització energètica.

L’any 2013, Direcció Tècnica-Energia i DTIC han desenvo-
lupat un Software de Control Energètic que inclou els se-
güents elements de control :

En una primera fase, la monitorització del comptadors 
d’energia elèctrica de la companyia en les tarifes elèctri-
ques 6 .1, 3 .1 y 3 .0, que representen la monitorització del 
95 % dels costos elèctrics de la companyia . La previsió 
pels següents anys és monitoritzar les tarifes de baixa ten-
sió 2 .1 y 2 .0, que resten pendents .

Per millorar el control de despesa d’EMAYA també s’ha im-
plementat dins del Software de Control Energètic la pos-
sibilitat de comprovar els consums dels comptadors . Això 
permet detectar possibles errors de facturació per part de 
la companyia comercialitzadora .

2. Anàlisi de costos

L’any 2012 es va iniciar l’anàlisi econòmic dels costos elèc-
trics de la companyia . Un cop analitzades les dades d’anys 
anteriors, es va concloure que el sistema de licitació de 
compra d’energia elèctrica era obsolet i no responia a les 
necessitats actuals d’EMAYA i es va optar per un nou sis-
tema de licitació de compra d’energia elèctrica . Gracies a 
aquest model de compra d’energia elèctrica hora a hora 
(Pass-Through- ofertes indexades), la companyia en 8 me-
sos ha estalviat aproximadament 900 .000 euros, respecte 
l’any anterior amb el mateix consum .

3. Estratègies per reducció de costos energètics

En 2013 hem aconseguit, gracies al Software de Control 
Energètic implementat, les dades hora a hora del con-
sums energètics elèctrics de la companyia . A partir de 
l’anàlisi d’aquestes dades podrem dissenyar estratègies 
per reduir consums innecessaris, així com reduir costos 
energètics elèctrics amb la implementació de futurs pro-
jectes que estan en fase de desenvolupament .

D IRECCIÓ TÈCNICA

4. Extensió de l’activitat empresarial en el sector del gas 
via biodigestió.

En una primera fase es va dissenyar un pla d’increment del 
potencial energètic de la companyia amb residus líquids 
sinèrgics amb la depuració . Aquesta primera fase es ma-
terialitzarà mitjançant el Projecte de recollida i codigestió 
d’olis vegetals per a l’increment de producció de biogàs .

En una segona fase s’ampliaran el residus líquids que tinguin 
potencial d’aprofitament energètic, així com la seva gestió .

I la darrera fase serà la incorporació de la matèria orgà-
nica procedent de la RSU, per a l’aprofitament energètic 
d’aquest residu .
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5. Subministrament de combustibles líquids.

Anàlisi de subministrament de combustibles líquids per 
l’activitat de l’empresa i possibilitat de substituir-lo per re-
cursos de gas (fonts pròpies i externes) via GLP, GNC, GNL 
i upgrading del propi biogàs de digestió i de l’abocador de 
residus clausurat . 

Durant 2013 es va abordar intensament l’anàlisi de costos 
a nivell vehicular . Un cop analitzats el consums energè-
tics d’origen vehicular i les oportunitats existents al mer-
cat a nivell econòmic-fiscal i ambiental, i sinèrgics amb 
la companyia (degut a que EMAYA té un potencial futur de 
producció de biogàs per combustible vehicular), es va dis-
senyar un pla estratègic de transició de combustibles fòs-
sils líquids a combustibles via gas, que són menys con-
taminants i més econòmics gràcies a una fiscalitat més 
reduïda i a la possibilitat de producció pròpia de combus-
tible vehicular .

 - Projecte Gasinera GNC EMAYA Son Pacs .
 - Projecte Gasinera Municipal Ajuntament de Palma EDAR2 .
 - Projecte Biogàs aplicat a mobilitat .

També s’ha dissenyat un catàleg de projectes de millora 
en els processos energètics de la companyia:

 - Projecte de millora en el rendiment energètic en tur-
bocompresores EDAR 1 .

 - Projecte de millora del rendiment energètic en captaci-
ons d’aigua potable .

 - Projecte de gestió intel·ligent del procés biològic EDAR1 .
 - Projecte de millora de l’eficiència energètica en les ins-

tal·lacions d’ACS Son Pacs .

6. Cultiu experimental de producció de biomassa.

Dins d’aquest esperit de millora contínua i reducció de cos-
tos energètics, EMAYA també ha començat a dur a terme 
un cultiu experimental de producció de biomassa a partir 
de canya . S’han plantat 54 parcel·les de cultiu experimen-
tal amb dues espècies de canya i diferents tipus de condi-
cions de reg i adob . L’experiment agronòmic es fa al cos-
tat de l’EDAR 1 de Palma i té una hectàrea de superfície . 
Els objectius d’aquest estudi són la implantació al Pla de 
Sant Jordi d’un cultiu econòmicament viable que regeneri 
la zona, la millora del paisatge, la diversificació del turis-
me i, a la vegada, la producció d’energia verda a prop d’on 
es consumeix .

Camp experimental de cultius energètics
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OBRES I  PROJECTES

Projectes redactats
 
L’any 2013 es van redactar els projectes següents:

PEC

Projecte de renovació xarxa d’aigua potable a la barriada de Son Cotoner i Son Espanyolet (zona 1) 1.058.463,86 €

Projecte de renovació xarxa d’aigua potable a la barriada de Son Cotoner i Son Espanyolet (zona 2) 759.997,13 €

Projecte de renovació xarxa d’aigua potable a la barriada de Son Cotoner i Son Espanyolet (zona 3) 544.794,41 €

Projecte de renovació xarxa d’aigua potable a la barriada de Son Cotoner i Son Espanyolet (zona 4) 341.999,43 €

Projecte de renovació xarxa d’aigua potable a la barriada d’es Fortí 845.645,95 €

Projecte de renovació xarxa d’aigua potable a la barriada de General Riera 1.014.534,43 €

Projecte modificat de renovació de la xarxa d’aigua regenerada a la zona de Sa Faixina i Passeig de Mallorca 166.559,05 €

Projecte modificat del mallat de la xarxa d’aigua potable per optimització de pressions a l’Arenal (Platja de Palma) 268.770,28 €

Projecte de renovació de les instal·lacions d’impulsió i col·lectors de la zona costanera del Portitxol al torrent Gros 3.588.815,64 €

Projecte de renovació de les instal·lacions d’impulsió i col·lectors de la zona costanera de Cala Gamba - Ciutat Jardí a EDAR 2 2.073.550,41 €

Projecte de soterrament de contenidors de R.S.U. en l’eix de la Platja de Palma (Infraestructures) 1.013.940,84 €

Projecte modificat núm. 1 de demolició i construcció del dipòsit prefabricat B a Son Anglada (reciclatge integral de residus sòlids per al seu ús in situ) 2.657.245,40 €

Projecte de reforma de l’edifici de Xarxes a Son Pacs 2.227.748,57 €

Projecte d’estació de cloració en els dipòsits de Son Anglada 171.919,94 €

Memòria justificativa de la modificació no substancial de la AAI de l’abocador de coa de Son Reus per a la recepció de material amb amiant aglomerat dig LER 17 06 05

Projecte d’adequació de l’abocador de coa de Son Reus per a l’eliminació de residus de fibrociment 17.576,00 €

Modificació del Pla de Gestió de l’Explotació de l’abocador de coa de Son Reus per a l’admissió de fibrociment

Projecte bàsic d’aigua potable i canonada d’impulsió al centre comercial Carrefour 439.033,07 €

Projecte de millora del sanejament i drenatge de la zona costanera de la Platja de Palma (Part 1) 25.561.014,21 €

Projecte de millora del sanejament i drenatge de la zona costanera de la Platja de Palma (Part 2) 14.183.349,63 €

Projecte de col·lectors separatius sobre xarxes mixtes de clavegueram (Fase II) en Avinguda Alejandro Rosselló, General Ricardo Ortega i EDAR 2 19.082.459,87 €

Projecte de nova estació d’impulsió de Platja de Palma 1 i millora de les conduccions 1.573.293,40 €

Projecte de noves estacions d’impulsió del torrent Gros i Sant Joan de Déu. Millora dels col·lectors i canonades d’impulsió. 5.765.628,64 €

Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram sanitari al carrer Vicari Joaquim Fuster, entre Portitxolet i c/Santueri 99.365,11 €

Projecte d’adaptació del pretractament de l’EDAR 2 a la normativa vigent 54.669.052,28 €

Total 138.124.757,55 €

 
 

D IRECCIÓ TÈCNICA
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Projectes aprovats
 
L’any 2013 es van aprovar els projectes següents:

PEC

Projecte de renovació de clavegueram sanitari a la zona de l’Eixample, la Llotja i Galeries dels carrers Unió i Born de Palma 1.789.256,32 €

Projecte de renovació de les instal·lacions d’impulsió i col·lectors de la zona costanera del Portitxol al torrent Gros 3.588.815,64 €

Projecte de renovació de les instal·lacions d’impulsió i col·lectors de la zona costanera de Cala Gamba - Ciutat Jardí a EDAR 2 2.073.550,41 €

Projecte de reforma de l’edifici de Xarxes a Son Pacs 2.227.748,57 €

Projecte modificat de renovació de la xarxa d’aigua regenerada a la zona de Sa Feixina i Passeig de Mallorca 166.559,05 €

Projecte d’estació de cloració en els dipòsits de Son Anglada 171.919,94 €

Projecte de millora del sanejament i drenatge de la zona costanera de la Platja de Palma (Part 1) 25.561.014,21 €

Projecte de millora del sanejament i drenatge de la zona costanera de la Platja de Palma (Part 2) 14.183.349,63 €

Projecte de noves estacions d’impulsió del torrent Gros i Sant Joan de Déu. Millora dels col·lectors i canonades d’impulsió 5.765.628,64 €

Projecte de nova estació d’impulsió de Platja de Palma 1 i millora de les conduccions 1.573.293,40 €

Projecte de col·lectors separatius sobre xarxes mixtes de clavegueram (Fase II) en Av. Alejandro Rosselló, General Ricardo Ortega i EDAR 2 19.082.459,87 €

Projecte d’adaptació del pretractament de l’EDAR Palma II a la normativa vigent 54.669.052,28 €

Total 130.852.647,96 €

 

Projectes adjudicats

L’any 2013 es van adjudicar els projectes següents: 
PEC

Adjudicació contracte d’obres necessàries per al restabliment urgent del servei del dipòsit A de Son Anglada 105.095,26 €

Projecte de nova connexió d’abastiment al Polígon Son Castelló 68.338,97 €

Projecte de substitució de la xarxa d’aigua potable en el carrer Pau entre carrer Sant Feliu i carrer Asprer 70.962,38 €

Projecte de demolició i construcció del dipòsit de Son Anglada (reciclatge integral de residus sòlids per al seu ús in situ) 2.452.787,76 €

Projecte de reforma de l’edifici de xarxes a Son Pacs 2.227.748,57 €

Projecte modificat de renovació de la xarxa d’aigua regenerada a la zona de Sa Feixina i Passeig de Mallorca 166.559,05 €

Projecte de renovació de clavegueram sanitari a la zona de l’Eixample, la Llotja i Galeries dels carrers Unió i Born de Palma 1.789.256,32 €

Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram sanitari en el carrer Vicari Joaquim Fuster, entre Portitxolet i c/Santueri 99.365,11 €

Projecte de dotació de serveis d’aigua potable i clavegueram sanitari a diversos carrers d’Establiments 411.471,81 €

Total 7.391.585,23 €

DIRECCIÓ TÈCNICA
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Obres
 
S’ha treballat a les obres següents:

PEC

Projecte de renovació de clavegueram sanitari en la zona de l’Eixample, la Llotja i Galeries dels carrers Unió i Born de Palma 1.789.256,32 €

Projecte de demolició i construcció del dipòsit de Son Anglada (reciclatge integral de residus sòlids per al seu ús in situ) 2.452.787,76 €

Total 4.242.044,08 €

 
Projectes liquidats
 
Durant 2013 es van liquidar els projectes següents:

PEC

Projecte d’instal·lació de cabalímetre electromagnètic en impulsió AENA-EDAR 1 43.963,49 €

Projecte de renovació de la xarxa d’aigua regenerada a l’Avinguda Alomar i Villalonga a Parc de la Mar. 201.139,43 €

Projecte de renovació de paviments i infraestructures en un tram del carrer Antoni Pons 179.119,72 €

Projecte de renovació de la xarxa d’aigua regenerada a l’avinguda de Mèxic. 91.153,06 €

Projecte de renovació de la xarxa d’aigua regenerada a la zona de “Sa Feixina” i “Passeig de Mallorca” 277.035,61 €

Projecte de contenidors soterrats per a residus sòlids urbans 3.522.569,11 €

Projecte de substitució de la xarxa d’aigua potable al carrer Pau (entre carrer Sant Feliu i carrer Asprer) 70.962,38 €

Projecte de rehabilitació de la coberta de l’edifici de pretractament a l’EDAR Palma1 70.707,45 €

Projecte modificat del mallat de la xarxa d’aigua potable per optimització de pressions a l’Arenal (Platja de Palma) 268.770,28 €

Projecte de tancament del centre de recollida selectiva al Polígon de Son Castelló 41.517,64 €

Total 4.766.938,17 €

DIRECCIÓ TÈCNICA
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E XPLOTACIÓ

Evolució de les reserves i qualitat de l’aigua

Les precipitacions acumulades durant l’any 2013 van 
ser superiors a les dels anys 2012 i 2011 . Es van recollir 
1 .514,50 L/m2 de precipitacions al Gorg Blau, valor que es 
troba per damunt de la mitjana del darrers 22 anys, que se 
situa a 1 .394,06 L/m2 .

Any 2011 Any 2012 Any 2013 Mitjana darrers 22 anys

1.215,50 L/m2 933,50 L/m2 1514,50 L/m2 1.394,06 L/m2

La pluviometria més alta de l’any 2013 es va enregistrar 
als mesos de novembre i desembre, amb 333,00 i 332,50 
L/m2 respectivament . Aquest fet es va notar de forma sig-
nificativa en el nivell d’ompliment dels embassaments .

La reserva dels embassaments va passar de només un 
31 .93% d’ompliment acumulat a Cúber i Gorg Blau i un to-
tal de 3 .834 Hm3 en el mes de novembre (mínim a día 15 
de novembre) a unes reserves del 79 .90% i 9 .593 Hm3 a dia 
30 de desembre . 

Per una altra banda, cal destacar que al mes de maig 
del 2013 els embassaments es trobaven pràcticament al 
100% del seu ompliment, amb 11 .918 Hm3 . Varem gaudir 
d’una abundant reserva d’aigua pels mesos següents que 
va permetre abastir d’aigua els ciutadans de Palma des 
del mes d’abril fins al novembre .

Els aqüífers subterranis de la Serra Nord van sofrir al 
llarg de l’any 2013 una millora quant a l’increment de la 
columna d’aigua emmagatzemada .

EVOLUCIÓ NIVELLS AQUÍFERS ANY 2013

Augment del 
nivell (m) PRM* (%)

Metres per damunt
inici explotació

Estremera -0.21 77.88 -24.79

Ca’n Negret -7.43 72.43 14.1

Borneta -7.33 71.40 4.1

Alaró -5.00 71.02 -25.37

* PRM és el percentatge de reserves d’un mes determinat, en aquest 

cas desembre de 2012, comptabilitzat des del començament de la 

seva explotació.

Captació d’aigua

La distribució dels volums subministrats a cada centre de 
captació va ser la següent: 

Captacions pròpies d’EMAYA m3

Embassaments 7.818.530

Azud 0

Ca´n Negret 1.064.239

Alaró 1.401.860

Borneta 1.793.699

S’ Estremera 5.634.404

Font de la Vila 3.426.740

Font de Baster 2.059.082

Font de Na Pera 2.309.721

Potabilitzadora Son Tugores 9.914.316

Total captacions pròpies 35.424.412

Adquirides m3

Llubí 0

Dessaladora de Mar 1.822

Total Adquirits 1.822

Com a balanç, un total de 35 .424 .412 m3 es van subminis-
trar a la xarxa de Palma i a la resta dels municipis submi-
nistrats per EMAYA . Aquesta xifra és lleugerament inferior 
a la de l’any anterior, que fou de 35 .878 .640 m3 .

El mes amb més demanda fou juliol amb 3 .492 .203 m3 equi-
valents a 112 .652 m3/dia i el que va tenir menys demanda 
va ser febrer amb 2 .475 .985 m3, equivalents a 79 .870 m3/
dia . Ambdues xifres són inferiors a les de l’any anterior .

CENTRALS I  DEPURACIÓ
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% del subministrament anual en funció de l’origen

Aigua potable. ETAP Son Tugores osmosi inversa

L’evolució dels costos i la seva constant optimització es poden observar als gràfics següents: 
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Tractament terciari

Durant l’any 2013 es van produir 3 .333 .882 m3 d’aigües re-
generades que es van destinar al reg tant de zones verdes i 
usos municipals, com de zones verdes particulars i camps 
de golf . És una xifra inferior a la de l’aigua aprofitada du-
rant l’any 2012, potser perquè el 2013 va ésser més plujós .

Usos aigües regenerades 1995-2013

Actuacions més rellevants

Potabilitzadora de Son Tugores: Benefici econòmic 
aplicació tecnologia 3DTfM 

Com una continuació a la tecnologia 3D TRASAR for MEM-
BRANES ja usada des de fa alguns anys a la potabilitza-
dora de Son Tugores, s’ha avançat tecnològicament amb 
la incorporació de l’equip 3DTfM . Aquest equip, mitjançant 
una sèrie d’equips auxiliars i fluorímetres, és capaç de 
monitoritzar tots els senyals i paràmetres crítics de fun-
cionament dels bastidors d’osmosi inversa . Amb aquesta 
tecnologia s’aconsegueix més control del procés d’osmosi 
inversa, un pas endavant pel que fa a la seguretat del pro-
cés i un major estalvi econòmic .
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Beneficis de l’aplicació de la tecnologia 3DTfM a la Potabi-
litzadora de Son Tugores

1 . Augment de la vida útil de les membranes .

2 . Augment de la producció d’aigua producte: mitjançant un 
augment en la conversió, es pot aconseguir més producció 
d’aigua amb la mateixa captació d’aigua bruta . S’aconse-
gueix augmentar la conversió de planta del 81,5% al 85% .

Producció diària racks B i C al 85 % vs. Producció mitjana al 81,5%

3 . Estalvi energètic: el consum de producte químic serà 
lleugerament inferior . En augmentar la conversió, l’an-
tiincrustant es concentrarà més en el rebuig i per tant 
necessitarem menys quantitat en alimentació .

Reducció % dosi dispersant

Tots tres aspectes han influït considerablement a reduir el 
cost del ràtio €/m3 de la potabilitzadora de Son Tugores .
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Reconstrucció de la coberta del dipòsit B de Son Anglada

El dia 4 de febrer de l’any 2013 es va detectar l’ensorra-
ment d’una part de la coberta del dipòsit B de Son Angla-
da . La Conselleria de Sanitat va suspendre l’activitat com a 
dipòsit regulador d’aigua potable fins que es van realitzar 
una sèrie d’accions correctores, que van ser:

1 . Aïllament del dipòsit .
2 . Demolició de part de la coberta afectada (aproximada-

ment 100 m2) .
3 . Retirada dels enderrocs de l’interior del dipòsit per 

l’esfondrament i la demolició .
4 . Tancament de la zona de la coberta afectada amb llo-

ses de formigó i segellat de les juntes .
5 . Sanejament interior del dipòsit: parets i solera .
6 . Neteja i desinfecció del dipòsit . 

Nou vestuari Escorrenties

Donada la necessitat de disposar d’unes dependències de 
vestuari per al personal de la secció d’Escorrenties del 
Departament d’Explotació a les instal·lacions de Son Tu-
gores, es va habilitar el recinte ja situat en el pis superior 
de l’actual vestuari de Manteniment i Instal·lacions .

CENTRALS I  DEPURACIÓ

Rack B Rack C Mitjana al 81,5%

81,5% 85% % Reducció 

Terciari experimental

Demolició de la coberta del dipòsit B de Son Anglada
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MANTENIMENT I  INSTAL·L ACIONS

Objectius

El departament de Manteniment s’encarrega de realitzar 
les actuacions necessàries per a la instal·lació i manteni-
ment dels equips, sistemes i centres que siguin propietat 
d’EMAYA o dels quals en tingui atribuïda la seva gestió/i o 
explotació, amb personal propi o subcontractat, per a man-
tenir-los permanentment en bon estat de funcionament .

La gestió del Manteniment es realitza mitjançant l’aplicació 
SAP . S’estructura sobre la base d’unes dades mestres (ubi-
cacions tècniques i equips) i uns fluxos de procés (manteni-
ment correctiu, manteniment preventiu i compres) .

Intervencions

Durant l’any 2013 es van realitzar 3 .226 intervencions del 
Servei de Manteniment, distribuïdes de la següent forma:

Electricictat 1.451

Mecànica 1.231

Picapedrer 158

Jardineria 278

Pintura 108

Total 3.226

Noves instal.lacions

El Departament de Manteniment i Instal·lacions és l’encar-
regat de dissenyar les instal·lacions elèctriques i mecà-
niques de les noves estacions d’impulsió d’aigua potable, 
residual, regenerada i edificis .

Durant 2013 es va continuar amb la instal·lació d’analitza-
dors de xarxa a diverses estacions de bombeig d’aigua po-
table i a edificis per a monitoritzar els subministraments 
elèctrics, conjuntament amb variables de cabals per tal de 
controlar i optimitzar els recursos .

Va finalitzar el trasllat de les oficines de l’Àrea de Obres i 
Projectes a l’edifici de l’Àrea de Xarxes a Son Pacs . El Ser-
vei de Manteniment i Instal·lacions ha estat l’encarregat de 
realitzar les instal·lacions de les noves oficines: enllume-
nat, llocs de feina, climatització i obra civil .

Igualment, es van realitzar diverses reformes d’instal·la-
cions: com el local de Medi Ambient del carrer Concòrdia, 
els vestuaris de la secció d’Escorrenties, el nou magat-
zem de l’àrea de Xarxes i la sala de calderes del vestua-
ri de Medi Ambient .

 

Evolució de les ordres de treball 2009-2013

Càrrega de treball per tipus de manteniment

Càrrega de treball per tipus d’instal·lació
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La planta de cogeneració va produir 10 .111 .727  kWh durant 2013, amb una mitjana de 
842 .644 KWH/mes que va implicar un 18,7% menys d’energia consumida de la xarxa de dis-
tribució a l’EDAR 1 respecte de 2012, amb el consegüent benefici econòmic i mediambien-
tal . La producció de biogàs generat per la digestió anaeròbia va ser de 5 .010 .265 Nm3 .

Aquestes accions han permès augmentar la cota d’eficiència energètica i econòmica de les 
instal·lacions de cara a contribuir amb la sostenibilitat del sistema de tractament d’aigües 
residuals de Palma .

Durant 2013 es va mantenir la qualitat de les aigües de sortida de les depuradores i per tant 
la qualitat de les aigües reutilitzades, tant pels regants com per la resta d’usuaris d’aigües 
regenerades .

Les mitjanes dels diferents paràmetres de depuració es mostren en els següents quadres:

Any 2013 EDAR1 EDAR2 Depuració

Cabal tractat (m3) 15.329.149 17.954.386 33.283.535

DBO5 de sortida (mg/l) 6,1 9,54 7,9

Rendiment en DBO
5 
(%) 98,7 97,7 98.1

DQO de sortida (mg/l) 33 57,37 45,1

Rendiment en DQO (%) 97,3 93,49 95.6

SS de sortida (mg/l) 3,6 15,23 9,5

Rendiment en SS (%) 99,5 96,49 98,3

Fang eliminat (Tm) 27.957 - 27.957

Sequedat mitjana del tortó (%) 21,42 - 21,42

Producció biogàs (Nm3) 5.010.265 - 5.010.265

Cogeneració (KWh) 10.111.727 - 10.111.727

Reutilització 2013 Regants
Aigües 

regenerades

Cabal (m3) 14.325.616 3.349.029

DBO
5
 (mg/l) 16,3 4,3

DQO (mg/l) 46,4 23,2

SS (mg/l) 17,4 1,5

CENTRALS I  DEPURACIÓ
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Energia neta produïda a la cogeneració

Energia autoconsumida EDAR1

Energia consumida de la xarxa

Energia exportada a la xarxa

Durant 2013 va continuar l’esforç d’anys anteriors per aconseguir millorar la qualitat dels 
efluents de les dues depuradores . Els cabals depurats han sofert un lleuger augment en re-
lació a l’any anterior: s’han tractat 33,2 Hm3, un 1,5% més d’aigua depurada que l’any ante-
rior, amb una mitjana diària de 91,2 Hm3/dia .

A l’EDAR 1 es va tractar un cabal de 15 .329 .149 m3 amb un rendiment del 98,7 % en la re-
ducció de la DBO

5
 . A l’EDAR 2 es va tractar un cabal de 17 .954 .386 m3 amb un rendiment del 

97 .7 % de la DBO
5
 . 

Com en anys anteriors, el contingut en metalls pesats en els fangs s’ha mantingut per sota 
dels límits establerts per la legislació vigent en l’ús agrícola .

Participació energia renovable en procés de cogeneració 2013

Neteja de difusors a l’EDAR1
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L ABOR ATORI QUÍMIC

El Departament del Laboratori té dos punts d’actuació 
principals:

Serveis interns

El Laboratori realitza controls i anàlisis, per una part com 
a Control de Qualitat d’EMAYA, en compliment de la legis-
lació vigent i per una altra com a suport per a tots els de-
partaments de l’empresa, donant resposta a les sol·lici-
tuds o necessitats per control de processos .

Serveis externs

Una altra part important del treball del Laboratori és la 
d’atendre les necessitats dels ciutadans pel que fa a pro-
blemes amb la qualitat de l’aigua, sol·licituds d’informa-
ció o d’anàlisis .

Pels dos serveis, la tasca del Laboratori consisteix en la 
programació de la freqüència i tipus d’anàlisis a realitzar, 
la presa o recollida de mostres i la realització de les deter-
minacions fisicoquímiques i/o microbiològiques, segons la 
planificació establerta .

Per altra banda, també es fa una feina d’informació i as-
sessoria, donant a qui ho pugui necessitar tota la docu-
mentació disponible referent a anàlisis històrics o actuals .
És també important valorar la tasca que desenvolupa el 
Laboratori per a poder mantenir la qualitat dels anàlisis .

Tota la labor d’anàlisis i control desenvolupada pel Labo-
ratori (servei intern i extern) es presenta al Quadre I .

Quadre I: Volum de feina d’anàlisi i control del laboratori 2013.

Mostres
analitzades

Determinacions
microbiològiques

Determinacions
fisicoquímiques

Total
determinacions

ÀREA DE XARXES 6.780 8.238 43.779 52.017

Xarxa de distribució 4.657 5.118 28.114 33.232

Xarxa de distribució Extra 838 931 4.086 5.017

Fonts públiques 674 1.188 4.718 5.906

Reclamacions 72 140 571 711

Control de fuites 68 0 71 71

Diversos 471 861 6.219 7.080

EXPLOTACIÓ 7.235 8.794 52.339 61.133

Centres de captació 1.353 1.570 19.971 21.541

ETAP/dipòsits capçalera 1.582 2.201 12.225 14.426

Dipòsits reguladors 2.176 2.628 12.701 15.329

Gestors de lliurament 0 0 0 0

Potabilitzadora 428 1.072 1.386 2.458

Subministrament a pobles 50 100 304 404

Densadeg 547 0 860 860

Cloració 515 1.022 3.729 4.751

Depuració Lixiviats 579 201 1.156 1.357

Diversos 5 0 7 7

DEPURACIÓ DE RESIDUALS 16.399 3.701 50.147 53.848

EDAR1 10.960 157 26.564 26.721

EDAR2 3.732 1.848 13.967 15.815

Llacunes 59 85 1.665 1.750

Terciari (RRU) 1.606 1.611 7.062 8.673

Diversos 42 889 889

ÀREA DE MEDI AMBIENT 871 1.539 7.435 8.974

Son Reus 358 0 750 750

Parc de la Mar 167 501 2.004 2.505

Parc de la Mar Escullera 12 36 144 180

Aigua de mar 324 972 4.536 5.508

Diversos 10 30 1 31

PREVENCIÓ 2.320 1.569 1.254 2.823
Total 33.605 23.841 154.954 178.795
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Serveis interns

Legislació

Referent a la legislació vigent, el Laboratori realitza els 
anàlisis necessaris segons els criteris establerts per a ai-
gües de consum, depurades, de bany, etc .

Per tal de realitzar aquesta tasca es controlen i analitzen 
les següents instal·lacions

Aigua potable 
 - Centres de captació . 
 - Estacions de Tractament d’Aigua Potable . 
 - Dipòsits de capçalera . 
 - Dipòsits reguladors . 
 - Gestors de lliurament . 
 - Subministrament a altres gestors, pobles . 
 - Xarxa de distribució .  

Mediambientals 
 - Aigües de bany: platges del municipi de Palma . 
 - Bassa de lixiviats i de pluvials, abocador Son Reus . 
 - Centres de captació de les rodalies de Son Reus .  

Aigües residuals 
 - EDAR 1 (Entrada / Sortida) . 
 - EDAR 2 (Entrada / Sortida) . 
 - EDAR 2 (Tractament addicional al secundari) . 
 - Tractament terciari d’aigües residuals (Sortida) . 
 - Xarxa de reg urbà, aigua regenerada . 
 - Llacunes pel reg . 

Anàlisis de suport

Segons les sol·licituds dels diferents departaments de 
l’empresa, i per l’experiència del propi Laboratori, es fan 
altres anàlisis i controls per donar suport als responsa-
bles de les activitats desenvolupades .

Les instal·lacions afectades per aquests controls són, a 
més de les anomenades a l’anterior apartat, les següents:

Control de procés: aigua potable
 - Planta potabilitzadora de Son Tugores .
 - Tractament Densadeg per aigües superficials . 
 - Tractaments cloració . 

Control de procés: aigua residual / regenerada 
 - EDAR 1 / EDAR 2
 - Tractament Terciari d’Aigües Residuals .

Mediambientals
 - Depuradora de lixiviats, abocador Son Reus . 

Control de qualitat 
 - Fonts públiques . 

Control Mediambiental
 - Parc del Mar .

Control Procedència
 - Anàlisi i seguiment de l’origen de les possibles fuites de 

la xarxa de distribució .

Control de neteja de vestuaris i legionel·losi a:
 - EDAR 1 / EDAR 2
 - Planta Potabilitzadora / Manteniment a Son Tugores . 
 - Medi Ambient masculí / femení a Son Pacs . 
 - Xarxes / Tallers a Son Pacs .

Gràfic I: Mostres analitzades pel laboratori durant l’any 2013 segons les necessitats

Xarxes Explotació Residual Medi Ambient Prevenció

100%62%78%29%31%

0%38%22%71%69%

Mostres legislació Mostres suport

CENTRALS I  DEPURACIÓ
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Gràfic II: Mostres analitzades durant l’any 2013 
a l’àrea de Xarxes

Gràfic IV: Mostres analitzades durant l’any 2013 
al departament d’Explotació

Gràfic VI: Mostres analitzades durant l’any 2013 
d’aigua residual

Gràfic VIII: Mostres analitzades durant l’any 2013 
de l’àrea de Medi Ambient

Gràfic III: Determinacions realitzades durant l’any 2013 
a l’àrea de Xarxes

Gràfic V: Determinacions realitzades durant l’any 2013 
al departament d’Explotació

Gràfic VII: Determinacions realitzades durant l’any 2013 
d’aigua residual

Gràfic IX: Determinacions realitzades durant l’any 2013 
de l’àrea de Medi Ambient
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Serveis externs

El servei extern del Laboratori realitza principalment tres 
tasques:

Atenció a les reclamacions dels abonats

Al Laboratori li arriben les queixes dels abonats pel que fa 
a la qualitat de l’aigua de la xarxa de distribució . Quan això 
esdevé, el Laboratori realitza la presa de mostra i l’anàlisi 
dels punts afectats (comptador, domicili, aljub, dipòsits) i 
després notifica a l’abonat els resultats obtinguts i les ac-
tuacions recomanades .

Sol·licituds d’informació

Els abonats, per causes diferents, poden necessitar infor-
mació de la qualitat de l’aigua, anàlisis de la xarxa de dis-
tribució o altres documents .

Les sol·licituds més habituals són:

 - Anàlisis de punts concrets de la xarxa per entregar a la 
Conselleria de Sanitat (Indústria Alimentària) o a un al-
tra necessitat (càrrega d’aigua dels creuers) . 

 - Qualitat de l’aigua per a la instal·lació d’equips de trac-
tament, o per a empreses de manteniment o serveis 
generals . 

 - Documents oficials com el Registre Sanitari, Autoritza-
ció  d’Abocament al Clavegueram o similar . 

Anàlisis al públic

El Laboratori realitza pressupostos, presa de mostra, anà-
lisis i informes de mostres alienes a l’empresa segons les 
sol·licituds de qualsevol empresa o ciutadà, encara que no 
sigui abonat d’EMAYA . Aquest servei es cobra al sol·licitant 
segons les tarifes establertes .

Gràfic X: Distribució de les tasques del servei extern del laboratori realitzades 
durant l’any 2013

 
Qualitat al laboratori

Per la naturalesa de la feina del Laboratori, és necessari 
mantenir un nivell de qualitat que permeti fer les anàlisis 
amb totes les garanties . Aquest requisit inclús el contem-
pla la legislació vigent (Normes ISO 9001:2008) .

Aquest nivell de qualitat es pot assolir desenvolupant unes 
tasques internes del Laboratori que afecten als equips i instru-
ments d’anàlisi, als mètodes d’anàlisi, als productes químics o 
reactius utilitzats i, en general als procediments de feina .

Gràfic XI: Actuacions de manteniment, ajust, verificació i calibratge dels equips i 
instruments de laboratori durant l’any 2013

Anàlisis privats
37%

Documentació
15%

Reclamacions
48%

Gràfic XII: Actuacions de control intern sobre els mètodes d’anàlisis del 
laboratori durant l’any 2013

Gràfica de Shewhart

Gràfic XIII: Actuacions de control extern sobre els mètodes d’anàlisis del 
laboratori durant l’any 2013 exercicis d’intercomparació
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AIGUA POTABLE

Durant l’any 2013 es va realitzar un esforç important en 
la millora dels procediments del control preventiu de la 
xarxa d’aigua potable, així com un augment en l’eficàcia i 
gestió dels treballs realitzats, cosa que va permetre aug-
mentar el nombre total dels controls de fuites realitzats a 
sectors fins a un total de 926, la qual cosa representa un 
increment del 4,7 % i 10,9 % respecte als anys 2012 i 2011 .
Així mateix, cal destacar que els canvis realitzats en els 
procediments de control van reduir el nombre de treballs 
redundants (controls de fuites en sectors en segona i ter-
cera ronda una vegada reparades les fuites detectades) en 
un 31%, passant de 84 controls realitzats a 58 .

Tot això va permetre redirigir els esforços de la secció cap 
a l’increment dels treballs en primera ronda, que van pas-
sar dels 884 de l’any 2012 a 926 a l’any 2013, un 4,8% més .

Control de fuites en sectors 2013 2012 2011 2010

Sectors en 1a ronda 926 884 835 563

Sectors en 2a ronda 51 65 67 272

Sectors en 3a ronda 7 19 20 21

Total sectors controlats 984 968 922 856

Així mateix, aquestes millores realitzades, en aconseguir 
uns controls més precisos, han contribuït a la reducció del 
nombre de polígons que, per haver-los detectat fuites, han 
estat inclosos en el procediment d’optimització (localitza-
ció i reparació de fugides detectades), passant de 70 sec-
tors en 2012 a 53 sectors en 2013, el que representa una 
disminució del 24,3% . 

També cal destacar que durant aquest exercici es va in-
troduir una nova mesura encaminada a millorar els pro-
blemes de localització de fuites per als sectors no contro-
lables per mitjans convencionals (normalment sectors en 

obres o amb vàlvules de sector inaccessibles) . En aquests 
casos es va establir un pla de control i seguiment substi-
tuint el procediment habitual per altres alternatius, en fun-
ció de la naturalesa de la deficiència detectada . Així, es 
contemplen tres procediments alternatius:

 - Correlació acústica mitjançant equips electrònics d’es-
colta .

 - Redisseny dels polígons de control i ampliació del camp 
d’actuació .

 - Retirada o reparació dels elements que impedien el 
control del polígon .

 
Mitjançant l’aplicació de procediments alternatius per al 
control d’aquests sectors es van poder revisar i controlar 
fins a 49 polígons (5,3% addicional) que d’una altra mane-
ra no s’haguessin pogut revisar .

Com a part del compromís del departament amb la norma 
de qualitat UNE-EN ISO 9001:2008, durant l’any 2013 es va 
iniciar un pla de renovació parcial de les xarxes de distri-
bució del T .M de Palma en aquells punts conflictius que ge-
neraven no conformitats en el sistema de qualitat . D’entre 
elles, cal destacar les següents:

 - Carrer Vicenç Joan Rosselló: com a conseqüència de 
nombroses ruptures a la xarxa de distribució, es van 
substituir 350 metres .

 - Carrer Company: degut a diverses incidències en les 
escomeses que afectaven a la qualitat del servei pres-
tat a tota la zona de Son Espanyolet, especialment a un 
centre sanitari de referència, es va substituir un tram 
de xarxa d’uns 100 metres a la part baixa del carrer .

 - Carrer Contestí: Diverses avaries a la part alta del car-
rer provocaven nombrosos talls de subministrament a la 
zona, per la qual cosa va ser substituït un tram de xarxa .

 - Carrer Picasso: diverses incidències a la xarxa arterial 
de distribució provocaven problemes de subministra-
ment a les zones de Son Dureta, Son Armadams i Son 

Espanyolet, per la qual cosa es va substituir un tram 50 
metres de canonada . 

 - Carrer Sant Llorenç: es va renovar la totalitat dels 150 
metres de la canonada del carrer com a conseqüència 
de l’obsolescència de la xarxa .

 

Dins del capítol de renovació de xarxes, cal destacar la im-
plementació de nous sistemes de renovació de canonades 
sense rasa . Es van renovar uns trams de 150 i 250 metres 
de les xarxes d’aigua potable als carrers Pau i Fra Joan 
Llabrés, mitjançant el sistema sense obertura de rasa de-
nominat PIPE BURSTING . Aquest sistema de rehabilitació 
de canonades permet renovar les conduccions mantenint 
la línia existent, evitant el costós sistema d’obertura de 
rasa, els problemes de seguretat i les molèsties a la po-
blació derivades . 

Amb l’objectiu de millorar la qualitat i la fiabilitat del ser-
vei, es va instaurar una zona intermèdia de pressió, que 
comprèn les barriades de Son Cotoner, Es Fortí, Son Espa-
nyolet, Son Dureta, Son Dameto i Son Armadams . L’actua-
ció va consistir en la instal·lació de quatre reguladores de 
pressió, amb els seus corresponents conjunts d’arquetes i 
elements accessoris, i va permetre aconseguir una dismi-
nució molt important de les incidències negatives servei .

A més d’aquestes actuacions, i com és habitual, les briga-
des van realitzar els treballs de manteniment, conserva-
ció i explotació de les xarxes amb tots els seus elements . 
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El nombre total d’intervencions va ser de 30 .145 i es mos-
tren a continuació desglossades per tipus:

Modificació de xarxes 22

Renovació instal·lacions comptadors 223

Instal·lació escomesa aigua 254

Instal·lació comptador 2.926

Substitució comptador 10.435

Retirar comptador per baixa 1.705

Reparació aixetes comptadors 2.937

Reparació bateria comptadors 312

Renovació escomeses 239

Renovació o reparació porta comptadors 580

Reparació fuita 914

Renovació o reparació clau de registre 680

Renovació o instal·lació boca de regatge 132

Renovació vàlvula xarxa 94

Renovació o instal·lació hidrants contra incendis 28

Diversos 8.664

Per la seva banda, el laboratori de comptadors té assig-
nades les tasques de realitzar el control i manteniment de 
les instal·lacions de mesurament dels comptadors de ca-
libre superior a 20 mm, de col·laborar amb la Conselleria 
de Comerç Indústria i Energia en la verificació de compta-
dors de tota la comunitat autònoma i de controlar la qua-
litat dels materials prèviament a la recepció per part del 
magatzem de recanvis . El volum de treball realitzat pel la-
boratori de comptadors és el següent:

Comprovació de comptadors per a EMAYA 1.708

Comprovació de comptadors a tercers 49

Comptadors verificats 204

Controls de qualitat previs a recepció materials 72

CL AVEGUER AM SANITARI  I 
PLUVIAL S

Gràcies a l’esforç dedicat i a l’aplicació de les tecnologi-
es de neteja hidrodinàmica en els camions mixtos d’alta 
pressió i buit, s’han aconseguit importants millores en el 
correcte funcionament de la xarxa de clavegueram sanita-
ri . Durant 2013 es van realitzar 241 intervencions correc-
tives no programades i de caràcter urgent, el que suposa 
una reducció de més d’un 90 % en el nombre d’obstrucci-
ons a la xarxa de clavegueram (sobre les 2 .300 que es pro-
duïen en 1 .991) . Malgrat això, encara queda un gran treball 
a realitzar en aquests aspectes de dedicació sistemàtica i 
continuada en els treballs de neteja, reparació i reforma 
de la xarxa: renovació dels col·lectors existents degradats 
i lluita contra la contaminació, la defensa mediambiental i 
la millora de la qualitat dels serveis prestats .

A continuació es mostra el gràfic d’evolució de les obstruc-
cions de la xarxa de clavegueram al terme municipal de 
Palma . 

Evolució de les obstruccions de la xarxa de clavegueram
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Per aconseguir aquest objectiu s’actua tant des del man-
teniment preventiu en la neteja dels col·lectors sanita-
ris (s’han netejat 83 .463 metres en trams on prèviament 
s’havia produït alguna obstrucció o incidència), com en 
la detecció de deficiències i per a la supressió dels punts 
negres de concentració de les mateixes . Mitjançant ins-
peccions internes de canalitzacions amb càmera de tele-
visió s’han revisat 30,30 quilòmetres de col·lectors, cosa 
que serveix per a la seva reparació puntual o per definir 
amb exactitud els trams on s’han renovar les infraestruc-
tures obsoletes . 

Algunes de les actuacions més rellevants van ser les repa-
racions de les galeries de C/ Unió i de la Plaça Abú Yahyá . 
Aquesta darrera es va fer després de que un important 
avenc produís un esfondrament . A primera hora del dia 
següent a l’accident es van iniciar els treballs de condicio-
nament de l’entorn per assegurar la zona i es va realitzar 
l’excavació precisa per assegurar el funcionament provi-
sional en canal . La continuïtat d’aquests treballs va confir-
mar que la galeria ovoide s’havia col·lapsat totalment en 
uns 15 metres de longitud, per la qual cosa la reparació 
va implicar la reconstrucció amb elements prefabricats en 
uns 15 metres de conducció, mantenint el conducte opera-
tiu amb servei malgrat la climatologia adversa .
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Les brigades de reparació de clavegueram, a més d’actu-
ar amb màxima diligència en totes les situacions motiva-
des per col·lapse o ruptura puntual dels sistemes d’evacu-
ació d’aigües residuals, realitzen importants renovacions 
de trams de conducció que requereixen una especial cura . 
Una de les actuacions d’aquest tipus més destacades va 
ser la realitzada a la xarxa de Baró de Pinopar angular 
amb Via Alemanya a uns 4,5 metres de profunditat .

Durant 2013 es van reparar 162 escomeses sanitàries, 
293 pous de bloqueig i 160 pous de registre de clavegue-
ram i pluvials, així com 321 embornals .

També es va iniciar una campanya preventiva d’inspecci-
ons per l’interior de les galeries visitables amb personal 
qualificat i equips tant de detecció de gasos com de sal-
vament personal, ja que el seu trànsit està subjecte als 
riscos propis dels recintes confinats . Els objectius de la 
campanya són l’avaluació de l’estat actual de les galeri-
es després dels enfonsaments recents que s’han produït i 
que els nous capatassos que s’han incorporat com a con-
seqüència de la remodelació en l’estructura de comanda-
ments intermedis adquireixin els coneixements necessa-
ris sobre aquestes instal·lacions .

Quant a la neteja d’embornals es va continuar amb la sis-
temàtica operativa dels treballs tant en la programació 
com en la seva execució, que està definida en la instrucció 
tècnica de conservació de pluvials I62-00003, inclosa en la 
política de qualitat de l’empresa d’acord a la norma UNE-
EN ISO 9001:2008 .

No obstant això, es va produir una disminució en el nom-
bre de treballs preventius de neteja d’embornals respecte 
als últims anys, com a conseqüència de la reducció d’efec-
tius humans per a aquestes tasques . Així, en 2013 es van 
netejar 15 .379 embornals dels 27 .000 existents, encara 
que el nivell de servei de la xarxa de pluvials és bo, amb 
garanties de funcionament .

Com a innovació tecnològica introduïda en 2013 cal des-
tacar l’adquisició del ganxo de grua automàtic, que per-
met enganxar i alliberar les càrregues de forma remota, 
mitjançant un comandament a distància . Aquest sistema, 
aplicat en el procés de recollida de saques d’enderrocs, 
redueix de forma molt notable els temps de l’operació . 
Això és important donat que es tracta de l’únic equip que 
es dedica a aquesta activitat i el seu objectiu és la retirada 
de la totalitat de les saques d’enderrocs generades en la 
jornada anterior . Aquest nou sistema, per tant, augmenta-
rà la productivitat, la seguretat i el confort del treballador .

El nombre total d’intervencions ha estat de 30 .391 . A con-
tinuació es mostren desglossades per tipus:

Noves escomeses i prolongacions 178

Reparar o construir pou de registre, bloqueig o embornal 826

Desobstrucció o neteja de xarxes, pous de registre i bloqueig 794

Manteniment preventiu de xarxa de clavegueram 1.070

Manteniment preventiu de xarxa de pluvials 327

Neteja embornals 15.379

Renovar conductes romputs 248

Reposar tapes o reixes 422

Reconstruir arqueta 532

Reposar paviment 2.357

Altres 8.258

AIGUA REGENER ADA (TERCIARI)

Durant aquest exercici 2013 s’ha continuat amb la posada 
en funcionament de diversos trams de xarxa d’aigua rege-
nerada . Les actuacions més importants són les següents:

Posada en servei del tram de xarxa de 500 mm de fosa a la 
zona de la façana marítima . Aquest tram, que va des de la 
seu del Diario de Mallorca fins a la confluència de l’Avingu-
da Gabriel Alomar amb l’autovia a l’aeroport i té una longi-
tud de 1 .042 metres, ha suposat una gran millora pel que 
fa a pressió i cabal de proveïment en alguns punts de la 
xarxa i ha permès la reposició del servei amb aigua rege-
nerada als parterres de carreteres interromput durant les 
obres de la façana marítima . Així mateix, aquest nou tram 
de xarxa proveeix d’aigua regenerada diverses noves zo-
nes enjardinades municipals de la façana marítima .

S’ha posat també en servei un tram de xarxa de tercia-
ri pel centre de la ciutat . Es tracta d’una xarxa de polieti-
lè de 110 mm que va des del final de Via Roma/Oms, fins a 
la plaça Joan Carles I , amb una longitud de 1012 metres .
A més, s’espera que per a principi de 2014 quedi substitu-
ït el tram d’artèria de 400 mm des de Sa Faixina amb Pas-
seig Sagrera, fins a Passeig Mallorca amb el carrer Simó 
Ballester, de manera que definitivament quedin operatius 
al 100 % els dos anells des de l’EDAR 1 fins al dipòsit del 
polígon de Can Valero .
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CONTROL DE QUALITAT

Durant l’exercici 2013 no hi hagut pràcticament obres noves i es va continuar amb la fina-
lització d’algunes que es trobaven en execució . Malgrat això, es van recepcionar 11 .324 me-
tres de xarxa, entre aigua potable, clavegueram, pluvials i aigua regenerada, dada molt si-
milar a la de l’exercici 2012 . Cal comentar també que les obres que continuen en marxa 
sofreixen un alentiment generalitzat i, al dilatar-se en el temps, moltes d’elles continuen 
pendents i sense finalització . Tot i això, es preveu que alguna d’elles finalitzi durant el pro-
per exercici .

També ha disminuït moderadament l’activitat quant als informes emesos a requeriment de 
la Gerència d’Urbanisme de l’ajuntament . Es van fer un total de 65 durant l’exercici 2013 .
S’ha mantingut el nivell d’activitat referent a les inspeccions aleatòries dels treballs execu-
tats per les brigades pròpies d’EMAYA, segons allò disposat a la instrucció tècnica “Plec de 
qualitat de les brigades pròpies” dins del sistema de qualitat EN-ISO9001:2000, amb 300 re-
visions d’ordres de treball .

Es va mantenir el nivell de consultes amb els tècnics projectistes d’obres d’infraestructures 
amb la finalitat de facilitar l’adequació dels projectes presentats a la normativa d’EMAYA . 
Per una altra banda, les hores dedicades a inspecció i visites d’obra no han variat significa-
tivament respecte a 2012: el nombre d’hores és inferior, però el temps empleat a cada vi-
sita ha augmentat .

ACTIVITAT DEL DEPARTAMENT DURANT 2013
               
Obres privades en execució 5

Obres privades en espera de recepció 4

Obres municipals i Consell en execució 3

Obres municipals i Consell en espera de recepció 0

Obres privades recepcionades 4

Obres municipals inspeccionades 4

Obres pròpies recepcionades 0

Obres iniciades i aturades 7

Nombre d’informes realitzats a Gerència d’Urbanismes i altres 65

Hores dedicades a atenció de visites al despatx 100

Hores dedicades a estudi de projectes i gestió de documentació 1.400

Hores dedicades a visites a obres i qualitat brigades pròpies 2.962

EVOLUCIÓ DE LES XARXES INCORPORADES EN ELS DARRERS 5 ANYS Total pròpies + privades

Any Aigua potable Clavegueram Pluvials Regenerada Total metres

2013 3.950 3.552 2.810 1.012 11.324

2012 4.145 3.881 2.679 - 10.705

2011 4.008 3.393 2.847 - 10.385

2010 9.564 9.692 11.202 - 30.458

2009 4.485 4.281 3.900 - 12.666

QUADRE COMPARATIU D’INTERVENCIONS MÉS SIGNIFICATIVES A LES XARXES D’AIGUA, CLAVEGUERAM I PLUVIALS

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Renovació instal·lacions comptadors 223 341 295 372 313 131

Instal·lació escomesa d’aigua 254 241 321 364 459 644

Instal·lació comptador 2.926 3.213 2.868 3.617 3.658 3.814

Substituir comptador 10.435 6.974 12.247 8.718 7.760 12.425

Reparació aixetes comptadors 2.937 2.788 2.864 2.700 2.479 2.746

Reparació fuita 914 1.015 1.111 1.061 1.434 1.370

Renovació o reparació clau registre 680 446 605 628 738 675

Noves escomeses i prolongació clavegueram 178 209 284 329 394 637

Desobstrucció i neteja de xarxes i pous 794 802 888 908 1.012 1.009

Renovació conductes romputs 248 228 211 213 275 294

Neteja embornals 15.379 15.801 21.009 21.637 17.487 21.621

Nombre d’intervencions sobre xarxa aigua potable 30.145 27.534 32.435 26.185 26.273 31.217

Nombre d’intervencions sobre xarxa de clavegueram i pluvials 30.391 30.468 36.814 36.839 31.771 36.683
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CONTACT CENTER

El Contact Center ha continuat amb l’evolució iniciada en 
anys anteriors . Durant 2013 es van incorporar noves fun-
cionalitats per continuar millorant i aportant cada vegada 
més valor al servei . 

El centre de contacte (Contact Center), integrat pels dife-
rents canals de comunicació amb l’empresa, ofereix als 
ciutadans i abonats un únic punt de contacte en el qual 
poden ser atesos i realitzar gestions . Totes les sol·lici-
tuds d’informació i de servei rebudes es registren en for-
ma d’avís amb independència del canal d’entrada utilitzat

Tipus d’avís 2013

Evolució avisos 2013

Altres
0,1%

Neteja
4,8%Gestions

Contact
9,6%

Abonats
26,5%

Recollida
5,8% Aigües

10,7%

Recaptació
3,5%

Recollida Trastos
39,1%

Una de les millores més importants de 2013, per la seva 
repercussió en els abonats, va ser l’increment en el nom-
bre de gestions al moment que es realitzen des del Con-
tact Center . Es van duplicar respecte a l’any anterior, pas-
sant de les 5 .544 de l’any 2012 a les 12 .119 de l’any 2013 . 
Això va ser possible perquè es van incorporar els tràmits 
següents: canvi de compte bancari, canvi de receptor de 
correspondència i canvi d’idioma . Es tracta d’una millora 
qualitativa molt significativa ja que totes aquestes gesti-
ons es realitzen ara en temps real en el moment de rebre 
la trucada, mentre que anteriorment els ciutadans havien 
d’esperar a que fos tramitada pel gestor corresponent en 
un temps d’espera aproximat de 72 hores .

Durant l’any 2013 es van realitzar de manera immediata 
un total de 12 .863 gestions sol·licitades pels abonats so-
bre els seus contractes .

Tipus de gestions 2013

Duplicat factura 4.705

Duplicat carta escomesa 94

Canvi d’idioma 50

Duplicat contracte 93

Duplicat carta pressió 1.501

Canvi de compte bancari 853

Canvi d’adreça de correspondència 4.686

Actualització base de dades abonats 881

12.119

Gestions més sol·licitades 2013

Tota la infraestructura de dades del sistema de telefonia 
es registra a una aplicació que permet analitzar el servei . 
Durant 2013 es va millorar el procés d’anàlisi i presa de 
decisions ja que es va incorporar un sistema de B .I . (Bu-
siness Intelligence) a la infraestructura de dades ja exis-
tent, la qual cosa ens ha permès transformar les dades en 
informació i la informació en coneixement .

El 2013 es van rebre 138336 telefonades, unes 10000 més 
que l’any anterior . Es van atendre el 84 .61 % de les telefo-
nades rebudes . No obstant això, el percentatge de telefo-
nades no ateses després del missatge de benvinguda va 
ser del 12 .17 % .

La mitjana mensual de telefonades rebudes va ser de 
11528 . El mes amb més telefonades rebudes va ser octu-
bre, amb 13679; i el que mes en què es van rebre menys 
cridades va ser març, amb 9128 . 

Igual que succeeix en altres activitats orientades a la pres-
tació de serveis als ciutadans, el dia de la setmana en què 
es van rebre més telefonades va ser el dilluns (una mitja-
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na d’aproximadament 700) . El dia de l’any amb més crida-
des rebudes va ser el 20 de febrer, coincidint amb la ruptu-
ra de l’artèria de Ponent que va afectar a 14 barriades i va 
deixar sense aigua a més de 87 .000 ciutadans .

Els talls de subministrament són la causa principal de l’in-
crement en els temps d’espera de les telefonades en cua 
i de les trucades no ateses . La majoria de les telefona-
des no ateses es donen perquè el servei no pot atendre la 
gran quantitat de trucades que es reben de manera simul-
tània quan es produeix un tall de subministrament . Aques-
tes contingències repercuteixen en l’indicador de gestió 
del temps mitjà d’espera per ser atès, que va ser de 44 se-
gons de mitjana durant l’any 2013 . Aquesta dada també es 
reflecteix en les enquestes de satisfacció que es realitzen 
per avaluar el servei, ja que si bé la majoria dels enques-
tats es va mostrar molt satisfet amb el tracte i l’atenció re-
buda en l’atenció telefònica, hi ha un percentatge dels en-
questats que van considerar que el temps d’espera en cua 
s’hauria de millorar .

Des del Contact Center també es van realitzar enques-
tes per a recollir informació sobre l’opinió dels ciutadans 
amb l’objectiu de continuar millorant els serveis, com per 
exemple la realitzada sobre les preferències com a siste-
ma alternatiu a la substitució de la recollida pneumàtica 
al casc antic .

Amb l’objectiu de continuar millorant el servei d’atenció te-
lefònica i disminuir els temps d’espera, es va publicar al 
web www .EMAYA .es la informació de les avaries que afec-
taven a un nombre considerable de ciutadans . De la ma-
teixa manera, es van publicar les reparacions planificades 
sobre la xarxa que afectaven al subministrament, encara 
que aquestes també s’informen a través dels canals de co-
municació tradicionals ja existents (premsa, bustiada, etc .) .

Resum anual 2013

Nombre de telefonades rebudes 138.336

Nombre de telefonades ateses 117.037

Nombre d’avisos generats 126.743

Evolució telefonades 2013
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Les sol·licituds de servei a la via pública corresponents al 
servei Brigada Express H72 posat en marxa per l’Ajunta-
ment de Palma també es reben i classifiquen des del Con-
tact Center . Durant l’any 2013 es van catalogar 15 .074 in-
cidències H72 .

Encara que el canal telefònic continua sent el més utilit-
zat pels clients que es posen en contacte amb EMAYA, du-
rant l’any 2013 va continuar l’increment de sol·licituds re-
budes per un altre tipus de canal de comunicació . En total 
es van rebre 3217 sol·licituds per canals alternatius, en-
tre les quals destaquen les rebudes a través del correu 
electrònic emaya@emaya .es, que van ser 2 .255, la qual 
cosa suposa un increment molt destacable si les compa-
ram amb les 778 sol·licituds rebudes per aquest mateix 
canal l’any anterior .

Sol·licituds segons canal d’entrada 2013

Telèfon 117.037

Correu electrònic 2.255

DMS 337

H72 347

IMOV 184

Dispositiu mòbil / web 94
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TELECOMANDAMENT

El centre de control de Telecomandament controla el cicle 
integral de l’aigua a través d’un sofisticat sistema de mo-
nitoratge de totes les seves instal·lacions i equips . Mitjan-
çant els mesuradors de cabal i altres dispositius, EMAYA 
pot monitoritzar, tots els dies de l’any i en temps real, l’es-
tat de les xarxes de distribució i sanejament, així com d’al-
tres elements de gran importància com els embassa-
ments i els dipòsits reguladors d’emmagatzematge .

Durant 2013 es va incorporar una millora molt important 
en la utilització dels sondejos i pous que permet un estal-
vi en la despesa elèctrica molt considerable . Així, a partir 
d’aquest any, en lloc d’actuar sobre ells en funció única-
ment de la demanda i de les restriccions establertes per a 
la seva explotació, s’utilitzen quan el preu de l’energia és 
més barat (aquesta energia s’ha adquirit prèviament mit-
jançant licitació a l’empresa que comercialitza més barats 
els kilowatts/hora consumits) .

Tota la gestió es realitza amb aplicacions informàtiques 
(SCADA, ERP, BPM i GIS) i no s’utilitza cap registre en pa-
per, la qual cosa permet tenir les dades de forma estruc-
turada per a poder analitzar la informació .

Control i supervisió de dades

A través d’un sistema SCADA se supervisen i controlen 
totes les instal·lacions i equips a la xarxa d’aigua pota-
ble i residual, garantint el correcte funcionament del cicle 
de l’aigua des de la seva captació i explotació fins al seu 
posterior subministrament i depuració des de les estaci-
ons d’impulsió fins a les depuradores . Actualment la xarxa 
de telecontrol monitoritza 116 estacions remotes, 73 me-
suradors de cabal i es processen aproximadament unes 
100 dades per minut . Per al correcte control de les instal-
lacions també es controlen un altre tipus de variables com 
les que transmeten els mesuradors de nivell, pressió, con-
ductivitat, variadors de freqüència, etc . 

Durant els 365 dies de l’any s’han assegurat el subminis-
trament i la pressió d’aigua potable mitjançant el correcte 
control sobre els dipòsits reguladors i les principals xar-
xes de transport i distribució, i s’han evitat els abocaments 
d’aigües residuals a causa del correcte control dels nivells 
en les càmeres de les estacions d’impulsió d’aigües resi-
duals .

S’han controlat i supervisat les dades de totes les instal-
lacions d’EMAYA i s’han realitzat més de 180000 interven-
cions per part dels operadors de Telecomandament, sem-
pre actuant en funció d’allò establert en els procediments 
de treball . 

De la supervisió de les dades del SCADA i de les incidèn-
cies comunicades pel personal de les brigades del depar-
tament de Manteniment s’han registrat a l’ERP les sol·li-
cituds d’intervenció per tal que els responsables de les 
diferents seccions planifiquin els manteniments correc-
tius necessaris . Durant l’any 2013 es van generar un total 
de 1296 avisos, i destaquen el volum generat en les inter-
vencions d’electricistes (464) i mecànics (625) .

Atenció i gestió telefònica

L’atenció i gestió telefònica es classifica principalment en 
dos grans grups: 

A l’operadora de Son Tugores, durant les 24 hores del dia, 
es reben telefonades principalment del personal d’EMAYA 
per a comunicar incidències en les instal·lacions o relaci-
onades amb la gestió del manteniment o l’explotació dels 
recursos disponibles . Des de Telecomandament es gesti-
onen les intervencions del personal de guàrdia de l’em-
presa durant l’horari no laboral .

En l’horari no cobert pel Contact Center, s’atenen i gestionen 
les telefonades realitzades pels ciutadans al 900 724 000 .
 
Nombre de telefonades rebudes 

Operadora Son Tugores 20.947

900 724 000 (*) 12.138

33.085

(*) En horari no cobert pel Contact Center

Total avisos

Manteniment 1.296

Xarxes 3.003

Recollida 474

Neteja 497

Recollida Trastos 1.676

Abonats 972

Altres 20

7.938

A més de les tasques relacionades amb la supervisió de 
les instal·lacions i el control de les avaries i urgències, s’ha 
continuat col·laborant amb els cossos de seguretat en cas 
de situacions d’emergència o d’incendi .

CONTACT CENTER I  TELECOMANDAMENT
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RECOLLIDA

Durant l’any 2013 es van recollir 195271,45 tones de resi-
dus sòlids urbans . S’ha produït un descens de més de 
7 .000 tn respecte a 2012 . L’índex de producció de RSU ha 
estat en 2013 de 1,26 kg/hab ./dia . 

Evolució tones recollides RSU

Any Tones recollides RSU kg habitant/ dia

2009 239.185 1,63

2010 235.848 1,53

2011 210.518 1,42

2012 202.368 1,36

2013 195.271 1,26

Recollida selectiva 

Durant l’any 2013 hem continuat fomentant la recollida se-
lectiva, mitjançant diverses campanyes de comunicació . 
Es mostren a continuació la quantitat de tones que s’han 
recollit per a cadascuna de les fraccions .

Any Vidre (tn) Paper/Cartró (tn) Envasos (tn)

2009 6.010 12.961,64 3.624,84

2010 5.952 13.268,20 4.049,34

2011 6.146 12.823,10 4.328,78

2012 6.238 11.274,43 4.507,07

2013 6.324 11.005,62 4.708,88

Fracció rebuig 

Durant l’any 2013 es van recollir 173 .232,64 tones de la 
fracció rebuig, produint-se un descens respecte a l’any an-
terior del 3,94 % .

Fracció vidre

La recollida de la fracció de vidre va experimentar un aug-
ment de l’1,37 % durant l’any 2013 respecte a l’any ante-
rior, situant-se en 6 .324,31 tones .

Fracció paper/cartó

Tot i que durant l’any 2013 es van realitzar campanyes de 
foment del reciclatge de la fracció de paper i cartró, la re-
collida d’aquesta fracció, igual que ens els darrers anys, 
ha experimentat un lleuger descens respecte l’any 2012, 
d’un 2,38 % . Durant l’any 2013 es van recollir 11 .005,62 to-
nes d’aquesta fracció .

En 2013 es va repetir la campanya de foment de recollida 
d’aquesta fracció en el centre de Palma i als polígons in-
dustrials de la ciutat, amb la finalitat de recollir la fracció 
paper/cartró que els grans productors deixen en la porta 
dels seus establiments (recollida porta a porta) .

Fracció envasos

Aquesta fracció, igual que la de vidre, ha experimentat un 
lleu ascens: d’un 4,48 % respecte l’any 2011 i continua, per 
tant, la tendència a l’alça dels darrers anys . Durant l’any 
2013 es van recollir un total de 4 .708,88 tones de la fracció 
d’envasos, mentre que en 2012 es van recollir 4 .507,07 tn .

Recollida de roba
 
Durant 2013 el servei de recollida de roba es va externalit-
zar i s’han col·locat 50 contenidors de roba més a la via pú-
blica, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania els punts 
d’aportació .

Contenidors per fracció

En la següent taula es mostra el nombre de contenidors 
per cada tipus de fracció que estaven col·locats en finalit-
zar l’any 2013 .

Tipus de fracció Contenidors

Rebuig 4.812

Paper 1.748

Envasos 1.298

Vidre 1.151

Oli 113

Piles 116

Roba 142

Recollida de voluminosos

Recollida de trastos a domicili

Al llarg de l’any 2013 es va experimentar un descens en la 
recollida de voluminosos a domicilis . En concret, el nombre 
de sol·licituds d’aquest servei s’ha reduït en un 8,17 % pel 
que fa al 2012; de 49 .097 sol·licituds s’ha passat a 45 .084 . 

Recollida de trastos a la via pública

La recollida de trastos a la via pública s’ha reduït en un 
6,16 % respecte a l’any 2012 .

Any A domicili A la via pública

2009 68.750 160.208

2010 61.911 145.346

2011 50.981 120.005

2012 49.097 98.231

2013 45.084 92.181

MEDI AMBIENT
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Recollida hotels

Sobre la base d’un conveni existent, s’ha establert la re-
collida per fraccions als hotels durant temporada alta (de 
maig fins a finals de setembre) i en temporada baixa als 
hotels que així ho sol·licitin . Aquest servei duu a terme la 
recollida de les fraccions paper i cartó, envasos, vidre, re-
buig i orgànica .

Neteja de contenidors

El Departament de Recollida realitza també el servei de 
neteja dels contenidors que es troben als carrers de la ciu-
tat . A continuació es mostra el nombre de neteges realit-
zades en 2013 per tipus de contenidor .

Tipus de contenidor Nombre de neteges

Rebuig / posterior 10.358

Rebuig / lateral 5.115

Paper / lateral 856

Paper / 3 m3 2.273

Envasos 2.316

Vidre 5.326

Dades addicionals

Tn recollida selectiva

2013 % 2012 %

Paper / cartró 11.005,62 -2,38% 11.274,43 -12,08%

Vidre 6.324,31 1,37% 6.238,69 1,50%

Envasos 4.708,88 4,48% 4.507,07 4,12%

Nombre de contenidors per fracció

2013 % 2012 % 2011

Rebuig 4.812 -19,93% 6.010 7,61% 5.585

Paper / cartró 1.748 -1,85% 1.781 5,57% 1.687

Envasos 1.298 0,46% 1.292 21,20% 1.066

Vidre 1.151 -0,35% 1.155 0,52% 1.149

Oli 113 1,80% 111 88,14% 59

Piles 116 3,57% 112

Roba 142 54,34% 92

Capacitat contenidors

2013 % 2012 % 2011

Envasos 3.904.000 0,44% 3.886.900 22,26% 3.179.300

Paper / cartró 4.884.000 -1,99% 4.983.000 6,84% 4.664.100

Vidre 3.241.600 -0,34% 3.252.800 0,58% 3.234.200

Rebuig 10.433.300 2,92% 10.136.900 4,91% 9.662.500

Oli 67.800 -23,65% 88.800 88,14% 47.200

Roba 355.000 54,34% 230.000

Piles 2.160 -5,26% 2.280

Poda 146.300 18,75% 123.200 115,38% 57.200

Total 22.901.660 0,87% 22.703.880 8,92% 20.844.500

Habitants 421.711 0,12% 421.194 -0,17% 421.900

Litres/hab 54,31 0,75% 53,90 9,10% 49,41

MEDI AMBIENT
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2013 % 2012 % 2011 % 2010 %

Camió lleuger caixa alta basculant 2 1,5% 2 1,3% 2 1,4% 2 1,5%

Camió lleuger caixa alta basculant (satèl·lits) 0,0% 2 1,3% 2 1,4% 2 1,5%

Camió lleuger caixa tancada 3 2,3% 3 2,0% 2 1,4% 2 1,5%

Camió mitjà caixa alta basculant 3 2,3% 3 2,0% 3 2,0% 3 2,2%

Camió mitjà gàbia 2 1,5% 2 1,3% 2 1,4% 1 0,7%

Camió mitjà recol·lector posterior 11 8,3% 11 7,3% 11 7,5% 10 7,3%

Camió pesat caixa alta basculant i grua 5 3,8% 5 3,3% 5 3,4% 5 3,6%

Camió pesat caixa alta basculant i grua (vidre) 2 1,5% 2 1,3% 2 1,4% 2 1,5%

Camió pesat caixa alta basculant 3 2,3% 3 2,0% 3 2,0% 3 2,2%

Camió pesat caixa tancada 1 0,8% 1 0,7% 1 0,7% 1 0,7%

Camió pesat cisterna 1 0,8% 1 0,7% 1 0,7% 1 0,7%

Camió pesat neteja-contenidors lateral 1 0,8% 1 0,7% 1 0,7% 1 0,7%

Camió pesat neteja-contenidors posterior 1 0,8% 1 0,7% 1 0,7% 1 0,7%

Camió pesat porta-cont. t grua bilateral 6 4,5% 6 4,0% 6 4,1% 2 1,5%

Camió pesat porta-contenidors 8 6,1% 10 6,6% 10 6,8% 10 7,3%

Camió pesat porta-contenidors i grua 5 3,8% 3 2,0% 1 0,7% 1 0,7%

Camió pesat recol·lector lateral 16 12,1% 16 10,6% 16 10,9% 14 10,2%

Camió pesat recol·lector posterior 23 17,4% 38 25,2% 37 25,2% 35 25,5%

Camió tractora 1 0,8% 1 0,7% 1 0,7% 1 0,7%

Furgó caixa tancada 1 0,8% 1 0,7% 1 0,7% 1 0,7%

Furgoneta caixa tancada 9 6,8% 10 6,6% 10 6,8% 10 7,3%

Furgoneta isoterma 1 0,8% 1 0,7% 1 0,7% 1 0,7%

Tana Pales Son Reus 9 6,8% 9 6,0% 9 6,1% 9 6,6%

Tot terreny 3 2,3% 3 2,0% 3 2,0% 3 2,2%

Turismes 12 9,1% 11 7,3% 11 7,5% 11 8,0%

Altres 3 2,3% 5 3,3% 5 3,4% 5 3,6%

Total 132 151 147 137

2013 2012 2011 2010

Camió lleuger caixa alta basculant 7,0 6,0 5,0 4,0

Camió lleuger caixa alta basculant (satèl·lits) 19,0 18,0 17,0

Camió lleuger caixa tancada 9,7 9,3 8,3 7,3

Camió mitjà caixa alta basculant 10,6 10,0 9,0 8,0

Camió mitjà gàbia 8,2 8,0 7,0 12,0

Camió mitjà recol·lector posterior 10,5 9,8 8,8 8,6

Camió pesat caixa alta basculant i grua 12,7 12,0 11,0 10,0

Camió pesat caixa alta basculant i grua (vidre) 15,9 15,5 14,5 13,5

Camió pesat caixa alta basculant 19,8 19,0 18,0 17,0

Camió pesat caixa tancada 19,8 19,0 18,0 17,0

Camió pesat cisterna 20,2 20,0 19,0 18,0

Camió pesat neteja-contenidors lateral 9,9 9,0 8,0 7,0

Camió pesat neteja-contenidors posterior 8,9 8,0 7,0 6,0

Camió pesat porta-cont. i grua bilateral 3,3 2,7 1,7 2,0

Camió pesat porta-contenidors 15,8 15,3 16,4 15,4

Camió pesat porta-contenidors i grua 3,3 4,7 13,0 12,0

Camió pesat recol·lector lateral 7,2 6,7 5,7 5,4

Camió pesat recol·lector posterior 6,8 10,4 9,7 9,2

Camió tractora 14,4 14,0 13,0 12,0

Furgó caixa tancada 15,9 15,0 14,0 13,0

Furgoneta caixa tancada 8,1 8,6 7,6 11,0

Furgoneta isoterma 8,4 8,0 7,0 6,0

Tana Pales Son Reus 17,9 17,0 16,0 15,0

Tot terreny 22,8 22,3 21,3 20,3

Turismes 13,2 12,6 11,6 10,6

Mitjana antiguitat flota 12,10

Flota de vehicles

Flota de vehicles per grup Antiguitat mitjana dels vehicles (en anys)

MEDI AMBIENT
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NE TEJA

Durant l’any 2013, els indicadors de qualitat analitzats en 
el servei de Neteja han estat bastant positius . No obstant 
això, el nostre repte és continuar millorant .

Durant aquest any, la plantilla mitjana s’ha situat en 409 
operaris . A l’inici de l’any la plantilla era de 427 operaris i 
al llarg de l’any ha anat disminuint .

Els indicadors que s’analitzen a continuació tenen un grau 
de desviació real d’un +3 o -3% i estan calculats sobre 129 
rutes d’agranament manual que cobreixen una superfície 
de 734 .175 m lineals, i 20 rutes d’agranament mixt que co-
breixen una superfície de 164 .388 m lineals . Per tant, es 
cobreixen un total de 898 .563 m lineals .

S’han dividit els indicadors analitzats en:

 - Percentatge de finalització d’agranament manual .
 - Percentatge de finalització d’agranament mixt o de suport .
 - Mitjana de metres agranats i cobertura diària per sec-

tors sobre metres lineals de vorera .
 - Mitjana de reclamacions .
 - Serveis per sector .
 - Mobiliari urbà .
 - Inversió en neteja .

Percentatge de finalització d’agranament manual

El percentatge de finalització de ruta d’agranament manual 
ha augmentat lleugerament respecte a l’any 2012, passant 
d’una mitjana del 91% de finalització a l’any 2012, a una mit-
jana del 92% durant 2013 .

Comparativa percentatge finalització ruta manual per mesos 2011-2013

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des

2011 92% 93% 91% 85% 89% 85% 86% 85% 88% 91% 86% 86%

2012 89% 91% 94% 91% 93% 93% 90% 91% 93% 93% 87% 86%

2013 92% 95% 95% 94% 96% 94% 93% 92% 93% 92% 85% 86%
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Percentatge de finalització d’agranament mixt o de 
suport

En aquest indicador també es pot apreciar una tendència a 
l’alça . Cal destacar que hi ha hagut un augment de 6 punts 
respecte a l’any 2012: s’ha passat d’una mitjana de finalit-
zació de ruta en agranament mixt del 81% a l’any 2012, a 
una mitjana del 87% al mateix període de l’any 2013 .

Comparativa percentatge finalització ruta mixta o de suport per mesos 2011-2013 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des

2011 78% 89% 89% 87% 87% 77% 63% 72% 68% 75% 74% 79%

2012 69% 74% 75% 87% 85% 79% 83% 83% 90% 87% 86% 78%

2013 73% 92% 89% 89% 91% 85% 82% 84% 86% 84% 83% 68%
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Mitjana de metres agranats

Cobertura diària d’agranament per sectors sobre metres 
lineals de vorera

Com que augmenten els percentatges de finalització de 
rutes, la mitjana de metres agranats també experimenta 
un augment respecte a l’any 2012, passa d’un 75,02 % a un 
76,66 % en l’any 2013 .

Any
2011

Metres lineals 
agranament

% Finalització 
ruta

Dies
Producció

Total km
lineals anuals

Manual 779.617 88% 298  204.446,76 

Mixt 180.270 78% 298  41.901,95 

 246.348,71 

Any
2012

Metres lineals 
agranament

% Finalització 
ruta

Dies
Producció

Total km
lineals anuals

Manual 779.445 91% 298  211.416,54 

Mixt 173.737 81% 298  43.513,57 

 253.306,53

Any
2013

Metres lineals 
agranament

% Finalització 
ruta

Dies
Producció

Total km
lineals anuals

Manual 734.175 92% 298  201.281,42

Mixt 164.388 87% 298  42.619,23

 243.900,65
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Manual 779.617 88% 91% 92% 686.063 709.295 675.441

Mixt 180.270 78% 81% 87% 140.611 140.727 143.018

1.140.187 72’5% 75,02% 76’66% 826.674 850.022 818.459

Reclamacions

Un dels indicadors que el Departament de Neteja utilitza 
per a valorar el nivell de satisfacció dels ciutadans de Pal-
ma són les sol·licituds de neteja per falta d’agranament o 
freqüència que es reben a través del Contact Center .

Dins d’aquestes sol·licituds s’inclouen també les que es re-
fereixen a carrers bruts per fulles, pols, terra o fang, per 
taques i fins i tot les que fan referència als carrers bruts 
per excrements .

En el quadre següent, es pot veure que s’ha produït un 
augment respecte a l’any 2012, passant de 1322 sol·lici-
tuds l’any 2012 a 1637 sol·licituds l’any 2013 . S’ha produït, 
per tant, un increment del 19,24 % en les sol·licituds de ne-
teja per falta d’agranament o freqüència .

Sol·licituds de neteja per falta d’agranament o freqüència
 

Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ag Set Oct. Nov. Des

2011 98 66 88 175 245 252 382 286 161 96 105 142

2012 83 52 74 74 112 140 135 170 115 98 101 168

2013 115 46 54 88 94 119 269 169 131 208 133 211
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Resum de serveis per sector

Els serveis de retirada de cartells, reparació, conservació 
i buidatge de papereres, i retirada de pintades de la via pú-
blica contribueixen a que els ciutadans tinguin una millor 
percepció de la neteja viària .

Els serveis de retirada de trastos de la via pública i reti-
rada d’enderrocs han sofert una disminució . Consideram 
que aquesta disminució es deu a l’actual situació econòmi-
ca: al no produir-se tantes reparacions als domicilis i ha-
ver disminuït l’activitat en el sector de la construcció .

Evolució incidències

Cartells Enderrocs Papereres Pintades Sanecans Trastos Total

2011 4.491 1.029 7.347 5.753 177 119.545 138.342

2012 1.824 692 6.110 6.110 177 94.266 109.179

2013 2.155 630 7.210 4.275 201 91.289 105.760

 
El percentatge de disminució del total d’incidències pel 
que fa al 2012 se situa en el 3,23 % . És a dir, s’han produït 
3419 incidències menys durant l’any 2013 .

Mobiliari urbà

El Departament de Neteja, durant l’any 2013, ha incremen-
tat les unitats de papereres ins-tal·lades a Palma, passant 
de 7154 unitats en 2012 a 8292 unitats en 2013; amb una 
capacitat total de 414 .600 litres, augmentant en 33 .965 li-
tres respecte a l’any 2012 .
  

2011 2012 2013

Nre. papereres 6.841 7.154 8.292

És a dir, s’ha augmentat en un 8,19% les unitats de papere-
res respecte al any 2012 .

MEDI  AMBIENT
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Inversió neteja

Durant l’any 2013 s’ha realitzat la següent inversió al De-
partament de Neteja:
    
3 Agranadores Hidro 
3 Furgonetes 

Conclusions i reptes pendents

En resum, podem destacar que:

 - S’ha produït un increment en el percentatge de finalit-
zació de ruta, tant en agranament manual com en agra-
nament mixt .

 - Durant 2013 s’han mantingut els voluminosos a la via 
pública (trastos matalassos, neveres, etc .) .

 - El Departament de Neteja segueix la seva tendència a 
la baixa quant a personal . No obstant això, es manté a 
l’alça quant als nivells de producció en matèria de nete-
ja . Aquest fet és degut a la gran inversió realitzada per 
l’empresa en maquinària de neteja . 

Tot i que la tendència anual és molt positiva, i s’han aug-
mentat els percentatges de finalització de rutes, els nos-
tres nous reptes són:

 - Augmentar la freqüència de baldeig a la ciutat de Palma .
 - Estipular indicadors productius de les rutes de baldeig .
 - Potenciar el servei de retirada d’herbes a la via pública .
 - Eliminar taques a les porxades, baixos i voltants del 

mobiliari públic .

MEDI  AMBIENT

INSPECCIÓ MEDIAMBIENTAL

El Servei d’Inspecció Mediambiental (SIMA) duu a terme 
tasques de prevenció, informació, assessorament, invita-
ció al compliment de la norma i denúncia si escau, enfront 
de les actuacions que puguin conculcar els principis legals 
establerts en matèria mediambiental urbana .

Es treballa amb tots els col·lectius que formen part de la 
ciutadania: els ciutadans, professionals de tots els gremis, 
col·lectius, grups i entitats .

L’equip d’Inspecció Mediambiental està format per una 
plantilla de 15 controladors i un responsable del servei . 
Els controladors mediambientals tenen la qualificació i la 
formació adequada per a exercir de manera eficaç totes 
les seves funcions . I en concret, tenen formació en:

 - Les ordenances municipals .
 - Atenció als ciutadans i tractament de reclamacions .
 - Tractament de queixes i resolució de conflictes .
 - Cartografia ambiental i sistemes d’informació geogràfica .
 - Informàtica a nivell d’usuari .
 - Normativa ISO 9001:2008 sistemes de gestió de la qualitat .
 - Normativa ISO 14001-2004 sistemes de gestió ambiental .
 - Introducció a la normativa de residus .
 - Prevenció de riscos laborals .
 - Inspector sonomètric .
 - Gestió mediambiental en general .

Al marge del control, supervisió i sanció de les ordenances 
municipals, també es duen a terme les següents tasques:

 - Campanyes informatives sobre variacions en la pres-
tació dels serveis d’EMAYA a l’Àrea de Medi Ambient .

 - Campanyes informatives d’iniciatives i activitats pro-
mogudes per EMAYA en general i que tinguin com a 
destinatari la ciutadania .

 - Campanyes de control d’animals de companyia i espais 
d’oci caní .

 - Campanyes informatives a les empreses de distribució 
i fixació de publicitat .

 - Campanya contínua als mercats municipals, especial-
ment als de Pere Garau i Avingudes .

 - Campanyes informatives i preventives en matèria de 
residus als responsables de les diferents fires i esde-
veniments que es desenvolupen a Palma .

 - Col·laboració amb l’Escola de Formació Municipal impar-
tint formació per a aquells ciutadans que han estat san-
cionats per l’incompliment de les ordenances municipals 
i que s’integren al programa de commutació de multes .
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Objectius

L’objectiu principal del Servei d’Inspecció Mediambiental 
és conscienciar els ciutadans i els responsables de les di-
ferents entitats i associacions de Palma per aconseguir 
una ciutat més neta, més acollidora i més sostenible .

Tenim com a objectiu a mig termini millorar dos aspectes 
que causen un gran perjudici als ciutadans i al medi ambi-
ent de la nostra ciutat:

1 . Les molèsties causades pels animals de companyia i 
especialment els cans sense fermar, així com la nega-
tiva del propietari a recollir els excrements de les se-
ves mascotes .

2 . El greu perjudici que causen les persones que aboquen 
els seus enderrocs i deixalles en solars i descampats .

Per això, s’ha treballat en campanyes i vigilàncies especí-
fiques en coordinació amb la Policia Local dins d’uns hora-
ris prèviament analitzats i en uns llocs predeterminats on 
es produeixen aquestes infraccions .

Activitat anual

Durant 2013, a més de les feines generals pròpies del de-
partament, s’han potenciat les següents tasques:

Control dels animals de companyia
Aquesta any es van inaugurar dos nous espais d’oci caní i, 
per tant, va ser necessari potenciar la vigilància i el con-
trol sobre la circulació de mascotes en zones urbanes . Per 
aquest motiu s’ha consolidat la unitat de control sobre ani-
mals de companyia (formada per dos controladors) que 
han augmentat la seva presència en el torn d’horabaixa/
nit en zones determinades . La unitat ha dut a terme més 
de mil actuacions relacionades amb el control dels ani-
mals: excrements, xips, documentació, etc .

Campanya de tecnificació del servei de Recollida
El servei de Recollida ha dut a terme una tecnificació del 
seu servei que ha consistit en substituir els contenidors 
de càrrega posterior per un sistema més eficient de re-
collida lateral . El servei d’Inspecció Mediambiental ha es-
tat l’encarregat d’informar als ciutadans sobre les impli-
cacions d’aquests canvis i de supervisar l’ús correcte del 
nou sistema .

Campanyes especials de districte
L’ajuntament ha promogut campanyes específiques en al-
gunes barriades que presentaven problemes específics 
relacionats amb la neteja i el compliment de les ordenan-
ces municipals . El servei d’Inspecció Mediambiental s’ha 
encarregat d’informar i controlar en les campanyes que 
s’han dut a terme a: Foners, Son Roca, S’Indioteria, Son 
Dameto i Pere Garau .

Vigilància d’abocaments a solars i descampats
Durant aquest any s’han posat el màxim de mitjans amb la 
finalitat d’aconseguir acabar amb els abocaments il·legals . 
S’han aixecat 21 actes de sanció a particulars i empreses .

MEDI  AMBIENT

Actuacions 2013
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Embrutiment V.P. 299 272 265 283 1.119 9,99 299

Publicitat dinàmica 125 87 78 66 356 3,18 125

Deixalles V.P. 325 456 310 327 1.418 12,66 325

Animals de companyia 811 613 599 574 2.597 23,18 811

RSU 1146 908 851 1003 3.908 34,89 1146

Poda 77 67 64 51 259 2,31 77

Sacs / contenidors VP 77 71 55 42 245 2,19 77

Solars 121 119 53 42 335 2,99 121

Actuacions a solars 112 102 120 106 440 3,93 112

Campanyes 104 153 97 171 525 4,69 104

3.197 2.848 2.492 2.665 11.202 100,00 3.197
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ABONATS I  FACTUR ACIÓ

Durant l’any 2013 s’ha mantingut la tònica de creixement 
del nombre d’abonats . Així, al final de l’any s’havia assolit 
la xifra de 99 .685 abonats d’alta . 

La política de foment dels comptadors individuals a l’any 
2013 s’ha traduït en la següent evolució del parc de comp-
tadors domèstics:

Evolució comptadors domèstics

Any Comunitaris Individuals

2002 11.224 41.235

2003 11.251 45.298

2004 11.421 47.213

2005 10.996 49.661

2006 10.873 52.051

2007 10.801 54.425

2008 10.740 56.709

2009 10.632 58.933

2010 10.491 61.205

2011 10.386 62.459

2012 10.243 64.134

2013 10.139 65.416
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Com es pot comprovar, s’ha aconseguit que les noves con-
tractacions es realitzin a través del sistema de comptador 
individual i fins i tot 22 comunitats s’han acollit al finança-
ment ofert per EMAYA per reconvertir-se en 298 compta-
dors individuals . La conseqüència de tot plegat ha estat la 
instal·lació de 1 .282 nous comptadors individuals domèstics .

Al quadre següent es pot apreciar l’evolució de la factura-
ció en unitats físiques els darrers deu anys:

Aigua facturada

Exercici Facturació m3 % variació

2002 28.105.464 -0,24

2003 29.768.640 5,91

2004 30.248.705 1,61

2005 31.713.985 4,84

2006 31.392.097 -1,01

2007 30.749.652 -2,05

2008 31.080.691 1,08

2009 30.302.843 -2,5

2010 29.029.552 -4,2

2011 29.274.137 0,84

2012 28.425.619 -2,90

2013 27.545.798 -3,00
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La distribució de la facturació, en m3, del 2013 en funció dels 
diferents tipus d’abonats es mostra en el següent quadre: 

Distribució facturació Total m3

Domèstic 17.248.543

Hoteler 2.116.028

Comercial i industrial 7.535.478

Altres municipis 645.745

Total 27.545.798

Pel que fa al volum de feina efectuat, es van fer 542 .907 
factures, la qual cosa suposa un increment del 1,36% . El 
nombre de serveis d’atenció a l’abonat va ser de 33 .161, i 
10 .604 operacions de contractació dels diversos serveis 
que presta l’empresa, la qual cosa suposa una continuïtat 
amb l’any anterior, amb el següent detall:

Contractes 3.051 Canvis de nom 5.914 Baixes 1.639

Així mateix, s’ha de destacar que, en la línia d’ajudar al mà-
xim els ciutadans en les actuacions d’estalvi d’aigua, es 
van distribuir un total de 710 avisos d’excés de consum . 
A més, es van realitzar 28 .402 inspeccions, de les quals 
26 .777 van ser a iniciativa d’EMAYA, mentre que 1 .625 es 
van fer a petició dels abonats .

Finalment, s’ha d’indicar que un total de 635 famílies nom-
broses es van acollir a la possibilitat d’optar per la tarifa 
específica per a famílies nombroses .

Individuals Comunitaris

Domèstic
Hoteler
Comercial i industrial
Altres municipis

2,34%

27,36%

7,68%
62,62%

ADMINISTRACIÓ



64E M AYA  M E M Ò R I A  2 0 13

COMPRES

Seguint amb la política de compra impulsada a partir del 2010 i d’acord amb les noves ins-
truccions internes de contractació aprovades al mes de març de 2013, EMAYA ha aconseguit al 
2013, tal i com es pot comprovar al gràfic inferior, continuar reduint el volum de contractació .

Evolució del volum de contractació

Les dades més representatives sobre la contractació d’EMAYA al 2013 van ser:

Contractació
 - Volum de contractació: 30 .896 .935,83 € (-0,77% respecte al 2012) .
 - Expedients de contractació gestionats superiors a 50 .000 €: 50 (+16,28% respecte al 2012) .

• 21 Procediments oberts subjectes a regulació harmonitzada .
• 25 Procediments oberts no subjectes a regulació harmonitzada .
• 1 Procediment negociat amb publicitat .
• 3 Procediments negociats sense publicitat .

 - Expedients de contractació gestionats menors a 50 .000 €: 53 (+657,14% respecte al 2012) .
 - Acords marc: 116 (+31,82% respecte al 2012) .
 - Nombre d’encàrrecs tramitats: 11 .062 (-0,37% respecte al 2012) .

• 3 .027 vinculats a acord marc .
• 8 .035 no vinculats a acord marc .

 - Albarans processats: 25 .205 (+2,21% respecte al 2012) .
 - Factures de proveïdors comptabilitzades: 12 .504 (+2,85% respecte al 2012) .
 - Termini mitjà de pagament de factures de proveïdors al darrer trimestre de 2013: 52 dies 

a partir de la seva conformitat .

Proveïdors homologats d’acord al sistema de qualitat establert:
 - Altes: 153 (+40,37% respecte al 2012) .
 - Baixes: 21 (-61,82% respecte al 2012) .
 - Nombre proveïdors homologats 31 .12 .2013: 1 .563 (+9,22% respecte al 2012) .

Sistema de codificació: 
 - Línies de producte en què s’agrupen les necessitats de l’empresa: 311 (+1,97% respec-

te al 2012) .
 - Nombre de materials gestionats: 30 .498 (+30,80% respecte al 2012) .

Així mateix, al 2013, s’han assolit els següents objectius:

1 . Implantació del sistema de Planificació de Necessitats, mitjançant el qual es permet 
gestionar els magatzems per estocs mínims amb l’ERP SAP .

2 . Adaptació de l’empresa als requeriments de la llei 3/2004, de lluita contra la morositat 
en les operacions comercials .

3 . Disseny i elaboració de 5 nous indicadors relacionats amb la contractació d’EMAYA . 

ADMINISTRACIÓ
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COMPTABILITAT

A partir de dia 1 de gener de 2008, EMAYA s’adaptà al Pla 
General de Comptabilitat segons l’establert al Reial Decret 
1514/2007 de 16 de novembre . 

Els documents que componen els comptes anuals: Balanç 
de situació; Compte de pèrdues i guanys; Estat de canvis 
en el patrimoni net; Estat de flux d’efectiu i Memòria són 
evidentment formulats per aquest servei . 

La filosofia del sistema comptable es basa en la descen-
tralització i, per tant, els departaments origen d’assenta-
ments assumeixen la seva comptabilització . Per altre ban-
da, prèvia realització dels pressuposts anuals, a través 
dels centres de cost i del control de gestió s’obté una ma-
jor i més precisa informació econòmica financera, la qual 
cosa permet fer un seguiment pressupostari immediat i 
permanent .

El total d’anotacions comptables practicades durant l’exer-
cici ha estat de 157 .826, xifra que representa un increment 
del 2,29 % sobre l’any anterior .

Entre d’altres operacions, destaca la gestió de:

Nombre Import (€) Núm. d’actius

Préstecs 47 36.000.020,63 -

Leasing 9 198.776,39 17

Subvencions 101 28.504.846,45 236

Liquidacions O. Treball 91.864 - 

Recuperacions morosos 127.603,26 -

Recuperacions fallits 657,25 -

TRESORERIA
  
El total recaptat pel Servei de Tresoreria durant 2013 va ser 
de 121 .455 .533,08 €, dels quals: 46 .893 .712,22 € per cobra-
ment mitjançant gestió directa, 70 .219 .763,85 € per domi-
ciliació bancària, 3 .887 .170,57 € per finestreta d’entitats fi-
nanceres col·laboradores i 454 .886,44 € per Internet o TPV .

Es van tramitar 10 .185 expedients d’ordre de suspensió de 
subministrament i es van enviat també 67 .272 cartes re-
clamant deutes per valor de 18 .880 .109,55 € .

Per una altra banda, es van cobrar 47 .266 rebuts per fines-
treta d’EMAYA, es van processar 1 .149 fitxers de cobra-
ments de rebuts bancaris i 1 .004 fitxers de devolucions de 
rebuts domiciliats .

A més, s’han tramitat 4 .268 avisos generats pel Contact 
Center .

ADMINISTRACIÓ
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SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

El nostre model del sistema de gestió de qualitat es basa 
en detectar les necessitats i expectatives dels ciutadans, 
per a convertir-les en les nostres especificacions amb 
l’objectiu de donar un servei de qualitat .

Des de l’any 1998, EMAYA compta amb el certificat de re-
gistre d’empresa ER-1023/1998 segons la norma UNE-EN 
ISO 9001:2008 . Les activitats certificades en el sistema de 
gestió de qualitat són les següents:

 - Abastament d’aigua per al consum públic (captació, 
tractament, aprofitament, potabilització, dessalinitza-
ció, distribució, subministrament), contractació, factu-
ració i atenció a l’abonat .

 - Clavegueram, incloent-hi captació, canalització, conduc-
ció, tractament, depuració, reutilització, eliminació, abo-
cament d’aigües residuals, contractació, facturació i 
atenció a l’abonat .

 - Recollida de residus sòlids urbans orgànics i inorgànics 
en totes les fases del procés i recollida domiciliària de 
trastos, incloent-hi la contractació, la facturació i l’aten-
ció a l’abonat .

 - Neteja viària i de béns i instal·lacions municipals, inclo-
ent-hi l’atenció al ciutadà .

Durant l’any 2013 es va dissenyar i construir un quadre de 
comandament com a eina de gestió per a detectar la ne-
cessitat de pressa de decisions per a assolir els objectius 
i millorar els processos .

A més, com cada any, es van definir els objectius i els indi-
cadors amb la finalitat de comprovar l’eficàcia dels proces-
sos i prendre les mesures correctives corresponents en 
cas de desviació . El seguiment continu del sistema eviden-
cia un correcte control dels processos i de les seves acti-
vitats, sense oblidar que s’ha de intentar millorar cada any . 
L’any 2013 AENOR va realitzar l’auditoria de seguiment de 
la certificació comprovant l’eficàcia del sistema de gestió .

S ISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
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Mapa de processos

El mapa de processos es va redissenyar per a adequar-lo 
a la realitat de les activitats diàries . Finalment es disposa 
de 48 procediments de gestió de qualitat documentats i de 
més de 400 instruccions tècniques de treball .

Política de qualitat

La direcció de l’empresa té establerta la política de qua-
litat següent:

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram SA, 
desitja atendre les exigències cada vegada més elevades 
que tenen els nostres ciutadans dins el principi de servei 
públic per obtenir una millora progressiva de la qualitat de 
vida dels habitants de la ciutat de Palma, mitjançant els 
següents objectius generals de qualitat:

 - Profunditzar en el coneixement de les necessitats i requi-
sits dels nostres clients i ciutadans per orientar les nos-
tres estratègies, plans i objectius a complir les seves ex-
pectatives . 

 - Compromís de la direcció d’EMAYA en assegurar la 
qualitat del nostres serveis, mitjançant la millora del 
nostres equips e infraestructures, formació als nostres 
treballadors, la millora continua i establiment de crite-
ris de sostenibilitat en tots el processos i nivells d l’or-
ganització

 - Minimitzar els impactes ambientals, prevenir la con-
taminació aplicant les millors tecnologies i pràctiques 
disponibles a totes les activitats i optimitzar el consum 
de recursos naturals, energètics i matèries primes ne-
cessaris pels processos de EMAYA .

 - Comunicar a tots el treballadors la Política de Qualitat a 
tots el nivells de l’organització, clients, ciutadans, pro-
veïdors i al públic en general .

S ISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT
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Balanç al 31 de desembre de 2013

ACTIU 2013 2012

A) ACTIU NO CORRENT 82.891.820,71 94.905.382,05

 I. Immobilitzat intangible Nota.6 134.084,46 335.521,03

 1. Aplicacions informàtiques 134.084,46 335.521,03

 II. Immobilitzat material Nota.5 76.330.671,89 83.969.565,58

 1. Terrenys i construccions 8.329.467,88 8.591.155,95

 2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitat material 67.111.825,97 74.869.172,79

 3. Immobilitzat en curs 889.378,04 509.236,84

 III. Inversions financeres a llarg termini Nota.7.1 6.427.064,36 10.600.295,44

 1. Crèdits Administracions Públiques 6.400.801,76 10.566.548,84

 2. Altres actius financers 26.262,60 33.746,60

B) ACTIU CORRENT 59.946.085,00 59.593.317,70

 I. Existències Nota.8 3.095.800,99 2.600.567,21

 1. Altres aprovisionaments 3.095.800,99 2.600.567,21

 II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar Nota.7.1 39.923.740,05 56.042.402,18

 1. Clients per vendes i prestacions de serveis 13.281.048,08 14.956.931,32

 2. Clients empreses del grup Nota.15 15.224.587,60 20.308.052,92

 3. Deutors diversos 2.113,20 2.113,20

 4. Personal 128.998,34 403.100,00

 5. Altres crèdits amb Administracions Públiques 11.286.992,83 20.372.204,74

 III. Inversions financeres a curt termini 6.027.400,85 0,00

 1. Altres actius financers 6.027.400,85 0,00

 IV. Efectiu i altres actius líquids equivalents 10.899.143,11 950.348,31

 1. Tresoreria 2.399.156,45 950.348,31

 2. Altres actius líquids equivalents 8.499.986,66 0,00

TOTAL ACTIU (A+B) 142.837.905,71 154.498.699,75

PATRIMONI NET I PASSIU 2013 2012

A) PATRIMONI NET 72.690.063,61 66.015.697,15

A-1) Fons propis Nota.7.3 44.185.217,16 34.291.154,16

 I. Capital 4.851.506,13 4.851.506,13

 II. Reserves 33.365.063,80 33.365.063,80

 1. Reserva legal 970.301,25 970.301,25

 2. Altres reserves 32.394.762,55 32.394.762,55

 III. Resultats d’exercicis anteriors -3.925.415,77 -4.497.401,25

 1. Romanent 0,00 0,00

 2. Resultats negatius d’exercicis anteriors -3.925.415,77 -4.497.401,25

 IV. Resultat de l’exercici 9.894.063,00 571.985,48

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota.14 28.504.846,45 31.724.542,99

B) PASSIU NO CORRENT 30.838.529,94 30.544.785,46

 I. Provisions a llarg termini Nota.11 4.199.069,24 4.188.408,25

 1. Altres provisions 4.199.069,24 4.188.408,25

 II. Deutes a llarg termini 26.639.460,70 26.356.377,21

 1. Deutes amb entitats de crèdit Nota.7.2 25.533.099,24 25.042.199,85

 2. Creditors per arrendament financer Nota.7.2 0,00 198.923,52

 3. Derivats Nota.7.2 1.734,38 10.626,76

 4. Altres passius financers 1.104.627,08 1.104.627,08

C) PASSIU CORRENT 39.309.312,16 57.938.217,14

 I. Deutes a curt termini 11.641.345,79 8.802.741,74

 1. Deutes amb entitats de crèdit Nota.7.2 10.504.833,98 7.177.946,71

 2. Creditors per arrendament financer Nota.7.2 198.776,39 688.431,10

 3. Altres passius financers 937.735,42 936.363,93

 II. Creditors comercials i altres comptes a pagar 27.667.966,37 49.135.475,40

 1. Proveïdors 2.821.159,67 4.975.681,26

 2. Creditors diversos 9.822.159,21 10.997.121,23

 3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 2.826.702,43 3.877.616,38

 4. Altres deutes administracions públiques 12.197.945,06 29.285.056,53

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 142.837.905,71 154.498.699,75

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2013
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Compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de 
desembre de 2013

2013 2012

A) OPERACIONS CONTINUADES

1. Import net xifra de negocis Nota.17 81.592.450,03 78.179.002,95

a) Vendes 37.440.479,83 36.631.261,64

b) Prestació de serveis 44.151.970,20 41.547.741,31

2. Treballs realitzats per l’empresa pel seu actiu Nota.5 15.960,64 11.610,40

3. Aprovisionaments -16.733.180,01 -16.594.133,18

a) Consum d’aigua Nota.10 -3.147.638,69 -2.649.768,68

b) Consum d’altres matèries consumibles Nota.10 -11.718.854,16 -11.950.211,69

c) Treballs realitzats per altres empreses -1.866.687,16 -1.994.152,81

4. Altres ingressos d’explotació 25.164.966,59 26.473.627,28

a) Ingressos accessoris 0,00 16.289,46

b) Subvencions d’explotació 25.164.966,59 26.457.337,82

5. Despeses de personal Nota.16 -63.236.506,90 -62.186.448,57

a) Sous, salaris i assimilats -48.326.280,32 -46.953.525,80

b) Càrregues socials Nota.10 -14.910.226,58 -15.232.922,77

6. Altres despeses d’explotació -11.467.907,88 -11.495.480,11

a) Serveis exteriors -7.169.145,29 -9.244.077,66

b) Tributs -1.770.449,92 -1.523.285,51

c) Variació provisions operacions comercials -2.395.607,22 -486.677,84

d) Altres despeses de gestió -132.705,45 -241.439,10

 7. Amortització de l’immobilitzat Notes.5-6 -12.950.498,05 -13.065.371,19

 8. Imputació de subvencions d’immobilitzat Notes.5-14 4.137.376,34 8.274.829,87

 9. Excés de provisions 45.197,20 176.143,32

 10. Deteriorament i resultat per alineacions immob. 2.584.481,97 -7.860.993,19

a) Deteriorament Nota.5 2.602.434,36 -7.850.000,00

b) Resultat per alieacions immobilitzat -17.952,39 -10.993,19

 11. Altres resultats 1.417.446,57 -15.791,22

2013 2012

A-1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 10.569.786,50 1.896.996,36

12. Ingressos financers 274.616,80 103.734,19

a) Instruments financers de tercers 274.616,80 103.734,19

13. Despeses financeres -932.379,77 -1.436.159,25

a) Per deutes amb tercers -932.379,77 -1.436.159,25

14. Variació valor raonable instruments financers Nota.7.2 8.892,38 7.414,18

A-2) RESULTAT FINANCER -648.870,59 -1.325.010,88

A-3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS 9.920.915,91 571.985,48

15. Impost sobre beneficis Nota.9 -26.852,91 0,00

A-4)RESULTAT D’OPERACIONS CONTINUADES 9.894.063,00 571.985,48

A-5) RESULTAT DE L’EXERCICI 9.894.063,00 571.985,48

COMPTE DE RESULTATS



73E M AYA  M E M Ò R I A  2 0 13

Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2013.

A) Estat d’ingressos i despeses reconeguts corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2013

2013 2012

A) Resultat del compte de pèrdues i guanys 9.894.063,00 571.985,48

B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net

I. Per valoració d'actius i passius

II. Subvencions, donacions i llegats Nota 14 917.679,80 2.458.532,41

III. Efecte impositiu

B) Total ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 917.679,80 2.458.532,41

(I+II+III)

C) Transferències al compte de pèrdues i guanys

IV. Per valoració d'actius i passius

V. Subvencions, donacions i llegats Nota 14 -4.137.376,34 -8.274.829,87

VI. Efecte impositiu

C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (IV+V+VI) -4.137.376,34 -8.274.829,87

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C) 6.674.366,46 -5.244.311,98

B) Estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2013

Capital escriturat Reserves Resultat exercicis ant. Resultat de l'exercici Subvencions, donacions Total

A. SALDO FINAL DE L'ANY 2011 4.851.506,13 33.365.063,80 -6.526.511,19 2.029.109,94 37.540.840,45 71.260.009,13

I. Ajusts per canvis de criteri 2011 i anteriors

II. Ajusts per errors 2011 i anteriors

B. SALDO AJUSTAT INICI DE L'ANY 2012 4.851.506,13 33.365.063,80 -6.526.511,19 2.029.109,94 37.540.840,45 71.260.009,13

I. Total ingressos i despeses reconeguts 571.985,48 -8.274.829,87 -7.702.844,39

II. Operacions amb socis

III. Altres variacions de patrimoni net 2.029.109,94 -2.029.109,94 2.458.532,41 2.458.532,41

C. SALDO FINAL DE L'ANY 2012 4.851.506,13 33.365.063,80 -4.497.401,25 571.985,48 31.724.542,99 66.015.697,15

I. Ajusts per canvis de criteri 2012 i anteriors

II. Ajusts per errors 2012 i anteriors

D. SALDO AJUSTAT INICI DE L'ANY 2013 4.851.506,13 33.365.063,80 -4.497.401,25 571.985,48 31.724.542,99 66.015.697,15

I. Total ingressos i despeses reconeguts 9.894.063,00 -4.137.376,34 5.756.686,66

II. Operacions amb socis

III. Altres variacions de patrimoni net 571.985,48 -571.985,48 917.679,80 917.679,80

C. SALDO FINAL DE L'ANY 2013 4.851.506,13 33.365.063,80 -3.925.415,77 9.894.063,00 28.504.846,45 72.690.063,61

COMPTE DE RESULTATS
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C) Estat de fluxes d’efectiu corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2013

 2013 2012

A) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'EXPLOTACIÓ

1. Resultat d'exercici abans d'imposts 9.920.915,91 571.985,48

2. Ajusts al resultat 6.870.442,07 13.879.601,45

a) Amortització de l'immobilitzat (+) 12.950.498,05 13.065.371,19

b) Correccions per deteriorament (+/-) -2.602.434,36 7.850.000,00

c) Variació de provisions (+/-) 0,00 -193.821,87

d) Imputació de subvencions (-) -4.137.376,34 -8.274.829,87

e) Resultats per baixes i alienacions de l'immoblitzat (+/-) 17.952,39 10.993,19

f) Ingressos financers (-) -274.616,80 -103.734,19

g) Despeses financeres (+) 932.379,77 1.436.159,25

h) Altres ingressos i despeses (-/+) -15.960,64 89.463,75

3. Canvis en el capital corrent -938.494,08 4.073.165,40

a) Existències (+/-) -495.233,78 -69.178,55

b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) 16.091.809,22 -11.422.618,70

c) Altres actius corrents (+/-) 0,00 0,00

d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) -21.467.509,03 10.806.381,15

e) Altres passius corrents (+/-) -68.396,99 1.043.119,28

f) Altres actius i passius no corrents (+/-) 5.000.836,50 3.715.462,22

4. Altres fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació -704.042,87 -1.452.887,31

a) Pagament d'interessos (-) -927.678,44 -1.487.728,98

b) Cobrament d'interessos (+) 223.635,57 34.841,67

c) Cobrament (pagament) per impost sobre beneficis (+/-) 0,00 0,00

d) Altres pagaments (cobrament) (-/+) 0,00 0,00

5. Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4) 15.148.821,03 17.071.865,02

COMPTE DE RESULTATS

 2013 2012

B) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

6. Pagaments per inversions (-) -9.221.366,56 -4.237.478,32

a) Immobilitzat intangible -10.472,90 -86.461,81

b) Immobilitzat material -3.210.893,66 -4.151.016,51

c) Altres actius financers -6.000.000,00 0,00

d) Altres actius 0,00 0,00

7. Cobraments per desinversions (+) 7.484,00 7.228,83

a) Immobilitzat intangible 0,00 0,00

b) Immobilitzat material 0,00 0,00

c) Altres actius financers 7.484,00 7.228,83

d) Altres actius 0,00 0,00

8. Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6) -9.213.882,56 -4.230.249,49

C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 917.679,80 2.458.532,41

a) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 917.679,80 2.458.532,41

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financ. 3.096.176,53 -14.581.834,82

a) Emissió

1. Deutes amb entitats de crèdit (+) 11.416.169,00 2.000.000,00

2. Altres deutes (+) 1.328,32 4.438,82

b) Devolució i amortització de

1. Deutes amb entitats de crèdit (-) -8.291.661,90 -16.475.098,03

2. Altres deutes (-) -29.658,89 -111.175,61

11. Pagaments per dividends (-)

12. Fluxes d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11) 4.013.856,33 -12.123.302,41

D) AUGMENT/DISMINUCIÓ NET DE L'EFECTIU (5+8+12) 9.948.794,80 718.313,12

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 950.348,31 232.035,19

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 10.899.143,11 950.348,31
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MEMÒRIA DELS COMPTES 2013

1. ACTIVITAT DE L’EMPRESA

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram SA està 
domiciliada al carrer Joan Maragall n .3 de Palma de Mallor-
ca i opera sota la personalitat jurídica de societat anònima .

D’acord amb l’objecte social de l’empresa, EMAYA, Empresa 
Municipal d’Aigües i Clavegueram SA, realitza, bàsicament, 
les quatre activitats que a continuació es relacionen:

1 . Captació, tractament, si cal, adducció i distribució de 
l’aigua potable consumida dins del terme municipal de 
Palma, en règim de monopoli . També, i en virtut de con-
venis signats entre l’Ajuntament de Palma i els consis-
toris respectius, se subministra aigua en gros als mu-
nicipis de Bunyola, Consell i Binissalem . Així mateix, 
l’Ajuntament de Palma té delegat a aquesta empresa 
el manteniment de la xarxa de pluvials, compensant 
EMAYA de les despeses ocasionades a través de la cor-
responent partida pressupostària .

2 . Recollida i depuració, mitjançant dues estacions depu-
radores, de les aigües residuals generades al terme 
municipal de Palma, i part de les dels termes de Mar-
ratxí, Bunyola i Esporles .

3 . Recollida i eliminació, en règim de monopoli, dels resi-
dus sòlids urbans generats al terme municipal de Pal-
ma i al terme municipal de Llucmajor . Aquesta darrera 
activitat es realitza en funció d’un conveni signat entre 
l’Ajuntament de Palma i el de Llucmajor .

4 . Neteja de les vies públiques de la ciutat de Palma, com-
pensada per part de l’Ajuntament mitjançant la corres-
ponent partida pressupostària . Així mateix, aquesta 
empresa realitza, per encàrrec del negociat correspo-
nent, la neteja de les platges i solars municipals .

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES 
ANUALS

Els comptes anuals s’han preparat d’acord amb el “Pla Ge-
neral de Comptabilitat” aprovat pel Reial Decret 1514/2007 
de 16 de novembre, així com la resta de la legislació mer-
cantil vigent .

2.1 Imatge fidel

Els comptes que ara es presenten s’han confeccionat a 
partir dels registres comptables de l’empresa, el quals 
s’han realitzat seguint els principis comptables recollits a 
la legislació actual, procurant sempre i en tot cas que pre-
sentin la imatge fidel del seu patrimoni, situació financera 
i resultats, així com de la veracitat dels fluxos incorporats 
a l’estat de fluxos d’efectiu .

2.2 Comparació de la informació

L’estructura del balanç de situació, del compte de pèrdues 
i guanys, de l’estat de canvis en el patrimoni net i de l’es-
tat de fluxos d’efectiu no ha sofert cap modificació respec-
te a l’exercici anterior .

2.3 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la 
incertesa

En la preparació dels comptes anuals de la Societat, els 
Administradors han hagut d’utilitzar judicis, estimacions 
i assumpcions que afecten a l’aplicació de les polítiques 
comptables i als saldos d’actius, passius, ingressos i des-
peses i al desglossament d’actius i passius contingents a 
la data d’emissió dels presents comptes anuals .

Les estimacions i les assumpcions relacionades estan ba-
sades en l’experiència històrica i en altres factors diver-
sos que són entesos com a raonables d’acord amb les cir-
cumstàncies, els resultats de les quals constitueixen la 

base per establir els judicis sobre el valor comptable dels 
actius i passius que no són fàcilment disponibles mitjan-
çant altres fonts . Les estimacions i assumpcions respecti-
ves són revisades de forma continuada; els efectes de les 
revisions de les estimacions comptables són reconeguts 
en el període en el que es realitzen, si aquestes afecten tan 
sols a aquest període, o en el període de la revisió i futurs, 
si la revisió afecta a ambdós . No obstant això, la incertesa 
inherent a les estimacions i assumpcions podria conduir a 
resultats que podrien requerir un ajustament dels valors 
comptables dels actius i passius afectats en el futur .

Al marge del procés general d’estimacions sistemàtiques 
i de la seva revisió periòdica, els administradors duran a 
terme determinats judicis de valor sobre temes amb espe-
cial incidència sobre els comptes anuals .

Els judicis principals relatius a fets futurs i altres fonts 
d’estimació incertes a la data de formulació dels comptes 
anuals que tinguin un risc significatiu de causar correc-
cions significatives en actius i passius són els següents:

2 .3 .1 Fiscalitat

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es 
poden considerar definitivament liquidats fins que les de-
claracions presentades hagin estat inspeccionades per les 
autoritats fiscals, o hagi transcorregut el termini de pres-
cripció de quatre anys . En opinió dels administradors no 
existeixen contingències que poguessin resultar en pas-
sius addicionals de consideració per a la Societat en cas 
d’inspecció .

2 .3 .2 Deteriorament d’actius no financers

La Societat analitza anualment si existeixen indicadors de 
deteriorament per als actius no financers . Aquest actius 
no financers es sotmeten a la prova de deteriorament de 
valor quan existeixen indicadors del seu deteriorament .
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2 .3 .3 Provisions

La Societat reconeix provisions sobre riscs, d’acord amb 
la política comptable indicada a l’apartat de normes de re-
gistre i valoració d’aquesta memòria . La Societat ha realit-
zat judicis i estimacions en relació a la probabilitat d’ocur-
rència d’aquests riscs, així com la quantia dels mateixos, 
i ha registrat una provisió quan el risc ha estat considerat 
com a probable, estimant el cost que li originaria aques-
ta obligació .

2 .3 .4 Càlcul dels valors raonables, dels valors en ús i dels 
valors actuals

El càlcul dels valors raonables, valors en ús i valors actu-
als implica el càlcul de fluxos d’efectiu futurs i l’assumpció 
d’hipòtesis relatives als valors futurs dels fluxos així com 
les taxes de descompte aplicables als mateixos . Les esti-
macions i les assumpcions relacionades estan basades en 
l’experiència històrica i en altres factors diversos que són 
entesos com a raonables d’acord amb les circumstàncies .

3. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS

La proposta de distribució de resultats de l’exercici 2013 
és la que s’explicita a continuació:

Base de repartiment 2013 Import €

Saldo del compte de Pèrdues i Guanys (guany) 9.894.063,00

Aplicació 2013 Import €

A resultats negatius d’exercicis anteriors 3.925.415,77

Reserves voluntàries 5.968.647,23

Total 9.894.063,00

La distribució dels guanys de l’exercici 2012 aprovada per 
la Junta General el 25 d’abril de 2013 és la que s’explicita 
a continuació:

Base de repartiment 2012 Import

Saldo del compte de Pèrdues i Guanys (guany) 571.985,48

Aplicació 2012 Import
A resultats negatius d’exercicis anteriors 571.985,48

Limitacions per a la distribució de dividends

Les societats estan obligades a destinar el 10% dels be-
neficis de cada exercici, a la constitució de la reserva le-
gal fins que aquesta abasti al manco el 20% del capital 
social . Aquesta reserva no és atribuïble als accionistes, i 
tan sols podrà ser utilitzada per cobrir, en el cas de no te-
nir altres reserves disponibles, el saldo deutor del comp-
te de resultats .

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

4.1 Immobilitzat intangible

Els actius intangibles es troben valorats pel seu preu d’ad-
quisició o pel seu cost de producció, minvat per l’amortit-
zació acumulada i per les possibles pèrdues per deterio-
rament del seu valor . Un actiu intangible es reconeix com 
tal si i tan sols si és probable que generi beneficis futurs a 
la Societat i que el seu cost pugui ser valorat de forma fi-
able .

S’inclouen en el preu d’adquisició o cost de producció les 
despeses financeres de finançament específic o genèric 
meritades abans de la posada en condicions de funciona-
ment d’aquells actius que necessiten més d’un any per es-
tar en condicions d’ús .

A cada cas s’analitza i determina si la vida útil econòmica 
d’un actiu intangible és definida o indefinida . Els que tenen 
una vida útil definida són amortitzats sistemàticament al 
llarg de les seves vides útils estimades i la seva recupera-
bilitat s’analitza quan es produeixen esdeveniments o can-
vis que indiquen que el valor net comptable pugui no ser 
recuperable . Els mètodes i períodes d’amortització apli-
cats són revisats al tancament de l’exercici, i si procedeix, 
ajustats de forma prospectiva . Per altra banda dir que no 
hi ha actius intangibles de vida útil estimada indefinida .

4 .1 .1 Aplicacions informàtiques

Es troben valorades per el seu cost d’adquisició i s’amor-
titzen linealment al llarg de la seva vida útil, que s’estima 
en termes generals en quatre anys .

MEMÒRIA DELS COMPTES 2013
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4.2 Immobilitzat material

L’immobilitzat material es troba valorat al preu d’adquisi-
ció o al cost de producció, en aquells casos en què la ma-
teixa empresa realitza les obres, i minorat per l’amortitza-
ció acumulada i per les possibles pèrdues per depreciació 
del valor .

S’inclouen en el preu d’adquisició o cost de producció les 
despeses financeres de finançament específic o genèric 
meritades abans de la posada en condicions de funciona-
ment d’aquells actius que necessitin més d’un any per es-
tar en condicions d’ús .

Per qualsevol tipus d’immobilitzat, les reparacions que no 
representen una ampliació de la vida útil i les despeses 
de manteniment són carregades al compte de pèrdues i 
guanys a l’exercici en què es produeixen . Els costs d’am-
pliació o millora que donen lloc a un augment de la capaci-
tat productiva o a un allargament de la vida útil dels béns, 
són incorporats a l’actiu com a major valor del mateix .

La despesa per depreciació es registra en el compte de pèr-
dues i guanys . Els elements són amortitzats des del mo-
ment en què estan disponibles per a la seva posada en fun-
cionament . L’amortització dels elements de l’immobilitzat 
material es realitza sobre els valors de cost seguint el mè-
tode lineal durant els següents anys de vida útil estimats:

Construccions 33-50 anys
Instal·lacions tècniques i maquinària 12-20 anys
Mobiliari 10 anys
Equips per a processos d’informació 4 anys
Elements de transport 8-10 anys

A cada tancament d’exercici, la Societat revisa i ajusta, 
en el seu cas, els valors residuals, vides útils i mètode 
d’amortització dels actius materials, i si procedeix, s’ajus-
ten de forma prospectiva .

El valor comptable dels actius no corrents no financers 
de la Societat es revisa a la data del balanç a fi de deter-
minar si hi ha indicis de l’existència de deteriorament . En 
cas d’existència d’aquests indicis i, en qualsevol cas, per 
a qualsevol intangible amb vida útil il·limitada, si n’hi ha-
gués, s’estima el valor recuperable d’aquests actius .

L’import recuperable és el major del preu net de venda o 
el seu valor en ús . El valor en ús es determina com el cost 
de reposició depreciat d’aquest actiu, d‘acord amb l’Ordre 
EHA/733/2010 de 25 de març, del Ministeri d’Economia i 
Hisenda .

Les pèrdues per deteriorament es reconeixen per tots 
aquells actius o, en el seu cas, per a les unitats generadores 
d’efectiu que els incorporen, quan el seu valor comptable ex-
cedeix l’import recuperable corresponent . Les pèrdues per 
deteriorament es comptabilitzen dins del compte de pèrdues 
i guanys, i es reverteixen, excepte en el cas de procedir d’un 
fons de comerç, si hi ha hagut canvis en les estimacions uti-
litzades per a determinar l’import recuperable . La reversió 
d’una pèrdua per deteriorament es comptabilitza en el comp-
te de pèrdues i guanys, amb el límit que el valor comptable 
de l’actiu després de la reversió no pugui excedir l’import, 
net d’amortitzacions, que figuraria a llibres si no s’hagués re-
conegut prèviament l’esmentada pèrdua per deteriorament .

El cost de les obres per al propi immobilitzat es determi-
na en funció del preu de les hores/treballador i del materi-
al utilitzat en la realització de l’actiu .

Arrendament financer

Els contractes d’arrendament en els quals, en base a l’anà-
lisi de la naturalesa de l’acord i de les condicions del ma-
teix, es dedueixi que s’han transferit a la Societat substan-
cialment tots els riscs i beneficis inherents a la propietat 
de l’actiu objecte del contracte es qualifiquen com arren-
dament financer, i per tant, la propietat adquirida mitjan-

çant aquests arrendaments es comptabilitza per la seva 
naturalesa a l’immobilitzat material per un import equiva-
lent al menor del seu valor raonable i el valor present dels 
pagaments mínims establerts al començament del con-
tracte de lloguer, menys la depreciació acumulada i qual-
sevol pèrdua per deteriorament experimentada .

4.3 Instruments financers

4 .3 .1 Actius financers

A) Classificació i valoració

Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es 
classifiquen:

Préstecs i partides a cobrar

Són aquells actius financers que s’originen per la venda de 
béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de 
l’empresa . A més s’inclouen en aquesta categoria els crè-
dits per operacions no comercials definits com aquells ac-
tius financers que, no essent instruments de patrimoni ni 
derivats, no tenen origen comercial, sempre que els seus 
cobraments siguin de quantia determinada o determinable 
i que no es negociïn a un mercat actiu .

La valoració inicial dels actius financers inclosos en 
aquesta categoria es realitza pel seu valor raonable . El va-
lor raonable és, excepte evidència del contrari, el preu de 
la transacció, que equival al valor raonable de la contra-
prestació entregada més els costs de transacció que li si-
guin directament atribuïbles .

Després del reconeixement inicial, els actius financers in-
closos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amor-
titzat . Els interessos reportats es comptabilitzen en el 
compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus 
d’interès efectiu .
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No obstant, els crèdits per operacions comercials amb 
venciment no superior a un any i que no tenguin un tipus 
d’interès contractual, així com les bestretes i crèdits al 
personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments 
exigits sobre instruments de patrimoni, i que el seu import 
s’espera rebre en el curt termini, es valoren pel seu va-
lor nominal, tant en la valoració inicial com en la valoració 
posterior, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efec-
tiu no és significatiu .

Els préstecs i comptes a cobrar amb venciment inferior a 
12 mesos comptats a partir de la data de balanç, es classi-
fiquen com a corrents i, aquells amb venciment superior a 
12 mesos es classifiquen com a no corrents .

B) Deteriorament d’actius financers

La Societat avalua al tancament de l’exercici si els actius 
financers o grup d’actius financers estan deteriorats .

S’efectuen les correccions valoratives necessàries, sem-
pre que existeixi evidència objectiva que el valor d’un actiu 
financer o, grup d’actius financers, comptabilitzats al cost 
amortitzat, s’ha deteriorat com a resultat d’un o més esde-
veniments que hagin ocorregut després del seu reconei-
xement inicial i que ocasionin una reducció o retard en els 
fluxos d’efectiu estimats futurs .

La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius fi-
nancers és la diferència entre el seu valor en llibres i el va-
lor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima que es 
generaran, descomptats al tipus d’interès efectiu calculat 
en el moment del seu reconeixement inicial .

Les correccions valoratives per deteriorament, així com la 
seva reversió quan l’import de la pèrdua citada disminuís 
per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, 
es reconeixen com a una despesa o un ingrés, respectiva-
ment, en el compte de pèrdues i guanys . La reversió del 

deteriorament té com a límit el valor a llibres del crèdit 
que estaria reconegut en la data de reversió si no s’hagués 
registrat el deteriorament del valor .

C) Baixa d’actius financers

La Societat dóna de baixa un actiu financer, o part del ma-
teix, quan expiren o es cedeixen els drets contractuals so-
bre els fluxos d’efectiu de l’actiu financer, essent necessa-
ri que es transfereixin de manera substancial els riscs i 
beneficis inherents a la seva propietat, en circumstàncies 
que s’avaluïn comparant l’exposició de la Societat, abans i 
després de la cessió, a la variació en els imports i en el ca-
lendari dels fluxos d’efectiu nets de l’actiu transferit .

Quan l’actiu financer es doni de baixa, la diferència entre la 
contraprestació rebuda neta dels costs de transacció atri-
buïbles, considerant qualsevol nou actiu obtingut menys 
qualsevol passiu assumit, i el valor a llibres de l’actiu fi-
nancer, més qualsevol import acumulat que s’ha recone-
gut directament en el patrimoni net, determina el guany o 
la pèrdua sorgida en donar de baixa aquest actiu, i forma 
part del resultat de l’exercici en que aquesta es produeix .

4 .3 .2 Passius financers

A) Classificació i valoració

La Societat determina la classificació dels seus passius fi-
nancers d’acord amb la següent categoria:

Dèbits i partides a pagar

Són aquells passius financers que s’originen per la com-
pra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’empresa, 
a més s’inclouen en aquesta categoria els dèbits per ope-
racions no comercials que són referits com aquells pas-
sius financers que, no essent instruments derivats, no te-
nen origen comercial .

Els passius financers es valoren inicialment pel seu valor 
raonable, que excepte evidència del contrari, és el preu de 
la transacció, que equival al valor raonable de la contra-
prestació rebuda . Els costs de transacció que siguin direc-
tament atribuïbles formen part de la valoració inicial pels 
passius financers inclosos en la partida de dèbits i parti-
des a pagar, per a la resta de passius financers aquests 
costs s’imputen al compte de pèrdues i guanys . Els pas-
sius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a par-
tir de la data de balanç de situació es classifiquen com a 
corrents, mentre que aquells amb venciment superior es 
classifiquen com a no corrents .

No obstant això, els crèdits per operacions comercials amb 
venciment no superior a un any i que no tenguin un tipus 
d’interès contractual, que el seu import s’espera pagar a 
curt termini, es valoren pel seu valor nominal, tant en la va-
loració inicial com en la valoració posterior, quan l’efecte de 
no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu .

B) Baixa de passius financers

La Societat procedeix a donar de baixa un passiu financer 
quan l’obligació s’ha extingit .

La diferència entre el valor a llibres del passiu financer 
o de la part del mateix que s’hagi donat de baixa i la con-
traprestació pagada, inclosos els costs de transacció atri-
buïbles, es reconeix en el compte de pèrdues i guanys de 
l’exercici en que tengui lloc .

4 .3 .3 Passius financers mantinguts per negociar

Inclouen instruments derivats que no han estat designats 
com a instruments de cobertura . En el seu reconeixement 
inicial al balanç, es registren pel seu valor raonable, que 
excepte evidència en contra, és el preu de transacció . Els 
costs de transacció que els siguin atribuïbles es reconei-
xen en el compte de pèrdues i guanys .
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Després del seu reconeixement inicial, els passius finan-
cers mantinguts per negociar es valoren al seu valor ra-
onable, sense deduir els costs de transacció en què es 
pogués incórrer en la seva alienació . Els canvis que es 
produeixen en el valor raonable s’imputen en el compte de 
pèrdues i guanys .

4.4 Cobertures comptables 

La Societat ha realitzat operacions de fluxos d’efectiu so-
bre lísings rebuts a tipus d’interès variable i que cobreixen 
l’exposició al risc de la variació en els fluxos d’efectiu atri-
buïbles a canvis en els tipus d’interès dels lísings rebuts .

La part del guany o la pèrdua de l’instrument de cober-
tura, que s’ha determinat com a cobertura eficaç, es re-
coneix transitòriament en el patrimoni net, imputant-se al 
compte de pèrdues i guanys en l’exercici o exercicis en que 
l’operació coberta afecta el resultat . La part del guany o la 
pèrdua que s’ha determinat com a cobertura ineficaç es 
reconeix en el compte de pèrdues i guanys .

Només es designen com a operacions de cobertura aque-
lles que eliminen eficaçment algun risc inherent a l’ele-
ment o posició coberta durant tot el termini previst de co-
bertura, el que implica que des de la seva contractació 
s’espera que aquesta actuï amb un alt grau d’eficàcia (efi-
càcia prospectiva) i que hi hagi una evidència suficient que 
la cobertura ha estat eficaç durant la vida de l’element o 
posició coberta (eficàcia retrospectiva) .

Perquè les operacions siguin designades de cobertura 
s’han de documentar de forma adequada, incloent la for-
ma en què s’espera aconseguir i mesurar la seva eficàcia, 
d’acord amb la política de gestió de riscs de la Societat .

La Societat no realitza les proves d’eficàcia de les cobertu-
res, verificant que les diferències produïdes per les varia-
cions del valor dels fluxos de l’element cobert i la seva co-

bertura es mantenen dins d’un rang de variació del 80% al 
125% al llarg de la vida de les operacions, complint així les 
previsions establertes en el moment de la contractació, de 
manera que les operacions són considerades com a deri-
vats de negociació .

Les operacions de fluxos d’efectiu contractades per l’em-
presa no compleixen les condicions per ser considerades 
de cobertura, de manera que els canvis del valor raona-
ble d’aquests instruments derivats s’imputa directament 
al compte de resultats . A efectes de valoració comptable 
aquests instruments derivats es consideren com a pas-
sius financers mantinguts per negociar segons s’indica a 
la nota de Passius financers mantinguts per negociar .

4.5 Existències

Les existències es valoren al seu preu d’adquisició segons 
el criteri del preu o cost mitjà ponderat . El preu d’adqui-
sició inclou l’import facturat pel venedor després de de-
duir qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres par-
tides similars, i totes les despeses addicionals produïdes 
fins que els béns es trobin ubicats per a la seva venda, tals 
com transports, aranzels de duanes, assegurances i altres 
directament atribuïbles a l’adquisició de les existències .

Quan el valor net realitzable de les existències sigui in-
ferior al seu preu d’adquisició es realitzen les oportunes 
correccions valoratives, reconeixent-les com a despesa al 
compte de pèrdues i guanys .

4.6 Impost sobre beneficis

La despesa per impost sobre beneficis de l’exercici es cal-
cula com l’impost corrent que resulta de l’aplicació del 
corresponent tipus de gravamen sobre la base imposa-
ble de l’exercici després d’aplicar les bonificacions i de-
duccions existents . Es reconeix en el compte de pèrdues i 
guanys excepte en aquells casos en els que aquest impost 

estigui directament relacionat amb partides reflectides en 
el patrimoni net, en tal cas l’impost es reconeix, així ma-
teix, en aquest epígraf .

Els actius i passius per imposts corrents són els imports 
estimats a cobrar o a pagar de l’Administració Pública, 
conforme als tipus d’impositius en vigor a la data del ba-
lanç, incloent qualsevol altre ajustament per imposts cor-
responent a exercicis anteriors .
 
Com a empresa municipal propietat de l’Ajuntament de 
Palma, EMAYA gaudeix d’una bonificació del 99% sobre la 
quota de l’impost de societats . Com a conseqüència d’això 
els actius i passius per imposts diferits no són rellevants i 
l’empresa no els registra .

4.7 Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s’imputen en funció del corrent 
real de béns i serveis que representen i amb independèn-
cia del moment en que es produeix el corrent monetari o 
financer derivat d’ells .

Ingressos per vendes i prestacions de serveis

Els ingressos procedents de la venda de béns i de la pres-
tació de serveis es valoren pel valor raonable de la contra-
partida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, de-
duït l’import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o 
altres partides similars que l’empresa pugui concedir, així 
com els impostos indirectes que graven les operacions i 
que són repercutibles a tercers . S’inclou com a major va-
lor dels ingressos els interessos incorporats als crèdits 
comercials amb venciment no superior a un any que no 
tenguin un tipus d’interès contractual, degut a que l’efec-
te de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu .
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Els ingressos es comptabilitzen atenent al fons econòmic 
de l’operació, i es reconeixen quan es compleixen totes i 
cada una de les següents condicions:

 - La Societat ha transferit al comprador els riscs i be-
neficis significatius inherents a la propietat dels béns, 
amb independència de la seva transmissió jurídica .

 - La Societat no manté la gestió corrent dels béns venuts 
en un grau associat normalment amb la seva propietat, 
ni reté el control efectiu dels mateixos .

 - L’import dels ingressos es pot valorar amb fiabilitat .

 - És probable que la Societat rebi els beneficis o rendi-
ments econòmics derivats de la transacció .

 - Els costos incorreguts o a incórrer en la transacció pu-
guin ser valorats amb fiabilitat .

Addicionalment, els ingressos provinents de la prestació 
de serveis es reconeixen quan el resultat de la transacció 
pot ser estimat amb fiabilitat, considerant per això el per-
centatge de realització del servei en la data de tancament 
de l’exercici . Quan el resultat d’una transacció que impliqui 
la prestació de serveis no pugui ser estimat de forma fia-
ble, es reconeixen, tan sols en la quantia en que les despe-
ses reconegudes es considerin recuperables .

4.8 Provisions i contingències

Les provisions es reconeixen en el balanç quan la Societat 
té una obligació present (ja sigui per disposició legal o con-
tractual, o per una obligació implícita o tàcita) com a resul-
tat de successos passats i s’estima probable que suposi 
la sortida de recursos que incorporin despeses econòmi-
ques per a la seva liquidació .

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor esti-
mació possible de l’import necessari per a assolir o trans-
ferir a un tercer l’obligació . Es registren els ajustaments 
que sorgeixin per l’actualització de la provisió com a des-
pesa financera conforme es vagin reportant . Per aquelles 
provisions amb venciment inferior o igual a un any, quan 
l’efecte financer no sigui significatiu, no es du a terme cap 
tipus de descompte . Les provisions es revisen a la data de 
tancament de cada balanç i són ajustades amb l’objectiu 
de reflectir la millor estimació actual del passiu correspo-
nent en cada moment . Per a la resta de les contingències 
que no compleixin les característiques esmentades ante-
riorment la Societat ha procedit a informar a la memòria 
sobre les característiques de les mateixes .

4.9 Pla de pensions

La Societat té un pla de pensions d’aportació definida per 
a tots els seus empleats . Les aportacions realitzades a 
aquest pla de pensions s’imputen al compte de pèrdues i 
guanys conforme al principi de meritació .

4.10 Subvencions

Les subvencions no reintegrables es registren com a tals 
quan les condicions establertes per a la seva concessió 
s’han complert substancialment . Aquest registre com-
porta adscriure inicialment a una partida específica del 
patrimoni l’import de la subvenció sense tenir en comp-
te l’efecte impositiu diferit com a conseqüència de gaudir 
d’una bonificació del 99% de la quota de l’impost de socie-
tats i d’aplicar el principi d’importància relativa .

Quan es tracti d’una subvenció relacionada amb una parti-
da de despeses, la subvenció s’imputa al compte de pèrdu-
es i guanys en el període necessari per igualar-la, segons 
una base sistemàtica, a les despeses a que està destina-
da a compensar . Quan la subvenció està relacionada amb 
un actiu, s’imputa al resultat de cada exercici en propor-

ció a la depreciació experimentada en el mateix pels ac-
tius que finança .

Les subvencions, donacions i llegats reintegrables es re-
gistren com a passius de l’empresa fins que adquireixin 
la condició de no reintegrables, això és quan s’hagin com-
plert les condicions per a la seva concessió i no existeixin 
dubtes raonables sobre la recepció de la subvenció .

4.11 Operacions amb parts vinculades

Les transaccions amb parts vinculades són comptabilit-
zades d’acord amb les normes de valoració detallades an-
teriorment . 

4.12 Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

Les despeses relatives a les activitats de descontaminació 
i restauració de llocs contaminats, eliminació de residus i 
altres despeses derivades del compliment de la legisla-
ció mediambiental es registren com a despeses de l’exer-
cici en que es produeixen, excepte que corresponguin al 
cost de compra d’elements que s’incorporen al patrimoni 
de l’empresa amb l’objecte de ser utilitzats de forma per-
manent, en tal cas es comptabilitzen en les corresponents 
partides de l’epígraf immobilitzat material, essent amor-
titzats amb els mateixos criteris indicats anteriorment .
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL

La composició i moviments de l’immobilitzat material a l’exercici 2013 han estat els següents:

Exercici 2013 31.12.12 Altes Baixes Traspassos 31.12.13

Cost

Terrenys 1.767.671,12  1.767.671,12

Construccions 15.850.867,18  59.259,34 15.910.126,52

Instal·lacions tècniques i altre immob. material 255.417.417,41 2.187.924,38 -2.867.618,28 688.374,40 255.426.097,91

Immobilitzat en curs 509.236,84 1.127.774,94 -747.633,74 889.378,04

273.545.192,55 3.315.699,32 -2.867.618,28 0,00 273.993.273,59

Amortització acumulada

Construccions -9.027.382,35 -320.947,41 -9.348.329,76

Instal·lacions tècniques i altre immob. material -172.698.244,62 -12.408.387,14 2.039.925,46 -183.066.706,30

-181.725.626,97 -12.729.334,55 2.039.925,46 -192.415.036,06

Deteriorament

Pèrdua per deteriorament -7.850.000,00 2.602.434,36 -5.247.565,64

Valor net comptable 83.969.565,58 76.330.671,89

La composició i moviments de l’immobilitzat material a l’exercici 2012 varen ésser els següents:

Exercici 2012 31.12.11 Altes Baixes Traspassos 31.12.12

Cost

Terrenys 1.558.655,86  214.000,00  -4.984,74 1.767.671,12

Construccions 15.850.867,18 15.850.867,18

Instal·lacions tècniques i altre immob. material 252.090.262,64 2.274.897,59 -854.460,15 1.906.717,33 255.417.417,41

Immobilitzat en curs 1.605.481,01 810.473,16 -1.906.717,33 509.236,84

271.105.266,69 3.299.370,75 -859.444,89 0,00 273.545.192,55

Amortització acumulada

Construccions -8.700.547,92 -326.834,43 -9.027.382,35

Instal·lacions tècniques i altre immob. material -161.026.380,46 -12.515.550,57 843.686,41 -172.698.244,62

-169.726.928,38 -12.842.385,00 843.686,41 -181.725.626,97

Deteriorament

Pèrdua per deteriorament  0,00 -7.850.000,00 -7.850.000,00

Valor net comptable 101.378.338,31 83.969.565,58
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Al 31 de desembre de 2013 l’import dels elements d’im-
mobilitzat material totalment amortitzats i en ús tenia un 
valor de cost de 96 .149,94 milers d’euros (90 .412,70 milers 
d’euros al 31 de desembre de 2012), dels quals 1 .236,66 
milers d’euros corresponen a construccions i 94 .913,28 
milers d’euros corresponen a instal·lacions tècniques i al-
tres immobilitzats materials .

A l’exercici de 2012, la Societat va materialitzar una pro-
visió per deteriorament a les instal·lacions tècniques del 
sistema de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans 
per un import de 7 .850,00 milers d’euros, com a conse-
qüència d’una avaria a la xarxa principal del referit sis-
tema que ha col·lapsat totalment el servei de recollida . 
Demanats els corresponents informes a empreses i or-
ganismes qualificats externs, s’ha arribat a la conclusió 
que la xarxa està pràcticament fora d’ús a causa de la cor-
rosió . El valor del deteriorament s’ha determinat en fun-
ció del valor net del actius afectats . Atès que en el present 
exercici la Societat ha registrat la dotació a l’amortització 
corresponent d’aquests elements per import de 2 .602 mi-
lers d’euros, ha procedit a aplicar el mateix import respec-
te a la provisió inicialment registrada, per la qual cosa el 
saldo de la citada provisió al 31 de desembre de 2013 as-
cendeix a 5 .248 milers d’euros .

Durant l’any 2013 l’empresa ha efectuat obres per al pro-
pi immobilitzat per un import de 15 .960,64 euros (11 .610,40 
euros a l’any 2012) .

A 31 de desembre de 2013 existien obres adjudicades i al-
tres compromisos de compra d’immobilitzat d’acord amb 
el detall que s’explicita a continuació, i amb indicació de les 
fonts previsibles de finançament .

FONTS DE FINANÇAMENT
Tipus
d’inversió

Import
compromès Fons propis DGRH FEDER

Estructura 1.169.568,00 1.169.568,00

Abastament 54.459,34 54.459,34

Sanejament 662.415,30 202.356,60 460.058,70

Depuració 22.655,58 22.655,58

Aigua regenerada 21.920,14 21.920,14

RSU 507.875,00 507.875,00

Totals 2.438.893,36 1.956.179,08 22.655,58 460.058,70

 
A 31 de desembre de 2012 existien obres adjudicades i al-
tres compromisos de compra d’immobilitzat d’acord amb 
el detall que s’explicita a continuació, i amb indicació de les 
fonts previsibles de finançament .

FONTS DE FINANÇAMENT
Tipus
d’inversió

Import
compromès Fons propis DGRH FEDER

Abastament 222.576,65 222.576,65

Sanejament 122.628,63 73.364,23 49.264,40

Depuració 76.534,66 76.534,66

RSU 373.000,00 373.000,00

Totals 794.739,94 668.940,88 76.534,66 49.264,40

La Societat té contractades pòlisses d’assegurances que 
cobreixen el valor net comptable de l’immobilitzat material .

D’acord amb l’informe elaborat pels responsables tècnics 
de la Societat es contemplen unes necessitats urgents 
d’inversions per import de 32 .100 .000 € a les instal·lacions 
de la xarxa de distribució d’aigua i de gestió d’aigües resi-
duals, per a mantenir el subministrament i el servei públic 
de forma adequada, que a la data de formulació d’aquests 
comptes anuals encara no han estat cobertes . Per a fer 
front a aquestes mesures urgents, la Societat ha engegat 
un pla d’inversions que inclou la realització d’obres a la 
xarxa d’abastament d’aigua potable per import de 9,2 mili-
ons d’euros i la xarxa de clavegueram per import d’1,2 mi-
lions d’euros, algunes de les quals ja s’estan executant . La 
Societat disposa de tresoreria suficient per a fer front a 
aquest pla . Addicionalment, s’hauran d’obtenir noves fonts 
de finançament externes o bé de l’accionista principal per 
tal dur a terme la resta d’inversions necessàries . De la ob-
tenció d’aquests recursos dependrà la capacitat per a exe-
cutar-les, i per tant, la capacitat per a poder atendre el 
servei a l’abastament d’aigua i la gestió d’aigües residuals 
d’una forma eficient i adequada .

El valor net comptable dels béns d’inversió que figuren dins 
de l’epígraf de “immobilitzacions materials” en el balanç, 
adquirits mitjançant contractes d’arrendament financer i 
que estan vigents al tancament de l’exercici, és el següent:

Elements de transport  2013  2012

Cost 2.332.100,00 3.622.950,00

Amortització acumulada -1.330.251,07 -1.724.502,61

Valor net comptable al 31 de desembre 1.001.848,93 1.898.447,39

El valor de cost pel que foren reconeguts inicialment els 
actius per arrendament financer fou al valor actual dels 
pagaments mínims a realitzar en el moment de la firma 
del contracte d’arrendament financer .
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La conciliació entre l’import total dels pagaments futurs 
mínims i el seu valor actual al tancament de l’exercici és 
la següent:

31.12.13 31.12.12

Pagaments 
futurs mínims

Valor
actual

Pagaments 
futurs mínims

Valor
actual

Fins a un any 199.218,69 198.776,39 695.866,54 688.431,10

Entre 1 i 5 anys 0,00 0,00 199.503,40 198.923,52

199.218,69 198.776,39 895.369,94  887.354,62

Els contractes d’arrendament financer corresponents a 
elements de transport tenen les següents característi-
ques comunes:

 - El termini de l’arrendament és de 5 anys .
 - El tipus d’interès és variable . Aquest es fixa en funció de 

l’euríbor més un diferencial que oscil·la entre el 0,50% 
i el 0,59% .

 - Les despeses de conservació i manteniment són per 
compte de l’arrendatari .

 - L’import de l’opció de compra és l’equivalent a la darre-
ra quota del contracte d’arrendament financer .

 - No existeixen quotes contingents .
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6. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

La composició i moviments de l’immobilitzat intangible a l’exercici 2013 han estat els següents:

Exercici 2013 31.12.12 Altes Baixes Traspassos 31.12.13

Cost

Aplicacions informàtiques 2.927.319,09 19.726,93 2.947.046,02

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques -2.591.798,06 -221.163,50 -2.812.961,56

Valor net comptable 335.521,03 134.084,46

La composició i moviments de l’immobilitzat intangible a l’exercici 2012 varen ésser els següents:

Exercici 2012 31.12.11 Altes Baixes Traspassos 31.12.12

Cost

Aplicacions informàtiques 2.916.129,67 16.975,40 -5.785,98 2.927.319,09

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques -2.372.134,31 -222.986,19 3.322,44 -2.591.798,06

Valor net comptable 543.995,36 335.521,03

L’import dels elements totalment amortitzats ascendeix a 2 .077,33 milers d’euros al 31 de desembre de 2013 
corresponent a aplicacions informàtiques encara en ús per la Societat (2 .067,13 milers d’euros a l’any 2012) .
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7. INSTRUMENTS FINANCERS

7.1 Actius financers

Préstecs i partides a cobrar  31.12.13  31.12.12

Instruments financers a llarg termini

Crèdits Administracions Públiques 6.400.801,76 10.566.548,84

Altres actius financers 26.262,60 33.746,60

6.427.064,36 10.600.295,44

Instruments financers a curt termini 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 39.923.740,05 56.042.402,18

Els imports del crèdits Administracions Públiques són de 
la Direcció General de Recursos Hídrics . La part que es 
trasllada a curt termini es registra a l’epígraf “Altres crè-
dits amb les administracions públiques” .

La composició dels deutors comercials i altres comptes a 
cobrar és la següent:

 31.12.13  31.12.12

Clients per vendes i prestacions de serveis 13.281.048,08 14.956.931,32

Clients, empreses del grup i associades 15.224.587,60 20.308.052,92

Deutors diversos 2.113,20 2.113,20

Personal 128.998,34 403.100,00

Altres crèdits amb administracions públiques 11.286.992,83 20.372.204,74

39.923.740,05 56.042.402,18

Correccions valoratives

Tant el saldo de Clients per vendes i prestacions de ser-
veis com el de Clients empreses del grup es presenta net 
de correccions per deteriorament . El moviment produït és 
el següent:

 31.12.13  31.12.12

Correcció acumulada a 1 de gener 6.083.726,08 6.012.632,34

Dotacions netes de la provisió 1.009.505,00 71.093,74

Correcció acumulada a 31 de desembre 7.093.231,08 6.083.726,08

El detall per venciments dels crèdits de les Administra-
cions Públiques que vencen dins els pròxims 5 anys és el 
següent:

Import 31.12.13 Import 31.12.12

2014 11.286.992,83 2013 20.372.204,74

2015 2.743.085,56 2014 4.194.466,34

2016 1.479.051,05 2015 2.757.445,10

2017 897.667,60 2016 1.435.972,27

2018 897.667,63 2017 897.667,60

Següents 383.329,92 Següents 1.280.997,53

17.687.794,59 30.938.753,58

Al 31 de desembre de 2013, la Societat té registrada una 
provisió per insolvències a l’epígraf “Deutors comercials 
i altres comptes a cobrar” de 1 .480 milers d’euros (2 .740 
milers d’euros a 2012), i que correspon a saldos d’exerci-
cis anteriors amb Administracions locals i Entitats Públi-
ques . Aquest registre correspon a la millor estimació del 
valor actual d’aquests comptes a cobrar, donada la difi-
cultat per determinar el període de cobrament, derivat de 
la informació històrica d’aquests comptes a cobrar i de la 
situació financera de les Administracions locals i Entitats 
Públiques .

7.2 Passius financers

Deutes amb entitats a crèdit 

L’import dels deutes amb entitats a crèdit a final de l’exer-
cici és el següent: 

A llarg termini 2013 2012

Deutes amb entitats de crèdit 25.533.099,24 25.042.199,85

Creditors per arrendament financer 0,00 198.923,52

25.533.099,24 25.241.123,37

A curt termini 2013 2012

Deutes amb entitats de crèdit 10.466.921,39 7.144.735,45

Interessos meritats 37.912,59 33.211,26

Creditors per arrendament financer 198.776,39 688.431,10

10.703.610,37 7.866.377,81

El detall de saldos mantinguts amb entitats de crèdit al 31 
de desembre de 2013 és el següent:

Entitat Llarg termini Curt termini

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 6.017.471,84 3.349.494,70

Caixabank S.A. 8.570.572,81 2.595.358,43

Bankia 0,00 301.440,17

Banco Mare Nostrum S.A. 5.142.857,16 1.857.142,84

Banco de Sabadell S.A. 3.652.380,58 1.228.571,60

Targo Bank 2.149.816,85 301.580,31

Banesto 0,00 833.333,34

25.533.099,24 10.466.921,39
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El detall de saldos mantinguts amb entitats de crèdit al 31 
de desembre de 2012 va ésser el següent:

Entitat Llarg termini Curt termini

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 9.410.045,22 3.467.185,61

Caixabank S.A. 6.249.762,24 2.246.097,40

Bankia 301.440,17 602.880,92

Banco Mare Nostrum S.A. 6.000.000,00 0,00

Banco de Sabadell S.A. 3.080.952,22 828.571,52

25.042.199,85 7.144.735,45

L’amortització de la totalitat dels préstecs del BBVA per un im-
port de 9 .366 .966,54 euros, així com el pagament dels inte-
ressos, corre a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears, a través de la Conselleria de Medi Ambient . Els pa-
gaments que la CAIB fa a EMAYA per aquests conceptes es-
tan afectes a la devolució de principal i pagament d’interessos 
dels préstecs citats i constitueixen la garantia dels mateixos .

El detall per venciments dels deutes a 31 de desembre de 
2013 que vencen dins els pròxims 5 anys és el següent:

Deutes amb entitats de crèdit 2013

Préstecs Euros
2014 10.466.921,39
2015 8.229.424,28
2016 6.456.295,92
2017 3.927.621,31
2018 3.153.532,10
Següents 3.766.225,63

36.000.020,63

El tipus d’interès mitjà dels deutes no comercials a llarg 
termini amb entitats de crèdit és del 3,21 % . 

S’ha de tenir en compte que els tipus d’interès dels prés-
tecs són variables i que, per tant, els venciments i el tipus 
d’interès mitjà sofriran variacions .

El detall per venciments dels deutes a 31 de desembre de 
2012 que vencien dins els pròxims 5 anys era el següent:

Deutes amb entitats de crèdit 2012

Préstecs Euros
2013 7.144.735,45
2014 7.604.966,70
2015 6.705.036,80
2016 4.913.052,00
2017 2.350.048,10
Següents 3.469.096,25

32.186.935,30

Crèdits

La relació de pòlisses de crèdits és la següent:

 - Crèdit Banca March amb un límit de 3 .000 .000 €, un tipus 
d’interès del 5,75% i venciment 19 de desembre de 2014 . 

 - Crèdit Targobank amb un límit de 1 .000 .000 €, un tipus 
d’interès del 5,00% i venciment 10 d’octubre de 2014 .

 - Crèdit Banco de Sabadell amb un límit de 1 .500 .000 €, 
un tipus d’interès del 5,375% i venciment 22 de d’abril 
de 2014 .

Les despeses financeres meritades i no pagades a la fina-
lització de l’exercici pugen a 37 .912,59 euros (33 .211,26 eu-
ros a 2012) i, per altra banda, dir que no existeixen línies de 
descompte de paper .

Derivats

El detall dels derivats que té la Societat és el següent:

Permuta financera 
de tipus d’interès

Nocional
2013

Raonable
2012

Nocional
2013

Raonable
2012

La Caixa 54.263,65 -396,41 160.572,58 -3.305,86
BBVA 109.303,62 -1.337,97 270.397,50 -7.320,90

163.567,27 -1.734,38 430.970,08 -10.626,76

Els valors raonables d’aquests instruments financers es 
reflecteixen en actius financers i passius financers de la 
següent manera:

2013 2012

Deutes a llarg termini – Derivats -1.734,38 -10.626,76

El nocional de la permuta financera de La Caixa es redu-
eix de forma similar al principal d’un lísing contractat amb 
la mateixa entitat, essent el seu venciment final l’1 de juny 
de 2014 . D’acord amb les condicions de la permuta finance-
ra, la Societat paga mensualment un tipus d’interès fix del 
2,66% i rep un tipus d’interès variable de l’Euríbor a un mes .

El nocional de la permuta financera de BBVA es redueix de 
forma similar al principal d’un lísing contractat amb la ma-
teixa entitat, essent el seu venciment final el 28 de juliol de 
2014 . D’acord amb les condicions de la permuta financera, la 
Societat paga mensualment un tipus d’interès fix del 3,90% 
i rep un tipus d’interès variable de l’Euríbor a dotze mesos .

Atès que no es compleix amb totes les condicions per a 
designar com a operacions de cobertura, aquestes ope-
racions s’han considerat com Passius financers mantin-
guts per negociar .

7.3 Fons Propis

El capital social està representat per 100 accions nomina-
tives de 48 .515,0613 € de valor nominal cada una, nume-
rades correlativament del número 1 al 100, ambdós inclo-
sos, totalment subscrites i desemborsades .

L’Ajuntament de Palma és el titular exclusiu del capital so-
cial i les accions no es poden transmetre a tercers .
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8. EXISTÈNCIES

Com a conseqüència de les característiques de l’empresa no hi ha existències comerci-
als, ni de productes acabats o primeres matèries . L’inventari d’existències es composa de 
recanvis i materials diversos destinats, principalment, a les instal·lacions de comptadors, 
preses d’aigua i clavegueram, canonades i manteniment de material de transport .

No existeixen compromisos ferms de compra o venda, ni limitacions de cap mena en la dis-
ponibilitat de les existències .

La societat no utilitza contractes de futur ni d’opcions relatius a la compra o venda d’exis-
tències .

La societat té contractades pòlisses d’assegurances que garanteixen la recuperabilitat del 
valor net comptable de les existències en cas de sinistres .

9. SITUACIÓ FISCAL

Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d’imposts no es poden considerar 
definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les autoritat fiscals o hagi transcor-
regut el termini de prescripció .

La Societat té oberts a inspecció els quatre darrers exercicis per a tots els impostos que 
els són aplicables, excepte l’Impost de Societats que té oberts els darrers cinc exercicis . En 
opinió dels Administradors de la Societat no procedeix aprovisionar cap import per les pos-
sibles contingències addicionals que es podrien derivar de les diferents interpretacions de 
la legislació fiscal, entenent que en cas d’inspecció per les Autoritats Fiscals, els Adminis-
tradors tenen arguments suficients per justificar la interpretació aplicada per la Societat en 
l’aplicació de la normativa fiscal .

Els beneficis, determinats conforme la legislació, estan subjectes a un gravamen del 30% 
sobre la base imposable . L’empresa, atesa la seva característica d’empresa pública de ti-
tularitat municipal, gaudeix d’una bonificació del 99% sobre la quota a pagar per l’impost 
de societats .

La conciliació entre l’import net dels ingressos i despeses de l’exercici i la base imposable 
(resultat fiscal) és la següent:

2013 2012

Compte de pèrdues i guanys Compte de pèrdues i guanys 

Augments / (Disminucions) Augments / (Disminucions)

Saldo d’ingressos i despeses de l’exercici 9.920.915,91 571.985,48

Impost sobre Societats 26.852,91 0,00

Diferències permanents: Augments 263.266,09 67.090,30

Diferències temporàries: Augments 2.157.407,16 72.526,72

Diferències temporàries: Disminucions -313.902,50 -1.567.919,19

30% import despeses amortització:Augments 3.885.149,42 0.00

Compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors -3.978.209,02 0,00

Base imposable (resultat fiscal) 11.934.627,06 -856.316,69

Quota íntegra 3.580.388,12 0,00

Bonificacions 3.544.584,24 0,00

Deduccions 8.950,97 0,00

Quota líquida 26.852,91 0,00

  
Els augments per diferències permanents són bàsicament despeses fiscalment no deduïbles 
corresponents a multes i sancions .

Segons el que es disposa en la legislació fiscal vigent, amb efectes per als exercicis 2012 a 
2015, la compensació de bases imposables negatives de la Societat, està limitada al 25% de 
la base imposable prèvia a aquesta compensació .

Així mateix per als períodes 2013 i 2014, l’amortització de l’immobilitzat material i intangi-
ble queda limitada al 70% de l’amortització comptable, si be, atenent a les bonificacions que 
ostenta la Societat en quota, no s’ha registrat l’impost diferit corresponent .
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Existeixen les següents bases imposables negatives pen-
dents de compensar:

Exercici Import termini màxim de compensació

2010 1.246.895,65 any 2028

2012 856.316,69 any 2030

Els imports de despeses d’amortització pendents de recu-
perar des de l’any 2015 són:

Exercici Import termini màxim de recuperació

2013 3.885.149,42 any 2025

10. INGRESSOS I DESPESES

a) Detall de la partida Altres ingressos d’explotació – 
subvencions d’explotació.

 2013 2012

Subvenció Ajuntament 16.259.326,53 18.131.279,60

 D.G.Recursos Hídrics-Subvenció 285.690,48 288.556,63

Subvenció explotació 8.534.611,54 7.938.116,40

Subvenció formació continua 85.338,04 99.385,19

25.164.966,59 26.457.337,82

Durant l’exercici 2013 s’ha canviat l’epígraf Altres subvenci-
ons explotació de l’any 2012 per Subvenció Ajuntament .

b) Detall de les partides Compres d’aigua i Consum 
d’altres materials.

La partida de Compres d’aigua inclou exclusivament les 
compres d’aigua a tercers . Conseqüentment, no hi ha va-
riació d’existències . Durant l’exercici l’import de les com-
pres ha pujat a 3 .147 .638,69 € (2 .649 .768,68 € a 2012) .

La partida de Consum d’altres materials inclou les compres 
de combustibles, les compres de materials diversos, les 
compres de productes químics, les compres d’energia per 
al procés productiu, d’acord amb el següent detall:
 

2013 2012

Compres de materials diversos 3.741.967,94 2.857.592,26

Compres de combustible 2.335.022,17 2.790.388,86

Compres de productes químics 1.227.319,36 1.244.508,06

Compres d’energia procés productiu 4.414.544,69 5.057.722,51

11.718.854,16 11.950.211,69

c) Detall de la partida Càrregues socials.

2013 2012

Seguretat Social 14.302.698,15 14.445.669,53

Aportació pensions, invalidesa o mort 131.844,07 94.584,85

Vestuari personal 208.802,21 356.442,26

Formació 110.910,37 143.936,39

Altres càrregues socials 155.971,78 192.289,74

14.910.226,58 15.232.922,77

 

11. PROVISIONS

La composició i moviments de les provisions durant l’exer-
cici 2013 ha estat la següent:

 Saldo Inicial Dotacions Aplicacions Saldo Final

Provisió per a 
responsabilitats 275.577,19 70.572,42 -59.911,43 286.238,18

Altres provisions 3.912.831,06 0,00 0,00 3.912.831,06

4.188.408,25 70.572,42 -59.911,43 4.199.069,24

11.1 Provisió per a responsabilitats

Per tal de fer front a probables responsabilitats derivades 
de litigis en curs es dota aquesta provisió pels imports que 
previsiblement s’hauran d’atendre en cas de perdre el litigi .

11.2 Altres provisions

Es correspon a l’aportació de l’iva de diferents subvenci-
ons rebudes per a l’immobilitzat de l’empresa .

11.3 Contingències

En virtut de l’establert en l’article 2 .1 del Reial decret-llei 
20/2012, de 13 de juliol, pel qual s’establia per a l’any 2012 
la supressió de la paga extraordinària per al personal del 
sector públic i sobre la base de la consulta 2 del BOICAC 
92, la Societat no ha procedit a aprovisionar cap import 
al 31 de desembre de 2013 en relació amb les possibles 
aportacions a realitzar, per l’import dels conceptes meri-
tats i suprimits en el citat Reial decret-Llei i l’import de les 
quals ascendia a 3 .068 milers d’euros, atès que no es co-
neix la data en què es realitzaran les aportacions, o, fins i 
tot, si aquestes arribaran a realitzar-se .
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12. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

Els Administradors de la Societat estimen que no existeixen contingències significatives 
amb la protecció i millora del medi ambient, no considerant necessari registrar cap provi-
sió en tal sentit . 

Pel que fa a les possibles contingències derivades d’aspectes mediambientals, l’empresa 
considera que es troben suficientment cobertes amb la pòlissa d’assegurança de respon-
sabilitat civil subscrita .

13. COMPROMISOS PER PENSIONS I 
OBLIGACIONS SIMILARS

Durant l’exercici 2002 EMAYA va exterioritzar els compromisos per pensions a l’empara del 
R .D . 1518/99 . Per això en data 31 de maig de 2002 es va subscriure un acord amb els repre-
sentants del treballadors pel qual es substituïa el sistema de previsió social regulat en els 
convenis vigents en aquell moment per un nou sistema de previsió social d’aportació defi-
nida per a la contingència de jubilació i premis de jubilació i de prestació mínima garanti-
da per a la contingència d’invalidesa i mort i instrumentat a través d’un pla de pensions del 
sistema d’ocupació i les corresponents pòlisses d’assegurança .

Addicionalment EMAYA va subscriure una pòlissa d’assegurança col·lectiva de vida per tal 
de garantir el capital mínim assegurat .

Finalment, també es va subscriure una pòlissa d’assegurança per tal de cobrir els compro-
misos amb els empleats que en el seu moment varen manifestar la seva voluntat de no aco-
llir-se al nou sistema i que per tant mantenen els drets que els reconeixen els respectius con-
venis col·lectius . 

Pel que fa al personal passiu de la Secció d’Aigües que tenia reconeguda una pensió com-
plementària, a partir de l’any 2002 es va externalitzar aquest compromís mitjançant la con-
tractació d’una pòlissa d’assegurança amb el pagament d’una prima única per un import de 
319 .559,66 euros el 15 de novembre de 2002, no existint per tant ja cap obligació per part de 
la empresa amb aquest col·lectiu .

En aplicació de l’article 22 .Tres de la Llei 17/2012 “de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013” durant l’exercici 2013 no s’han realitzat aportacions per part de la em-
presa al pla de pensions .

14. SUBVENCIONS REBUDES

La composició i moviments de les subvencions durant l’exercici 2013 ha estat la següent:

Subvencions no reintegrables

Saldo inicial a 31 de desembre de 2012 31.724.542,99

Entrades 917.679,80

Sortides 0,00

Imputació al compte de pèrdues i guanys -4.137.376,34

Saldo final a 31 de desembre de 2013 28.504.846,45

La composició i moviments de les subvencions durant l’exercici 2012 va ésser la següent:

Subvencions no reintegrables

Saldo inicial a 31 de desembre de 2011 37.540.840,45

Entrades 2.458.532,41

Sortides 0,00

Imputació al compte de pèrdues i guanys -8.274.829,87

Saldo final a 31 de desembre de 2012 31.724.542,99

El desglossament de les subvencions en funció de l’organisme que les ha atorgat durant 
l’exercici 2013 és el següent:

 31.12.12 Altes Baixes Traspàs resultats 31.12.13

Direcció Recursos Hídrics 18.810.262,01 -2.119.962,11 16.690.299,90

Fons de Cohesió U.E. 5.791.399,02 857.679,80 -794.151,07 5.854.927,75

Ajuntament de Palma 4.233.223,83 -857.130,56 3.376.093,27

Consell Insular Mallorca 60.843,63 -7.685,51 53.158,12

Govern Balear 1.150.560,62 60.000,00 -178.508,19 1.032.052,43

Subvencions diverses 947.532,62 -95.398,14 852.134,48

Subvencions privades 730.721,26 -84.540,76 646.180,50

31.724.542,99 917.679,80 0,00 -4.137.376,34 28.504.846,45
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El desglossament de les subvencions en funció de l’organisme que les va atorgar durant 
l’exercici 2012 va ésser el següent:
 

31.12.11 Altes Baixes Traspàs 31.12.12

Direcció Recursos Hídrics 20.894.353,02 -2.084.091,01 18.810.262,01

Fons de Cohesió U.E. 8.746.848,75 1.968.160,00 -4.923.609,73 5.791.399,02

Ajuntament de Palma 4.650.741,43 490.372,41 -907.890,01 4.233.223,83

Consell Insular Mallorca 69.366,19 -8.522,56 60.843,63

Govern Balear 1.321.338,29 -170.777,67 1.150.560,62

Subvencions diverses 1.042.930,76 -95.398,14 947.532,62

Subvencions privades 815.262,01 -84.540,75 730.721,26

37.540.840,45 2.458.532,41 0,00 -8.274.829,87 31.724.542,99

Totes les subvencions són no reintegrables i financen béns d’inversió .

Tal i com s’ha fet constar en el punt 5 d’immobilitzat material, a causa del deteriorament 
de la xarxa de recollida pneumàtica, i de tenir una subvenció del Fons de Cohesió de la 
UE vinculada a aquest immobilitzat, s’ha comptabilitzat un menor traspàs a resultats de 
1 .148,94 milers d ‘euros durant l’exercici 2013 . A l’any 2012 el traspàs a resultats va esser 
de 3 .050,00 milers d’euros .

15. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

Societats vinculades

Les parts vinculades amb les que la Societat ha mantingut transaccions durant l’exercici 
2013, així com la naturalesa d’aquesta vinculació és la següent:

Nom Naturalesa de la vinculació

Ajuntament de Palma Accionista Únic

Empresa Funerària Municipal S.A. Vinculació a través accionista únic

Societat Municipal Aparcaments de Palma S.A. Vinculació a través accionista únic

Institut Municipal d’Esports Vinculació a través accionista únic

Mercapalma Vinculació a través accionista únic

Els saldos mantinguts amb les parts vinculades detallades en el quadre anterior al 31 de 
desembre de 2013 són els següents:

Clients, empreses del grup 

Ajuntament de Palma 14.724.332,39

Empresa Funerària Municipal S.A. 254.351,94

Societat Municipal Aparcaments de Palma S.A. 360.556,45

Institut Municipal d’Esports 188.417,80

Mercapalma 57.317,63

Provisions - 360.388,61

15.224.587,60

Els saldos mantinguts amb les parts vinculades detallades al 31 de desembre de 2012 va-
ren ésser els següents:

Clients, empreses del grup 

Ajuntament de Palma 19.911.788,19

Empresa Funerària Municipal S.A. 365.039,92

Societat Municipal Aparcaments de Palma S.A. 360.592,91

Institut Municipal d’Esports 1.160.314,72

Mercapalma 64.194,45

Provisions -1.553.877,27

20.308.052,92
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Les transaccions mantingudes amb les parts vinculades detallades anteriorment per a 
l’exercici 2013 són les següents:

Vendes

Ajuntament de Palma 2.612.425,45

Empresa Funerària Municipal S.A. 131.317,34

Societat Municipal Aparcaments de Palma S.A. 79.666,57

Mercapalma 121.003,50

Institut Municipal d’Esports 441.725,57

3.386.138,43

Les transaccions mantingudes amb les parts vinculades detallades per a l’exercici 2012 va-
ren ésser les següents:

Vendes

Ajuntament de Palma 3.150.663,83

Empresa Funerària Municipal S.A. 134.680,99

Societat Municipal Aparcaments de Palma S.A. 18.014,10

Mercapalma 118.554,44

Institut Municipal d’Esports 339.688,89

3.761.602,25

Les transaccions mantingudes amb les parts vinculades són relacionades amb el tràfic 
normal de l’empresa i es realitzen en condicions de mercat .

Dins les vendes de l’Ajuntament de Palma hi ha un import de 1 .494 .320,52 euros (1 .509 .529,76 
euros a 2012) que es correspon als subministraments d’aigua gratuïts i que és l’aigua que 
utilitza l’Ajuntament per al rec de jardins públics . Aquest consum per una part es factura 
normalment i per l’altra es carrega com a despesa .

Per altra banda, assenyalar que els ingressos de l’Ajuntament de Palma corresponents a la 
neteja viària, al centre sanitari, manteniment de pluvials, neteja de platges i solars munici-
pals i que tenen la consideració de subvencions d’explotació ascendeixen a 16 .259 .326,53 € 
(18 .131 .279,60 euros a 2012) .

Informació relacionada amb els administradors i personal d’alta direcció

A 31 de desembre de 2013 i 2012 cap administrador ha comunicat a l’empresa que tengui 
participacions en el capital de societats amb el mateix, similar o complementari sector eco-
nòmic d’activitat que constitueix l’objecte social de la societat .

De la mateixa manera, a 31 de desembre de 2013 i 2012, cap dels administradors ha comu-
nicat que tengui càrrecs o funcions en societats ni que realitzi per compte propi o aliena acti-
vitats amb el mateix, anàleg o complementari gènere d’activitat que constitueix l’objecte so-
cial de la societat .

L’única remuneració que reben els membres del Consell d’Administració és la dieta per as-
sistència a les reunions . L’import total pagat per aquest concepte ha pujat a 15 .225,84 euros 
(13 .723,29 euros a 2012) i la remuneració rebuda pel personal d’alta direcció a partir del 23 de 
maig de 2013, data de nomenament pel Consell d’Administració, ha estat de 37 .902,25 euros . 

Al 31 de desembre de 2013 i de 2012, la Societat no manté avenços ni crèdits concedits o 
pendents de devolució, ni s’han adquirit obligacions en matèria de pensions ni s’han efectu-
at pagaments de primes d’assegurances de vida, amb cap dels membres de l’Alta Direcció 
ni del Consell d’Administració de la Societat .

MEMÒRIA DELS COMPTES 2013
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16. ALTRA INFORMACIÓ

a) Estructura del personal de l’àrea de Aigües

A fi de l’exercici 2013 A fi de l’exercici 2012

Homes Dones Mitjana total Homes Dones Mitjana total

Alts directius 1 - 0,60 - - -

Directius, enginyers i tècnics 43 12 57,50 46 13 60,19

Personal administratiu 109 47 156,83 111 48 158,96

Personal de serveis 249 1 252,50 257 1 253,34

402 60 467,43 414 62 472,49

b) Estructura del personal de l’àrea de Medi Ambient

A fi de l’exercici 2013 A fi de l’exercici 2012

Homes Dones Mitjana total Homes Dones Mitjana total

Alts directius - - - - - -

Directius, enginyers i tècnics 7 - 7,85 8 - 5,33

Personal administratiu 42 4 46,79 43 4 47,95

Personal de serveis 695 83 790,04 734 90 845,84

744 87 844,68 785 94 899,12

c) Honoraris d’auditoria

El total de despeses en concepte d’auditoria dels comptes anuals ha estat de 20 .600,00 eu-
ros (20 .575,00 euros a 2012) .

d) Mesures per lluitar contra la morositat a les operacions comercials 

D’acord amb la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004 de 29 de desem-
bre per la qual s’estableixen mesures per lluitar contra la morositat a les operacions co-
mercials, es relaciona la següent informació:

Pagaments realitzats i pendents de pagament a la data de tancament del balanç

Import 2013 %* Import 2012 %*

Dintre del termini máxim legal** 2.892.834,80 8,86% 8.588.132,12 23,49%

Resta 29.748.520,94 91,14% 27.978.267,11 76,51%

Total pagaments de l’exercici 32.641.355,74 100,00% 36.566.399,23 100,00%

PMPE (dies) de pagaments 87,10 106,87

Ajornaments que a la data de tancament
excedeixen el termini màxim legal

5.779.756,54 5.367.102,32

* Percentatge sobre el total

** El termini màxim legal de pagament serà, en cada cas, el que correspongui en funció de la naturalesa del bé o servei 
rebut per la empresa d’acord amb el disposat en la llei 3/2004 de 29 de desembre.

e) Edifici C/Joan Maragall, 3

En data 12 de gener de 2011, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma va aprovar defi-
nitivament el Projecte de reparcel·lació de la UA-FM 1 “Façana Marítima”, a l’àmbit del qual 
està inclòs l’edifici del carrer Joan Maragall núm . 3 . A l’apartat segon del referit acord s’es-
pecifica que s’estimen parcialment les al·legacions formulades per EMAYA, reconeixent la 
pèrdua patrimonial que suposa la citada reparcel·lació per aquesta empresa . La citada pèr-
dua s’avalua en un import de 5 .435 .033,70 euros .

Tenim coneixement d’un altre acord de la Junta de Govern, adoptat la mateixa data, en el 
qual s’aprovà un pla de trasllat dels mitjans humans i materials d’EMAYA . En aquest acord 
s’especifica que l’Ajuntament assumirà totes les despeses, de qualsevol tipus, que generi el 
procés de trasllat dels mitjans humans i materials d’aquesta empresa .
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17. INFORMACIÓ SEGMENTADA

La distribució de l’import net de la xifra de negocis de la 
Societat corresponent a les activitats ordinàries de l’em-
presa, per categories d’activitats es la següent:

 2013  2012

Servei d’aigua 41.653.297,29 40.432.383,14

Servei de clavegueram 9.452.815,07 9.667.161,49

Servei de recollida de RSU 30.331.110,73 27.712.783,84

Serveis diversos de neteja 155.226,94 366.674,48

Total 81.592.450,03 78.179.002,95

A conseqüència del tipus d’activitat i del marc legal aplica-
ble, pràcticament la totalitat de la xifra de negocis s’obté 
del terme municipal de Palma i dels municipis confrontants . 

18. FETS POSTERIORS.

En el temps transcorregut de l’any 2014 no s’ha produït 
cap fet que afecti significativament l’exercici de 2013 . 

MEMÒRIA DELS COMPTES 2013
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INFORME DE GESTIÓ

L’import de la xifra de negocis de l’empresa durant l’any 
2013 ha estat de 81,6 milions d’euros la qual cosa repre-
senta un increment del 4,3% sobre l’exercici anterior . Els 
ingressos totals d’explotació han estat de 106,8 milions 
d’euros amb un increment del 2,1% en relació a 2012 . 

El volum d’aigua facturat en el terme municipal de Palma 
ha experimentat una disminució significativa del 2,53% . Si 
consideram la incidència de la facturació a altres munici-
pis la disminució de volum facturat ha estat d’un 2,84% . 
Concretament s’han facturat 27 .619 .027 m3 front als 
28 .425 .619 m3 facturats l’any 2012 . Si analitzam la factu-
ració segons els diferents grups de consumidors es veu 
que el consum domèstic ha disminuït en un 0,66%, el con-
sum hoteler ho ha fet en un 4,32%, mentre que la davalla-
da del consum industrial i comercial ha estat la més im-
portat, amb una disminució del 5,83% . Per la seva banda, 
la facturació a altres municipis que també ha baixat, ho ha 
fet en un 14,15% . En termes econòmics, la facturació tari-
fària ha variat en un 2,60%, mentre que els ingressos to-
tals ho han fet en un 2,95% .

El volum d’aigua tractada a les depuradores d’aigua resi-
dual ha estat de 31 .855 .473 m3, dels quals 14 .826 .476 m3 
han estat tractats a l’EDAR 1 i 17 .288 .997 m3 a l’EDAR 2 . 
S’ha de tenir en compte que des de l’any 1992, i com a con-
seqüència de l’entrada en vigor de la Llei reguladora del 
cànon de sanejament, únicament se segueix cobrant la ta-
rifa corresponent per la utilització de la xarxa de clave-
gueram, mentre que els costs de depuració són pagats, en 
part, per la Direcció General de Recursos Hídrics . Durant 
l’exercici els ingressos totals del servei de clavegueram i 
depuració s’han incrementat en un 1,20% . 

Pel que fa al servei de recollida de residus sòlids urbans 
el total de tones recollides durant l’any 2013 ha estat de 
212 .990 la qual cosa representa una disminució del 4,67% 
en relació a l’any anterior . En relació a la recollida selecti-
va s’ha de dir que s’han recollit 6 .324 tones de vidre, amb 
un increment de l’1,36%, i 11 .005 tones de paper, amb una 
disminució del 2,41% . Finalment, pel que fa a la recollida 
selectiva d’envasos lleugers, s’han retirat un total de 4 .709 
tones, la qual cosa representa un increment del 4,46% en 
relació a l’exercici anterior . Els ingressos tarifaris del ser-
vei han experimentat un creixement d’un 2,94% . Els in-
gressos totals d’aquesta activitat presenten un increment 
de l’11,40% .

El servei de neteja, el qual es dedica, bàsicament, a la ne-
teja dels vials de la ciutat de Palma, ha agranat un total 
10 .078 km lineals i ha fet net amb aigua 248 km lineals . El 
servei de retirada de trastos abandonats a la via pública 
ha retirat 2 .086 tones . Els ingressos totals del servei han 
disminuït en un 13,23% .

Durant l’any 2013 el volum d’inversions efectuades en 
immobilitzat material i intangible ha estat de 3,3 milions 
d’euros, pràcticament el mateix import que l’any 2012 . 
L’import més significatiu d’inversió s’ha destinat a l’adqui-
sició de vehicles amb un import total d’1,27 milions d’eu-
ros, bàsicament vehicles de recollida de residus i vehicles 
destinats a la neteja de la ciutat . A altres aspectes s’han 
dedicat imports inferiors, així en xarxa d’aigües residuals 
s’ha invertit un import de 0,56 milions d’euros, 0,41 mili-
ons en xarxa d’aigua potable i 0,17 milions en xarxa d’ai-
gua regenerada .

El resultat de l’exercici presenta un benefici de 9,92 mili-
ons d’euros, el qual, per comparació amb l’any 2012, s’ex-
plica bàsicament per la dotació en concepte de deterio-
rament d’actius per import de 7,86 milions EUR que es va 
haver de fer a l’exercici 2012, unit a la recuperació parci-
al d’aquesta provisió a 2013 per un import de 2,58 milions 
EUR, i també als ingressos excepcionals derivats de la re-
cuperació d’IVA suportat no deduït en exercicis anteriors 
per un import d’1,42 milions d’euros .

Pel que fa a l’evolució previsible de la societat durant l’any 
2014, l’estat de previsió d’ingressos i despeses elaborat 
per aqueix any presenta una previsió de benefici de 0,206 
milions d’euros . A l’estat de previsió d’ingressos i despe-
ses citat s’espera obtenir beneficis en els serveis d’aigua i 
de clavegueram, mentre que s’espera equilibrar el de re-
collida de residus sòlids urbans . Pel que fa al servei de ne-
teja, la dotació pressupostària efectuada per l’Ajuntament 
de Palma serà insuficient per tal d’assolir l’equilibri d’in-
gressos i despeses . 

Pel que fa a investigació, desenvolupament i innovació as-
senyalar que no s’ha dut a terme cap actuació econòmica-
ment significativa . Tampoc existeix, com és lògic, cap ad-
quisició d’accions pròpies .

Finalment, indicar que no s’ha produït cap fet important 
per a la Societat en el temps transcorregut des de la fina-
lització de l’exercici a 31 de desembre de 2013 i la data de 
formulació d’aquest informe de gestió .
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Els comptes anuals i l’informe de gestió continguts en el present document han estat formulats pel Consell d’Administració 
de la societat en sessió celebrada a Palma de Mallorca el dia 31 de març de 2014 .

FORMULACIÓ DELS COMPTES 


