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En aquest sentit, vull tenir unes paraules d’especial agraï-
ment per als treballadors i treballadors d’EMAYA perquè la 
seva dedicació i el seu compromís en aquests temps, franca-
ment difícils, han estat claus a l’hora de forjar aquest procés 
de recuperació .

L’empresa municipal ha donat els seus primers passos en una 
nova etapa per la qual no cap volta enrere . I és que encara 
queda molt per avançar per consolidar un model de gestió 
que ha perseguit, exclusivament, fer d’EMAYA una compa-
nyia pròspera i correctament dimensionada .

Aquest, i no un altre, és l’únic camí possible a seguir en les pro-
peres legislatures . Qualsevol altra direcció, més pròpia d’èpo-
ques passades, podria representar una amenaça severa per al 
futur de la companyia tal com la coneixem avui .

Mateo Isern Estela
Batle de Palma

Quan vàrem engegar la present legislatura ho vàrem fer amb 
la voluntat d’arribar a mitjan 2015 havent deixat enrere el pit-
jor de la crisi econòmica, originada set anys enrere, i situant 
Palma en un lloc de preferència des del qual poder emprendre 
amb garantia els seus desafiaments futurs .

Perquè això fos una realitat, abans era necessari revertir la 
precària situació econòmica i financera que a mitjan 2011 pre-
sentava l’Ajuntament de Palma en el seu conjunt i, per tant, 
també totes les empreses municipals i organismes autònoms .

Aquest canvi de tendència orientat a posar en positiu tots els 
indicadors econòmics que vàrem rebre en negatiu ha quedat 
reflectit d’una manera molt visible a EMAYA . Així, l’empresa 
que al juliol de 2011 no podia fer front al pagament de les nò-
mines als seus treballadors va tancar l’exercici 2013 amb 10 
milions de beneficis i havent generat la suficient confiança 
com per emprendre, durant aquest 2014 i amb el seu propi 
múscul financer, un ambiciós pla d’inversions per a la ciutat 
històricament ajornat .

En aquests anys, EMAYA ha passat de la incertesa sobre la 
seva solvència a assentar un procés de viabilitat que és, en 
si mateix, la seva millor garantia de futur . I això s’ha aconse-
guit sobre la base d’una gestió seriosa i rigorosa i gràcies a 
l’esforç de tots .

S A LU TA C IÓ DEL B AT L E
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Tancam l’exercici i ho fem fidels a la tendència marcada 
des de mitjan any 2011 i que en 2014 ens ha permès obte-
nir un compte de resultats favorable de 2,5 milions d’eu-
ros . D’aquesta manera, vam sumar un nou any de beneficis 
confirmant que l’únic camí possible per assentar la viabilitat 
d’EMAYA, sense augmentar la pressió fiscal, passa exclusiva-
ment per una aposta decidida per l’eficiència, el control de la 
despesa i l’optimització dels recursos públics .

EMAYA ja és una companyia solvent que genera confiança . 
Ho hem aconseguit amb l’esforç de tots . Donant un gir de 180 
graus a la situació que vàrem trobar fa 3 anys i mig, quan l’em-
presa presentava serioses incerteses sobre la seva solvència fi-
nancera i ni tan sols podia fer front al pagament de les nòmines .

Només així, després de tancar 2013 amb els beneficis més 
alts de la nostra història, propers als 10 milions d’euros, 
aquest 2014 hem pogut emprendre tot un seguit d’actuaci-
ons orientades tant a millorar els serveis i recursos d’EMAYA 
com a baixar, per primera vegada, les tarifes .

En aquest sentit, és destacable l’actual capacitat d’inversió 
d’EMAYA amb els seus propis recursos, la qual cosa ha per-
mès destinar aquest any 15,5 milions d’euros a millores per a 
la ciutat i assegurar uns altres 7 milions per al primer semes-
tre de 2015 . En total, 22,5 milions d’euros que ens permeten 
substituir 15 km de canonades d’aigua potable pendents d’in-

tervenció des de 2006, renovar el parc mòbil de l’empresa, ac-
tualitzar la xarxa de contenidors, millorar els tractaments de 
cloració i adaptar per als reptes futurs infraestructures es-
tratègiques com els embassaments, l’ETAP de Lloseta, els 
dipòsits de Son Anglada o la Planta de Son Tugores .

El múscul inversor desenvolupat per EMAYA en aquests tres 
anys ens ha permès també impulsar la nostra aposta per un 
model energètic cimentat en l’eficiència i l’ús de combusti-
bles no contaminants . Així, hem posat en marxa un progra-
ma experimental de cultiu de biomassa en col·laboració amb 
la UIB i hem adquirit els primers vehicles elèctrics i a gas amb 
la intenció, ja en 2015, d’iniciar la construcció d’una gasinera 
que suposi el punt de partida per a la reconversió integral de 
la flota cap a un model més econòmic i més sostenible .

Un altre aspecte fonamental de la gestió duta a terme ha 
consistit en aplicar la primera baixada de tarifes en la histò-
ria d’EMAYA . Una mesura de la qual s’han beneficiat tots els 
ciutadans i, d’una manera molt especial, prop de 4 .000 famí-
lies de Palma amb pocs recursos que des d’aquest any dispo-
sen de 10 .000 litres d’aigua gratuïts al mes .

Aquest 2014 també ha estat l’any de la consolidació de les 
línies d’acció social promogudes des d’EMAYA tant a nivell 
educatiu, a través d’activitats de conscienciació ambiental 
en els col·legis, com a l’hora de promoure actuacions de ca-

ràcter solidari . Així, hem estat al costat de les entitats locals 
i, també, d’aquelles orientades a la cooperació internacional 
oferint-los els nostres recursos perquè les poblacions en pro-
cés de desenvolupament puguin tenir accés a un recurs indis-
pensable per a la vida com és l’aigua .

Com cada any, no vull acabar sense abans recordar, i agrair 
el seu esforç, a aquelles persones que han deixat EMAYA 
aquest 2014 per jubilació o invalidesa . De la mateixa manera, 
desitjo tenir unes paraules d’ànim cap a les famílies dels em-
pleats que ja no es troben entre nosaltres . El seu record sem-
pre estarà associat al que s’espera de tot servidor públic: vo-
cació de servei a la ciutadania, sentit del deure i compromís 
amb el treball ben fet .

Andreu Garau
President d’EMAYA

S A LU TA C IÓ DEL P R E SIDEN T
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R E SP ONSA BILI TAT SOCI A L 
COR P OR AT I VA

A EMAYA, la responsabilitat social corporativa està basada 
en assumir el compromís de garantir la viabilitat del servei, 
integrant en els processos de decisió les preocupacions soci-
als, ambientals, ètiques i laborals, més enllà dels factors es-
trictament econòmics .

Durant aquest any 2014, hem reforçat la política de respon-
sabilitat social corporativa iniciada fa tres anys amb accions 
relacionades amb els nostres principals grups d’interès .

L’engegada d’una nova tarifa social ha permès que més de 
4 .000 famílies amb especials dificultats econòmiques es po-
guessin beneficiar de la gratuïtat dels 10 primers metres cú-
bics d’aigua consumida .

A més, el Pla d’Acció Social d’EMAYA ha repartit durant l’any 
2014 més de dues tones de productes de primera necessitat 
als col·lectius i associacions que treballen amb persones en 
risc d’exclusió social .

En l’aspecte mediambiental, destaca la renovació d’una part 
de la flota de vehicles d’EMAYA, que utilitzaran com a com-
bustible el gas natural (GNC), aconseguint una important re-
ducció d’emissions de CO

2
 .

Cal destacar especialment les accions de cooperació interna-
cional iniciades durant l’any 2014, totes elles amb l’objectiu 
de recolzar diferents processos tècnics i econòmics a països 
amb problemes de desenvolupament social i econòmic .

Finalment, volem fer esment d’un dels projectes més vincu-
lats a la responsabilitat social corporativa, el programa edu-
catiu EMAYA a l’Escola, que s’ha consolidat dins de l’àmbit 
educatiu de la ciutat de Palma i pel qual, el darrer curs escolar, 
van passar més d’11 .000 alumnes .

EMAYA A L’ESCOLA

EMAYA a l’Escola és un projecte dirigit als centres escolars de 
Palma que va iniciar-se durant el curs 2011/2012 .

El programa ofereix des de la seva posada en marxa dues ac-
tivitats principals . fins el curs anterior dues activitats prin-
cipals, que aquest curs s’han continuat oferint . Es tracta de 
sessions informatives, participatives i de conscienciació per 
als estudiants d’educació infantil, primària i secundària, amb 
dues modalitats temàtiques relacionades amb les activitats 
principals d’EMAYA: el cicle de l’aigua a la ciutat i els residus 
i el reciclatge .

Per al curs 2013-14, a més de mantenir les dues activitats an-
teriors, es va ampliar l’oferta amb ‘Joanet Recicles’, una acti-
vitat més lúdica pensada especialment per als infants més 
petits (educació infantil i primer cicle de primària) i es va re-
forçar l’activitat ‘El Camió del Reciclatge’, que ja vàrem inici-
ar el curs anterior .

Durant el curs 2013/2014 la participació al programa EMAYA 
a l’Escola va augmentar respecte als anys anteriors, tal com 
es pot observar en el següent quadre comparatiu .

Curs 2011-12 Curs 2012-13 Curs 2013-14

Nombre de centres 17 48 54

Nombre d’alumnes 3 .737 6 .154 11 .536

Cal tenir en compte, no obstant, que l’augment en el nom-
bre d’alumnes es deu en part a l’increment del nombre d’ac-
tivitats de ‘El Camió del Reciclatge’ realitzades, donat que en 
aquesta activitat hi acostuma a participar tot el centre o di-
versos cursos a la vegada .

En el darrer curs també hem aconseguit que hi hagi més equi-
libri en la participació dels diferents cicles escolars, donat 
que el curs anterior la participació es concentrava de mane-
ra molt significativa en els cursos de primària (un 87%) . En el 
curs 2012-13, van participar a les nostres activitats 519 alum-
nes del cicle d’educació infantil i aquest any hem augmentat 
aquesta xifra fins als 3 .161 . Consideram important aquesta 
dada, donat que augmentar la participació dels nins i nines 
d’educació infantil era una de les millores que ens proposà-
vem al finalitzar el curs anterior .

El cicle de l’aigua a la ciutat. Col·legi Sant Vicenç de Paül

En Joanet Recicles. CEIP Miquel Porcel

R E SP ONS A B IL I TAT S O C I A L COR P OR AT I VA
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CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ I DE RECICLATGE

Campanya amb l’EMT

Hem donat continuïtat a la campanya de conscienciació ciu-
tadana sobre el foment del reciclatge que ja vàrem dur a ter-
me l’any passat en col·laboració amb Ecoembes i Ecovidrio . 
Per a aquesta campanya, s’han col·locat de nou vinils en au-
tobusos de l’EMT de diferents línies amb missatges orientats 
a conscienciar la ciutadania dels avantatges derivats d’una 
correcta separació en origen dels residus de paper/ cartró i 
envasos lleugers per al seu posterior reciclatge .

A més, aquest any hem fet un campanya nova en els autobu-
sos de l’EMT per tal de transmetre a la ciutadania la neces-
sitat d’aconseguir una Palma més neta i contribuir a que dis-
minueixin les actituds incíviques i contràries a les ordenances 
municipals .

Campanya de conscienciació a Son Gotleu

Durant 2014, també es va realitzar una campanya de cons-
cienciació social al barri de Son Gotleu per informar als ve-
ïns sobre la necessitat de complir l’ordenança de neteja i resi-
dus i l’ordenança cívica . Els controladors mediambientals 
d’EMAYA, juntament amb el mediador d’Immigració de Son 
Gotleu, van repartir fullets informatius sobre l’aplicació de 
les ordenances a bars, comerços i comunitats de veïns .

Espots a canals de televisió autonòmics i a sales de cinema

Durant 2014 s’han emès espots sobre la importància del re-
ciclatge i la correcta separació de residus a sales de cinema, a 
IB3 Televisió i a CANAL 4 Televisió .

Dia mundial del reciclatge a la UIB (14/05/15)

Per a commemorar el Dia Mundial del Reciclatge, la UIB va or-
ganitzar un punt de trobada amb l’objectiu de conscienciar la 
comunitat universitària sobre aquesta eina senzilla i a l’abast 
de tothom per a la millora ambiental .

EMAYA va estar present en aquesta diada amb un punt d’in-
formació sobre la separació de residus i també es van repar-
tir entre els estudiants bosses per a la separació dels residus 
en les diferents fraccions . A més, vàrem dur El Camió del Re-
ciclatge per a recollir residus especials . 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS PODRÁ SER SANCIONADO 
CON MULTAS DE ENTRE 30 Y 901 €.

TELÉFONO GRATUITO  PARA LA SOLICITUD DE RECOGIDA DE TRASTOS A DOMICILIO:

Está prohibido dejar bolsas 
fuera de los contenedores.

Respete el horario para el 
depósito de la fracción de 
rechazo: 19:00 - 23:00 h

No está permitido el abandono 
de trastos junto a los 
contenedores ni en ningún 
otro punto de la vía pública.

Está prohibido ensuciar la vía 
pública. Es obligado el uso de 
las papeleras para los residuos 
ocasionales (papeles, chicles, etc.)

Los poseedores de animales 
de compañía están obligados a 
recoger los excrementos de sus 
mascotas.

Está prohibida la circulación 
de los animales de compañía 
sueltos por la vía pública.

ORDENANZA DE LIMPIEZA Y RESIDUOS
ORDENANZA CÍVICA

Normas básicas de obligado cumplimiento

Campanya EMT. Palma neta com ca teva Dia Mundial del Reciclatge a la UIB Fulletó informatiu sobre ordenances. Son Gotleu
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FIRES MEDIAMBIENTALS I PER A LA SOSTENIBILITAT

Durant 2014 hem participat en col·laboració amb els controla-
dors mediambientals d’EMAYA en diferents actes i fires relaci-
onades amb la gestió mediambiental i la sostenibilitat .

Així, el 7 de juny, vàrem estar presents fent tasques d’infor-
mació i divulgació als actes que es van organitzar amb motiu 
del Dia Mundial del Medi Ambient a l’eix cívic de Blanquerna, 
i que tenia com a objectiu donar eines als ciutadans perquè 
ells mateixos puguin contribuir al canvi i aconseguir així un 
desenvolupament sostenible i equitatiu .

També vàrem participar a la primera edició d’EESTUR, el Saló 
de l’Eficiència Energètica i Sostenibilitat en el Sector Turístic, 
un esdeveniment organitzat per la Conselleria d’Economia i 
Competitivitat, i que va coincidir amb l’I congrés del mateix 
nom, que va congregar a Palma més de 300 professionals del 
sector . En concret, EMAYA va donar a conèixer al saló un pro-
jecte de generació d’energia elèctrica i biogàs amb biomassa, 
aigües residuals i residus sòlids urbans .

Al setembre, vàrem participar a la Fira de Son Gotleu, que te-
nia com a objectiu la promoció socioeconòmica i dinamització 
comunitària de la barriada . En aquesta fira, que s’enquadra 
dins del marc del Pla d’Actuacions a Son Gotleu, vàrem infor-
mar als veïns sobre gestió de residus i es varen repartir bos-
ses per a la separació dels mateixos en origen .

PACTE MUNDIAL

Aquest any 2014 hem consolidat la nostra adhesió al Pacte 
Mundial i hem publicat el nostre primer informe de progrés, 
en el qual hem deixat patent el nostre compromís amb els 
10 principis universalment acceptats a les àrees dels Drets 
Humans, Normativa Laboral, Medi Ambient i Lluita contra 
la corrupció . L’informe de progrés, disponible al nostre web, 
ens ha permès posar a disposició de tots els nostres grups 
d’interès els avanços realitzats per part d’EMAYA en rela-
ció amb tots els principis del Pacte Mundial . A més, durant 
aquest any 2014 i amb l’objectiu de millorar els nostres me-
canismes de control i transparència, hem inclòs en totes les 
nostres contractacions una clàusula d’acceptació del codi ètic 
i de conducta d’EMAYA i de tots els principis del Pacte Mun-
dial de Nacions Unides .

Fira de Son Gotleu

EESTUR
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OPTICAIGUA 2014

Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, 22 de març, EMAYA 
organitza el concurs fotogràfic OPTICAIGUA . El Dia Mundial 
de l’Aigua, promogut per l’ONU, se celebra a nivell internaci-
onal amb l’objectiu de conscienciar la societat sobre la impor-
tància de l’aigua com a recurs natural, fomentant-ne el con-
sum responsable . Cada any l’ONU també defineix un lema per 
aquest dia . L’any al 2014 el lema era: “Aigua i energia” . Per 
tant, les fotografies presentades a concurs havien d’estar re-
lacionades amb aquesta temàtica .

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’àmbit de 
l’energia .

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

 - Fomentar la participació dels ciutadans i ciutadanes de 
Palma en el dia 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 compromesa .

Entre les 150 fotografies presentades, es va atorgar un pri-
mer premi, un segon i un tercer . I, com a novetat d’aquesta 
edició, també es van concedir 5 accèssits . Les 3 fotografies 
guanyadores, els 5 accèssits i un selecció de les següents 15 
millors es van exposar al pati del Casal Solleric .

PATRONA D’AIGÜES I PATRÓ DE MEDI AMBIENT

Com en els darrers anys, coincidint amb els dies de la Patrona 
d’Aigües i del Patró de Medi Ambient, EMAYA va organitzar un 
acte de reconeixement als treballadors que han complert 25 
anys a l’empresa i als que han causat baixa per jubilació o in-
validesa .

En cadascun dels actes (Aigües i Medi Ambient), que es van 
celebrar a les instal·lacions de Joan Maragall, la direcció de 
l’empresa va agrair i va posar en valor la tasca realitzada du-
rant tant de temps per part dels treballadors, a qui se’ls va lliu-
rar un present .

Guanyadors OPTICAIGUA’14

Exposició OPTICAIGUA’14. Casal Solleric

Patró de Medi Ambient

Patrona d’Aigües

Opticaigua‘14
VII CONCURS DE FOTOGRAFIA

aigua i energia

Col·laboren: Organitza:

del 22 de març al 22 d’abril
1r premi Val de 700 € en material fotogràfic
2n premi Val de 200 € en material fotogràfic
3r premi Val de 150 € en material fotogràfic

5 finalistes Val de 100 € en impressió/revelat

Consultau les bases a www.opticaigua.com
* Lema de la Unesco per al Dia Mundial de l’Aigua 2014.
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VISITES GUIADES A LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

Durant 2014 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 .

En aquest sentit, s’ofereix la possibilitat de gaudir de jorna-
des lúdicoeducatives per a escolars, universitaris, famílies i 
persones interessades en el Medi Ambient .

Les dades de participació del curs 2013-2014 han estat les 
següents:

Visites Participants

Planta Depuradora d’Aigües  
Residuals de Palma . 10 298

Planta potabilitzadora de Son Tugores
i fonts naturals . 18 473

Embassaments i planta potabilitzadora 
de Lloseta . 8 299

36 1 .070

PROJECTES SOLIDARIS I CONTRIBUCIÓ AL VOLUNTARIAT

Recollida de taps de plàstic (Fundació Nadia Nerea)

Durant 2014 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 1000 quilos de taps aportats per els treballadors i tre-
balladores . Els taps de plàstic recollits serveixen per ajudar a 
finançar el tractament de na Nadia Nerea, una nina que té 
una malaltia degenerativa d’àmbit genètic, i també per donar 
suport a altres nins amb problemes greus de salut .

Col·laboració amb Mallorca Sense Fam

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

Recollida de juguetes (Creu Roja)

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels nins i nines 
amb dificultats socials, aquest any vàrem participar en la 
campanya de recollida de juguetes en col·laboració amb Creu 
Roja .Entre els treballadors i treballadores d’EMAYA, es van 
aportar 25 kg de juguetes que Creu Roja va poder repartir en-
tre aquests nins i nines durant el Nadal .

Col·laboració amb l’agrupació de voluntaris de protecció 
civil de l’Ajuntament de Palma

Aquest any s’ha mantingut l’acord de col·laboració amb 
l’Agrupació de Voluntaris de Protecció Civil de l’Ajuntament 
de Palma . Per mitjà d’aquest acord, EMAYA fa una aporta-
ció anual de material per a l’Agrupació de Voluntaris . A més, 
l’acord estableix la possibilitat de que un número de treballa-
dors d’EMAYA formi part del grup de voluntaris .

II jornada de neteja de residus marins a la Platja de Palma

Per segon any consecutiu, EMAYA va col·laborar amb Palma 
Aquarium en l’organització d’una jornada de neteja de platges, 
que s’emmarca en una campanya internacional de l’organitza-
ció Ocean Conservancy . Ocean Conservancy organitza tasques 
de neteja de diversos ecosistemes aquàtics en més de 100 pa-
ïsos, en el que és la major acció voluntària de neteges de plat-
ges del món . Gràcies a aquesta iniciativa, un grup de volun-
taris va recollir residus a la platja de Ca Pastilla - Es Carnatge .

Lliurament de juguetes a la Creu Roja

Treballadors d’EMAYA voluntaris de Protecció Civil

Visita EDAR1. Lliceu Francès
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PLA D’ACCIÓ SOCIAL

El Pla d’Acció Social d’EMAYA es fonamenta en la col·labora-
ció amb les associacions sense ànim de lucre que treballen per 
donar acolliment i pal·liar les necessitats bàsiques de les per-
sones que per circumstàncies molt diverses es troben en si-
tuació de risc o exclusió social .

Durant aquest any 2014 s’han repartit més de 2 tones de pro-
ductes per a l’ajuda social entre l’associació altruista Es Refu-
gi, el Banc d’Aliments, Can Gazà, el Convent dels Caputxins i 
les Germanetes dels Pobres . Des que es va engegar el primer 
pla d’acció social d’EMAYA al final del 2011, s’han lliurat un to-
tal de 7 .000 kg de productes i aliments de primera necessitat .

A més, al desembre s’ha realitzat la V Campanya Nadalen-
ca de Recollida d’Aliments dels treballadors i treballadores 
d’EMAYA, que han aportat 350 kg de productes per al Banc 
d’Aliments de Mallorca, juntament amb les paneres solidàries .

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

El Dia Mundial del Medi Ambient és una de les eines princi-
pals de les Nacions Unides per a impulsar la sensibilització y 
l’acció pel medi ambient en tot el món .

Coincidint amb la celebració del Dia Mundial del Medi Ambi-
ent, EMAYA va organitzar una Diada per al Foment del Reci-
clatge a la barriada de Son Ferriol . La Diada va servir també 
per a fer un reconeixement a l’escola Sant Antoni Abat per 
ser el centre educatiu amb més participació en el programa 
EMAYA a l’escola . Així, més de 600 alumnes d’infantil i pri-
mària varen gaudir d’una jornada lúdica i educativa d’anima-
ció infantil a càrrec de Joanet Recicles i el grup Spaghetti . A 
més, es va convidar a tots els veïns de Son Ferriol a partici-
par de la diada i es van repartir bosses per a la separació dels 
residus en origen .

Ca’n Gazá

COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Per primera vegada en la història d’EMAYA, des del depar-
tament de Responsabilitat Social Corporativa hem impulsat 
accions relacionades directament amb la cooperació interna-
cional amb l’objectiu de millorar les condicions ambientals i 
de salut en països subdesenvolupats o en vies de desenvo-
lupament .

Al final d’any vàrem publicar al nostre web un concurs per a 
finançar un projecte de cooperació internacional per a la cre-
ació d’aqüífers sostenibles per a l’aprofitament de recursos 
hídrics de zones on es produeixen sequeres perllongades en 
llocs àrids o semiàrids del planeta .

També vàrem signar un conveni de col·laboració amb l’Associ-
ació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears . En el con-
veni s’estableix que EMAYA aportarà el seu coneixement i su-
port tècnic per fomentar el desenvolupament dels projectes 
en matèria de xarxes d’aigua potable i clavegueram així com 
de serveis per al tractament dels residus que es duguin a ter-
me gràcies a la cooperació internacional als campaments de 
refugiats a Tinduf (Algèria) .

Dia Mundial del Medi Ambient. Son Ferriol.
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CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Al llarg del 2014 hem signat acords de col·laboració amb dife-
rents entitats i associacions, entre els quals destaquen els con-
venis amb Càrites Mallorca i amb la Universitat dels Illes Balears .

EMAYA i Càrites Mallorca van signar un acord de col·laboració 
per al desenvolupament d’un programa social de formació en 
agricultura i jardineria . A través d’aquest acord, EMAYA ce-
dirà durant dos anys l’ús de l’Espai Natura per a aquesta ac-
ció formativa, dirigida a 24 joves de col·lectius desfavorits . El 
conveni s’emmarca en la línia d’acció empresa per EMAYA des 
de mitjan 2011 en matèria de Responsabilitat Social Corpora-
tiva amb l’objectiu de col·laborar en el desenvolupament de 
projectes socials que, com els duts a terme per Càrites Ma-
llorca, estan orientats cap a la inserció dels col·lectius més 
desfavorits i la conscienciació social .

Al març es va signar un conveni amb la Universitat de les Illes 
Balears per a la regulació de la investigació en matèria de cul-
tius energètics . L’acord té com a objectiu regular l’estudi, l’as-
sessorament i la implementació de l’ús d’una parcel·la per a 
la producció de cultius de biomassa amb finalitats energèti-
ques, incloent l’estudi i la selecció d’espècies de Arundo i sis-
temes de cultiu eficients en les instal·lacions que EMAYA té 
per a aquest ús .

VIII CONCURS INFANTIL DE DIBUIXOS NADALENCS

El Concurs Infantil de Dibuixos Nadalencs s’organitza amb 
per a potenciar la participació dels fills i les filles del personal 
d’EMAYA en les accions de l’entitat, a fi de que coneguin més 
de prop la feina que realitzen els seus pares . Així mateix, el 
concurs és també un instrument que aporta valor en les re-
lacions entre els treballadors i treballadores d’EMAYA, ja que 
propicia un espai diferent de relació personal .

En aquesta edició van participar 22 nins i nines . En l’acte de 
lliurament de premis que es va realitzar a les oficines de Joan 
Maragall, es van projectar els dibuixos de tots els partici-
pants i es va compartir un refrigeri entre pares i fills . A més, 
tots els dibuixos participants s’han exposat a la recepció de 
la seu de Joan Maragall .

Destinat als fills i filles dels treballadors d’EMAYA d’entre 0 i 12 anys

Pots recollir la cartolina per a participar a qualsevol edifici d’EMAYA

Termini per a presentar els dibuixos: de l’1 al 23 de desembre de 2014

Destinado a los hijos e hijas de trabajadores y trabajadoras de EMAYA de entre 0 y 12 años

Puedes recoger la cartulina para participar en cualquier edificio de EMAYA

Plazo para presentar los dibujos: del 1 al 23 de diciembre de 2014

Dibuix de Laia Machado Gelabert

VIII CONCURS DE
DIBUIXOS NADALENCS

DEPARTAMENT RSC-COMUNICACIÓ

Participants al Concurs Infantil de Dibuixos Nadalencs 
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COMUNIC ACIÓ I  DISSEN Y

Durant 2014 també es van assumir internament les tasques 
relacionades amb comunicacions internes i externes de l’em-
presa així com el suport en aspectes d’imatge corporativa a 
tots els departaments i serveis que configuren EMAYA . 

Les principals tasques desenvolupades en aquest àmbit són:

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

ció visual .

L’any 2014 per primera vegada va sortir a concurs el submi-
nistrament d’impresos corporatius d’EMAYA . S’ha realitzat 
la recopilació, catalogació i actualització del disseny de tots 
els documents .

RSU

TECNOLOGÍA
TERMOQUÍMICA

ALTERNATIVAS

GASIFICACIÓN

Biocombustibles

metanol

etanol

intermediarios
químicos

Productos cotidianos

Plástico

Vidrio

Metal

Electricidad
District heating and cooling

Cultivos
energéticos

RSU

Agua residual Biogás
Depuración

Fangos

Agua

Co-digestión

Calderas de
biomasa

Separación hidráulica

Orgánica

Valorización
material

90%

Leñoso

Digestable

Palma tiene voluntad de conducir su ges-
-

ca. Aunque actualmente existen algunas 
iniciativas independientes en esta línea, 
no se han desarrollado todavía iniciativas 
sinérgicas de todos estos elementos: re-
siduos sólidos, aguas residuales, reutili-
zación del agua, y del suelo.
 

Municipio

Papel

�ERR��OR�O
A�UA

��DROLO��A
RES�DUOS

B�O��S
E�ER��A

�RA�SPOR�E

�erreno degradado
y �uera de uso

Municipio

EMA�A pretende aprovechar su visión 
global como empresa gestora del ciclo 
integral del agua en la ciudad de Palma 
y a la vez responsable de la gestión de 
los residuos sólidos urbanos de la ciudad, 

energética integrando e interrelacio-
nando la gestión de aguas residuales, la 
gestión de los RSU y la implantación de 
cultivos energéticos, con la �est a�aila�le 
technolog� �BA�� disponible del siglo ���.
 

�ES���� ���E�RAL 
DE RES�DUOS

�racias al tratamiento integrado de re-
siduos, energía y territorio se prioriza el 
recicla�e de los residuos lo que supondrá 
un salto cualitativo en la me�ora de la 
gestión sostenible de la ciudad.

EMAYA apuesta por una gestión inteligente e innovadora de los recursos que 
posibilite la máxima eficiencia energética para convertir el Pla de Sant Jordi en 
un pulmón verde para la ciudad con los medios y la tecnología del siglo XXI.
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OT
Prog.

OT
Lib.

Cap tallers

P

Mecànic

Magatzem

Administració

EstocComanda

Recepció Recepció

Recepció

Validació
Cap tallers

OT
Oberta

OT
Lib.

OT
ZCTEC

PREVENTIU

CORRECTIU

EMAYA TALLERS
MANTENIMENT DE VEHICLES

Recepció de
material

Vehicle disponible amb avaria lleu o una altra incidència que 
li permet circular.

Vehicle no disponible amb avaria greu o una altra incidència 
que no li permet circular.

El cap de tallers decidirà en qualsevol cas quan els vehicles continuaran 
amb el procés correctiu segons la disponibilitat dels recursos.

La comunitat de regants, situada al terme municipal de Palma, es 
va fundar a principi dels anys 70 amb la finalitat d’aprofitar les ai-
gües depurades de la primera depuradora de Palma. 

La gran demanda d’aigua, tant per al proveïment del consum humà 
com per al reg de cultius, va fer que l’aigua extreta dels pous del Pla 
augmentés la seva salinitat i per tant no fos apta per a l’ús als cul-
tius que en aquell moment es realitzaven. Per això es va optar pel 
canvi cap a cultius adequats a les característiques de l’aigua: prin-
cipalment farratge. No obstant això, la salinitat de l’aigua va conti-
nuar augmentant, la qual cosa feia impossible el cultiu i va motivar 
que, quan es va construir la primera depuradora als anys 70, els agri-
cultors i l’Estat arribessin a un acord plasmat en el RD 1234/74 en el 
qual es declarava Zona d’Interès Nacional tota la superfície regable 
amb aigües depurades del Pla de Sant Jordi, sector 1. 

Quan es va construir una nova depuradora, la zona de regadiu es 
va ampliar amb un nou sector de reg, el sector 2. Tot això queda 
reflectit al RD2084/77 pel qual s’aprova el pla general de transfor-
mació de la zona.

En el sector 1 es dotaven d’aigua depurada 215 hectàrees de reg, 
mentre que en el sector 2 se’n dotaven 1.200. Actualment la su-
perfície de reg és de 1.500 hectàrees, i s’han consumit l’any 2013 
uns 14.325.616 m3 d’aigua. 

L’any 2000 es va signar un conveni de col·laboració entre l’Ajun-
tament de Palma i la Conselleria d’Agricultura i Pesca, que impli-
ca les obres de millora i ampliació de la xarxa de reg del sector 1 i 
la construcció d’una nova depuradora, per la qual s’habilitava una 
bassa d’emmagatzematge de 364.000 m3 prop dels barris de Son 
Ferriol i S’Hostalot, denominada bassa de Ca’n Guidet, amb la fi-
nalitat de servir de proveïment d’aigua regenerada a la Comunitat 
de Regants del Pla de Sant Jordi. 

XARXA REGANTS

Zona regable (1.991 ha)

Xarxa regants (68.381 m)

Xarxa aigua depurada (17.578 m)

Cost any 2013: 163.199 €

Aigua destinada a reg: 14.325.616 m3

Rechazo
22,5%

RCD
0,9%

Poda
1,7%

Voluminosos
7,5%

Ropa
8,3%

Vidrio
8,3%

Papel
11,4%

Envases
17,4%

Orgánica
21,9%

Rechazo
22,5%

% POTENCIAL RECOGIDA

Porcentajes a conseguir con la separación de origen 
o en planta de recuperación.

Selectiva
76,4%

RECHAZO 22,5%

ORGÁNICA 21,9%

ENVASES 17,4%

PAPEL 11,4%

VIDRIO 8,3%

ROPA 8,3%

VOLUMINOSOS 7,5%

PODA Y JARDINERÍA 1,7%

R. CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 0,9%
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PERSONAL

A finals de l’exercici 2014, a 31 de desembre, la plantilla total 
de l’empresa era de 1 .265 treballadors, distribuïda per tipus 
de contracte com mostra el quadre següent:

Situació plantilla a dia 31 .12 .2014

Fixos /
Indefinits

Jubilats 
Parcials Contracte Total

Aigües 382 30 41 453

Medi Ambient 706 43 63 812

Total 1 .088 73 104 1 .265

La plantilla mitjana anual durant l’any 2014 va ser de 1 .274,37 
treballadors (457,07 a l’activitat d’Aigües i 817,30 a l’activitat de 
Medi Ambient) . L’evolució d’aquests valors des de l’any 2008 es 
pot observar en el quadre que es presenta 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

2014 457,07 817,30 1 .274,37

L’edat mitjana de la plantilla a 31 de desembre del 2014 era 
de 45,46 anys, amb una antiguitat mitjana a l’empresa de 
16,30 anys .

Mitjana d’edat i antiguitat a dia 31 .12 .2014

Edat Antiguitat 

Aigües 44,67 16,28

Medi Ambient 46,24 16,32

Mitjana 45,46 16,30

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

Plantilla

Resum de la contractació realitzada durant l’exercici 2014

Contractació 2014

  
Reincorporacions /

 Canvi Conveni
Noves 

 incorporacions Total

Aigües 6 15 21

Medi Ambient 10 22 32

Total 16 37 53

Finalització de contracte laboral 2014

Fixos /
Indefinits Temporals Total

Aigües 9 21 30

Medi Ambient 31 22 53

Total 42 43 83

Causes de finalització de contractes fixos/indefinits 2014
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e 
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nv
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Aigües 1 1 0 1 13  0

Medi Ambient 1 2 3 3 17 1

Total 2 3 3 4 30 1

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 2014, un total de 245 treballadors (24 durant l’any 2013) . 

42

43

44

45

46

47

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aigües Medi Ambient
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FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Aquest any, per primera vegada, s’ha realitzat un concurs per 
a la impartició i gestió de la formació a EMAYA . Aquest con-
curs, dividit en lots, ha permès que empreses especialitzades 
impartissin les accions formatives de cadascun dels eixos en 
els quals dividim la formació a EMAYA:

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 desenvolu-
pa tant pel Servei Propi de Prevenció de Riscos Laborals 
com per entitats acreditades . 

2 . FORMACIÓ ESPECÍFICA EN EL LLOC DE TREBALL . Enca-
minada a desenvolupar més habilitats en el lloc de treball 
i aconseguir així un millor acompliment i un augment en la 
motivació de l’empleat .

3 . OFIMÀTICA I CURSOS RELACIONATS AMB LES NOVES 
TECNOLOGIES . Amb l’objectiu de millorar en la utilitza-
ció de les eines informàtiques, així com d’adequar-se als 
nous sistemes .

4 . FORMACIÓ EN COMPETÈNCIES . Amb l’objectiu de pro-
porcionar als seus integrants els instruments i les eines 
necessaris per a l’adquisició d’habilitats procedimentals, 
destreses, coneixements i actituds que faran que l’acom-
pliment del treball sigui més eficaç i eficient .

Dades generals . Evolució de l’activitat formativa .

Sempre que és possible, a EMAYA, el desenvolupament de la 
formació està subjecta al compliment de la normativa esta-
blerta en el RD 395/2007 de 23 de març de 2007 que regula el 
Subsistema de Formació Professional Contínua .

Durant 2014, per primera vegada a EMAYA, s’ha informatit-
zat l’àrea de Formació . En col·laboració amb el DTIC s’ha de-
senvolupat el mòdul de SAP – formació, i d’aquesta manera 
és possible consultar la formació realitzada per cada empleat 
i tenir un històric de totes les accions .

Al llarg de tot l’any 2014 s’han organitzat 184 grups formatius, 
integrats per un total de 1 .319 participants . El nombre d’hores 
de formació s’ha consolidat, situant-nos en 3 .735 hores . 

En els següents gràfics es pot observar l’evolució de la for-
mació en els darrers 4 anys .

Evolució del nombre de participants

Evolució del nombre de grups

Evolució del nombre d’hores

L’avaluació de resultats ha estat molt positiva, la mitjana 
anual de satisfacció general és de 3,36 sobre 4 .

2011 2012 2013 2014

565
750

1.077

1.319

2011 2012 2013 2014

49

96 104

184

2011 2012 2013 2014

368

3.112
3.888 3.735

Activitats formatives destacades

Entre les accions formatives realitzades durant 2014, desta-
quen les següents:

S’ha finalitzat el TALLER DE TREBALL EN EQUIP I MOTIVACIÓ 
per a tots els treballadors de l’àrea de Medi Ambient que es 
va iniciar el 2013 . Es tracta de jornades a l’aire lliure on s’ha 
treballat la motivació a l’èxit, el reconeixement del treball 
ben fet i s’ha posat en valor la tasca que realitzen diàriament 
els nostres treballadors per a la ciutadania . En total s’ha for-
mat a uns 800 treballadors . Els comentaris dels empleats so-
bre aquesta acció formativa van ser molt positius i la van va-
lorar amb un índex de satisfacció de 3,71 sobre 4 . 

Per al Departament de Formació i Desenvolupament ha su-
posat una satisfacció haver pogut aconseguir l’objectiu pro-
posat pels responsables i el reconeixement dels participants .
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Aquest any, també s’ha apostat per donar més pes a la for-
mació interna .

USUARI DE COMPRES (SAP) . Més de 100 empleats van rebre 
formació sobre els procediments interns del servei de com-
pres a EMAYA, amb l’objectiu d’integrar el procediment de 
compres corporatiu arreu de l’organització .

CONCEPTES I OPERACIONS BÀSIQUES DE XARXES . Els tre-
balladors del Contact Center i de Telecomandament van pas-
sar una jornada amb personal de Xarxes aprenent el treball 
diari dels operaris per poder atendre millor els dubtes i recla-
macions dels ciutadans . Està previst que el 2015 es realitzi la 
mateixa formació a l’Àrea de Medi Ambient .

Quant a formació externa:

ÚS I MANEIG DE MAQUINÀRIA (PEMP, pont grua, platafor-
mes elevadores, carretó elevador, camió grua) . S’han realit-
zat 22 accions formatives en les quals han participat 263 tre-
balladors . Se’ls ha actualitzat en PRL i en maneig i ús de la 
maquinària .
 

LLEI D’IGUALTAT . Es va realitzar una formació per als inte-
grants de la comissió d’igualtat amb l’objectiu d’atorgar con-
tinuïtat al desenvolupament de les polítiques d’igualtat de 
l’empresa, mitjançant l’actualització formativa dels membres 
de la comissió .

Per als responsables de taller es va realitzar un curs de GAS 
NATURAL COMPRIMIT amb l’objectiu d’aprendre a transfor-
mar un vehicle d’injecció seqüencial multipunt a GNC . Durant 
el curs es va transformar una furgoneta lleugera de benzi-
na a GNC . Alguns dels nous vehicles licitats per EMAYA són 
ja 100% GNC, per la qual cosa en el 2015 reforçarem aquesta 
formació per a tot el taller .

Per primera vegada, es va realitzar una jornada formativa 
en webinar . Diversos responsables van realitzar un curs de 
PRESTO des del seu lloc de treball . El resultat va ser molt fa-
vorable ja que van poder interactuar online amb un professor 
especialista que es trobava a Madrid i a un cost molt reduït .

RECICLATGE ESPAIS CONFINATS I PRIMERS AUXILIS . Un to-
tal de 93 participants de l’Àrea d’Aigües van realitzar aquesta 
formació, amb una part teòrica i una altra pràctica, que tenia 
com a objectiu principal establir les fases de treball, les referèn-
cies, les eines i els punts claus de seguretat que s’han de seguir 
en la realització de treballs a l’interior d’espais confinats, així 
com familiaritzar als participants amb les tècniques de primers 
auxilis i de rescat que poden ser necessàries en situacions de risc .

CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL DE CONDUCTORS . 
Com cada any, s’ha realitzat el programa de formació exigit 
per normativa i que actualitza els coneixements essencials 
per a l’exercici d’aquesta funció, fent especial èmfasi en la se-
guretat en carretera i la racionalització del consum de carbu-
rant . Aquesta formació ha de realitzar-se cada 5 anys . Durant 
2014, es van formar 53 conductors .

IDIOMES ONLINE: 35 treballadors han realitzat un curs on-
line d’Anglès o Alemany fora del seu horari laboral . Tots els 
participants s’han mostrat molt satisfets amb aquesta acció 
formativa i han reconegut la seva eficàcia .

Conclusions

El Departament de Formació es consolida any rere any, ha-
vent aconseguit centralitzar la formació i bonificar la majoria 
d’accions formatives .

Gràcies a la informatització de l’àrea podem conèixer l’histò-
ric de la formació dels nostres empleats així com si necessi-
ten formació d’una temàtica concreta, reciclatge, etc .

El 84% dels responsables considera que els cursos han res-
post a la necessitat que havien plantejat i que els empleats 
han aplicat en el seu lloc allò après, per la qual cosa conside-
ren que els objectius s’han aconseguit .

Quant a les obligacions marcades per la Fundació Triparti-
ta per a la Formació i l’Ocupació durant els últims anys, s’ha 
superat el percentatge de col·lectius prioritaris formats exi-
git (situat en una mica més del 50%), amb un valor mitjà del 
76,16% en els tres darrers anys .

Per a l’any 2015, el nostre objectiu com a departament serà 
potenciar la formació interna i realitzar les accions formatives 
necessàries per al desenvolupament dels empleats en el seu 
lloc de treball, aconseguint el màxim de bonificació a través 
de la Fundació Tripartita, tal com ha estat en els darrers anys .
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SERV EI  DE P R E V ENCIÓ DE 
R ISCOS L A B OR A L S

Durant l’any 2014 es van desenvolupar les següents actuaci-
ons 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 limitació 
i promoure un canvi de lloc de treball . 

 - Formar i informar als treballadors dels riscos als quals es-
tan sotmesos . 

 - Aconsellar sobre les mesures i hàbits d’actuació correctes 
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 detectats i me-
sures de prevenció adoptades . Antecedents laborals .

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

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

qüència 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 oportunes 
donades les condicions d’edat, patologies prèvies o pre-
sents, etc .

Els protocols específics als riscos en els llocs de treball que 
s’apliquen estan dissenyats segons normatives vigents i re-
comanacions del Ministeri de Sanitat i Consum .

Els resultats dels exàmens de salut es lliuren als treballadors 
en format confidencial .

El Departament de RRHH i/o caps immediats reben els certifi-
cats 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 si-

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

Reconeixements mèdics periòdics amb 
caràcter obligatori

Col·lectiu amb el risc d’amiant .
El 2014 hi havia 62 treballadors en actiu realitzant tasques 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 xar-
xa, brigades d’escomeses i brigades de reparació de clave-
gueram .

Col·lectiu amb risc biològic .
Existeix risc biològic a les Plantes de Depuració d’Aigües 
Residuals i als Serveis de Clavegueram . El 2014 hi havia 45 
persones treballant a les EDARs i 32 al Servei de Clavegue-
ram i Pluvials .

Reconeixements mèdics periòdics

Durant 2014 es van dur a terme les següents revisions periò-
diques amb caràcter de recomanat:

Aigües Medi Ambient

Xarxes 35 Parc / Taller 41

Administració 38 Dep . de Recollida, torn de nit 2

EDARs 35 Total 43

Potabilitzadora 16

Escorrenties 8

Manteniment 16

Total 148

Reconeixements mèdics inicials

Totes les persones que van iniciar relació laboral amb EMAYA 
durant 2014 van passar reconeixement mèdic . Els llocs de 
treball pertanyien tant al conveni d’Aigües com al de Medi 
Ambient .

Administració 1 Medi Ambient 23

EDARs 2 Aigües 14

Projectes 2 Total 37

Xarxes 8

Comptabilitat 1

Taller 7

Neteja 13

Serveis generals 3

Total 37
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Reconeixements mèdics de contrast que deriven de 
situacions diferents

Es van revisar 53 casos:

Medi Ambient Aigües

Després d’absència prolongada AT 5 3

Aparició limitacions: TES 4 5

Reconeixements per embaràs 22 10

Total: 70

L’any 2014 s’ha diagnosticat un cas de malaltia professional . 
En total, tenim actualment 9 persones diagnosticades de ma-
laltia professional, a les que se’ls hi ha adaptat el lloc de treball 
de manera que se li respectin les limitacions que presenten .
 
 - Reconeixements mèdics per a la reubicació per aparició de 

limitacions . Aquests casos es van remetre al Servei Ex-
tern de Prevenció . S’inclouen en aquest apartat els casos 
de treballadors especialment sensibles (TES) .

TES Servei de Neteja 22

TES Servei de Recollida 21

TES Tallers 2

TES Depuració 3

TES Xarxes 11

 - Reconeixements mèdics després d’assignació de noves 
tasques . Aquest personal sensible és avaluat amb una pe-
riodicitat anual . Revisam també periòdicament als treba-
lladors que en algun moment determinat han estat quali-
ficats com a TES (treballador especialment sensible) i han 
deixat de ser-ho per haver canviat les seves condicions, ja 
sigui de salut o de lloc de treball .

 - Al llistat de TES s’han afegit aquells casos en què després de 
revisió per absència perllongada s’han detectat limitacions 
(6 casos a la secció de Medi Ambient i 2 casos a la d’Aigües) .

Reconeixements mèdics en els casos d’embaràs

Durant l’any 2014 es van atendre 3 treballadores en estat 
gestacional . 

CONSULTES SALUT LABORAL

Durant l’any 2014 el Servei Mèdic va atendre consultes mèdi-
ques . Les patologies van representar més del 50% de les ac-
tuacions .

Les consultes les classifiquem de la següent manera:

 - Consulta Mèdica . Acudeixen per presentar patologies que 
en ocasions cal derivar al metge de capçalera o a la mútua 
en cas de ser laboral .

 - Sol·licitud de justificant mèdic . Quan per motiu de malal-
tia no hagi pogut acudir a treballa . Amb l’expedició del vo-
lant mèdic es justifica la jornada no treballada .

 - Consulta per motiu de calçat .

 - Sol·licitud de recepta mèdica . Així com medicació per a les 
farmacioles de primers auxilis distribuïdes en els diferents 
centres de treball .

 - Identificació de patologies relacionades amb el treball 
que puguin derivar en malalties professionals .

SEGURETAT EN EL TREBALL, HIGIENE INDUSTRIAL, 
ERGONOMIA I VIGILÀNCIA DE LA SALUT

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: 270
Nombre d’accidents de treball investigats: 270

Aigües MA Aigües MA

Gener 2 16 Lesió lleu 2 111

Febrer 3 15 Lesió greu 0 1

Març 8 12 Lesió molt greu 0 0

Abril 10 14 Mortal 0 0

Maig 8 28 Sense especificar 0 0

Juny 5 27

Juliol 5 22

Agost 1 18

Setembre 7 16

Octubre 4 12

Novembre 7 18

Desembre 1 11

 - SIMULACRES
Implantació de plans d’autoprotecció: 0
Simulacres d’incendi: 1
Simulacres de fuga de clor de gas: 1
Simulacres de vessaments àcids: 1
Simulacres d’accidents: 1
Simulacres sulfhídric en espai confinat: 0

 - PLANIFICACIONS PREVENTIVES EDIFICIS: 27

 - PLANIFICACIONS PREVENTIVES EQUIPS: 25
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 - FORMACIÓ

Grupals
117 treballadors . 37 jornades . Grups reduïts d’1 a 4 persones .

Aula oberta/ De riscos en lloc de treball
597 treballadors .

Amiant
38 operaris . Grups reduïts d’un o dos operaris .

Ordre i neteja

Hores lectives: 151
Treballadors formats: 752*

* 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 Prevención, 
SLU durant 2014 pertanyen als àmbits de Seguretat en el Tre-
ball, Higiene Industrial i Vigilància de la Salud en els diferents 
centres de treball d’EMAYA (Joan Maragall, Son Pacs, Son Tugo-
res, Son Anglada, EDARs, ETAP Lloseta, Son Reus, Locals de ne-
teja S1, S3/S4, S5/S6 y S11) . Les actuacions van ser les següents:

 - Presa de dades per a elaboració i lliurament de normes/ 
estudis/ informes/ procediments . 

 - Assistència tècnica a 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 / planificació 

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

laborals .

P ROGR A M A D’AT ENCIÓ A L’EMP LE AT

El Programa d’Atenció a l’Empleat (PAE) va rebre, durant 
2014, 114 visites de 67 treballadors diferents . Es van realit-
zar 88 entrevistes motivades per conflictes psicosocials, per 
a resoldre diferents situacions presentades a les consultes o 
bé en atenció als delegats de prevenció o als escrits presen-
tats . A més, es van realitzar mediacions entre el personal de 
l’empresa .

A continuació es mostren les dades referents a les visites 
dels 67 treballadors diferents (no estan incloses les entrevis-
tes ni les mediacions) .

A continuació es mostres les estadístiques dels casos atesos 
en funció de diferents variables:

Visites per sexe

Homes
85%

Dones
15%

El fet que els treballadors que acudeixen al servei siguin ma-
joritàriament homes, està directament relacionat amb la dis-
tribució per sexes de tota la plantilla de l’empresa, que és en 
la seva majoria masculina .

Visites per àrea

S’observa un augment en les visites al programa d’atenció a 
l’empleat de personal de la plantilla d’Aigües respecte a l’any 
2013, que representaven un 14% .

Visites per mes i àrea

Com es pot observar al gràfic, s’atenen més casos de treba-
lladors de Medi Ambient, però cal tenir en compte que hi ha 
més personal a Medi Ambient que a Aigües . Igualment, les 
causes d’aquesta diferència també podrien estar relaciones 
amb una major insatisfacció o conflictivitat a Medi Ambient .

Medi Ambient
73%

Aigües
27%

Medi Ambient
73%

Aigües
27%

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

4
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8

1
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1
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2
111

2
1

4
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1

Medi Ambient
73%

Aigües
27%

Aigües Medi Ambient
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Visites per departament

*Per tal de preservar l’anonimat del personal d’Aigües, s’han unificat les 
18 persones pertanyen a Xarxes, EDAR, i Son Tugores (Telecomandament, 
Potabilitzadora, Manteniment) en “Diversos Aigües”.

Destaca també el nombre de visites del personal de Taller, so-
bretot tenint en compte el nombre de persones assignades a 
aquest departament .

Son Reus
1%

Neteja
48%

Recollida
12%

Taller
12%

Aigües*
27%

Visites per Edat

Durant l’any 2014, el personal amb una edat compresa entre 
30 i 39 anys és el que més ha acudit al Servei de Psicosocio-
logía (l’any 2013 la franja d’edat amb més visites va ser ‘en-
tre 40 i 49 anys’) .

Visites per Antiguitat

>60 anys
3%

50 a 59 anys
24%

40 a 49 anys
33%

30 a 39 anys
40%

25-34 anys
16%

15-24 anys
28%

5-14 anys
48%

0-4 anys
5%>35 anys

3%
0-4 anys
5%

Motius de consulta

Les causes percebudes que van motivar les consultes al Pro-
grama d’Atenció a l’Empleat per motius laborals van ser: con-
flicte amb superiors, conflictes interpersonals, estrès labo-
ral, insatisfacció i mal ambient . Aquestes, no obstant, són les 
causes subjectives expressades pels usuaris del servei . Per 
una altra banda, l’any 2014 s’observa un augment de motius 
personals a l’hora d’acudir al Programa d’Atenció a l’Empleat, 
respecte a anys anteriors .

Assessorament
10%

Conciliació
5%

Laboral
46%

Personal
39%
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DEPA RTA MEN T DE T ECNOLOGIE S DE 
L A INFOR M ACIÓ I  COMUNIC ACIONS

El Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicaci-
ons d’EMAYA té com a objectiu fonamental proveir la compa-
nyia tant de les tecnologies de la informació i comunicacions 
com dels serveis associats, que han de servir per a augmen-
tar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels processos de negoci, 
assegurant informació adequada i suficient en temps i forma 
per a la presa de decisions empresarials .

El DTIC cobreix les necessitats d’EMAYA quant a la tecnifica-
ció 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 operacions de 
negoci i al qual s’integren altres tecnologies com un siste-
ma GIS (Geographic Information System), un sistema SCADA 
d’adquisició de dades de l’equipament industrial, un sistema 
de Bussiness Intelligence d’anàlisi de dades per a la presa de 
decisions i, a partir de 2014, una Intranet per a la gestió de la 
informació no estructurada i la col·laboració empresarial .

A continuació es mostren els volums d’operacions més signifi-
catius gestionats amb l’ERP corporatiu durant 2014:

 189 .131 Avisos
 169 .027 Ordres de treball
 92 .273 Contractes d’abonats
 550 .307 Factures a abonats
 11 .763  Encàrrecs a proveïdors 
 12 .324 Factures de proveïdors
 1 .274  Contractes de treballadors
 19 .464 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 negoci 
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 tecnolo-
gies de la informació que asseguri una gestió eficaç i eficient 
del conjunt de processos de negoci d’EMAYA .
 
Els principals projectes evolutius realitzats durant 2014 són:

1 . Intranet corporativa .
2 . Tecnificació de l’Àrea de Medi Ambient . Implantació de l’ERP 

corporatiu a aquesta àrea .
3 . Ajuda a la reorganització dels processos i recursos del Taller i 

redisseny de la tecnificació d’aquest servei .
4 . Quadre de comandament per a l’anàlisi de les operacions de 

l’Àrea de Medi Ambient .
5 . Quadre de comandament per a l’anàlisi de la gestió de con-

sum energètic global de la companyia . 
6 . Portal de l’empleat .

A més dels grans projectes evolutius, es van gestionar 279 
peticions correctives i/o evolutives menors que han mantin-
gut els nivells adequats de capacitat, rendiment, disponibili-
tat, seguretat i continuïtat de la base de tecnologies de la in-
formació ja existent .
 
Al 2014 s’ha obtingut un nivell de resolució de peticions de 
serveis TIC amb recursos propis del 97% . És estratègia cor-
porativa principal aconseguir el màxim nivell d’autosuficièn-
cia quant a la tecnificació i optimització de processos de ne-
goci amb recursos TIC propis . Es considera aquest assoliment 
com a extremadament positiu, donat que és factor clau en el 
alt grau d’alineament de les tecnologies de la informació sub-
ministrades pel Departament de TIC amb les necessitats re-
als del negoci de la nostra empresa .

Servei de Sistemes

La unitat de Sistemes és responsable del cicle de vida complet 
de la plataforma hardware i software que suporta el sistema 
d’informació d’EMAYA, incloent les fases d’anàlisi de requeri-
ments, disseny, implementació i manteniment de solucions .

Té la responsabilitat de crear i mantenir un conjunt de tecno-
logies que asseguri un adequat rendiment del sistema d’in-
formació d’EMAYA en termes d’eficiència, disponibilitat, con-
tinuïtat i seguretat .

Durant 2014 va dur a terme 127 intervencions de manteni-
ment preventiu i 30 intervencions de manteniment correc-
tiu, 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 hardware . Al 
2014 es va aconseguir un temps de downtime no planificat 
pràcticament 0 .

Paral·lelament es van desenvolupar 3 projectes d’evolució de les 
infraestructures TI, cobrint en tots els casos els objectius prevists .

Aquest any, a més, es va realitzar el trasllat del Centre de 
Procés de Dades des de l’edifici de Joan Maragall a l’edifici de 
Son Tugores . Aquest projecte ha estat dissenyat i executat 
completament amb recursos propis del Departament de TIC i 
del Departament de Manteniment .

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, evo-
lutiu i adaptatiu pròpies de l’administració de sistemes es 
van realitzar amb recursos propis, llevat d’incidències pun-
tuals resoltes mitjançant contractes de manteniment i/o ga-
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ranties dels fabricants . Es va mantenir així l’habitual cost 
extern de serveis configuració i administració d’infraestruc-
tures de TI pràcticament nul .

Servei de xarxes de comunicacions

La unitat de Xarxes és la responsable de les infraestructures 
de telecomunicacions d’EMAYA que permeten la interconne-
xió entre les diferents seus i l’accés dels usuaris, tant interns 
com externs, al sistema d’informació corporatiu .

Les funcions principals del servei són: l’anàlisi de necessitats, 
disseny, implantació i posterior manteniment de les infraes-
tructures de telecomunicacions; així com la recerca de noves 
tecnologies i el disseny de noves solucions per tal d’optimit-
zar el rendiment de la xarxa d’accés i troncal de comunicaci-
ons i garantir els nivells adequats de capacitat, disponibilitat, 
continuïtat i seguretat del sistema de telecomunicacions .

Entre les tasques realitzades durant l’any 2014 destaquen 
els següents projectes:

 - Trasllat del CPD de Joan Maragall a Son Tugores .
 - Disseny i implantació de la infraestructura de xarxa del 

nou edifici Son Pacs .
 - Implantació d’un portal captiu per connexions wifi tempo-

rals de convidats i externs a EMAYA .
 - Implantació de nous punts d’accés wifi a diferents edifi-

cis corporatius .
 - Implantació progressiva de xarxa M2M a estacions remo-

tes per sistema SCADA i lectura de comptadors elèctrics .
 - Avantprojecte i estudi de tecnologies i proveïdors per un 

nou sistema de gestió de flotes .
 - Millora de comunicacions a la planta de Lloseta .

Servei de Help Desk

La unitat de HelpDesk té com a funció principal la instal·lació 
i configuració dels dispositius electrònics i les tecnologies de 
la informació que posen a disposició de l’usuari final el siste-
ma d’informació corporatiu .

Durant l’any 2014 va donar suport a 399 estacions de feina:

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

 - Registre i resolució d’incidències .
 - Assistència a l’usuari .
 - Execució del manteniment preventiu dels equips informàtics .
 - Assessoria i formació als usuaris en la utilització de les 

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

a l’empresa per proposar millores o canvis a la configuració .
 - Difusió de tècniques i procediments .
 - Col·laboració amb centres d’educació per la formació 

d’alumnes en pràctiques .

A més, s’ha gestionat la configuració i suport a 386 línies de 
telefonia mòbil:

 - Configuració i suport de terminals .
 - Gestió de peticions de servei .
 - Supervisió de facturació .
 - Elaboració d’accions preventives i correctives orientades 

a reduir els consums .
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DIR ECCIÓ T ÈCNIC A

Durant l’any 2014, 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 
l’EDAR 2 per tal de reservar l’espai per encabir les infraes-
tructures que seran necessàries a mig termini . . En la mateixa 
línia, va continuar la tramitació urbanística corresponent de 
l’entorn de l’EDAR 1 i es va obtenir l’autorització de la “Agen-
cia Estatal de Seguridad Aérea” per a inscriure la servitud de 
pas aeronàutica necessària per a l’ampliació de la depuradora . 

Consell Insular de Mallorca
S’han iniciat les obres de modificació de les infraestructures 
hidràuliques afectades per la via connectora i el nou enllaç 
del Molinar . 

Comissió Balear de Medi Ambient
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 el Informe de Sostenibilitat Ambiental del 
PAES (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible) de Palma .
 
Continuant amb el procediment iniciat l’any 2013 per l’adap-
tació de l’abocador de Cua de Son Reus per poder rebre i ad-
metre residus que continguin fibrociment, i atenent a la pe-
tició de la Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes 
Balears, s’ha tramitat la modificació no substancial de la AAI 
de l’abocador de Cua de Son Reus per a l’admissió de residus 
animals que pel seu volum o condicions no puguin tractar-se 
a la Planta Incineradora amb Recuperació d’Energia del Ser-
vei Públic .

Instituto geológico y minero de España (IGME)
Durant 2014 han continuat les tasques d’investigació de 
l’aqüífer del Pla de Sant Jordi per tal de completar el diagnòs-
tic que permeti aportar solucions a les inundacions que pa-
teix el pla durant els mesos humits de l’any . 

Es va continuar amb la Fase II de l’Estudi sobre la identificació 
i caracterització de potencials focus de lixiviació a l’abocador 
d’emergència per tal de localitzar possibles focus de contami-
nació i proposar solucions a la darrera Fase III per controlar-los .

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 econò-
mica, la transformació del sector públic del nostre país, la 
nova i prolixa legislació mediambiental en la qual es desen-
volupa l’activitat d’EMAYA, el creixement accelerat dels cos-
tos energètics amb base fòssil, i el nou marc de finançament 
europeu, entre d’altres . S’imposa la necessitat d’aplicar amb 
urgència mesures encaminades a racionalitzar les despeses 
i fomentar l’estalvi a partir d’una 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 ciu-
tadans de Palma i permetre el desenvolupament de la nostra 
àrea en base al foment i suport a la R + D en línia amb els ob-
jectius 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·labora-
ció de mutu benefici per a la innovació en la gestió de resi-
dus i d’aigües .

2 . Recerca de finançament europeu pels projectes innova-
dors que es conceptualitzen a EMAYA (el concepte estra-
tègic és adaptar i capacitar personal de l’ajuntament da-
vant 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 turistes de Palma 
de Mallorca .

3 . Convertir EMAYA en un laboratori municipal de tecnologi-
es 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 urbana d’identitat . 

L’any 2014 EMAYA es va presentar a 2 projectes de la convo-
catòria “LIFE +” i un altre projecte al programa “Horizon 2020 
- Research and Innovation Framework Programme”:

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

LIFE+ REWASER
Innovative Water Stress Management through Advanced 
Wastewater Regeneration, Aquifer Storage and Recovery 
Techniques .

HORIZON 2020- WADI
Water-tightness DetectIon Implementation

També des d’EMAYA s’ha coordinat la candidatura de la ciu-
tat de Palma al Repte dels Alcaldes organitzat per la fundació 
Bloomberg Philantropies en competició amb altres 155 ciutats 
d’arreu d’Europa . El projecte presentat per EMAYA s’ha ano-
menat ISLAND CHANGE: WASTE, WASTEWATER AND ENER-
GY CROPS MANAGEMENT, focalitzat en el tractament integrat 
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de residus, energia i territori prioritzant el reciclatge dels resi-
dus front a la d’energia dels mateixos, per tal d’assolir la millora 
en la gestió sostenible de la ciutat . En l’aspecte social cal desta-
car que el projecte permetria la creació de l’activitat agrícola, ara 
abandonada, i un horitzó de progrés per als petis nuclis de po-
blació de l’entorn del Pla de Sant Jordi actualment en retrocés . 

ENERGIA

Ĺ 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 establir en les 
següents fases:

1 . Monitorització energètica .

Ĺ any 2013, Direcció Tècnica- Energia i DTIC van dissenyar el 
pla de monitorització energètic :

En una primera fase, es va realitzar la monitorització del 
comptadors d énergia elèctrica de la companyia en les tari-
fes elèctriques 6 .1, 3 .1 y 3 .0, que representen la monitoritza-
ció del 95 % dels costos elèctrics de la companyia . 

Aquest any 2014, s´han monitoritzat les tarifes de baixa tensió 2 .1 .

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

Aquest any 2014 s´ha iniciat el pla de monitorització ener-
gètic de processos a les Àrees de Medi Ambient i Aigües . A 
l’àrea d’Aigües s´ha començat per monitoritzar l’EDAR 1 i a 
l´àrea de Medi Ambient l’energia vehicular consumida a la flo-
ta d’EMAYA . Ĺ objectiu de aquesta monitorització és integrar 
tota l’energia consumida en un marc de comandament ener-
gètic, per poder prendre decisions de manera eficient .

2 . Anàlisi de costos

Ĺ any 2012 es va iniciar l´anàlisi econòmic dels costos elèctrics 
de la companyia . Un cop analitzades les dades d´anys ante-
riors, es va concloure que el sistema de licitació de compra 
d énergia elèctrica era obsolet i no responia a les necessitats 
actuals d´EMAYA i es va optar per un nou sistema de licita-
ció de compra d’energia elèctrica . Gracies a aquest model de 
compra d énergia elèctrica hora a hora ( Pass-Through- ofer-
tes indexades), la companyia en 18 mesos ha estalviat aproxi-
madament 2 .000 .000 euros, respecte al sistema de contrac-
tació anterior amb preus fixos amb el mateix consum .

3 .Estratègies per reducció de costos energètics

El 2014 hem aconseguit, gracies al Software de Control Ener-
gètic implementat, les dades hora a hora del consums ener-
gètics elèctrics de la companyia . A partir de l’anàlisi d’aques-
tes dades podrem dissenyar estratègies per a reduir consums 
innecessaris, així com reduir costos energètics elèctrics amb 
la implementació de futurs projectes que estan en fase de 
desenvolupament .

Gràcies al software de control energètic i a la monitorització 
energètica de processos a l’EDAR 1, s´ha incrementat l`expor-
tació d`energia elèctrica en un 259 %, i hem reduït la impor-
tació d’energia elèctrica en un 59 % . Gràcies a la informació 
d´aquest software de tractament de dades, s´han dissenyat 
2 millores a implantar a l’EDAR 1 i l’EDAR 2, amb l óbjectiu de 
millorar l’eficiència energètica i reduir costos . A l’EDAR1 s´im-
plementarà un nou sistema de control del tractament bio-
lògic, mitjançant sondes d´amoni i nitrats . Aquest sistema 
estalviarà un 25 % de l’energia consumida als turbocompres-
sors . A l’EDAR 2 es substituirà el sistema d’aireació del trac-
tament biològic, per un de més eficient que el sistema actu-
al . Aquesta darrera millora suposarà una reducció del 10 % 
del consum energètic elèctric actual d’EMAYA (4 .000 MWh) .

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 . En aquesta primera fase s´ha re-
alitzat el document Projecte de recollida i codigestió d’olis ve-
getals per a l’increment de producció de biogàs, que està en 
procés d´avaluació i aprovació per part del Servei de Residus 
del Consell de Mallorca .

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

Y la darrera fase serà la incorporació de la matèria orgànica pro-
cedent de RSU, per a l’aprofitament energètic d’aquest residu .

5 . Extensió del Autoconsum elèctric mitjançant energia solar

Durant l´any 2014 s´ha instal·lat la primera planta de pro-
ducció solar fotovoltaica d’EMAYA a les instal·lacions de Son 
Pacs (subvencionada en un 35 % per fons FEDER) . La potèn-
cia instal·lada de la planta és de 80 kWhpic, i l’energia esti-
mada produïda anualment serà de 130 MWh . La reducció eco-
nòmica anual serà de 13 .000 euros .

Ĺ objectiu de 2015 és ampliar la producció fotovoltaica fins a 
1 MWhpic .

6 . Anàlisi de subministrament de combustibles líquids per 
l’activitat de l’empresa i possibilitat de substituir-lo per 
recursos 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 energètics 
d’origen vehicular i les oportunitats existents al mercat a ni-
vell econòmic-fiscal i ambiental, i sinèrgics amb la companyia 
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(degut a que EMAYA té un potencial futur de producció de Bi-
ogàs per combustible vehicular), es va dissenyar un pla estra-
tègic de transició de combustibles fòssils líquids a combusti-
bles via gas, que són menys contaminants i més econòmics 
gràcies a una fiscalitat més reduïda i a la possibilitat de pro-
ducció pròpia de combustible vehicular .

Ĺ any 2014 es va redactar i licitar el Projecte Gasinera GNC 
EMAYA Son Pacs . Ĺ any 2015 es construirà la gasinera a Son 
Pacs, i serà la primera instal·lació pública de combustible ve-
hicular de gas natural a les Balears . A més dels avantatges 
mediambientals que suposa, s óbtindran estalvis al voltant 
d’ 1 .000 .000 d éuros, amb tota la flota vehicular d´EMAYA 
transformada . Després d´aquest projecte, s´implementarà 
l éstudi d’upgrading del biogàs de l’abocador de Son Reus, 
així com l’upgrading del biogàs de l’EDAR 1 per a ús vehicular . 
Ĺ objectiu d´aquest projecte és reduir la dependència energè-
tica exterior de la companyia i els costos, així com fomentar 
les millores mediambientals que suposa el biogàs respecte al 
combustible DIESEL .
 
També s´ha dissenyat un catàleg de projectes de millora en 
els processos energètics de la companyia:

 - Projecte de millora en el rendiment energètic a turbocom-
presores EDAR1 .

 - Projecte de millora del rendiment energètic a captacions 
d´aigua potable .

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

lacions d´ACS Son Pacs .

7 . Cultiu experimental de producció de biomassa . 

L’any 2013 dins d’aquest esperit de millora contínua i reduc-
ció de costos energètics, EMAYA va començar a dur a terme 
un cultiu experimental de producció de biomassa a partir de 
canya . Aquest any 2014 es va continuar amb el cultiu experi-
mental i l’adequació de la fina Can Forners . S’han plantat no-
ves parcel·les de cultiu experimental amb les mateixes dues 
espècies de canya i diferents tipus de condicions de sembra, 
reg i adob . Els cultius de les parcel·les plantades a 2013 s’han 
segat i s’ha determinat el seu pes, s’han aconseguit dades 
sobre el creixement de la biomassa amb les diferents condi-
cions experimentals i sobre la transformació de les condici-
ons edàfiques . L’any 2015 es preveu la fase final de l’experi-
ment amb la sega i recollida de la biomassa de la totalitat de 
les parcel·les i la determinació dels límits de tolerància de las 
dues especies, las condicions idònies de cultiu i les determi-
nacions edàfiques elementals . L’experiment agronòmic es fa 
al costat de l’EDAR 1 de Palma i té 4 hectàrees 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 turisme i, a la ve-
gada, la producció d’energia verda a prop d’on es consumeix . 
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OBR E S I  P ROJEC T E S

PROJECTES REDACTATS 2014 PEC

Obres d’impermeabilització i sanejament de la coberta dels dipòsits de Son Tugores per a la seva adequació a la normativa sanitària nacional (RD 140/2003) i autonòmica (Decret 53/2012) 145 .715,22 €

Projecte d’instalació d’una microcentral hidroelèctrica en substitució del disipador de la Bonanova 250 .188,18 €

Projecte d’instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa 120 .000,03 €

Projecte de renovació xarxa de clavegueram sanitari als carrers Pare Joan Crespí, Plaça Progrès i carrer Dameto 188 .718,85 €

Projecte de reestructuració de l’abastament a la zona de Ponent 2 .338 .498,69 €

Projecte de renovació de l’estació de cloració a la central del Pont d’Inca 183 .331,67 €

Projecte de rehabilitació de la valvuleria de la presa del Gorg Blau 1 .178 .228,57 €

Projecte de desplaçament d’estació transformadora Son Anglada 212 .510,55 €

Projecte de renovació de les instal·lacions de Ca’n Xetes-EDAR 2 401 .831,04 €

Projecte de renovació de la xarxa de clavegueram a la zona centre nord de Palma (Subsanació de deficiències) 127 .952,95 €

Projecte de demolició i construcció del dipòsit a Son Anglada i reciclat integral de residus sòlids per al seu ús in situ 2 .535 .807,09 €

Projecte de renovació canonades ETAP Lloseta 212 .673,17 €

Projecte de modificació d’infraestructures hidràuliques motivades per l’ampliació de la carretera PM-111 Palma-s’Esgleieta (Son Tugores) 410 .656,54 €

Projecte d’obres complementàries del pla de trasllat a Son Pacs dels mitjans humans i materials d’EMAYA 328 .071,43 €

Projecte d’adequació de l’abocador de coa per la eliminació de residus d’origen animal 109 .709,43 €

Projecte de renovació de xarxa de sanejament als carrers Sant Magí, Sant Elies i altres 466 .864,81 €

Projecte definitiu de dotació de xarxa de clavegueram sanitari als carrers Salom i Conillera de Son Rapinya 257 .565,89 €

Projecte d’instal·lació punt verd al costat EDAR 1 275 .768,36 €

Projecte d’estació de subministrament de gas natural per a vehicles a Son Pacs 1 .572 .571,97 €

Projecte d’instal·lació i explotació per la codigestió de llots de depuradora i residus orgànics a l’Edar 1 de Palma per a la autorització de la instal·lació de tractament de residus

Projecte de renovació de xarxa d’aigua potable a Son Espanyolet (Zona 1) LOT 1 1 .299 .971,39 €

Projecte de renovació de xarxa d’aigua potable a Son Espanyolet (Zona 2) LOT 2 1 .170 .261,11 €

Projecte de renovació de xarxa d’aigua potable a Son Espanyolet (Zona 3) LOT 3 1 .920 .834,35 €

Projecte de renovació de xarxa de sanejament a Av . Alejandro Rosselló i altres 308 .172,54 €

Projecte d’adequació de la parcel·la confrontant a Son Pacs 199 .181,45 €

Projecte unificació de subministraments elèctrics de Son Tugores i Son Pacs 96 .806,42 €

Projecte de dotació de grup electrogen per a estació d’aigües residuals de Baluard i unificació de subministraments elèctrics per Duanes, Baluard i Portitxol 787 .485,29 €

Projecte de s soterrament de contenidors de R .S .U . a l’eix de la Platja de Palma (Infraestructures) 601 .147,55 €

Obres retirada de les conduccions i altres peces de fibrociment emmagatzemat en Son Anglada 77 .000,00 €

Projecte de renovació de la canonada d’impulsió E .I nº 3 de la Platja de Palma fins la E .I de Parcel·les . 1 .504 .071,20 €

Avantpojecte de la instal·lació elèctrica d’una electrolinera en Son Pacs 101 .540,75 €

Informe de sostenibilitat ambiental (ISA) del PAES (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible) de Palma .

SUMA TOTAL PROJECTES REDACTATS 19 .383 .136 .49 €

DIR ECC IÓ T ÈC NIC A
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PROJECTES APROVATS 2014 PEC

Projecte definitiu de dotació de xarxa de clavegueram sanitari als carrers Salom i Conillera de Son Rapinya 257 .565,89 €

Projecte de renovació xarxa de clavegueram sanitari als carrers Pare Joan Crespí, Plaça Progrès i carrer Dameto 188 .718,85 €

Projecte de reestructuració de l’abastament a la zona de Ponent 2 .338 .498,69 €

Projecte de renovació de l’estació de cloració a la central del Pont d’Inca 183 .331,67 €

Projecte de rehabilitació de la valvuleria de la presa del Gorg Blau 1 .178 .228,57 €

Projecte de desplaçament d’estació transformadora Son Anglada 212 .510,55 €

Projecte de renovació de les instal·lacions de Ca’n Xetes - EDAR 2 401 .831,04 €

Projecte de demolició i construcció del dipòsit A Son Anglada i reciclat integral de residus sòlids per al seu ús in situ 2 .535 .807,09 €

Projecte de renovació canonades ETAP Lloseta 212 .673,17 €

Projecte de modificació d’infraestructures hidràuliques motivades per l’ampliació de la carretera PM-111 Palma-s’Esgleieta (Son Tugores) 410 .656,54 €

Projecte d’obres complementàries del pla de trasllat a Son Pacs dels mitjans humans i materials d’EMAYA 328 .071,43 €

Projecte de renovació de xarxa de sanejament als carrers Sant Magí, Sant Elies i altres 466 .864,81 €

Projecte d’instal·lació punt verd al costat EDAR 1 275 .768,36 €

Projecte d’estació de subministrament de gas natural per a vehicles en Son Pacs 1 .572 .571,97 €

Projecte d’adequació de la parcel·la confrontant a Son Pacs 199 .181,45 €

Projecte de renovació de xarxa d’aigua potable a Son Espanyolet (Zona 1) LOT 1 1 .299 .971,39 €

Projecte de renovació de xarxa d’aigua potable a Son Espanyolet (Zona 2) LOT 2 1 .170 .261,11 €

Projecte de renovació de xarxa d’aigua potable a Son Espanyolet (Zona 3) LOT 3 1 .920 .834,35 €

Projecte de renovació de xarxa de sanejament a Av . Alejandro Rosselló i altres 308 .172,54 €

Projecte unificació de subministraments elèctrics de Son Tugores i Son Pacs 96 .806,42 €

Obres retirada de les conduccions i altres peces de fibrociment emmagatzemat a Son Anglada 77 .000,00 €

Projecte de renovació de la canonada d’impulsió E .I nº 3 de la Platja de Palma fins la E .I de Parcel·les . 1 .504 .071,20 €

SUMA TOTAL PROJECTES APROVATS 17 .139 .397,09 €
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PROJECTES ADJUDICATS 2014 PEC

Projecte de renovació xarxa de clavegueram sanitari als carrers Pare Joan Crespí, Plaça Progrès i carrer Dameto 188 .718,85 €

Projecte de reestructuració de l’abastament a la zona de Ponent 2 .338 .498,69 €

Projecte de renovació de l’estació de cloració a la central del Pont d’Inca 183 .331,67 €

Projecte de rehabilitació de la valvuleria de la presa del Gorg Blau 1 .178 .228,57 €

Projecte de desplaçament d’estació transformadora Son Anglada 212 .510,55 €

Projecte de renovació de les instal·lacions de Ca’n Xetes-EDAR 2 401 .831,04 €

Projecte de demolició i construcció del dipòsit A Son Anglada i reciclat integral de residus sòlids per al seu ús in situ 2 .535 .807,09 €

Projecte de renovació canonades ETAP Lloseta 212 .673,17 €

Projecte de modificació d’infraestructures hidràuliques motivades per l’ampliació de la carretera PM-111 Palma-s’Esgleieta (Son Tugores) 410 .656,54 €

Projecte d’obres complementàries del pla de trasllat a Son Pacs dels mitjans humans i materials d’EMAYA 328 .071,43 €

Projecte de renovació de xarxa de sanejament als carrers Sant Magí, Sant Elies i altres 466 .864,81 €

Projecte d’instal·lació punt verd al costat EDAR 1 275 .768,36 €

Projecte d’estació de subministrament de gas natural per a vehicles en Son Pacs 1 .572 .571,97 €

Projecte d’adequació de la parcel·la confrontant a Son Pacs 199 .181,45 €

Projecte de renovació de xarxa d’aigua potable a Son Espanyolet (Zona 1) LOT 1 1 .299 .971,39 €

Projecte de renovació de xarxa d’aigua potable a Son Espanyolet (Zona 2) LOT 2 1 .170 .261,11 €

Projecte de renovació de xarxa d’aigua potable a Son Espanyolet (Zona 3) LOT 3 1 .920 .834,35 €

Projecte de renovació de xarxa de sanejament a Av . Alejandro Rosselló i altres 308 .172,54 €

Projecte unificació de subministraments elèctrics de Son Tugores i Son Pacs 96 .806,42 €

Obres retirada de les conduccions i altres peces de fibrociment emmagatzemat a Son Anglada 77 .000,00 €

Projecte de renovació de la canonada d’impulsió E .I nº 3 de la Platja de Palma fins la E .I de Parcel·les . 1 .504 .071,20 €

SUMA TOTAL PROJECTES ADJUDICATS 16 .881 .831,2 €
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OBRES 2014 PEC

Millores de las connexions interiors a Son Tugores . Desdoblament canonada Pont d’Inca . 67 .621,41 €

Demolició i construcció del dipòsit de Son Anglada (reciclatge integral de residus sòlids per al seu ús in situ) 2 .452 .787,76 €

Renovació de la xarxa de clavegueram a la zona centre nord de Palma (subsanació de deficiències) 127 .952,95 €

Modificació d’infraestructures hidràuliques motivades per l’ampliació de la carretera PM-111 Palma – s’Esgleieta (Son Tugores) 410 .656,54 €

Reforma de l’edifici de xarxes a Son Pacs 2 .227 .748,57 €

Obres complementàries del pla de trasllat a Son Pacs dels mitjans humans i materials d'EMAYA 328 .071,43 €

Renovació de l'estació de cloració a la central del Pont d'Inca 183 .331,67 €

Estació de cloració als dipòsits de Son Anglada 171 .919,94 €

Renovació d’aigua potable a la barriada de General Rieras 1 .014 .534,43 €

Renovació d’aigua potable a la barriada de Es Fortí 845 .645,95 €

Renovació d’aigua potable a Son Cotoner-Son Espanyolet (Zona 1) 1 .058 .463,86 €

Renovació d’aigua potable a Son Cotoner-Son Espanyolet (Zona 2) 759 .997,13 €

Renovació d’aigua potable a Son Cotoner-Son Espanyolet (Zona 3) 544 .794,41 €

Renovació d’aigua potable a Son Cotoner-Son Espanyolet (Zona 4) 341 .999,43 €

Projecte de renovació xarxa de clavegueram sanitari en els carrers Pare Joan Crespí, Plaça Progrès i carrer Dameto 188 .718,85 €

Dotació de xarxes d’aigua potable i clavegueram sanitari a diversos carrers d’Establiments 411 .471,81 €

Reestructuració de l’abastament a la zona de Ponent 2 .338 .498,69 €

Renovació de les instal·lacions de Ca’n Xetes-EDAR 2 401 .831,04 €

Renovació canonades ETAP Lloseta 212 .673,17 €

Rehabilitació de la valvuleria de la presa del Gorg Blau 1 .178 .228,57 €

Instal·lació fotovoltaica connectada a xarxa 107 .211,74 €

Renovació de xarxa de clavegueram sanitari a la zona de l’Eixample, sa Llotja i galeries dels carrers Unió i Born de Palma 1 .789 .256,32 €

Renovació de paviments i infraestructures en un tram del c/Antoni Pons 179 .119,72 €

Renovació de la xarxa de clavegueram sanitari al carrer Vicari Joaquim Fuster entre Portitxolet i carrer Santueri 99 .365,11 €

Modificat de renovació de la xarxa d’aigua regenerada a la zona de Sa Faixina i Passeig Mallorca 166 .559,05 €

Identificació i caracterització de potencials focus de lixiviació a l’abocador d’emergència de Son Reus(Fase II) 183 .028,23 €

Adequació de l’abocador de coa de Son Reus per eliminació residus fibrociment 17 .576,00 €

SUMA TOTAL OBRES EN QUÈ S'HA TREBALLAT 17 .821 .852,07 €
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E X P LO TACIÓ

Evolució de les reserves i qualitat de l’aigua

Les precipitacions acumulades durant l’any 2014 han estat 
inferiors a les dels anys 2013 i 2012 . El total de precipitacions 
ha estat de 899 L/m2 de pluja recollida en el Gorg Blau al llarg 
de l’any 2014, un valor que es troba molt per davall de la mit-
jana del darrers 23 anys, que es situa a 1 .374,25 L/m2 .

2012 2013 2014 Mitjana darrers 23 anys

933,50 L/m2 1 .514,50 L/m2 899,00 L/m2 1 .374,25 L/m2

La major pluviometria de l’any 2014 es va enregistrar al mes 
de desembre, amb 278,00 L/m2 .

La reserva dels embassaments a dia 31 de desembre de l’any 
2014 va ser del 56 .58% d’ompliment acumulat a Cúber i Gorg 
Blau i un total de 6 .793 Hm3 . El nivell més alt es va enregis-
trar al mes d’Abril amb un percentatje embassat del 98 .78% 
i 11 .859 Hm3, el que va significar una important reserva d’ai-
gua de qualitat durant la resta de l’any .

Evolució nivells aquífers any 2013

Els aqüífers subterranis de la Serra Nord varen sofrir durant 
l’any 2014 un empitjorament quant a l’increment de la co-
lumna d’aigua emmagatzemada . Aquest fet està relacionat 
amb la baixa pluviometria durant tot l’any 2014 .

Augment del 
nivell (m) PRM* (%)

Metres per damunt
inici explotació

S’Estremera -13 .96 67 .15 -38 .75

Ca’n Negret -4 .60 69 .52 9 .5

Borneta -4 .93 68 .19 -0 .83

Alaró -5 .25 67 .51 -30 .62

* PRM és el percentatge de reserves d’un mes determinat, en aquest cas de-
sembre de 2014, comptabilitzat des del començament de la seva explotació.

Captació d’aigua

La distribució dels volums subministrats a cada centre de 
captació, com es posa de manifest en els quadres que s’ad-
junten, és la següent: 

Captacions pròpies d’EMAYA m3

Embassaments 8 .458 .138

Azud 0

Ca´n Negret 1 .274 .636

Alaró 1 .426 .280

Borneta 1 .506 .157

S’Estremera 5 .134 .294

Font de la Vila 3 .549 .470

Font de Baster 1 .751 .288

Font de Na Pera 2 .189 .434

Potabilitzadora Son Tugores 9 .438 .532

Total captacions pròpies 34 .728 .228

Adquirides m3

108 .956

Com a balanç, un total de 34 .837 .184 m3 es varen subministrar 
a la xarxa de Palma i a la resta dels municipis subministrats 
per EMAYA . Aquesta xifra és lleugerament inferior que l’any 
anterior, que fou de 35 .424 .412 m3 .

El mes de major demanda va ser agost, amb 3 .456 .028 m3 equi-
valents a 111 .485 m3/dia; i el de menor, febrer amb 2 .314 .829 m3, 
equivalents a 82 .672 m3/dia . Ambdues xifres són inferiors a les 
de l’any anterior .
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Aigua potable . ETAP Son Tugores osmosi inversa

L’evolució dels costos i la seva constant optimització es poden observar als gràfics següents: 
Actuacions més rellevants

% del subministrament anual en funció de l’origen

Sub. Plà
20,8%

Sub. Nord
26,8%

Fonts
21,5%

Embassaments
24,3%

Adq. externes
0,3 %

Potabilitzades
6,3 %
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Evolució dels costs en funció de la producció

Antiincrustant Rentats Àcid Producció

Tractament terciari

Durant l’any 2014 es van produir 3 .246 .898 m3 d’aigües regenerades que es destinaren al reg 
tant de zones verdes i usos municipals, com al reg de zones verdes particulars i camps de golf .

Ús d’aigües regenerades 1995 - 2014 (m3)
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Son Tugores: Obres de desdoblament canonada sortida Densa-
deg + Entrada directa Llevant/Ponent + Verge de Montserrat

La seva finalitat és augmentar l’aprofitament de l’aigua di-
recta a reguladors procedent de sondejos dolços de Llevant i 
Ponent, de forma simultània amb el funcionament del Den-
sadeg, fins ara limitats per cabal total .

Rehabilitació per deterioració de la coberta interior del 
dipòsit B a Son Tugores 
 
Entre els mesos d’abril i maig de 2014, després d’haver-se fet 
la neteja anual, es realitza una reparació al dipòsit B de Son 
Tugores a causa de la localització d’anomalies en diverses bi-
gues que suporten els revoltons i la seva coberta .

Rehabilitació per deterioració de la coberta interior del 
dipòsit A a Son Tugores
 
Es localitzen 13 bigues en molt mal estat . Es realitza un pro-
jecte de reforma per a la seva substitució . Aquesta reforma 
es duu a terme durant el mes de maig .

Inici de les obres de la nova estació de cloració a Pont d’Inca

Construcció del nou dipòsit B a Son Anglada

Durant l’any 2014 es construeix el nou dipòsit B . El dia 8 d’oc-
tubre s’inicien les maniobres d’ompliment .
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Inici de les proves al mòdul Ultrafiltración Dow Chemical

Es pretén estudiar mitjançant una planta pilot de Dow, la tec-
nologia d’ultrafiltració com a alternativa a l’actual de coagu-
lació-floculació en el tractament de l’aigua procedent de les 
fonts naturals . Aquest tractament es realitza actualment a 
l’ETAP coneguda com Densadeg, situada a les instal·lacions 
del recinte de Son Tugores . Es realitzen proves de millora de 
la qualitat de sortida, per a un rang molt variat de terboleses 
d’entrada .El mòdul es recepciona al maig de 2014 i les proves 
tenen una durada estimada d’un any .

Inici de les obres de la nova estació de cloració a Pont d’Inca

Durant l’any 2014 s’inicien les obres de construcció de la nova 
estació de cloració de Pont d’Inca, per a la cloració dels pous 
d’aquesta zona del Llevant .

Inici de les obres de la nova estació de cloració a Son Anglada

Durant l’any 2014 s’inicien les obres de construcció de la nova 
estació de cloració de Son Anglada, per a la cloració dels pous 
de na Burguesa, Son Serra, Son Roqueta i Viletas .
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M A N T ENIMEN T I  INS TA L·L ACIONS

Objectius

El departament de Manteniment s’encarrega de realitzar les 
actuacions necessàries per a la instal·lació i manteniment 
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 mantenir-los per-
manentment en bon estat de funcionament .

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

Intervencions

Durant l’any 2014 es van realitzar 3 .202 intervencions del 
Servei de Manteniment, distribuïdes de la següent forma:

Electricictat 1 .453

Mecànica 1 .221

Picapedrer 146

Jardineria 300

Pintura 82

Total 3 .202

Noves instal .lacions

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

Aquest any s’ha realitzat el canvi de la solera de formigó dels 
Tallers de vehicles a Son Pacs, amb personal propi (1 .500 m2 
de superfície), i s’ha millorat la seguretat del personal i el tràn-
sit de vehicles .

Durant aquest any 2014 es va continuar amb la instal·lació 
d’analitzadors de xarxa a diverses estacions de bombeig d’ai-
gua potable i a edificis per a monitoritzar els subministra-
ments elèctrics, conjuntament amb variables de cabals per 
tal de controlar i optimitzar els recursos .

A l’octubre es varen donar per finalitzades les obres d’am-
pliació de l’edifici de Xarxes per a acollir part del personal de 
l’edifici de Joan Maragall . Per a poder iniciar les noves instal-
lacions, el Departament de Manteniment i Instal·lacions va 
realitzar diverses actuacions, entre elles, el condicionament 
del nou magatzem de Xarxes, incloent el sanejament de la 
instal·lació elèctrica, climatització i sistemes de vigilància .
 

Evolució de les ordres de treball 2009-2014

Càrrega de treball per tipus de manteniment

Càrrega de treball per tipus d’instal·lació

2010 2011 2012 2013 2014
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20,0%
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Electricitat Mecànica Jardineria Pintura Picapedrer
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DEP UR ACIÓ

La planta de cogeneració va produir 10 .719 .999 kWh durant 2014, amb una mitjana de 893 .333 
KWH/mes que va implicar un 6% mes d’energia generada respecte a l’any anterior i un 40,2% menys 
d’energia consumida de la xarxa de distribució a l’EDAR 1, amb el consegüent benefici econòmic i 
mediambiental . La producció de biogàs generat per la digestió anaeròbia va ser de 5 .200 .565 Nm3 .
 
Participació energia renovable en procés de cogeneració

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

Durant 2014 es va mantenir la qualitat de les aigües de sortida de les depuradores i per tant la qua-
litat de les aigües reutilitzades, tant pels regants com per la resta d’usuaris d’aigües regenerades .

0 KWh

100.000 KWh
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300.000 KWh
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600.000 KWh

700.000 KWh

800.000 KWh

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

Energia neta produïda a la cogeneració

Energia autoconsumida EDAR1

Energia consumida de la xarxa

Energia exportada a la xarxa

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

Any 2014 EDAR 1 EDAR 2* Depuració

Cabal d’entrada a capçalera planta (m3) 14 .803 .347 18 .412 .881 33 .216 .228

Cabal de sortida (m3) 12 .044 .271 15 .654 .044 27 .698 .315

DBO
5
 de sortida (mg/l) 4,4 14,4 6,9

Rendiment en DBO
5
(%) 98,7 96,4 98,1

DQO de sortida (mg/l) 37,5  76,1 45,3

Rendiment en DQO(%) 96 91 94,9

SS de sortida (mg/l) 2,9 22 9,2

Rendiment en SS (%) 99,4 94,5 97,9

Rendiment eliminació N (%) 74,6 27,8 ---

Rendiment eliminació P (%) 89,9 70,2 ---

Fang eliminat (Tm) 26 .062 --- 26 .062

Sequedat mitjana del tortó (%) 22 .99 --- 22 .99

Producció biogàs (Nm3) 5 .200 .565 --- 5 .200 .565

Cogeneració (KWh) 10 .719 .999 10 .719 .999

*Valors de sortida del secundari

Reutilització 2014
Cabal aportat a la 

bassa de reg
Aigua per a 

 reg urbà

Cabal (m3) 12 .877 .658 3 .182 .971

DBO
5
 (mg/l) 7,6 3,1

DQO (mg/l) 53,3 28,3

SS (mg/l) 16,4 1,7
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Durant 2014 va continuar l’esforç d’anys anteriors per acon-
seguir millorar la qualitat dels efluents de les dues depurado-
res . La mitjana diària d’aigua residual que va entrar a les dues 
depuradores va ser de 91 Hm3/dia .

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

A causa de la inexistència de tancs de laminació de puntes 
de cabal i a l’obsolescència dels equips de l’actual depurado-
ra, es registren nombrosos episodis d’abocament en el pre-
tractament que afecten l’activitat turística i la pròpia esta-
ció de depuració .

Abocaments per falta de capacitat de tractament en el període 

2010-2014

  2010 2011 2012 2013 2014

Pluja 74 121 95 100 95

Avaria a l’EDAR 2 0 9 2 0

Obres 0 0 1 0 0

Parada 0 0 0 0 0

Mar, sal 6 0 0 0 0

Apagada 1 0 0 0 0

No consta 0 0 0 0 0

Total 83 121 104 102 95

Per poder executar l’ampliació de l’estació de depuració d’ai-
gües residuals, EDAR 2, es fa necessari ocupar els terrenys 
adjacents . Per aquest motiu, l’any 2008 es va iniciar el pro-
cés urbanístic en col·laboració amb les administracions com-
petents, i que ha culminat amb l’aprovació definitiva per part 
de l’Ajuntament de Palma de Mallorca a la sessió plenària del 
3 de desembre de 2014 (exp .pa2009/0050000) . Les admi-
nistracions consultades han estat les següents:

 - Comissió de Centre Històric i Catàleg .
 - Direcció Insular de Carreteres .
 - Direcció General d’Interior, Emergències i Justícia .
 - Departament de Cultura i Patrimoni .
 - Direcció General de Medi Rural i Marí .
 - Servei de Protecció d’Espècies de la Direcció General de 

Medi Natural .
 - Secció Atmosfera de la Direcció General de Medi Natural, 

Educació Ambiental i Canvi Climàtic .
 - Direcció General de Recursos Hídrics .
 - Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) .

Per tant, els terrenys són aptes i de qualificació urbanística 
adequada per a la realització de les obres d’ampliació i remo-
delació de la depuradora de Palma 2 . A més, l’Agència Estatal 
de Seguretat Aèria va autoritzar en data 12 de setembre de 
2014 (exp .014-0215) la servitud aeronàutica necessària per a 
l’ampliació de l’EDAR 1 .

Els següents projectes estan ja redactats i han estat presentats 
davant la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas de España S .A . 
que, depenent del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, té com a finalitat la construcció i gestió d’infraestruc-
tures hidràuliques a les conques hidrogràfiques d’Espanya .

 - Projecte de col·lectors separatius sobre xarxes mixtes de 
clavegueram (Fase II) (Avinguda Alexandre Rosselló, Ge-
neral Ricardo Ortega, I .D .A .R .2) (18 .878 .908,70 €) .

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

També s’està treballant en la redacció del projecte d’ampliació 
i remodelació de l’EDAR 2, dins del període 2014-2020 .

Tenint en compte que la ciutat de Palma així com les aigües 
i platges de la seva badia constitueixen per als ciutadans eu-
ropeus un dels principals focus d’atracció turística del medi-
terrani, l’objectiu ha de ser emprendre les obres i actuacions 
necessàries perquè les aigües abocades a la badia de Palma 
compleixin en tot moment els paràmetres de qualitat que, 
per a zones sensibles, es defineixen al RD 509/1996 i al RD 
1341/2007 sobre la gestió de la qualitat de les aigües de bany .

Terrenys a ocupar per l’ampliació de l’EDAR 2

C EN T R A L S I  DEP UR A C IÓ



EMAYA  Memòr ia  2 0 1 4 42

L A B OR AT OR I  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 legisla-
ció vigent i per una altra com a suport per a tots els departa-
ments de l’empresa, donant resposta a les sol·licituds o ne-
cessitats 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’informació o 
d’anàlisis .

Pels dos serveis, la tasca del Laboratori consisteix en la pro-
gramació de la freqüència i tipus d’anàlisis a realitzar, la presa 
o recollida de mostres i la realització de les determinacions fi-
sicoquímiques i/o microbiològiques, segons la planificació es-
tablerta .

Per altra banda, també es fa una feina d’informació i asses-
soria, donant a qui ho pugui necessitar tota la documentació 
disponible referent a anàlisis històrics o actuals .

És també important valorar la tasca que desenvolupa el La-
boratori per a poder mantenir la qualitat dels anàlisis .
 
Tota la tasca d’anàlisi i control desenvolupada pel Laboratori 
(servei intern i extern) es presenta al Quadre I .

Quadre I: Volum de feina d’anàlisi i control del laboratori 2014 .

Mostres
analitzades

Determinacions
microbiològiques

Determinacions
fisicoquímiques

Total
determinacions

ÀREA DE XARXES 5 .854 8 .363 41 .194 49 .557

Xarxa de distribució 4 .450 5 .401 26 .755 32 .156

Xarxa de distribució Extra 423 846 3 .690 4 .536

Fonts públiques 474 1 .233 4 .604 5 .837

Reclamacions 33 66 276 342

Control de fuites 59 0 355 355

Dispensador d’aigua 369 741 5 .053 5 .794

Diversos 46 76 461 537

EXPLOTACIÓ 6 .302 9 .940 47 .738 57 .678

Centres de captació 1 .210 2 .334 18 .178 20 .512

ETAP/dipòsits capçalera 1 .315 2 .433 11 .070 13 .503

Dipòsits reguladors 1 .792 2 .436 10 .863 13 .299

Gestors de lliurament 0 0 0 0

Potabilitzadora 602 1 .678 1 .628 3 .306

Subministrament a pobles 50 98 300 398

Densadeg 602 0 1 .130 1 .130

Cloració 422 853 3 .145 3 .998

Depuració Lixiviats 309 108 1 .424 1 .532

Diversos 0 0 0 0

DEPURACIÓ DE RESIDUALS 15 .017 3 .741 45 .227 48 .968

EDAR 1 9 .789 295 26 .418 26 .713

EDAR 2 3 .499 1 .740 14 .144 15 .884

Llacunes 72 108 816 924

Terciari (RRU) 1 .580 1 .580 3 .467 5 .047

Diversos 77 18 382 400

ÀREA DE MEDI AMBIENT 565 1 .377 7 .789 9 .166

Son Reus 50 16 995 1 .011

Parc de la Mar 154 308 2 .002 2 .310

Parc de la Mar Escullera 11 22 143 165

Aigua de mar 336 993 4 .606 5 .599

Diversos 14 38 43 81

PREVENCIÓ 1 .371 1 .688 869 2 .557

Total 29 .109 25 .109 142 .817 167 .926
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El percentatge de mostres analitzades segons la legislació i 
les sol·licituds d’altres departaments es pot veure al Gràfic I .

Gràfic I: Mostres analitzades pel laboratori durant l’any 2014 

segons les necessitats

 SERVEIS INTERNS

Legislació

Referent a la legislació vigent, el Laboratori realitza els anà-
lisis necessaris segons els criteris establerts per a aigües 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’em-
presa, i per l’experiència del propi Laboratori, es fan altres 
anàlisis i controls per donar suport als responsables 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 de Son Reus .
 - Abocador clausurat de Son Reus, control biogàs .

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 .

Xarxes Explotació Residual Medi ambient Prevenció

100%40%76%31%24%

0%60%24%69%76%

Mostres legislació Mostres suport
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Gràfic II: Mostres analitzades durant l’any 2014 

a l’àrea de Xarxes

Gràfic IV: Mostres analitzades durant l’any 2014 

al departament d’Explotació

Gràfic VI: Mostres analitzades durant l’any 2014 

d’aigua residual

Gràfic VIII: Mostres analitzades durant l’any 2014 

de l’àrea de Medi Ambient

Gràfic iii: Determinacions realitzades durant 

l’any 2014 a l’àrea de Xarxes

Gràfic V: Determinacions realitzades durant 

l’any 2014 al departament d’Explotació

Gràfic VII: Determinacions realitzades durant 

l’any 2014 d’aigua residual

Gràfic IX: Determinacions realitzades durant 

l’any 2014 de l’àrea de Medi Ambient

C EN T R A L S I  DEP UR A C IÓ



EMAYA  Memòr ia  2 0 1 4 45

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 es-
devé, 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 actuacions re-
comanades .

Sol·licituds d’informació

Els abonats, per causes diferents, poden necessitar informa-
ció de la qualitat de l’aigua, anàlisis de la xarxa de distribució 
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 altra 
necessitat (càrrega d’aigua dels creuers) . 

 - Qualitat de l’aigua per a la instal·lació d’equips de tracta-
ment, o per a empreses de manteniment o serveis gene-
rals . 

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

Anàlisis al públic

El Laboratori realitza pressupostos, presa de mostra, anàli-
sis 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 se-
gons les tarifes establertes .

Gràfic X: Distribució de les tasques del servei extern del laboratori 

realitzades durant l’any 2014

 QUALITAT AL LABORATORI

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

Aquest nivell de qualitat es pot assolir desenvolupant unes tas-
ques internes del Laboratori que afecten als equips i instruments 
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 2014

Anàlisis privats
16%

Reclamacions
19%

Documentació
65%

Gràfic XII: Actuacions de control intern sobre els mètodes d’anàlisis 

del laboratori durant l’any 2014

Gràfica de Shewhart

Gràfic XIII: Actuacions de control extern sobre els mètodes d’anàlisis 

del laboratori durant l’any 2014 exercicis d’intercomparació
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A IGUA P O TA BLE

Durant l’any 2014 es va mantenir la política de millora contínua 
iniciada l’any anterior, centrant els esforços en la millora dels 
procediments del control preventiu de la xarxa d’aigua potable . 
Gràcies a una millora de l’eficàcia i la gestió dels treballs realit-
zats, el nombre total de controls de fuites realitzats a sectors 
ha augmentat fins a 1 .277, la qual cosa representa un incre-
ment del 29,8 % i del 32 % respecte als anys 2013 i 2012 . 

Així mateix, cal destacar que les millores realitzades en els 
procediments de control han reduït el nombre de treballs re-
dundants en un 20,7%, passant de 58 a 44 controls realitzats .

Tot això ha permès redirigir els esforços de la secció a l’incre-
ment dels treballs en primera ronda, que han passat de 926 
l’any 2013 a 1 .231 l’any 2014, un 33% més .

Control de fuites en sectors 2014 2013 2012 2011

Sectors en 1a ronda 1 .231 926 884 835

Sectors en 2a ronda 44 51 65 67

Sectors en 3a ronda 2 7 19 20

Total sectors controlats 1 .277 984 968 922

Així mateix, aquestes millores realitzades, en aconseguir uns 
controls més precisos, han contribuït a reduir el nombre de 
sectors que, per detecció de fuites, han estat inclosos en el 
procediment d’optimització (localització i reparació de fuites 
detectades) . S’ha passat de 53 sectors el 2013 a 47 sectors el 
2014, la qual cosa representa una disminució de l’11,3% .

2014 2013 Dif

Nombre sectors en fuita 47 53 -11,3%

Nombre sectors optimitzats 40 56 -28,6%

També cal destacar que durant aquest exercici es van apli-
car les millores que es van establir durant l’any 2013 enca-
minades a la resolució de la problemàtica de localització de 
fuites per als sectors no controlables per mitjans convencio-
nals (normalment sectors en obres o amb vàlvules de sector 
inaccessibles) . Per a aquests, es va establir un pla de control 
i seguiment substituint el procediment habitual per d’altres 
alternatius, en funció de la naturalesa de la deficiència detec-
tada . Així, es van contemplar tres procediments alternatius:

 - Correlació acústica mitjançant equips electrònics d’escolta .
 - Redisseny dels polígons de control i ampliació del camp 

d’actuació .
 - Retirada o esmena dels elements que impedien el control 

del polígon .
 
Gràcies al perfeccionament dels procediments, durant 2014 
només van quedar 2 polígons de la xarxa sense realitzar el 
control de fuites . Això implica que es van controlar més del 
99% del total de sectors existents . Així mateix, es va inclou-
re aquest procediment en el sistema de qualitat .

Obres de millora de la xarxa de distribució

Com a part del compromís del departament amb la norma 
de qualitat UNE-EN ISO 9001:2000, durant l’any 2014 es va 
prosseguir el pla de renovació parcial de les xarxes de distri-
bució del T .M de Palma, iniciat l’any 2013, en aquells punts 
conflictius que generaven no conformitats en el sistema de 
qualitat . Cal destacar les actuacions realitzades als següents 
carrers: Manuela de los Herreros i Sorà, Almallutx, Jacint Ver-
daguer, Vicente Tofiño, Sant Pere, Pólvora, Manuel Guasp, 
Avda Picasso, Llibertat, Sant Llorenç i Company .
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Així mateix, el Departament d’Aigua Potable va implemen-
tar, durant l’any, importants mesures de millora de la quali-
tat del servei prestat a la zona de ponent, actuant principal-
ment en els següents punts:

 - Abril de 2014 . Incorporació d’un nou punt de subministra-
ment a la zona de Gènova, que connecta amb l’artèria prin-
cipal de l’ABAQUA, i permet, en els casos d’avaria o mante-
niment de l’artèria de ponent, seguir subministrant aigua a 
la major part de la població, minimitzant l’impacte causat 
per les incidències que anualment se succeïen .

 - Agost de 2014 . Renovació dels sistemes de regulació au-
tomàtica al polígon de Son Castelló i Sa Indiotería . Es va 
substituir el muntatge complet, ampliant les reguladores 
anteriors per unes altres de més capacitat, per a resoldre 
els problemes històrics d’incidències que se succeïen a la 
xarxa del polígon .

 - Octubre de 2014 . Renovació de claus a l’artèria de ponent . 
Ha permès una millor sectorització de l’artèria, amb la 
conseqüent millora en la qualitat del servei prestat .

 - Octubre de 2014 . Es va produir una greu incidència a l’ar-
tèria de llevant durant el transcurs d’unes obres de reno-
vació, que va comportar el tall de subministrament cap als 
dipòsits reguladors de Son Anglada . Les tasques de repa-
ració es van perllongar durant quatre dies, i van consistir 
en la reparació del colze afectat així com en la gestió de les 
reserves existents a la zona de ponent .

 - Novembre de 2014 . Renovació de claus a l’artèria de lle-
vant . Es *van substituir diverses claus de Dn700 mm que 
milloren sensiblement la capacitat de sectorització de 
l’artèria i, en conseqüència, la qualitat del servei prestat, 
disminuint l’abast de les avaries .

 
A més d’aquestes actuacions citades, i com és habitual, les 
brigades van realitzar treballs de manteniment, conservació i 
explotació de les xarxes amb tots els seus elements . 

El nombre total d’intervencions realitzades va ser de 24 .787, 
desglossades per tipus com es mostra en el següent quadre:

Tipus de treball 2014 2013

Modificació de xarxes 48 22

Renovació instal·lacions comptadors 207 223

Instal·lació escomesa aigua 237 254

Instal·lació comptador 3 .033 2 .926

Substitució comptador 6 .982 10 .435

Retirar comptador per baixa 1 .801 1 .705

Reparació aixeta comptadors 2 .489 2 .937

Reparació bateria comptadors 216 312

Renovació escomeses 356 239

Renovació o reparació porta comptadors 520 580

Reparació fuita 820 914

Renovació o reparació clau de registre 613 680

Renovació o instal·lació boca de regatge 101 132

Renovació vàlvula xarxa 90 94

Renovació o instal·lació hidrants contra incendis 40 28

Diversos 7 .204 8 .664

El total de les operacions realitzades pel Departament d’Aigua 
durant 2014 es resumeixen en les següents línies de treball:

 - Noves instal·lacions . S’han realitzat 237 noves escomeses 
d’aigua i s’han instal·lat 3 .033 nous comptadors . Aquests 
valors són similars als de l’any anterior, amb diferències a 
la baixa quant a escomeses (-6%) i un increment de nous 
comptadors (+3%) .

 - Renovació del parc de comptadors . S’han canviat 6 .982 
comptadors i se n’han retirat 1 .831 per baixa . Aquestes xifres 
suposen una gran diferència respecte a les de l’any 2013 . El 
2013 es van substituir 10 .435 comptadors (-33% durant 2014) 
i se’n van retirar per baixa 1 .705 (+7% en 2014) . Tal diferencia 
en la renovació de comptadors es deu principalment a pro-
blemes de subministrament de comptadors que es van pro-
duir durant el primer semestre, i que van impedir un desenvo-
lupament normal dels treballs programats pel departament .

 - Renovació de punts de subministrament o escomeses . 
S’han renovat 520 recintes de mesurament, 207 instal·la-
cions de comptadors i 356 escomeses . L’activitat ha estat 
similar a l’any anterior .

 - Reparació de fuites a comptador . S’han reparat 2 .489 aixetes 
i 216 bateries de comptadors que es trobaven en fuita d’aigua .

 - Reparacions de fuites . S’han realitzat 820 intervencions 
de fuita d’aigua a les canonades . Cal destacar que durant 
2014 s’ha registrat una disminució significativa de les inci-
dències a la xarxa, tant en les canonades com en els punts 
de subministrament . Respecte a l’any anterior han dismi-
nuït les avaries a la xarxa un 10%, i les reparacions d’aixe-
tes i tubs d’alimentació un 15% .

 - Intervencions a elements de la xarxa de subministrament . 
S’han renovat 613 claus de registre, 101 boques de regat-
ge, 90 vàlvules i 40 hidrants .

 - Finalment, cal destacar que després de la incorporació del 
concurs de renovació de xarxes i escomeses, que permet 
a l’àrea de Xarxes millorar i substituir els punts negres del 
sistema de proveïment, s’han augmentat durant el 2014 
les tasques de connexions un 218% (passant de 22 a 48 
tasques de modificació de les xarxes existents) .
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Laboratori de comptadors

Durant l’any 2014 el laboratori de comptadors ha prosseguit 
amb l’activitat de control i seguiment de la qualitat del parc de 
comptadors existent a les Illes Balears, així com amb la verifi-
cació i revisió dels nous equips de mesura adquirits per EMAYA .

El nivell d’activitat de l’any 2014 ha seguit la línia de l’any an-
terior, en el qual es van realitzar 2 .044 operacions (variació 
de l’1,4%) . El volum de treball realitzat ha estat el següent:

Descripció de l’operació 2014 2013

Comprovació de comptadors per a EMAYA 1 .724 1 .708

Comprovació de comptadors a tercers 53 49

Comptadors verificats 231 204

Controls de qualitat previs a recepció de materials 65 72

CL AV EGUER A M SANITARI I  PLU VIAL S

Durant 2014, es van aconseguir els valors mínims de la sèrie 
històrica iniciada el 1991 (quan es van produir 2 .295 obstrucci-
ons de xarxa de clavegueram) . El 2014 únicament va ser neces-
sari atendre 197 obstruccions, a una xarxa que té una longitud 
de 1 .400 km . Aquest valor suposa una reducció d’intervenci-
ons del 18% respecte a l’any 2013 i del 32 % respecte a 2011 .

També s’ha aconseguit una disminució del nombre d’aquest 
tipus d’actuacions no desitjables, urgents i no programades a 
les escomeses domiciliàries . El 2014 es van realitzar 480 ac-
tuacions d’aquest tipus, la qual cosa suposa un descens del 
13,5 % respecte a 2011 .

Evolució de les obstruccions de la xarxa de clavegueram

Aquesta disminució contínua es deu a les accions de manteni-
ment preventiu i a la correcció de deficiències . Encara que rao-
nablement serà difícil de mantenir a futur la tendència, ja que 
certs valors estan directament relacionats amb els sòlids trans-
portats pel propi efluent a les aigües negres, amb les caracte-
rístiques del material amb el qual es van construir les canalit-
zacions a determinats barris i amb la topografia del terreny, 
factors que escapen a la capacitat operativa de les brigades .
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Les brigades de desobstrucció i neteja, a més d’atendre els 
requeriments dels ciutadans, van realitzar la neteja de 79 .932 
metres de xarxa de clavegueram (s’havia plantejat com a ob-
jectiu anual arribar a 80 .000 metres) .

L’equip d’inspecció interna de canonades ha supervisat 
36 .516 metres de conducció, aportant una informació subs-
tancial per a l’anàlisi del nivell de servei de la xarxa, i perme-
tent que les actuacions correctives siguin precises sobre les 
causes que originen la seva problemàtica . Aquesta informa-
ció s’utilitza per a realitzar reparacions correctives progra-
mades que, juntament amb les urgents, han suposat 228 in-
tervencions (5 a galeries mina, 92 a conductes tubulars no 
visitables, 125 renovacions d’escomeses i 6 reparacions a ca-
nonades d’impulsió) .

S’han reparat 1 .036 elements, entre pous de registre, pous de 
bloqueig, embornals i arquetes . 

També són destacables les 326 actuacions sobre tapes de 
fosa de registres i les 81 reposicions de reixes o tapes que 
van ser robades .

Quant a reposicions de paviments, s’han asfaltat 950 cales i 
es van fer 1 .078 enrajolats .

Pel que fa referencia al manteniment preventiu de pluvials, 
únicament s’han netejat 7 .522 embornals, a causa de la re-
ducció de la plantilla operativa assignada (es va iniciar un con-
curs de reforç per a aquesta activitat el mes de juny) .

Amb el personal propi de la plantilla s’ha realitzat, treballant 
des de l’interior d’una canonada de formigó de 1 .000 mm de 
diàmetre, la retirada d’importants dipòsits de carbonat càlcic 
adherit a les parets, recuperant la secció útil original .

Obstruccions Tendència
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Quant a renovació de canalitzacions, cal destacar les realit-
zades a: c/ Almirall Cervera, per la inestabilitat del terreny i 
la profunditat de la canalització; el canvi del traçat a c/ Cuba, 
que ha millorat notablement el funcionament general de l’en-
torn; la renovació d’antigues síquies a c/ Teatre; i la repara-
ció i condicionament de la galeria de c/ Sant Miquel, devora 
l’aparcament del Mercat de l’Olivar .

Una nova línia operativa, enquadrada en el concurs per a reno-
vacions de xarxes, ha donat ràpida solució als problemes ur-
gents sorgits per filtracions i col·lapse de conductes als carrers 
Bartomeu Torres, Villalonga, Femenies, Baix Riera, Sant Vicenç 
Ferrer, Manuel Guasp, Forn de l’Olivera i Arc de Sant Martí .

Mitjançant la reforma del traçat de la xarxa i del perfil longi-
tudinal, s’han pogut anul·lar 10 sifons de clavegueram i un de 
pluvials . Es tracta d’elements amb una important problemà-
tica associada d’acumulació de flòculs i decantació de sòlids, 
que exigeixen un manteniment continuat per evitar l’obs-
trucció de la canonada .

Un altre projecte promogut i finalment executat ha estat la 
instal·lació d’una nova canalització a la Plaça de la Llotja, que 
resol un problema històric d’inundacions en dies de pluja en 
una zona tan emblemàtica per a la ciutat .

S’han substituït un equip de detecció de gasos i dos d’aire 
respirable d’autoprotecció per a fuita, a més de dos martells 
pneumàtics; s’han incorporat tres nous martells elèctrics per 
a les brigades i 2 generadors de 3 .000 W .

S’han renovat, mitjançant el sistema de renting, 13 vehicles 
lleugers de 3 .500 kg amb caixa oberta, per substituir les uni-
tats obsoletes del nostre parc mòbil .

En el marc de la gestió de la qualitat segons la norma UNE-
EN ISO 9002, s’han realitzat 55 No Conformes, 32 dels quals 
estan relacionats amb l’activitat i paràmetres de qualitat es-
tablerts per als treballs de l’àrea i 23 estan relacionats amb 
subministraments i serveis de proveïdors . Ha estat necessa-
ri realitzar 9 accions preventives, s’han actualitzat 8 instruc-
cions tècniques i se n’ha creat una de nova sobre l’operativa a 
aplicar en el magatzem de recanvis .

A IGUA R EGENER A DA ( T ERCI A R I)

S’ha posat en funcionament l’últim tram de xarxa d’aigua re-
generada que quedava pendent per poder tancar l’anell sud 
cap a Can Valero, des del final del Passeig Sagrera, Sa Faixina 
fins a l’altura del nº 11 del Passeig Mallorca . Són en total 553 
metres, que han estat substituïts per P .V .C . orientat de dià-
metre 400 mm . D’aquesta manera, actualment ja estan ope-
ratius tots dos anells des de l’EDAR II fins a Can Valero .

Abans

Després
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CON T ROL DE QUA LI TAT

En relació amb el treball realitzat per aquest departament, 
cal destacar la gairebé total inexistència d’obres noves du-
rant 2014 . S’ha continuat amb la finalització d’algunes de les 
que es trobaven en execució que, majoritàriament pateixen 
un alentiment que deriva en què moltes d’elles continuen 
pendents i sense finalització .

També ha disminuït radicalment l’activitat quant als infor-
mes emesos a Gerència d’Urbanisme .

Es manté el nivell d’activitat referent a les inspeccions aleatò-
ries dels treballs executats per les brigades pròpies d’EMAYA, 
segons disposa la instrucció tècnica “plec de qualitats pròpi-
es” dins del sistema de qualitat EN-ISO9001:2000 . S’han rea-
litzat 305 inspeccions d’ OO TT . 

Durant 2014, el departament de control de qualitat també ha 
realitzat el control de gran quantitat d’obres pròpies, prin-
cipalment obres de substitució de xarxes d’aigua potable . 
Aquestes s’han realitzat a la zona de General Riera des de 
Balmes fins a Ca l’Ardiaca, a la zona d’Avda . Sant Ferran des 
de Niceto Alcalá Zamora fins a Salvador Dalí i en un tram d’ar-
tèria de Ponent . En total, més de 15 .000 metres de xarxes .

Cal destacar que també s’ha absorbit el control i la supervi-
sió de les escomeses a nous abonats, d’aigua, clavegueram i 
pluvials, dutes a terme per l’empresa subcontractada per a 
aquesta tasca . S’han executat 305 escomeses . 

I finalment, s’ha dut a terme el control i la supervisió de gran 
quantitat d’obres de reparació de punts negres i deficiències, 
tant d’aigua potable com de clavegueram . S’han renovat 391 
m de xarxa de clavegueram i 1036 m de xarxa d’aigua potable .

            
Metres lineals Claveg . Pluvials Potable Regen .

Obres privades 5 .590 7 .097 7 .470 1 .658

Obres projectes 600 15 .450 553

Renov . Punts negres 391 1036

Total metres recep . 6 .581 7 .097 23 .956 2 .211

Totes les xarxes M/l per dia

Total metres de xarxa 39 .845 153,25

Control de qualitat d’OO TT 320

Escomeses nous abonats 305

Obres pròpies

Any Potable Fecals Pluvials Regenerada

2014 16 .486 991 0 553

2013 0 0 0 1 .012

2012 0 0 0 0

2011 0 0 0 0

Obres privades

Any Potable Fecals Pluvials Regenerada

2014 7 .470 5 .590 7 .097 1 .658

2013 3 .950 3 .552 2 .810 0

2012 4 .145 3 .881 2 .679 0

2011 4 .008 3 .393 2 .847 0

Obres pròpies + privades

Any Potable Fecals Pluvials Regenerada

2014 23 .956 6 .581 7 .097 2 .211

2013 3 .950 3 .552 2 .810 1 .012

2012 4 .145 3 .881 2 .679 0

2011 4 .008 3 .393 2 .847 0
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CON TAC T CEN T ER

La missió del Contact Center és atendre i informar sobre tots 
els serveis que es presten als ciutadans i abonats, relatius a: 
el cicle integral de l’aigua, la recollida de residus sòlids urbans 
i la neteja viària . Cadascuna de les sol·licituds es registra al 
sistema en forma d’avís perquè pugui ser gestionada correc-
tament pels departaments corresponents .

Des de la seva creació, el Contact Center ha evolucionat cada 
any: ha passat de ser un centre d’atenció de telefonades (call 
center) a ser un centre de contacte (contact center) integrat 
pels diferents canals de comunicació amb l’empresa, que ofe-
reix als ciutadans i abonats un únic punt de contacte en el qual 
poden ser atesos i realitzar gestions de manera immediata .

L’any 2014 es van rebre 162 .120 telefonades, la qual cosa supo-
sa un increment de gairebé un 18 % respecte a l’any anterior . 
Aquest increment va ser especialment significatiu en els me-
sos d’estiu, a causa de la gran quantitat de telefonades que es 
rebien relacionades amb els serveis de recollida i neteja .

Telefonades rebudes 2013 - 2014

Telefonades 2014

Resum anual 2014

Nombre de telefonades rebudes 162 .120

Nombre de telefonades ateses 119 .449

Nombre d’avisos generats 131 .451
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A causa de l’increment de telefonades respecte a l’any an-
terior, i atès que el nombre d’agents ha estat inferior al dels 
anys anteriors, els resultats dels principals indicadors del ser-
vei van ser els següents:

Telefonades
no ateses 

Temps
d’espera

Gener 17,97 % 75 s

Febrer 13,06 % 57 s

Març 11,60 % 60 s

Abril 14,49 % 77 s

Maig 18,03 % 91 s

Juny 15,10 % 81 s

Juliol 22,12 % 125 s

Agost 24,89 % 205 s 

Setembre 37,71 % 180 s

Octubre 28,42 % 180 s

Novembre 24,09 % 145 s

Desembre 24,15 % 132 s

Mitjana 23,32 % 118 s

Els talls de subministrament són la causa principal de l’incre-
ment en els temps d’espera de les telefonades en cua i de les 
telefonades no ateses . La majoria de les telefonades no ate-
ses corresponen a situacions en què el servei no pot aten-
dre la gran quantitat de telefonades que es reben de mane-
ra simultània quan es produeix un tall de subministrament . 
Aquesta dada també es reflecteix en les enquestes de sa-
tisfacció que es realitzen per avaluar el servei, ja que si bé la 
majoria dels enquestats estan molt satisfets amb el tracte i 
l’atenció rebuda en l’atenció telefònica hi ha un percentatge 
dels enquestats que consideren que el temps d’espera en cua 
s’hauria de millorar .

2014 2013

Rebudes Ateses Abandonades
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Totes les sol·licituds, queixes i suggeriments rebuts es regis-
tren en a l’ERP en forma d’avís amb independència del canal 
d’entrada utilitzat .

Número d’avisos

Avisos per servei

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

8.667

9.974

13.022

11.739

10.923

13.370

11.291

10.749
10.364

10.616
10.34410.392

Altres
0,15%

Neteja
5,25 %

Recaptació
6,29 %

Recollida
7,24 %

Aigües
10,11 %

Abonats
25,91 %

Recollida trastos
41,59 %

C. Center
3,44 %

Cada mes es va rebre una mitjana de 13 .510 telefonades . 
El mes amb més telefonades rebudes va ser octubre, amb 
18 .386; i el mes amb menys telefonades va ser abril, amb 
10 .809 . De la mateixa manera que succeeix en altres activi-
tats orientades a la prestació de serveis als ciutadans, el dia 
de la setmana en què es van rebre més telefonades va ser el 
dilluns (una mitjana de 767); i el que menys, el divendres (una 
mitjana de 447) .

En 20 ocasions durant 2014 es van superar les 1 .000 telefo-
nades rebudes per dia, i alguns dies es van superar les 1 .300 . 
Va ser així principalment en els mesos d’estiu o com a conse-
qüència d’avaries sobre l’artèria de ponent, com la que es va 
produir el 29 octubre quan el trencament en un colze de l’ar-
tèria de Ponent va afectar a 14 barriades i va deixar sense ai-
gua a més de 87 .000 ciutadans .

Tota la infraestructura de dades del sistema de telefonia 
es registra a una aplicació que permet analitzar el servei en 
temps real . Durant 2014 es va millorar el procés d’anàlisi i 
presa de decisions ja que es va incorporar un sistema de B .I . 
(Business Intelligence) a la infraestructura de dades ja exis-
tent, la qual cosa ens ha permès transformar les dades en in-
formació i la informació en coneixement .

Amb l’objectiu de continuar millorant el servei d’atenció te-
lefònica i de disminuir els temps d’espera, s’ha informat en 
temps real, a la pàgina web www .EMAYA .es, de les avari-
es que afecten a un nombre considerable de ciutadans . De 
la mateixa manera es publiquen les reparacions planificades 
sobre la xarxa que hagin d’afectar al subministrament, enca-
ra que d’aquestes també s’informa a través dels canals de co-
municació tradicionals (premsa, bustiada, etc .) .

Canals d’entrada

Encara que el canal telefònic continua sent el més utilit-
zat pels clients que es posen en contacte amb EMAYA, du-
rant l’any 2014 ha continuat incrementant el nombre de sol-
licituds rebudes per un altre tipus de canal de comunicació . 
S’han rebut 5 .310 sol·licituds per canals alternatius, entre les 
quals predominen les rebudes a través del correu electrònic 
emaya@emaya .es (3 .946) . 

Destaca l’increment de sol·licituds rebudes a través de correu 
electrònic pel que fa a l’any 2013, en què se’n van rebre 1 .691 .

Canals entrada 2014

Telèfon 162 .120

Correu electrònic 3 .939

DMS 812

H72 188

IMOV 144

Mòbil / web 326

Els canals de comunicació que EMAYA posa a la disposició 
dels ciutadans per a realitzar qualsevol sol·licitud d’informa-
ció o de servei, queixa o suggeriment són els següents .
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T ELECOM A NDA MEN T

La missió del centre de control de Telecomandament és ga-
rantir el subministrament d’aigua a tota la població del terme 
municipal de Palma de Mallorca i supervisar el correcte fun-
cionament de les instal·lacions i els equips que intervenen en 
el cicle integral de l’aigua: des de la seva captació i explotació, 
fins al seu posterior subministrament i depuració, des de les 
estacions d’impulsió fins a les depuradores .

Les funcions principals del centre de control de Telecoman-
dament són:

Mitjançant un sistema SCADA se supervisen i controlen tots 
els dies de l’any i en temps real les ins-tal·lacions i equips a la 
xarxa d’aigua potable i sanejament, mesuradors de cabal i al-
tres dispositius . Destaquen per la seva importància estratè-
gica els embassaments (Cúber i Gorg Blau) i els dipòsits re-
guladors d’emmagatzematge (Son Anglada i Son Tugores) .

Actualment es té control sobre 30 elements de captació i 
subministrament situats a la xarxa d’abastament, i sobre 52 
estacions d’impulsió d’aigua residual de la xarxa de saneja-
ment . A més es monitoritzen dades d’un total de 116 instal-
lacions remotes, 75 mesuradors de cabal i es processen més 
de 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, conducti-
vitat, variadors de freqüència, etc .

24 hores els 365 dies de l’any

Durant els 365 dies de l’any s’han garantit el subministra-
ment i la pressió d’aigua potable mitjançant el correcte con-
trol sobre els dipòsits reguladors i les principals xarxes de 
transport i distribució, i s’han evitat els abocaments d’aigües 
residuals a causa del correcte control dels nivells a les càme-
res de les estacions d’impulsió d’aigües residuals .

S’han controlat i supervisat les dades de totes les instal·laci-
ons d’EMAYA i s’han realitzat més de 180000 intervencions per 
part dels operadors de Telecomandament, sempre actuant en 
funció del que estableixen les instruccions tècniques de treball . 

De la supervisió de les dades del SCADA i de les incidènci-
es comunicades pel personal de les brigades del departa-
ment de Manteniment, s’han registrat a l’ERP les sol·licituds 
d’intervenció perquè els responsables de les diferents secci-
ons planifiquin els manteniments correctius necessaris . Du-
rant l’any 2014 s’han generat un total de 985 avisos, entre els 
quals destaquen els generats en les intervencions d’electri-
cistes (307) i mecànics (497) .

Atenció i gestió telefònica

L’activitat d’atenció i gestió telefònica es classifica principal-
ment en dos grans grups . 

A l’operadora de Son Tugores, durant les 24 hores del dia, es 
reben telefonades principalment del personal de l’empresa 
per comunicar incidències en les instal·lacions, així com inci-
dències relacionades amb la gestió del manteniment o l’ex-
plotació dels recursos disponibles . Des de Telecomandament 
es gestionen les intervencions del personal de guàrdia de 
l’empresa durant l’horari no laboral .

Durant l’horari no cobert pel Contact Center, s’atenen i es 
gestionen les telefonades dels ciutadans al 900 724 000 .

 
Nombre de telefonades rebudes 

Operadora Son Tugores 33 .637

900 724 000 (*) 13 .458

47 .095

(*) En horari no cobert pel Contact Center

Total avisos

Manteniment 985

Xarxes 3 .093

Recollida 489

Neteja 586

Recollida Trastos 1 .214

Abonats 301

Altres 91

6 .759

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

DETECTAR ANALITZAR PRIORITZAR ACTUAR INFORMAR
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R ECOLLIDA

Durant l’any 2014 es van recollir 201 .628,85 tones de residus 
sòlids urbans . S’ha produït un augment de més de 6 .357,40 
tn respecte a 2013 . L’índex de producció de RSU ha estat en 
2014 de 1,31 kg/hab ./dia . 

Evolució tones recollides RSU

Any Tones recollides RSU kg habitant/ dia

2010 235 .848,9 1,53

2011 210 .518 1,42

2012 202 .368,37 1,36

2013 195 .271,45 1,26

2014 201 .628,85 1,31

Recollida selectiva 

Durant l’any 2014 hem continuat fomentant la recollida se-
lectiva, mitjançant diverses campanyes de comunicació . Es 
mostra a continuació la quantitat de tones que s’han recollit 
per a cadascuna de les fraccions .

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

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 .324,31 11 .005,62 4 .708,88

2014 6 .907,65 11 .092,40 4 .748,91

Fracció rebuig 

Durant l’any 2014 es van recollir 176 .632,57 tones de la frac-
ció rebuig, produint-se un augment respecte a l’any anterior 
del 1,96 % .

Fracció vidre

La recollida de la fracció de vidre va experimentar un aug-
ment del 9,22 % durant l’any 2014 respecte a l’any anterior, 
situant-se en 6 .907,65 tones .

Fracció paper/cartó

Durant l’any 2014 es van realitzar campanyes de foment del 
reciclatge de la fracció de paper i cartró, que en els darrers 
anys havia descendit . La recollida d’aquesta fracció, en 2014, 
ha experimentat un lleuger augment respecte l’any 2013, 
d’un 0,79 %; se’n van recollir 11 .092,40 tones .

Fracció envasos

Aquesta fracció, igual que la de paper i cartó, ha experimen-
tat un lleu ascens: d’un 0,85 % respecte l’any 2013 i conti-
nua, per tant, la tendència a l’alça dels darrers anys . Durant 
l’any 2014 es van recollir un total de 4 .748,91 tones de la frac-
ció d’envasos, mentre que en 2013 es van recollir 4 .708,88 tn .

Recollida de roba
 
Durant 2014 el servei de recollida de roba ha estat externalit-
zat i s’han instal·lat 142 contenidors de roba a la via pública, 
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 finalitzar l’any 2014 .

Fracció Contenidors

Rebuig 5 .861

Paper 1 .775

Envasos 1 .355

Vidre 1 .184

Oli 114

Piles 110

Roba 142

Recollida de voluminosos

Recollida de trastos a domicili

Al llarg de l’any 2014 es va experimentar un lleuger descens 
en la recollida de voluminosos a domicilis . En concret, el nom-
bre de sol·licituds d’aquest servei s’ha reduït en un 7,14 % pel 
que fa al 2013; de 45 .084 sol·licituds s’ha passat a 41 .866 .

No obstant, han augmentat lleugerament les tones recolli-
des, passant de 1621,75 tn el 2013 a 1633,38 el 2014, un aug-
ment del 0,75 % .

Recollida de trastos a la via pública

La recollida de trastos a la via pública ha augmentat en un 
33,63 % respecte a l’any 2013 .

Any A domicili A la via pública

2013 1 .621,75 Tn . 2 .086,21 Tn .

2014 1 .633,98 Tn . 2 .787,88 Tn .
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Recollida hotels

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

Dades addicionals

Tn recollida selectiva

2014 % 2013

Paper / cartró 11 .092,40 0,79% 11 .005,62

Vidre 6 .907,65 9,22% 6 .324,31

Envasos 4 .748,91 0,85% 4 .708,88

Nombre de contenidors per fracció

2014 % 2013

Rebuig 5 .861 21,80% 4812

Paper / cartró 1 .775 1,54% 1748

Envasos 1 .355 4,39% 1298

Vidre 1 .184 2,87% 1151

Oli 114 0,88% 113

Piles 116 0% 116

Roba 143 60,67% 89

Capacitat contenidors

2014 % 2013

Envasos 4 .042 .900 3,56% 3 .904 .000

Paper / cartró 4 .974 .600 1,86% 4 .884 .000

Vidre 3 .344 .200 3,17% 3 .241 .600

Rebuig 11 .336 .800 8,66% 10 .433 .300

Oli 67 .800 0% 67 .800

Roba 222 .500 0% 222 .500

Piles 2 .160 0% 2 .160

Poda 146 .300 0% 146 .300

Total 24 .137 .260 5,40% 22 .901 .660

Habitants 421 .711 0% 421 .711

Litres/hab 57,24 5,40% 54,31
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2014 % 2013 % 2012 % 2011

Camió lleuger caixa alta basculant 2 1,8% 2 1,5% 2 1,3% 2

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

Camió lleuger caixa tancada 2 1,8% 3 2,3% 2 1,3% 2

Camió mitjà caixa alta basculant 3 2,6% 3 2,3% 3 2,0% 3

Camió mitjà gàbia 2 1,8% 2 1,5% 2 1,3% 2

Camió mitjà recol·lector posterior 9 7,9% 11 8,3% 11 7,3% 11

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

Camió pesat caixa alta basculant i grua (vidre) 0% 2 1,5% 2 1,3% 2

Camió pesat caixa alta basculant 2 1,8% 3 2,3% 3 2,0% 3

Camió pesat caixa tancada 1 0,9% 1 0,8% 1 0,7% 1

Camió pesat cisterna 1 0,9% 1 0,8% 1 0,7% 1

Camió pesat neteja-contenidors lateral 1 0,9% 1 0,8% 1 0,7% 1

Camió pesat neteja-contenidors posterior 1 0,9% 1 0,8% 1 0,7% 1

Camió pesat porta-cont . t grua bilateral 6 5,3% 6 4,5% 6 4,0% 6

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

Camió pesat porta-contenidors i grua 5 4,4% 5 3,8% 3 2,0% 1

Camió pesat recol·lector lateral 18 15,8% 16 12,1% 16 10,7% 16

Camió pesat recol·lector posterior 23 20,2% 23 17,4% 38 25,3% 37

Camió tractora 1 0,9% 1 0,8% 1 0,7% 1

Furgó caixa tancada 1 0,9% 1 0,8% 1 0,7% 1

Furgoneta caixa tancada 6 5,3% 9 6,8% 10 6,7% 10

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

Tana Pales Son Reus 7 6,1% 9 6,8% 9 6,0% 9

Tot terreny 2 1,8% 3 2,3% 3 2,0% 3

Turismes 9 7,9% 12 9,1% 11 7,3% 11

Altres 0% 3 2,3% 5 3,3% 5

Total 114 132 150 147

2014 2013 2012 2011

Camió lleuger caixa alta basculant 7,97 7,0 6,0 5,0

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

Camió lleuger caixa tancada 9,53 9,7 9,3 8,3

Camió mitjà caixa alta basculant 11,56 10,6 10,0 9,0

Camió mitjà gàbia 9,16 8,2 8,0 7,0

Camió mitjà recol·lector posterior 10,43 10,5 9,8 8,8

Camió pesat caixa alta basculant i grua 11,87 12,7 12,0 11,0

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

Camió pesat caixa alta basculant 19,28 19,8 19,0 18,0

Camió pesat caixa tancada 20,83 19,8 19,0 18,0

Camió pesat cisterna 21,21 20,2 20,0 19,0

Camió pesat neteja-contenidors lateral 10,93 9,9 9,0 8,0

Camió pesat neteja-contenidors posterior 9,92 8,9 8,0 7,0

Camió pesat porta-cont . i grua bilateral 4,34 3,3 2,7 1,7

Camió pesat porta-contenidors 16,34 15,8 15,3 16,4

Camió pesat porta-contenidors i grua 4,30 3,3 4,7 13,0

Camió pesat recol·lector lateral 7,34 7,2 6,7 5,7

Camió pesat recol·lector posterior 7,84 6,8 10,4 9,7

Camió tractora 15,44 14,4 14,0 13,0

Furgó caixa tancada 16,92 15,9 15,0 14,0

Furgoneta caixa tancada 7,16 8,1 8,6 7,6

Furgoneta isoterma 8,4 8,0 7,0

Tana Pales Son Reus 15,42 17,9 17,0 16,0

Tot terreny 23,87 22,8 22,3 21,3

Turismes 13,81 13,2 12,6 11,6

Mitjana antiguitat flota 12,52 12,10

Flota de vehicles

Flota de vehicles per grup Antiguitat mitjana dels vehicles (en anys)
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NE T EJ A

Durant l’any 2014, els indicadors de qualitat analitzats en el 
servei de Neteja han estat bastant positius .

La plantilla mitjana del Departament de Neteja durant l’any 
2014 ha estat de 399 treballadors (inclòs personal prejubilat) .

Els indicadors que s’analitzen a continuació tenen un grau de 
desviació real d’un +3 o -3% i estan calculats sobre 129 ru-
tes d’agranament manual que cobreixen una superfície de 
734 .396 metres lineals, i 22 rutes d’agranament mixt que co-
breixen una superfície de 164 .388 metres lineals . La super-
fície coberta amb els diferents tractaments és de 898 .784 
metres, que corresponen a un 75’71% de la superfície de la 
ciutat de Palma, que són 1 .187 .082 metres .

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 sectors 

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 manu-
al ha augmentat lleugerament respecte a l’any 2013, passant 
d’una mitjana del 92% de finalització a l’any 2013, a una mit-
jana del 93% durant 2014 . Per segon any consecutiu s’experi-
menta un lleuger augment . 

Comparativa percentatge finalització ruta manual per mesos 

2012 2013 2014

Gener 89 % 92 % 92 %

Febrer 91 % 95 % 96 %

Març 94 % 95 % 95 %

Abril 91 % 94 % 92 %

Maig 93 % 96 % 96 %

Juny 93 % 94 % 94 %

Juliol 90 % 93 % 91 %

Agost 91 %  92 % 93 %

Setembre 93 % 93 % 95 %

Octubre 93 % 92 % 95 %

Novembre 87 % 85 % 91 %

Desembre 86 % 86 % 90 %

Mitjana 91 % 92 % 93 %
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Percentatge de finalització d’agranament mixt o de suport

La mitjana de finalització de ruta en el tractament d’agra-
nament mixt durant l’any 2014 va ser d’un 90%, la qual cosa 
significa un augment considerable pel que fa a l’any 2013, el 
percentatge del qual se situava en el 84% .

Comparativa percentatge finalització ruta mixta o de suport per mesos

2012 2013 2014

Gener 69 % 73 % 91 %

Febrer 74 % 92 % 93 %

Març 75 % 89 % 91 %

Abril 87 % 89 % 89 %

Maig 85 % 91 % 93 %

Juny 79 % 85 % 90 %

Juliol 83 % 82 % 86 %

Agost 83 % 84 % 90 %

Setembre 90 % 86 % 91 %

Octubre 87 % 84 % 92 %

Novembre 86 % 83 % 87 %

Desembre 78 % 68 % 85 %

Mitjana 81 % 84 % 90 %
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Mitjana de metres agranats

A causa de l’augment dels percentatges de finalització de ru-
tes, la mitjana de metres agranats també ha experimentat 
un augment respecte a l’any 2013, tal com podem observar 
en les taules adjuntes .

2012
m . lineals
agranats

Finalització
de ruta

Dies de
Producció

Total km
lineals anuals

Manual 779 .445 91% 298  211 .416,54 

Mixt 173 .737 81% 298  43 .513,57 

 253 .306,53

2013
m . lineals
agranats

Finalització
de ruta

Dies de
Producció

Total km
lineals anuals

Manual 734 .175 92% 298  201 .281,42

Mixt 164 .388 87% 298  42 .619,23

 243 .900,65

2014
m . lineals
agranats

Finalització
de ruta

Dies de
Producció

Total km
lineals anuals

Manual 734 .396 93% 298 203 .530,51 

Mixt 164 .388 90% 298 44 .088,86 

247 .619,37

Mitjana metres agranats per tractament

Manual Mixt

44.088

203.530

42.619

201.281

43.513

211.416

Reclamacions

Un dels indicadors que el Departament de Neteja utilitza per 
a valorar el nivell de satisfacció dels ciutadans de Palma 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 ta-
ques o excrements .

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

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

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

2014 109 64 68 95 111 147 199 140 149 149 108 133

Total reclamacions
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Resum de serveis per sector

A la taula adjunta es resumeixen els serveis realitzats segons 
les incidències ocorregudes als sectors: eliminació de pinta-
des, recollida d’enderrocs, reparació de papereres i sanecans, 
recollida de trastos a la via pública, etc ., durant els últims anys .

Evolució incidències

2012 2013 2014

Cartells 1 .824 2 .155 2 .067

Enderrocs 692 630 889

Papereres 6 .110 7 .210 6 .000

Pintades 6 .110 4 .275 4 .478

Sanecans 177 201 233

Trastos 94 .266 91 .289 65 .824

Total incidències 109 .179 105 .760 79 .491

Com podem apreciar, s’ha reduït notablement el nombre d’in-
cidències . L’any 2013 se’n van produir 105 .760, i en el 2014, 
79 .491, la qual cosa suposa una reducció del 33% .

La disminució més important s’ha produït en la retirada de 
trastos de la via pública .

Mobiliari urbà

El Departament de Neteja, durant l’any 2014, ha incremen-
tat les unitats de papereres instal·lades a Palma, passant de 
8 .292 unitats el 2013 a 8 .305 unitats el 2014 .
  

2011 2012 2013 2014

Nre . papereres 6 .841 7 .154 8 .292 8 .305

2012 2013 2014

2012 2013 2014
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Inversió neteja

Durant l’any 2014 s’ha realitzat la següent inversió al Depar-
tament de Neteja:
    
 - 100 Papereres de 120 litres .
 - 4 Baldejadores de 2 m3 .
 - 1 Agranadora d’alta velocitat de 5 m3 .
 - 2 Agranadores de baixa velocitat de 5 m3 .

Conclusions i reptes pendents

En resum, podem destacar que:

 - S’ha produït un increment en el percentatge de finalització de 
ruta, tant en agranament manual com en agranament mixt .

 - El Departament de Neteja segueix la seva tendència a la 
baixa quant a personal .

Els nous reptes que ens plantejam per a l’any 2015 són:

 - Augmentar la freqüència de baldeig a la ciutat .
 - Augmentar la neteja del mobiliari urbà .
 - Potenciar el servei de retirada d’herbes a la via pública .

INSP ECCIÓ MEDI A MBIEN TA L

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

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

L’equip d’Inspecció Mediambiental està format per una plan-
tilla de 15 controladors i un responsable del servei . Els contro-
ladors mediambientals tenen la qualificació i la formació ade-
quada 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 prestació 
dels serveis d’EMAYA a l’Àrea de Medi Ambient .

 - Campanyes informatives d’iniciatives i activitats promo-
gudes per EMAYA en general i que tinguin com a destina-
tari 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, especialment 
als de Pere Garau i Avingudes .

 - Campanyes informatives i preventives en matèria de resi-
dus als responsables de les diferents fires i esdeveni-
ments que es desenvolupen a Palma .

 - Col·laboració amb l’Escola de Formació Municipal impartint 
formació per a aquells ciutadans que han estat sancionats 
per l’incompliment de les ordenances municipals i que s’in-
tegren 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 diferents 
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 ambient de la 
nostra ciutat:

1 . Les molèsties causades pels animals de companyia i es-
pecialment els cans sense fermar, així com la negativa del 
propietari a recollir els excrements de les seves 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 específi-
ques en coordinació amb la Policia Local dins d’uns horaris 
prèviament analitzats i en uns llocs predeterminats on es 
produeixen aquestes infraccions .

Activitat anual

Durant 2014, a més de les feines generals pròpies del depar-
tament, s’han potenciat les següents tasques:

Control dels animals de companyia
Aquest any es van inaugurar dos nous espais d’oci caní i, per 
tant, va ser necessari potenciar la vigilància i el control sobre 
la circulació de mascotes en zones urbanes . Per aquest motiu 
s’ha consolidat la unitat de control sobre animals 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 relaciona-
des amb el control dels animals: excrements, xips, documen-
tació, etc .

Campanya de tecnificació del servei de Recollida
Durant l’any 2014, el departament de Recollida ha continuat 
amb la tecnificació del seu servei, que ha consistit en substi-
tuir els contenidors de càrrega posterior per un sistema més 
eficient de recollida lateral . A excepció dels carrers on es fa 
impossible la substitució dels contenidors de recollida poste-
rior pels de lateral, es pot dir que aquesta tecnificació està 
pràcticament finalitzada . Per aquest motiu, el Servei d’Ins-
pecció Mediambiental ha continuat informant als ciutadans 
sobre les especificacions d’aquests canvis i ha supervisat l’ús 
correcte del nou sistema, amb l’objectiu de minimitzar els in-
convenients per als ciutadans . 

Campanyes especials de districte
L’Ajuntament de Palma ha promogut campanyes específi-
ques a algunes barriades que presentaven problemes espe-
cífics relacionats amb la neteja i el compliment de les orde-
nances municipals . El Servei d’Inspecció Mediambiental s’ha 
encarregat d’informar i controlar a les campanyes que s’han 
dut a terme . Aquest any el Servei d’Inspecció ha col·laborat 
plenament amb la comissió tècnica que l’ajuntament ha cre-
at a la barriada de Son Gotleu on, conjuntament amb la po-

licia local i altres àrees municipals, ha dut a terme una cam-
panya especial d’informació i control sobre el compliment de 
las ordenances municipals . Aquesta campanya, que va durar 
3 setmanes, va continuar amb un altra de sanció, en la que es 
varen aixecar 9 actes per incompliments, malgrat tot l’esforç 
realitzat durant la campanya informativa . 

Altres campanyes: 
Durant 2014 també s’han dui a terme altres campanyes pun-
tuals i de col·laboració amb diferents entitats .

Aquest és el resum de les principals:

 - Fira de Son Gotleu
 - Campanya especial de control d’abocaments a la zona de 

l’Ocimax (a petició del grup parlamentari PSIB-PSOE en 
ple municipal) .

 - Campanyes de col·laboració amb l’àrea delegada de Consum 
a fires temàtiques (Nadal, Agroecològiques, medieval etc .) .

 - Campanya de control d’ordenances municipals a la zona 
del Polígon de Son Fuster, a petició de l’Associació de co-
merciants i empresaris de Son Fuster .

 - Campanyes de control d’abocaments en col·laboració tri-
angular amb Policia-ASIMA-EMAYA . 

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 . El 
Servei d’Inspecció ha creat una unitat que es dedica específi-
cament a perseguir els infractors que aboquen els seus resi-
dus a solars i descampats, especialment a polígons . Com a re-
sultat d’aquesta iniciativa, s’han aixecat 31 actes de sanció a 
particulars i empreses .

A més, el Servei d’Inspecció ha coordinat amb l’Àrea d’Urbanis-
me el tancament d’alguns solars on tradicionalment es feien 
abocaments, limitant la facilitat per cometre aquest infracció . 
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A B ON AT S I  FAC T UR ACIÓ

Durant l’any 2014 s’ha mantingut la tònica de creixement del 
nombre d’abonats dels darrers anys . Així, al final de l’any s’ha 
assolit la xifra de 92 .273 abonats d’alta . 

La política de foment dels comptadors individuals a l’any 
2014 s’ha traduït en la següent evolució del parc de compta-
dors domèstics:

Evolució comptadors domèstics

Any Comunitaris Individuals

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

2014 9 .999 66 .711
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Com es pot comprovar, s’ha aconseguit que les noves contrac-
tacions es realitzin a través del sistema de comptador individu-
al i fins i tot 49 comunitats s’han acollit al finançament ofert 
per EMAYA per reconvertir-se en 643 comptadors individuals . 
La conseqüència de tot plegat ha estat la instal·lació de 1 .295 
nous comptadors individuals domèstics .

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

Aigua facturada (m3)

Exercici Facturació m3 % variació

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 .879 .952 -1,92

2014 27 .732 .289 -0,53
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Distribució de la facturació per tipus d’abonats

Distribució facturació Total m3

Domèstic 16 .890 .310

Hoteler 2 .498 .463

Comercial i industrial 7 .733 .559

Altres municipis 609 .957

Total 27 .732 .289

Pel que fa al volum de feina efectuat, s’han fet 550 .307 factu-
res, la qual cosa suposa un increment del 1,36% . El nombre de 
serveis d’atenció a l’abonat ha estat de 31 .718, dels quals 26 .621 
han estat atesos a les nostres oficines i 5 .097 a través del ser-
vei de Contact Center . I, per últim, les operacions de contracta-
ció dels diversos serveis que presta l’empresa han estat 11 .108, la 
qual cosa suposa un increment del 4,75%, amb el següent detall:

Contractes 2 .998 Canvis de nom 6 .457 Baixes 1 .653

Així mateix, s’ha de destacar que, en la línia d’ajudar al màxim 
els ciutadans en les actuacions d’estalvi d’aigua, s’han dis-
tribuït 265 avisos d’excés de consum . A més, s’han realitzat 
25 .504 inspeccions, de les quals 24 .052 han estat a iniciativa 
d’ EMAYA, mentre que 1 .452 s’han fet a petició dels abonats .

Un total de 663 famílies nombroses s’han acollit a la possibilitat 
d’optar per la tarifa específica per a famílies nombroses i s’han 
aplicat 3 .875 bonificacions a abonats amb baixos ingressos .

Individuals Comunitaris

Altres
municipis

2%

Comercial i
industrial

28%

Hoteler
9%

Domèstic
61%
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COMP R E S

El volum de contractació d’EMAYA materialitzat durant 2014, tal i com recull el quadre inferior, ha 
estat de 39 .058 .864,88 € . Això representa un augment del 26,42% respecte de l’any 2013 . Aquest 
augment s’explica especialment per l’aposta de la Direcció de l’empresa en inversions en infraes-
tructures durant l’any 2014 .

Volum de contractació (€) 2014 2013 Diferència Variació

Obres 5 .719 .905,95 1 .355 .140,89 4 .364 .765,06 322,09%

Subministraments 17 .460 .821,60 14 .835 .244,37 2 .625 .577,23 17,70%

Serveis 15 .878 .137,33 14 .706 .550,57 1 .171 .586,76 7,97%

Total 39 .058 .864,88 30 .896 .935,83 8 .161 .929,05 26,42%

Conseqüentment i tal i com es pot comprovar al gràfic inferior, el pendent de la corba de l’evolu-
ció del volum de contractació, que als darrers anys era descendent, s’ha estabilitzat .

Evolució del volum de contractació (€)

Respecte de la contractació superior a 50 .000€, al 2014 es gestionaren els següents expedients 
de contractació per un valor conjunt formalitzat en 30 .303 .331,56€ .

Exp . de contractació > 50 .000 € 2014 2013 Diferència Variació

Oberts subjectes a regulació harmonitzada 22 21 +1 4,76%

Oberts no subjectes a regulació harmonitzada 43 25 +18 72,00%

Negociats amb publicitat 0 1 -1 -100,00%

Negociats sense publicitat 3 3 0 0,00%

Total en nombre 68 50 +18 36,00%

Total en valor 30 .303 .331,56€ 17 .666 .682,08€ +12 .636 .649,48 € 71,53%
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Respecte de la contractació inferior a 50 .000€, al 2014 es gestionaren els següents procedi-
ments per un valor conjunt formalitzat en 7 .478 .979,40€:

Exp . de contractació < 50 .000 € 2014 2013 Diferència Variació

Procediments negociats amb publicitat 86 53 +33 62,26%

Procediments negociats sense publicitat 256 265 -9 -3,40%

SubTotal en nombre 342 318 +24 7,55%

SubTotal en valor 4 .217 .864,34€ 3 .814 .731,34€ +403 .133,00 € 10,57%

Compres directes 7 .676 7 .672 +4 0,05%

SubTotal en valor 3 .261 .115,06€ 3 .298 .789,20€ -37 .674,14 € -1,14%

Total en nombre 8 .018 7 .990 +28 0,35%

Total en valor 7 .478 .979,40€ 7 .113 .520,54€ +365 .458,86 € 5,14%

Aquesta activitat contractual es concretà al 2014 en els següents documents del procediment 
de compra

Documents del procediment de compra 2014 2013 Diferència Variació

Acords marc 157 116 +41 35,34%

Encàrrecs vinculats a acord marc 3 .817 3 .027 790 26,10%

Encàrrecs no vinculats a acord marc 7 .946 8 .035 -89 -1,11%

Albarans o similars 20 .802 25 .205 -4 .403 -17,47%

Factures de proveïdors comptabilitzades 12 .324 12 .504 -180 -1,44%

Respecte dels proveïdors homologats d’acord al sistema de qualitat establert:

Proveïdors homologats 2014 2013 Diferència Variació

Altes 132 153 -21 -13,73%

Baixes 9 21 -12 -57,14%

Nombre proveïdors homologats a 31 .12 .2014 1 .686 1 .563 +123 +7,87%

Respecte del sistema de codificació estructurat en què s’agrupen les necessitats de l’empresa: 

Concepte 2014 2013 Diferència Variació

Línees de producte 316 311 +5 1,61%

Nombre de materials gestionats 37 .893 30 .498 +7 .395 24,25%

Mitjana
Contractació
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A partir de dia 1 de gener de 2008, EMAYA s’adaptà al Pla Ge-
neral de Comptabilitat segons allò establert al Reial Decret 
1514/2007 de 16 de novembre . 

Els documents que compon en 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 evident-
ment formulats per aquest servei . 

La filosofia del sistema comptable es basa en la descentra-
lització i, per tant, els departaments origen d’assentaments 
assumeixen la seva comptabilització . Per altre banda, prèvia 
realització dels pressuposts anuals, a través dels centres de 
cost i del control de gestió s’obté una major i més precisa in-
formació econòmica financera, la qual cosa permet fer un se-
guiment pressupostari immediat i permanent .

El total d’anotacions comptables practicades durant l’exerci-
ci ha estat de 154 .310, xifra que representa un decrement del 
2,23 % sobre l’any anterior .

Entre d’altres operacions, destaca la gestió de:

Nombre Import (€) Actius

Préstecs 37  27 .451 .225,31 -

Subvencions 105 27 .525 .449,78 262

Liquidacions O . Treball 96 .457 - - 

Recuperacions morosos - 92 .305,59 -

Recuperacions fallits - 444,62 -

T R E SOR ER I A

El total recaptat pel Servei de Tresoreria durant 2014 va ser de 
120 .442 .461,80 €, dels quals: 36 .116 .852,39 € per cobrament 
mitjançant gestió directa, 79 .407 .746,78 € per domiciliació 
bancària, 4 .342 .238,10 € per finestreta d’entitats financeres 
col·laboradores i 575 .624,53 € per Internet o TPV .

Es van tramitar 11 .622 expedients d’ordre de suspensió de 
subministrament i es van enviar també 51 .588 cartes recla-
mant deutes per valor de 14 .632 .651,39 € .

Per una altra banda, es van cobrar 46 .888 rebuts per fines-
treta d’EMAYA, es van processar 1 .438 fitxers de cobraments 
de rebuts bancaris i 1 .473 fitxers de devolucions de rebuts do-
miciliats .

A més, s’han tramitat 2 .149 avisos generats pel Contact Cen-
ter i Abonats .

Finalment, durant 2014, s’han assolit els següents objectius:

1 . Desenvolupar a QlickView el quadre de comandaments de 
facturació de proveïdors .

2 . Intervenir a l’ERP SAP en 11 ocasions amb la finalitat de mi-
llorar\ajustar el sistema informàtic conforme als requeri-
ments establerts al llarg de l’any .

3 . Realitzar 21 accions formatives internes encaminades a la 
millora de la gestió de compres, amb la participació d’un 
total de 102 treballadors .
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SISTEMA DE GESTIÓ DE L A QUALITAT

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

 - Abastament d’aigua per al consum públic (captació, trac-
tament, aprofitament, potabilització, dessalinització, 
distribució, subministrament), contractació, facturació i 
atenció a l’abonat .

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

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

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 .

El sistema està constituït per 48 procediments documentats 
i més de 400 instruccions tècniques de treball .

Com cada any, s’han establert els objectius i els indicadors 
amb la finalitat de comprovar l’eficàcia dels processos i pren-
dre, en cas de desviació, les mesures correctives correspo-
nents . Es disposa de KPI’s a tots els processos, i d’un quadre 
de comandament a nivell de Direcció per a facilitar la presa 
de decisions .

La Direcció és conscient dels canvis que implicarà en el siste-
ma de gestió de qualitat l’entrada en vigor de la nova versió 
de la norma i ja s’està fent feina per a la seva correcta adap-
tació .
L’any 2014 AENOR ha realitzat l’auditoria de seguiment de la 
certificació, i s’ha comprovat l’eficàcia del sistema de gestió .
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GESTIÓ RRHH I FORMACIÓ
PGQ-022

TIC
PGQ-042

GESTIÓ ECONÒMICA I 
FINANCERA

ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT

Control documentació
PGQ-001

Auditories internes
PGQ-020

Control qualitat laboratori
PGQ-048

GESTIÓ SATISFACCIÓ CLIENTS
PGQ-034

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA
PGQ-002

ANÀLISI DE DADES INTERNES
PGQ-018 / PGQ-019

MAPA DE PROCESSOS D’AIGÜES

CLIENT

MANTENIMENT PLANTES

Depuradores
PGQ-032

ETAP’s
PGQ-021

Instal·lacions
PGQ-041

MANTENIMENT XARXES

Pluvials i clavegueram
PGQ-006

Aigua potable
PGQ-007

CONTRACTACIÓ

Contractació
PGQ-003

Dotació de servei
PGQ-006

FACTURACIÓ

Facturació
PGQ-012

Gestió cobrament
PGQ-047

ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Gestió sol·licituds, queixes i suggeriments
PGQ-043

DEPURACIÓ

Explotació EDAR’s
PGQ-031 / PGQ-037

CAPTACIÓ, TRACTAMENT I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE

Explotació d’Aigua Potable
PGQ-046

COMPRES

Homologació proveïdors
PGQ-005

Gestió de compres
PGQ-004

CLIENT
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Control equips 
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MAPA DE PROCESSOS DE MEDI AMBIENT

CLIENT
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CLIENT
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Control documentació
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Auditories internes
PGQ-020

C. qualitat recollida i neteja
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GESTIÓ DEL MANTENIMENT

Mant. vehicles
PGQ-027
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PGQ-028

Planificació del servei
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Planificació del servei
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Gestió de compres
PGQ-004
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Política de qualitat

L’any 2014 es va revisar i actualitzar la Política de Qualitat de 
l’empresa:

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S . A ., 
a partir del compliment dels requisits legals i reglamentaris 
aplicables en totes les activitats de l’empresa, desitja aten-
dre les exigències dels nostres clients, i millorar contínua-
ment els serveis públics que es presten a la ciutadania, assu-
mint els següents compromisos:

 - Respectar i promoure els principis del Pacte Mundial de 
Nacions Unides (Global Compact), tant en l’estratègia i les 
operacions de la nostra empresa com en les relacions amb 
els diferents grups d’interès .

 - Informar els nostres clients dels seus drets i dels nostres 
compromisos de qualitat a la Carta de Serveis .

 - Integrar els nostres proveïdors en el compromís de millora 
contínua i assumir els principis de transparència empresarial .

 - Contribuir amb les nostres actuacions a conscienciar la 
ciutadania en el respecte al medi ambient, en la gestió 
adequada dels residus i en la conservació dels recursos 
naturals .

 - Gestionar els serveis que es presten als ciutadans garan-
tint-ne la màxima qualitat i eficiència, dins d’un marc de 
sostenibilitat .

 - Respectar i fer respectar els valors i principis que integren 
el Codi Ètic i de Conducta .
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Balanç al 31 de desembre de 2014

ACTIU 2014 2013

A) ACTIU NO CORRENT 85 .573 .447,64 82 .891 .820,71

I . Immobilitzat intangible Nota .6 43 .934,47 134 .084,46

1 . Aplicacions informàtiques 43 .934,47 134 .084,46

II . Immobilitzat material Nota .5 74 .604 .209,44 76 .330 .671,89

1 . Terrenys i construccions 8 .709 .499,23 8 .329 .467,88

2 . Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 62 .216 .805,17 67 .111 .825,97

3 . Immobilitzat en curs 3 .677 .905,04 889 .378,04

III . Inversions empreses grup i asociades Nota .15 6 .126 .790,01 0,00

1 . Crèdits empreses grup llarg termini 6 .126 .790,01 0,00

IV . Inversions financeres a llarg termini Nota .7 .1 4 .798 .513,72 6 .427 .064,36

1 . Crèdits Administracions Públiques 4 .772 .251,12 6 .400 .801,76

2 . Altres actius financers 26 .262,60 26 .262,60

B) ACTIU CORRENT 43 .245 .482,58 59 .946 .085,00

I . Existències Nota .8 3 .662 .594,15 3 .095 .800,99

1 . Altres aprovisionaments 3 .662 .594,15 3 .095 .800,99

II . Deutors comercials i altres comptes a cobrar Nota .7 .1 30 .826 .235,03 39 .923 .740,05

1 . Clients per vendes i prestacions de serveis 11 .055 .430,55 13 .281 .048,08

2 . Clients empreses del grup Nota .15 13 .469 .246,87 15 .224 .587,60

3 . Deutors diversos 700,00 2 .113,20

4 . Personal 126 .378,38 128 .998,34

5 . Altres crèdits amb Administracions Públiques 6 .174 .479,23 11 .286 .992,83

III . Inversions financeres a curt termini 6 .061 .409,19 6 .027 .400,85

1 . Valors representatius deute 16 .850,79 27 .400,85

2 . Altres actius financers 6 .044 .558,40 6 .000 .000,00

IV . Efectiu i altres actius líquids equivalents 2 .695 .244,21 10 .899 .143,11

1 . Tresoreria 2 .695 .244,21 2 .399 .156,45

2 . Altres actius líquids equivalents 0,00 8 .499 .986,66

TOTAL ACTIU (A+B) 128 .818 .930,22 142 .837 .905,71

PATRIMONI NET I PASSIU 2014 2013

A) PATRIMONI NET 74 .049 .930,72 72 .690 .063,61

A-1) Fons propis Nota .7 .3 46 .639 .480,94 44 .185 .217,16

I . Capital 4 .851 .506,13 4 .851 .506,13

II . Reserves 39 .333 .711,03 33 .365 .063,80

1 . Reserva legal 970 .301,25 970 .301,25

2 . Altres reserves 38 .363 .409,78 32 .394 .762,55

III . Resultats d’exercicis anteriors 0,00 -3 .925 .415,77

1 . Romanent 0,00 0,00

2 . Resultats negatius d’exercicis anteriors 0,00 -3 .925 .415,77

IV . Resultat de l’exercici 2 .454 .263,78 9 .894 .063,00

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota .14 27 .410 .449,78 28 .504 .846,45

B) PASSIU NO CORRENT 22 .788 .644,11 30 .838 .529,94

I . Provisions a llarg termini Nota .11 3 .707 .623,34 4 .199 .069,24

1 . Altres provisions 3 .707 .623,34 4 .199 .069,24

II . Deutes a llarg termini 19 .081 .020,77 26 .639 .460,70

1 . Deutes amb entitats de crèdit Nota .7 .2 18 .968 .489,14 25 .533 .099,24

2 . Creditors per arrendament financer 0,00 0,00

3 . Derivats Nota .7 .2 0,00 1 .734,38

4 . Altres passius financers 112 .531,63 1 .104 .627,08

C) PASSIU CORRENT 31 .980 .355,39 39 .309 .312,16

I . Deutes a curt termini 9 .197 .422,26 11 .641 .345,79

1 . Deutes amb entitats de crèdit Nota .7 .2 8 .506 .356,41 10 .504 .833,98

2 . Creditors per arrendament financer Nota .7 .2 0,00 198 .776,39

3 . Altres passius financers 691 .065,85 937 .735,42

II . Creditors comercials i altres comptes a pagar 22 .782 .933,13 27 .667 .966,37

1 . Proveïdors 2 .514 .283,97 2 .821 .159,67

2 . Creditors diversos 8 .444 .345,21 9 .822 .159,21

3 . Personal (remuneracions pendents de pagament) 4 .410 .861,71 2 .826 .702,43

4 . Altres deutes administracions públiques 7 .413 .442,24 12 .197 .945,06

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 128 .818 .930,22 142 .837 .905,71
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Compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2014

2014 2013

A) OPERACIONS CONTINUADES

1 . Import net xifra de negocis Nota .17 78 .374 .926,24 81 .592 .450,03

a) Vendes 37 .197 .338,22 37 .440 .479,83

b) Prestació de serveis 41 .177 .588,02 44 .151 .970,20

2 . Treballs realitzats per l’empresa pel seu actiu Nota .5 91 .293,50 15 .960,64

3 . Aprovisionaments -19 .325 .018,06 -16 .733 .180,01

a) Consum d’aigua Nota .10 -3 .591 .610,80 -3 .147 .638,69

b) Consum d’altres matèries consumibles Nota .10 -11 .435 .441,39 -11 .718 .854,16

c) Treballs realitzats per altres empreses -4 .297 .965,87 -1 .866 .687,16

4 . Altres ingressos d’explotació Nota .10 22 .534 .035,64 25 .164 .966,59

5 . Despeses de personal Nota .16 -63 .723 .419,93 -63 .236 .506,90

a) Sous, salaris i assimilats -49 .039 .242,60 -48 .326 .280,32

b) Càrregues socials Nota .10 -14 .684 .177,33 -14 .910 .226,58

6 . Altres despeses d’explotació -10 .531 .438,08 -11 .467 .907,88

a) Serveis exteriors -7 .574 .975,95 -7 .169 .145,29

b) Tributs -1 .510 .189,84 -1 .770 .449,92

c) Variació provisions operacions comercials -859 .638,01 -2 .395 .607,22

d) Altres despeses de gestió -586 .634,28 -132 .705,45

 7 . Amortització de l’immobilitzat Notes .5-6 -9 .776 .568,74 -12 .950 .498,05

 8 . Imputació de subvencions d’immobilitzat Notes .5-14 5 .075 .824,72 4 .137 .376,34

 9 . Excés de provisions 220 .674,28 45 .197,20

 10 . Deteriorament i resultat per alineacions immob . -401 .586,96 2 .584 .481,97

a) Deteriorament Nota .5 -396 .000,00 2 .602 .434,36

b) Resultat per alieacions immobilitzat -5 .586,96 -17 .952,39

 11 . Altres resultats 868 .240,27 1 .417 .446,57

2014 2013

A-1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 3 .406 .962,88 10 .569 .786,50

12 . Ingressos financers 137 .540,82 274 .616,80

a) Instruments financers de tercers 137 .540,82 274 .616,80

13 . Despeses financeres -1 .086 .693,31 -932 .379,77

a) Per deutes amb tercers -1 .086 .693,31 -932 .379,77

14 . Variació valor raonable instruments financers Nota .7 .2 1 .734,38 8 .892,38

A-2) RESULTAT FINANCER -947 .418,11 -648 .870,59

A-3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS 2 .459 .544,77 9 .920 .915,91

15 . Impost sobre beneficis Nota .9 -5 .280,99 -26 .852,91

A-4) RESULTAT D’OPERACIONS CONTINUADES 2 .454 .263,78 9 .894 .063,00

A-5) RESULTAT DE L’EXERCICI 2 .454 .263,78 9 .894 .063,00
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Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2014 .

A) Estat d’ingressos i despeses reconeguts corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2014

2014 2013

A) Resultat del compte de pèrdues i guanys 2 .454 .263,78 9 .894 .063,00

B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net

I . Per valoració d'actius i passius

II . Subvencions, donacions i llegats Nota 14 3 .981 .428,05 917 .679,80

III . Efecte impositiu

B) Total ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 3 .981 .428,05 917 .679,80

(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 -5 .075 .824,72 -4 .137 .376,34

VI . Efecte impositiu

C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (IV+V+VI) -5 .075 .824,72 -4 .137 .376,34

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C) 1 .359 .867,11 6 .674 .366,46

B) Estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2014

Capital escriturat Reserves Resultat exerc . anteriors Resultat de l'exercici Subvencions, donacions Total

A . 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 2011 i anteriors

B . 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 -3 .219 .696,54 6 .674 .366,46

II . Operacions amb socis

III . Altres variacions de patrimoni net 571 .985,48 -571 .985,48 0,00

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

I . Ajusts per canvis de criteri 2012 i anteriors

II . Ajusts per errors 2012 i anteriors

D . SALDO AJUSTAT INICI DE L'ANY 2014 4 .851 .506,13 33 .365 .063,80 -3 .925 .415,77 9 .894 .063,00 28 .504 .846,45 72 .690 .063,61

I . Total ingressos i despeses reconeguts 2 .454 .263,78 -1 .094 .396,67 1 .359 .867,11

II . Operacions amb socis

III . Altres variacions de patrimoni net 5 .968 .647,23 3 .925 .415,77 -9 .894 .063,00 0,00

C . SALDO FINAL DE L'ANY 2014 4 .851 .506,13 39 .333 .711,03 0,00 2 .454 .263,78 27 .410 .449,78 74 .049 .930,72
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C) Estat de fluxes d’efectiu corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2014

 2014 2013

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

1 . Resultat d'exercici abans d'imposts 2 .459 .544,77 9 .920 .915,91

2 . Ajusts al resultat 5 .442 .468,06 6 .870 .442,07

a) Amortització de l'immobilitzat (+) 9 .776 .568,74 12 .950 .498,05

b) Correccions per deteriorament (+/-) 396 .000,00 -2 .602 .434,36

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

d) Imputació de subvencions (-) -5 .075 .824,72 -4 .137 .376,34

e) Resultats per baixes i alienacions de l'immoblitzat (+/-) 5 .586,96 17 .952,39

f) Ingressos financers (-) -137 .540,82 -274 .616,80

g) Despeses financeres (+) 1 .086 .693,31 932 .379,77

h) Altres ingressos i despeses (-/+) -609 .015,41 -15 .960,64

3 . Canvis en el capital corrent -923 .243,04 -938 .494,08

a) Existències (+/-) -566 .793,16 -495 .233,78

b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) 9 .092 .224,03 16 .091 .809,22

c) Altres actius corrents (+/-) -44 .558,40 0,00

d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) -4 .885 .033,24 -21 .467 .509,03

e) Altres passius corrents (+/-) -47 .118,91 -68 .396,99

f) Altres actius i passius no corrents (+/-) -4 .471 .963,36 5 .000 .836,50

4 . Altres fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació -954 .629,16 -704 .042,87

a) Pagament d'interessos (-) -1 .100 .985,66 -927 .678,44

b) Cobrament d'interessos (+) 146 .356,50 223 .635,57

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) 6 .024 .140,63 15 .148 .821,03

 2014 2013

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

6 . Pagaments per inversions (-) -8 .532 .347,75 -9 .221 .366,56

a) Immobilitzat intangible -4 .028,71 -10 .472,90

b) Immobilitzat material -8 .528 .319,04 -3 .210 .893,66

c) Altres actius financers 0,00 -6 .000 .000,00

d) Altres actius 0,00 0,00

7 . Cobraments per desinversions (+) 0,00 7 .484,00

a) Immobilitzat intangible 0,00 0,00

b) Immobilitzat material 0,00 0,00

c) Altres actius financers 0,00 7 .484,00

d) Altres actius 0,00 0,00

8 . Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6) -8 .532 .347,75 -9 .213 .882,56

C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

9 . Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 2 .989 .332,60 917 .679,80

a) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 2 .989 .332,60 917 .679,80

10 . Cobraments i pagaments per instruments de passiu financ . -8 .685 .024,38 3 .096 .176,53

a) Emissió

1 . Deutes amb entitats de crèdit (+) 2 .000 .000,00 11 .416 .169,00

2 . Altres deutes (+) 62 .547,33 1 .328,32

b) Devolució i amortització de

1 . Deutes amb entitats de crèdit (-) -10 .747 .571,71 -8 .291 .661,90

2 . Altres deutes (-) 0,00 -29 .658,89

11 . Pagaments per dividends (-)

12 . Fluxes d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11) -5 .695 .691,78 4 .013 .856,33

D) AUGMENT/DISMINUCIÓ NET DE L'EFECTIU (5+8+12) -8 .203 .898,90 9 .948 .794,80

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 10 .899 .143,11 950 .348,31

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 2 .695 .244,21 10 .899 .143,11
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1 . ACTIVITAT DE L’EMPRESA

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram SA està 
domiciliada al carrer Joan Maragall n .3 de Palma de Mallorca 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’ai-
gua potable consumida dins del terme municipal de Pal-
ma, en règim de monopoli . També, i en virtut de conve-
nis signats entre l’Ajuntament de Palma i els consistoris 
respectius, se subministra aigua en gros als municipis 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 despe-
ses ocasionades a través de la corresponent partida pres-
supostària .

2 . Recollida i depuració, mitjançant dues estacions depura-
dores, de les aigües residuals generades al terme muni-
cipal de Palma, i part de les dels termes de Marratxí, Bu-
nyola i Esporles .

3 . Recollida i eliminació, en règim de monopoli, dels residus 
sòlids urbans generats al terme municipal de Palma i al 
terme municipal de Llucmajor . Des de l’11 de maig de 2014 
ja no es presta el servei al municipi de Llucmajor com a 
conseqüència de la no renovació del conveni signat entre 
els respectius Ajuntaments de Palma i 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 em-
presa realitza, per encàrrec del negociat corresponent, 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 mercan-
til vigent .

2 .1 Imatge fidel

Els comptes que ara es presenten s’han confeccionat a par-
tir dels registres comptables de l’empresa, el quals s’han rea-
litzat seguint els principis comptables recollits a la legislació 
actual, procurant sempre i en tot cas que presentin la imat-
ge fidel del seu patrimoni, situació financera i resultats, així 
com de la veracitat dels fluxos incorporats a l’estat de flu-
xos 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’estat 
de fluxos d’efectiu no ha sofert cap modificació respecte 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 Ad-
ministradors han hagut d’utilitzar judicis, estimacions i as-
sumpcions que afecten a l’aplicació de les polítiques comp-
tables i als saldos d’actius, passius, ingressos i despeses 
i al desglossament d’actius i passius contingents a la data 
d’emissió dels presents comptes anuals .

Les estimacions i les assumpcions relacionades estan basa-
des en l’experiència històrica i en altres factors diversos que 
són entesos com a raonables d’acord amb les circumstànci-
es, els resultats de les quals constitueixen la base per esta-
blir els judicis sobre el valor comptable dels actius i passius 
que no són fàcilment disponibles mitjançant altres fonts . Les 

estimacions i assumpcions respectives són revisades de for-
ma continuada; els efectes de les revisions de les estimaci-
ons comptables són reconeguts en el període en el que es re-
alitzen, 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 as-
sumpcions podria conduir a resultats que podrien requerir un 
ajustament dels valors comptables dels actius i passius afec-
tats en el futur .

Al marge del procés general d’estimacions sistemàtiques i 
de la seva revisió periòdica, els administradors duran a ter-
me determinats judicis de valor sobre temes amb especial in-
cidència sobre els comptes anuals .

Els judicis principals relatius a fets futurs i altres fonts d’es-
timació incertes a la data de formulació dels comptes anuals 
que tinguin un risc significatiu de causar correccions signifi-
catives en actius i passius són els següents:

2 .3 .1 Fiscalitat

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es po-
den considerar definitivament liquidats fins que les declara-
cions presentades hagin estat inspeccionades per les autori-
tats fiscals, o hagi transcorregut el termini de prescripció de 
quatre anys . 

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 se 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 regis-
tre i valoració d’aquesta memòria . La Societat ha realitzat 
judicis i estimacions en relació a la probabilitat d’ocurrència 
d’aquests riscs, així com la quantia dels mateixos, i ha regis-
trat una provisió quan el risc ha estat considerat com a proba-
ble, estimant el cost que li originaria aquesta 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 actuals 
implica el càlcul de fluxos d’efectiu futurs i l’assumpció d’hi-
pòtesis relatives als valors futurs dels fluxos així com les ta-
xes de descompte aplicables als mateixos . Les estimacions 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 2014 és la 
que s’explicita a continuació:

Base de repartiment 2014 Import €

Saldo del compte de Pèrdues i Guanys (guany) 2 .454 .263,78

Aplicació 2014 Import €

Reserves voluntàries 2 .454 .263,78

La distribució dels guanys de l’exercici 2013 aprovada per la 
Junta General el 26 de juny de 2014 és la que s’explicita a con-
tinuació:

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

9 .894 .063,00

Limitacions per a la distribució de dividends

Les societats estan obligades a destinar el 10% dels bene-
ficis de cada exercici, a la constitució de la reserva legal fins 
que aquesta abasti al manco el 20% del capital social . Aques-
ta reserva no és atribuïble als accionistes, i tan sols podrà ser 
utilitzada per cobrir, en el cas de no tenir altres reserves dis-
ponibles, el saldo deutor del compte 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’amortització 
acumulada i per les possibles pèrdues per deteriorament 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 fiable .

S’inclouen en el preu d’adquisició o cost de producció les des-
peses financeres de finançament específic o genèric meri-
tades abans de la posada en condicions de funcionament 
d’aquells actius que necessiten més d’un any per estar 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 recuperabilitat s’ana-
litza quan es produeixen esdeveniments o canvis que indi-
quen que el valor net comptable pugui no ser recuperable . 
Els mètodes i períodes d’amortització aplicats són revisats 
al tancament de l’exercici, i si procedeix, ajustats de forma 
prospectiva . Per altra banda dir que no hi ha actius intangi-
bles de vida útil estimada indefinida .

4 .1 .1 Aplicacions informàtiques

Es troben valorades pel seu cost d’adquisició i s’amortitzen 
linealment al llarg de la seva vida útil, que s’estima en termes 
generals en quatre anys .

MEMÒR I A DEL S COMP T E S 20 1 4



EMAYA  Memòr ia  2 0 1 4 79

4 .2 Immobilitzat material

L’immobilitzat material es troba valorat al preu d’adquisició o 
al cost de producció, en aquells casos en què la mateixa em-
presa realitza les obres, i minorat per l’amortització acumula-
da i per les possibles pèrdues per depreciació del valor .

S’inclouen en el preu d’adquisició o cost de producció les des-
peses financeres de finançament específic o genèric meri-
tades abans de la posada en condicions de funcionament 
d’aquells actius que necessitin més d’un any per estar en con-
dicions d’ús .

Per qualsevol tipus d’immobilitzat, les reparacions que no re-
presenten una ampliació de la vida útil i les despeses de man-
teniment són carregades al compte de pèrdues i guanys a 
l’exercici en què es produeixen . Els costs d’ampliació o millora 
que donen lloc a un augment de la capacitat 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 moment 
en què estan disponibles per a la seva posada en funciona-
ment . L’amortització dels elements de l’immobilitzat materi-
al es realitza sobre els valors de cost seguint el mètode 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’amortit-
zació dels actius materials, i si procedeix, s’ajusten de for-
ma prospectiva .

El valor comptable dels actius no corrents no financers de la 
Societat es revisa a la data del balanç a fi de determinar si hi 
ha indicis de l’existència de deteriorament . En cas d’existèn-
cia d’aquests indicis i, en qualsevol cas, per a qualsevol intan-
gible amb vida útil il·limitada, si n’hi hagués, 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 excedeix l’im-
port recuperable corresponent . Les pèrdues per deteriora-
ment es comptabilitzen dins del compte de pèrdues i guanys, 
i es reverteixen, excepte en el cas de procedir d’un fons de co-
merç, si hi ha hagut canvis en les estimacions utilitzades per 
a determinar l’import recuperable . La reversió d’una pèrdua 
per deteriorament es comptabilitza en el compte de pèrdues 
i guanys, amb el límit que el valor comptable de l’actiu des-
prés de la reversió no pugui excedir l’import, net d’amortitza-
cions, que figuraria a llibres si no s’hagués reconegut prèvia-
ment l’esmentada pèrdua per deteriorament .

El cost de les obres per al propi immobilitzat es determina en 
funció del preu de les hores/treballador i del material utilitzat 
en la realització de l’actiu .

Arrendament financer

Els contractes d’arrendament en els quals, en base a l’anàli-
si de la naturalesa de l’acord i de les condicions del mateix, es 
dedueixi que s’han transferit a la Societat substancialment 
tots els riscs i beneficis inherents a la propietat de l’actiu ob-
jecte del contracte es qualifiquen com arrendament financer, 
i per tant, la propietat adquirida mitjançant aquests arrenda-
ments es comptabilitza per la seva naturalesa a l’immobilit-

zat material per un import equivalent al menor del seu valor 
raonable i el valor present dels pagaments mínims establerts 
al començament del contracte de lloguer, menys la depreci-
ació acumulada i qualsevol pèrdua per deteriorament experi-
mentada .

4 .3 Instruments financers

4 .3 .1 Actius financers

A) Classificació i valoració

Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es clas-
sifiquen:

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’em-
presa . A més s’inclouen en aquesta categoria els crèdits per 
operacions no comercials definits com aquells actius finan-
cers que, no essent instruments de patrimoni ni derivats, no 
tenen origen comercial, sempre que els seus cobraments si-
guin de quantia determinada o determinable i que no es ne-
gociïn a un mercat actiu .

La valoració inicial dels actius financers inclosos en aquesta 
categoria es realitza pel seu valor raonable . El valor raonable 
és, excepte evidència del contrari, el preu de la transacció, que 
equival al valor raonable de la contraprestació entregada més 
els costs de transacció que li siguin directament atribuïbles .

Després del reconeixement inicial, els actius financers inclosos 
en aquesta categoria es valoren pel seu cost amortitzat . Els 
interessos reportats es comptabilitzen en el compte de pèr-
dues i guanys, aplicant el mètode del tipus d’interès efectiu .

No obstant, els crèdits per operacions comercials amb venci-
ment no superior a un any i que no tenguin un tipus d’interès 
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contractual, així com les bestretes i crèdits al personal, els di-
vidends a cobrar i els desemborsaments exigits sobre instru-
ments de patrimoni, i que el seu import s’espera rebre en el 
curt termini, es valoren pel seu valor nominal, tant en la valo-
ració inicial com en la valoració posterior, quan l’efecte de no 
actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu .

Els préstecs i comptes a cobrar amb venciment inferior a 12 
mesos comptats a partir de la data de balanç, es classifiquen 
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 fi-
nancers o grup d’actius financers estan deteriorats .

S’efectuen les correccions valoratives necessàries, sempre 
que existeixi evidència objectiva que el valor d’un actiu finan-
cer o, grup d’actius financers, comptabilitzats al cost amor-
titzat, s’ha deteriorat com a resultat d’un o més esdeveni-
ments que hagin ocorregut després del seu reconeixement 
inicial i que ocasionin una reducció o retard en els fluxos 
d’efectiu estimats futurs .

La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius finan-
cers és la diferència entre el seu valor en llibres i el valor actu-
al 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 re-
coneixen com a una despesa o un ingrés, respectivament, en 
el compte de pèrdues i guanys . La reversió del deteriorament 
té com a límit el valor a llibres del crèdit que estaria recone-
gut en la data de reversió si no s’hagués registrat el deterio-
rament 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 sobre 
els fluxos d’efectiu de l’actiu financer, essent necessari que 
es transfereixin de manera substancial els riscs i beneficis in-
herents a la seva propietat, en circumstàncies que s’avalu-
ïn comparant l’exposició de la Societat, abans i després de la 
cessió, a la variació en els imports i en el calendari 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 atribuï-
bles, considerant qualsevol nou actiu obtingut menys qualse-
vol passiu assumit, i el valor a llibres de l’actiu financer, més 
qualsevol import acumulat que s’ha reconegut 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 finan-
cers d’acord amb la següent categoria:

Dèbits i partides a pagar

Són aquells passius financers que s’originen per la compra de 
béns i serveis per operacions de tràfic de l’empresa, a més 
s’inclouen en aquesta categoria els dèbits per operacions no 
comercials que són referits com aquells passius financers que, 
no essent instruments derivats, no tenen origen comercial .

Els passius financers es valoren inicialment pel seu valor ra-
onable, que excepte evidència del contrari, és el preu de la 
transacció, que equival al valor raonable de la contraprestació 
rebuda . Els costs de transacció que siguin directament atri-

buïbles formen part de la valoració inicial pels passius finan-
cers inclosos en la partida de dèbits i partides a pagar, per a la 
resta de passius financers aquests costs s’imputen al comp-
te de pèrdues i guanys . Els passius amb venciment inferior a 
12 mesos comptats a partir de la data de balanç de situació 
es classifiquen com a corrents, mentre que aquells amb ven-
ciment 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’in-
terès contractual, que el seu import s’espera pagar a curt ter-
mini, es valoren pel seu valor nominal, tant en la valoració 
inicial com en la valoració posterior, quan l’efecte de no actu-
alitzar 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 contraprestació 
pagada, inclosos els costs de transacció atribuïbles, 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 ex-
cepte evidència en contra, és el preu de transacció . Els cos-
ts de transacció que els siguin atribuïbles es reconeixen en el 
compte de pèrdues i guanys .

Després del seu reconeixement inicial, els passius financers 
mantinguts per negociar es valoren al seu valor raonable, 
sense deduir els costs de transacció en què es pogués incór-
rer en la seva alienació . Els canvis que es produeixen en el va-
lor raonable s’imputen en el compte de pèrdues i guanys .
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4 .4 Cobertures comptables 

La Societat ha realitzat operacions de fluxos d’efectiu sobre 
lísings rebuts a tipus d’interès variable i que cobreixen l’expo-
sició al risc de la variació en els fluxos d’efectiu atribuïbles a 
canvis en els tipus d’interès dels lísings rebuts .

La part del guany o la pèrdua de l’instrument de cobertura, 
que s’ha determinat com a cobertura eficaç, es reconeix tran-
sitòriament en el patrimoni net, imputant-se al compte de 
pèrdues i guanys en l’exercici o exercicis en que l’operació co-
berta 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 aquelles 
que eliminen eficaçment algun risc inherent a l’element o po-
sició coberta durant tot el termini previst de cobertura, el que 
implica que des de la seva contractació s’espera que aques-
ta actuï amb un alt grau d’eficàcia (eficàcia prospectiva) i que 
hi hagi una evidència suficient que la cobertura ha estat efi-
caç durant la vida de l’element o posició coberta (eficàcia re-
trospectiva) .

Perquè les operacions siguin designades de cobertura s’han 
de documentar de forma adequada, incloent la forma 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 variacions 
del valor dels fluxos de l’element cobert i la seva cobertura es 
mantenen dins d’un rang de variació del 80% al 125% al llarg 
de la vida de les operacions, complint així les previsions esta-
blertes en el moment de la contractació, de manera que les 
operacions són considerades com a derivats de negociació .

Les operacions de fluxos d’efectiu contractades per l’empresa 
no compleixen les condicions per ser considerades de cober-

tura, de manera que els canvis del valor raonable d’aquests 
instruments derivats s’imputa directament al compte de re-
sultats . A efectes de valoració comptable aquests instru-
ments derivats es consideren com a passius financers man-
tinguts 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’adquisició in-
clou l’import facturat pel venedor després de deduir qualse-
vol descompte, rebaixa en el preu o altres partides similars, i 
totes les despeses addicionals produïdes fins que els béns es 
trobin ubicats per a la seva venda, tals com transports, aran-
zels de duanes, assegurances i altres directament atribuïbles 
a l’adquisició de les existències .

Quan el valor net realitzable de les existències sigui inferior 
al seu preu d’adquisició es realitzen les oportunes correccions 
valoratives, reconeixent-les com a despesa al compte de pèr-
dues i guanys .

4 .6 Efectiu i altres actius líquids equivalents

Aquest epígraf inclou l’efectiu en caixa, els comptes corrents 
bancaris i els dipòsits i adquisicions temporals d’actius que 
compleixen amb tots els següents requisits:

 - Són convertibles en efectiu .
 - Al moment de la seva adquisició el seu venciment no era 

superior a tres mesos .
 - No estan subjectes a un risc significatiu de canvi de valor .
 - Formen part de la política de gestió normal de tresoreria 

de la Societat .
 - A l’estat de fluxos d’efectiu s’inclouen com a menys efec-

tiu i altres actius líquids equivalents els descoberts ocasi-
onals que formen part de la gestió d’efectiu de la Societat .

4 .7 Impost sobre beneficis

La despesa per impost sobre beneficis de l’exercici es calcu-
la com l’impost corrent que resulta de l’aplicació del correspo-
nent tipus de gravamen sobre la base imposable de l’exercici 
després d’aplicar les bonificacions i deduccions existents . Es 
reconeix en el compte de pèrdues i guanys excepte en aquells 
casos en els que aquest impost estigui directament relacio-
nat amb partides reflectides en el patrimoni net, en tal cas 
l’impost es reconeix, així mateix, en aquest epígraf .

Els actius i passius per imposts corrents són els imports es-
timats a cobrar o a pagar de l’Administració Pública, confor-
me als tipus d’impositius en vigor a la data del balanç, inclo-
ent qualsevol altre ajustament per imposts corresponent a 
exercicis anteriors .
 
Com a empresa municipal propietat de l’Ajuntament de Pal-
ma, EMAYA gaudeix d’una bonificació del 99% sobre la quo-
ta de l’impost de societats . Com a conseqüència d’això els 
actius i passius per imposts diferits no són rellevants i l’em-
presa no els registra .

4 .8 Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s’imputen en funció del corrent real 
de béns i serveis que representen i amb independència 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 prestació 
de serveis es valoren pel valor raonable de la contrapartida, 
rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, deduït l’import de 
qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres partides si-
milars que l’empresa pugui concedir, així com els impostos in-
directes que graven les operacions i que són repercutibles a 
tercers . S’inclou com a major valor dels ingressos els interes-
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sos incorporats als crèdits comercials amb venciment no su-
perior a un any que no tenguin un tipus d’interès contractu-
al, degut a que l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu 
no és significatiu .

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 beneficis 
significatius inherents a la propietat dels béns, amb inde-
pendència 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 rendiments 
econòmics derivats de la transacció .

 - Els costos incorreguts o a incórrer en la transacció puguin 
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 a això el percentatge 
de realització del servei en la data de tancament de l’exerci-
ci . Quan el resultat d’una transacció que impliqui la prestació 
de serveis no pugui ser estimat de forma fiable, es reconei-
xen, tan sols en la quantia en que les despeses reconegudes 
es considerin recuperables .

4 .9 Provisions i contingències

Les provisions es reconeixen en el balanç quan la Societat té 
una obligació present (ja sigui per disposició legal o contrac-
tual, o per una obligació implícita o tàcita) com a resultat de 

successos passats i s’estima probable que suposi la sortida 
de recursos que incorporin despeses econòmiques per a la 
seva liquidació .

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor estima-
ció possible de l’import necessari per a assolir o transferir a 
un tercer l’obligació . Es registren els ajustaments que sorgei-
xin per l’actualització de la provisió com a despesa finance-
ra 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 ba-
lanç i són ajustades amb l’objectiu de reflectir la millor esti-
mació actual del passiu corresponent en cada moment . Per 
a la resta de les contingències que no compleixin les carac-
terístiques esmentades anteriorment la Societat ha proce-
dit a informar a la memòria sobre les característiques de les 
mateixes .

4 .10 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 .11 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 comporta ads-
criure inicialment a una partida específica del patrimoni l’im-
port de la subvenció sense tenir en compte l’efecte imposi-
tiu diferit com a conseqüència de gaudir d’una bonificació del 
99% de la quota de l’impost de societats 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 destinada a com-
pensar . Quan la subvenció està relacionada amb un actiu, 
s’imputa al resultat de cada exercici en proporció a la depreci-
ació experimentada en el mateix pels actius que finança .

Les subvencions, donacions i llegats reintegrables es regis-
tren com a passius de l’empresa fins que adquireixin la con-
dició de no reintegrables, això és quan s’hagin complert les 
condicions per a la seva concessió i no existeixin dubtes rao-
nables sobre la recepció de la subvenció .

4 .12 Operacions amb parts vinculades

Les transaccions amb parts vinculades són comptabilitza-
des d’acord amb les normes de valoració detallades anterior-
ment . 

4 .13 Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

Les despeses relatives a les activitats de descontaminació i 
restauració de llocs contaminats, eliminació de residus i al-
tres despeses derivades del compliment de la legislació me-
diambiental es registren com a despeses de l’exercici 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 permanent, en tal cas es 
comptabilitzen en les corresponents partides de l’epígraf im-
mobilitzat material, essent amortitzats amb els mateixos 
criteris indicats anteriorment .
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5 . IMMOBILITZAT MATERIAL

La composició i moviments de l’immobilitzat material a l’exercici 2014 han estat els següents:

Exercici 2014 31 .12 .13 Altes Baixes Traspassos 31 .12 .14

Cost:

Terrenys 1 .767 .671,12 4 .078,39 1 .771 .749,51

Construccions 15 .910 .126,52 25 .800,00 669 .305,25 16 .605 .231,77

Instal·lacions tècniques i altre immob . material 255 .426 .097,91 2 .959 .657,10 -2 .038 .320,12 2 .261 .191,24 258 .608 .626,13

Immobilitzat en curs 889 .378,04 5 .719 .023,49 -2 .930 .496,49 3 .677 .905,04

273 .993 .273,59 8 .708 .558,98 -2 .038 .320,12 0,00 280 .663 .512,45

Amortització acumulada:

Construccions -9 .348 .329,76 -319 .152,29 -9 .667 .482,05

Instal·lacions tècniques i altre immob . material -183 .066 .706,30 -9 .714 .282,18 2 .032 .733,16 -190 .748 .255,32

-192 .415 .036,06 -10 .033 .434,47 2 .032 .733,16 -200 .415 .737,37

Deteriorament :

Pèrdua per deteriorament -5 .247 .565,64 -396 .000,00 -5 .643 .565,64

Valor net comptable 76 .330 .671,89 74 .604 .209,44

La composició i moviments de l’immobilitzat material a l’exercici 2013 varen ésser 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
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Al 31 de desembre de 2014 l’import dels elements d’immobi-
litzat material totalment amortitzats i en ús tenia un valor de 
cost de 97 .115,00 milers d’euros (96 .149,94 milers d’euros al 31 
de desembre de 2013), dels quals 1 .236,66 milers d’euros cor-
responen a construccions i 95 .878,34 milers d’euros correspo-
nen a instal·lacions tècniques i altres immobilitzats materials .

A l’exercici de 2012, la Societat va materialitzar una provisió 
per deteriorament a les instal·lacions tècniques del sistema 
de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans per un im-
port de 7 .850,00 milers d’euros, com a conseqüència d’una 
avaria a la xarxa principal del referit sistema que va col·lapsar 
totalment el servei de recollida . Demanats els correspo-
nents informes a empreses i organismes qualificats externs, 
es va arribar a la conclusió que la xarxa estava pràcticament 
fora d’ús a causa de la corrosió . El valor del deteriorament 
es va determinar en funció del valor net del actius afectats . 
Atès que a l’exercici 2013 la Societat va registrar la dotació a 
l’amortització corresponent d’aquests elements per import 
de 2 .602 milers d’euros, també es va procedir a aplicar el ma-
teix import respecte a la provisió inicialment registrada, per 
la qual cosa el saldo de la citada provisió al 31 de desembre de 
2013 ascendeix a 5 .248 milers d’euros .

A l’exercici actual, en fer la revisió d’actius s’ha detectat 
un deteriorament de la central de recollida pneumàtica, per 
la qual cosa s’ha procedit a registrar-lo per un import de 
396 .000 euros .

Durant l’any 2014 l’empresa ha efectuat obres per al propi im-
mobilitzat per un import de 91 .293,50 euros (15 .960,64 eu-
ros a l’any 2013) .

A 31 de desembre de 2014 existien obres adjudicades i altres 
compromisos de compra d’immobilitzat d’acord amb el de-
tall 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 .598 .371,10 1 .598 .371,10

Abastament 6 .001 .550,86 6 .001 .550,86

Sanejament 386 .876,12 386 .876,12

Depuració 258 .944,12 258 .944,12

Aigua regen . 14 .906,17 14 .906,17

RSU 1 .429 .576,00 1 .429 .576,00

Totals 9 .690 .224,37 9 .431 .280,25 258 .944,12 0,00

A 31 de desembre de 2013 existien obres adjudicades i altres 
compromisos de compra d’immobilitzat d’acord amb el detall 
que s’explicita a continuació, i amb indicació de les fonts pre-
visibles 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 regen . 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

La Societat té contractades pòlisses d’assegurances que co-
breixen 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’inver-
sions per import de 27 .500 .000 € a les instal·lacions de la xar-
xa de distribució d’aigua i de gestió d’aigües residuals, per a 
mantenir el subministrament i el servei públic de forma ade-

quada, que a la data de formulació d’aquests comptes anuals 
encara no han estat cobertes . Per a fer front a aquestes me-
sures 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 milions d’euros, dels quals 6 mili-
ons procedeixen del pla d’inversions de 2014 i la resta corres-
ponen al pla d’inversions de 2015, i a la xarxa de clavegueram 
per import d’1,2 milions d’euros, dels quals 0,4 milions corres-
ponen al pla d’inversions de 2014 i la resta al pla d’inversions 
de 2015 . La major part d’aquestes inversions s’estan execu-
tant a l’actualitat . La Societat disposa de tresoreria suficient 
per a fer front a aquest pla . Addicionalment, s’hauran d’ob-
tenir noves fonts de finançament externes o bé de l’accionis-
ta principal per tal dur a terme la resta d’inversions necessà-
ries . De la obtenció d’aquests recursos dependrà la capacitat 
per a executar-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, ad-
quirits mitjançant contractes d’arrendament financer i que 
estan vigents al tancament de l’exercici, és el següent:

Elements de transport  2014  2013

Cost 0,00 2 .332 .100,00

Amortització acumulada 0,00 -1 .330 .251,07

Valor net comptable al 31 de desembre 0,00 1 .001 .848,93

El valor de cost pel que foren reconeguts inicialment els ac-
tius per arrendament financer fou al valor actual dels paga-
ments mínims a realitzar en el moment de la firma del con-
tracte d’arrendament financer .
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La conciliació entre l’import total dels pagaments futurs mí-
nims i el seu valor actual al tancament de l’exercici és la següent:

31 .12 .14 31 .12 .13

Pagaments 
futurs mín .

Valor
actual

Pagaments 
futurs mín .

Valor
actual

Fins a un any 0,00 0,00 199 .218,69 198 .776,39

Entre 1 i 5 anys 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 199 .218,69 198 .776,39

Els contractes d’arrendament financer corresponents a ele-
ments de transport tenen les següents característiques co-
munes:

 - El termini de l’arrendament és de 5 anys
 - El tipus d’interès és variable . Aquest es fixa en funció de l’eu-

ribor 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 darrera 

quota del contracte d’arrendament financer
 - No existeixen quotes contingents

6 . IMMOBILITZAT INTANGIBLE

La composició i moviments de l’immobilitzat intangible a l’exercici 2014 han estat els següents:

Exercici 2013 31 .12 .12 Altes Baixes Traspassos 31 .12 .13

Cost

Aplicacions informàtiques 2 .947 .046,02 3 .193,66 2 .950 .239,68

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques -2 .812 .961,56 -93 .343,65 -2 .906 .305,21

Valor net comptable 134 .084,46 43 .934,47

La composició i moviments de l’immobilitzat intangible a l’exercici 2012 varen ésser 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

L’import dels elements totalment amortitzats ascendeix a 2 .788,38 milers d’euros al 31 de desembre de 2014 corresponent a apli-
cacions informàtiques encara en ús per la Societat (2 .077,33 milers d’euros a l’any 2013) .
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7 . INSTRUMENTS FINANCERS

7 .1 Actius financers

Préstecs i partides a cobrar

Les inversions en empreses del grup per un import de 
6 .126 .790,01 € s’expliquen en la nota 15 d’operacions amb 
empreses vinculades .

Préstecs i partides a cobrar  31 .12 .14  31 .12 .13

Instruments financers a llarg termini

Crèdits Administracions Públiques 4 .772 .251,12 6 .400 .801,76

Altres actius financers 26 .262,60 26 .262,60

4 .798 .513,72 6 .427 .064,36

Instruments financers a curt termini 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 30 .826 .235,03 39 .923 .740,05

Els imports del crèdits Administracions Públiques són de la 
Direcció General de Recursos Hídrics . La part que es traslla-
da a curt termini es registra a l’epígraf “Altres crèdits amb les 
administracions públiques” .

La composició dels deutors comercials i altres comptes a co-
brar és la següent:

 31 .12 .14  31 .12 .13

Clients per vendes i prestacions de serveis 11 .055 .430,55 13 .281 .048,08

Clients, empreses del grup i associades 13 .469 .246,87 15 .224 .587,60

Deutors diversos 700,00 2 .113,20

Personal 126 .378,38 128 .998,34

Altres crèdits amb les admin . públiques 6 .174 .479,23 11 .286 .992,83

30 .826 .235,03 39 .923 .740,05

Correccions valoratives

Tant el saldo de Clients per vendes i prestacions de serveis 
com el de Clients empreses del grup es presenta net de correc-
cions per deteriorament . El moviment produït és el següent:

 31 .12 .14  31 .12 .13

Correcció acumulada a 1 de gener 7 .093 .231,08 6 .083 .726,08

Dotacions netes de la provisió 569 .679,52 1 .009 .505,00

Correcció acumulada a 31 de desembre 7 .662 .910,60 7 .093 .231,08

El detall per venciments dels crèdits de les Administracions 
Públiques que vencen dins els pròxims 5 anys és el següent:

Import 31 .12 .14 Import 31 .12 .13

2015 6 .174 .479,23 2014 11 .286 .992,83

2016 5 .160 .760,89 2015 2 .743 .085,56

2017 4 .457 .282,63 2016 1 .479 .051,05

2018 897 .667,69 2017 897 .667,60

2019 383 .329,92 2018 897 .667,63

Següents 0,00 Següents 383 .329,92

17 .073 .520,36 17 .687 .794,59

Al 31 de desembre de 2014, la Societat té registrada una pro-
visió per insolvències a l’epígraf “Deutors comercials i altres 
comptes a cobrar” de 1 .544 milers d’euros (1 .480 milers d’eu-
ros a 2013), i que correspon a saldos d’exercicis anteriors amb 
Administracions locals i Entitats Públiques . Aquest regis-
tre correspon a la millor estimació del valor actual d’aquests 
comptes a cobrar, donada la dificultat per determinar el perío-
de de cobrament, derivat de la informació històrica d’aquests 
comptes a cobrar i de la situació financera de les Administra-
cions locals i Entitats Públiques .

7 .2 Passius financers

Deutes amb entitats a crèdit 

L’import dels deutes amb entitats de crèdit a final de l’exer-
cici és el següent: 

A llarg termini 2014 2013

Deutes amb entitats de crèdit 18 .968 .489,14 25 .533 .099,24

A curt termini 2014 2013

Deutes amb entitats de crèdit 8 .482 .736,17 10 .466 .921,39

Interessos meritats 23 .620,24 37 .912,59

Creditors per arrendament financer 0,00 198 .776,39

8 .506 .356,41 10 .703 .610,37

El detall de saldos mantinguts amb entitats de crèdit al 31 de 
desembre de 2014 és el següent:

Entitat Llarg termini Curt termini

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S .A . 3 .274 .386,30 2 .743 .085,54

Caixabank S .A . 5 .489 .002,33 3 .081 .570,48

Banco Mare Nostrum S .A . 4 .285 .714,32 857 .142,84

Banco de Sabadell S .A . 2 .423 .808,98 1 .228 .571,60

Targo Bank 1 .830 .431,29 319 .385,56

Popular 1 .665 .145,92 252 .980,15

18 .968 .489,14 8 .482 .736,17
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El detall de saldos mantinguts amb entitats de crèdit al 31 de 
desembre de 2013 va ésser 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

L’amortització de la totalitat dels préstecs del BBVA per un 
import de 6 .017 .471,84 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 paga-
ments que la CAIB fa a EMAYA per aquests conceptes estan 
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 
2014 que vencen dins els pròxims 5 anys és el següent:

Deutes amb entitats de crèdit 2014

Préstecs Euros

2015 8 .482 .736,17

2016 6 .720 .368,51

2017 4 .203 .965,73

2018 3 .442 .355,80

2019 2 .380 .128,74

Següents 2 .221 .670,36

27 .451 .225,31

El tipus d’interès mitjà dels deutes no comercials a llarg ter-
mini amb entitats de crèdit és del 3,43 % . 

S’ha de tenir en compte que els tipus d’interès dels préstecs 
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 
2013 que vencien dins els pròxims 5 anys era 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

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 3,75% i venciment 30 de desembre de 2015 . 

 - Crèdit Banco de Sabadell amb un límit d’1 .500 .000 €, un ti-
pus d’interès del 4,375% i venciment 27 de juny de 2016 .

Les despeses financeres meritades i no pagades a la finalit-
zació de l’exercici pugen a 23 .620,24 euros (37 .912,59 euros 
a 2013) i, per altra banda, dir que no existeixen línies de des-
compte de paper .

Derivats

El detall dels derivats que té la Societat és el següent:

Permuta financera de tipus d’interès

Nocional
2014

Raonable
2014

Nocional
2013

Raonable
2013

La Caixa 0,00 0,00 54 .263,65 -396,41

BBVA 0,00 0,00 109 .303,62 -1 .337,97

0,00 0,00 163 .567,27 -1 .734,38

Els valors raonables d’aquests instruments financers es re-
flecteixen en actius financers i passius financers de la se-
güent manera:

2014 2013

Deutes a llarg termini – Derivats 0,00 -1 .734,38

El nocional de la permuta financera de La Caixa es redueix de 
forma similar al principal d’un lísing contractat amb la matei-
xa entitat, essent el seu venciment final l’1 de juny de 2014 . 
D’acord amb les condicions de la permuta financera, la Socie-
tat paga mensualment un tipus d’interès fix del 2,66% i rep un 
tipus d’interès variable de l’Euribor a un mes .

El nocional de la permuta financera de BBVA es redueix de for-
ma similar al principal d’un lísing contractat amb la mateixa 
entitat, essent el seu venciment final el 28 de juliol de 2014 . 
D’acord amb les condicions de la permuta financera, la Socie-
tat paga mensualment un tipus d’interès fix del 3,90% i rep un 
tipus d’interès variable de l’Euribor a dotze mesos .

Atès que no es compleix amb totes les condicions per a desig-
nar com a operacions de cobertura, aquestes operacions s’han 
considerat com Passius financers mantinguts per a negociar .

7 .3 Fons Propis

El capital social està representat per 100 accions nominati-
ves de 48 .515,0613 € de valor nominal cada una, numerades 
correlativament del número 1 al 100, ambdós inclosos, total-
ment subscrites i desemborsades .

L’Ajuntament de Palma és el titular exclusiu del capital social 
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 comercials, ni de 
productes acabats o primeres matèries . L’inventari d’existències es composa de recanvis i ma-
terials diversos destinats, principalment, a les instal·lacions de comptadors, preses d’aigua i cla-
vegueram, canonades i manteniment de material de transport .

No existeixen compromisos ferms de compra o venda, ni limitacions de cap mena en la disponi-
bilitat de les existències .

La societat no utilitza contractes de futur ni d’opcions relatius a la compra o venda d’existències .

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 defi-
nitives fins que no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcorregut el 
termini de prescripció, actualment establert en quatre anys . La Societat té oberts a inspecció 
els quatre darrers exercicis per a tots els imposts que li són aplicables .

En opinió dels Administradors de la Societat, així com dels seus assessors fiscals, existeixen 
contingències fiscals derivades de les diferents interpretacions de la normativa fiscal que afec-
ten a les operacions realitzades per la Societat . No obstant això, els Administradors de la Soci-
etat sobre la base de les opinions dels seus assessors fiscals, interpreten que no cal la dotació 
d’una previsió comptable per atendre aquestes contingències .

Els beneficis, determinats conforme la legislació, estan subjectes a un gravamen del 30% so-
bre la base imposable . L’empresa, atesa la seva característica d’empresa pública de titularitat 
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 (resul-
tat fiscal) és la següent:

2014 2013

Compte de pèrdues i guanys Augments /
(Disminucions)

Augments /
(Disminucions)

Saldo d’ingressos i despeses de l’exercici 2 .459 .544,77 9 .920 .915,91

Impost sobre Societats 5 .280,99 26 .852,91

Diferències permanents: Augments 44 .139,04 263 .266,09

Diferències temporàries: Augments 63 .369,23 2 .157 .407,16

Diferències temporàries: Disminucions -2 .370 .546,30 -313 .902,50

30% import despeses amortització:Augments 2 .932 .970,62 3 .885 .149,42

Compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors -782 .369,34 -3 .978 .209,02

Base imposable (resultat fiscal) 2 .347 .108,02 11 .934 .627,06

Quota íntegra 704 .132,41 3 .580 .388,12

Bonificacions 697 .091,08 3 .544 .584,24

Deduccions 1 .760,33 8 .950,97

Quota líquida 5 .280,99 26 .852,91

  
Els augments per diferències permanents són bàsicament despeses fiscalment no deduïbles cor-
responents 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 impo-
sable prèvia a aquesta compensació .

Així mateix per als períodes 2013 i 2014, l’amortització de l’immobilitzat material i intangible queda 
limitada al 70% de l’amortització comptable, si be, atenent a les bonificacions que ostenta la Soci-
etat 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 464 .526,31 any 2028

2012 856 .316,69 any 2030

Els imports de despeses d’amortització pendents de recupe-
rar des de l’any 2015 són:

Exercici Import termini màxim de recuperació

2013 3 .885 .149,42 any 2025

2014 2 .932 .970,62 any 2025

10 . INGRESSOS I DESPESES

a) Detall de la partida Altres ingressos d’explotació – 
subvencions d’explotació .

2014 2013

Subvenció Ajuntament 12 .802 .294,81 16 .259 .326,53

D .G .Recursos Hídrics-Subvenció 0,00 285 .690,48

Subvenció explotació 9 .693 .671,50 8 .534 .611,54

Subvenció formació continua 38 .069,33 85 .338,04

22 .534 .035,64 25 .164 .966,59

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 varia-
ció d’existències . Durant l’exercici l’import de les compres ha 
pujat a 3 .591 .610,80 € (3 .147 .638,69 € a 2013) .

La partida de “Consum d’altres materials “ inclou les com-
pres de combustibles, les compres de mate¬rials diversos, 
les compres de productes químics, les compres d’energia per 
al procés productiu, d’acord amb el següent detall:

 
2014 2013

Compres de materials diversos 3 .889 .175,46 3 .741 .967,94

Compres de combustible 2 .334 .414,16 2 .335 .022,17

Compres de productes químics 1 .306 .079,44 1 .227 .319,36

Compres d’energia procés productiu 3 .905 .772,33 4 .414 .544,69

11 .435 .441,39 11 .718 .854,16

c) Detall de la partida Càrregues socials .

2014 2013

Seguretat Social 14 .137 .703,58 14 .302 .698,15

Aportació pensions, invalidesa o mort 119 .075,97 131 .844,07

Vestuari personal 211 .847,52 208 .802,21

Formació 95 .193,48 110 .910,37

Altres càrregues socials 120 .356,78 155 .971,78

14 .684 .177,33 14 .910 .226,58
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11 . PROVISIONS

La composició i moviments de les provisions durant l’exercici 2014 ha estat la següent:

Saldo Inicial Dotacions Traspassos Aplicacions Saldo Final

Retribucions llarg termini personal 0 0  422 .000,00 0  422 .000,00
Provisió per a responsabilitats  286 .238,18  25 .246,99 0 -241 .738,18  69 .746,99

Altres provisions 3 .912 .831,06  0,00 0 -696 .954,71 3 .215 .876,35

Total 4 .199 .069,24  25 .246,99  422 .000,00 -938 .692,89 3 .707 .623,34

11 .1 Provisió retribucions llarg termini personal

Per tal de cobrir la diferència existent entre el capital assegurat a la pòlissa d’assegurança col-
lectiva de vida (veure nota 13) i el càlcul actuarial del capital mínim garantit al personal en el mo-
ment de la seva jubilació, en exercicis anteriors es va comptabilitzar l’import de la citada diferèn-
cia com a deute amb tercers a curt termini . A l’exercici de 2014 s’ha traspassat el valor estimat a 
llarg termini a aquest epígraf .

11 .2 Provisió per a responsabilitats

Per tal de fer front a probables responsabilitats derivades de litigis en curs es dota aquesta pro-
visió pels imports que previsiblement s’hauran d’atendre en cas de perdre el litigi .

11 .3 Altres provisions

Corresponen a l’aportació de l’iva de diferents subvencions rebudes per a l’immobilitzat de l’empresa .

11 .4 Contingències

En virtut de l’establert en l’article 2 .1 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, pel qual s’es-
tablia 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 només ha procedit a dotar l’import de 
1 .643 milers d’euros al 31 de desembre de 2014 com a conseqüència de les sentències dels Tri-
bunals de Justícia que dictaminaven l’obligació de tornar la part que ja estava meritada . La res-
ta de l’import suprimit, és a dir 1 .425 milers d’euros, no s’ha provisionat atès que no es coneix 
la data en què es realitzaran les aportacions, o, fins i tot, si aquestes arribaran a realitzar-se .

12 . INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

Els Administradors de la Societat estimen que no existeixen contingències significatives en re-
lació a la protecció i millora del medi ambient, no considerant necessari registrar cap provisió en 
tal sentit . 

Pel que fa a les possibles contingències derivades d’aspectes mediambientals, l’empresa consi-
dera que es troben suficientment cobertes amb la pòlissa d’assegurança de responsabilitat ci-
vil 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 representants 
del treballadors pel qual se substituïa el sistema de previsió social regulat en els convenis vi-
gents en aquell moment per un nou sistema de previsió social d’aportació definida per a la con-
tingència de jubilació i premis de jubilació, però amb un mínim garantit, i de prestació mínima 
garantida 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 compromisos 
amb els empleats que en el seu moment varen manifestar la seva voluntat de no acollir-se al 
nou sistema i que per tant mantenen els drets que els reconeixen els respectius convenis col-
lectius . 

En aplicació de l’article 20 .Tres de la Llei 22/2013 “de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2014” durant l’exercici 2014 no s’han realitzat aportacions per part de la empresa al pla 
de pensions .
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14 . SUBVENCIONS REBUDES

La composició i moviments de les subvencions durant l’exercici 2014 ha estat la següent:

Subvencions no reintegrables

Saldo inicial a 31 de desembre de 2013 28 .504 .846,45

Entrades 3 .981 .428,05

Sortides 0,00

Imputació al compte de pèrdues i guanys -5 .075 .824,72

Saldo final a 31 de desembre de 2014 27 .410 .449,78

La composició i moviments de les subvencions durant l’exercici 2013 va ésser 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

El desglossament de les subvencions en funció de l’organisme que les ha atorgat durant l’exer-
cici 2014 és el següent:

31 .12 .13 Altes Baixes Traspàs resultats 31 .12 .14

Direcció Recursos Hídrics 16 .690 .299,90 -2 .034 .450,53 14 .655 .849,37

Fons de Cohesió U .E . 5 .854 .927,75 992 .095,45 -863 .370,90 5 .983 .652,30

Ajuntament de Palma 3 .376 .093,27 2 .989 .332,60 -1 .832 .238,93 4 .533 .186,94

Consell Insular Mallorca 53 .158,12 -7 .685,51 45 .472,61

Govern Balear 1 .032 .052,43 -175 .639,95 856 .412,48

Subvencions diverses 852 .134,48 -95 .398,15 756 .736,33

Subvencions privades 646 .180,50 -67 .040,75 579 .139,75

28 .504 .846,45 3 .981 .428,05 0,00 -5 .075 .824,72 27 .410 .449,78

El desglossament de les subvencions en funció de l’organisme que les va atorgar durant l’exer-
cici 2013 va ésser el següent:
 

31 .12 .12 Altes Baixes Traspàs 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

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 .033,94 milers d ‘eu-
ros durant l’exercici 2014 . A l’any 2013 el traspàs a resultats va esser de 1 .148,94 milers d’euros .
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15 . OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES

Societats vinculades

Les parts vinculades amb les que la Societat ha mantingut transaccions durant l’exercici 2014, 
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 de-
sembre de 2014 són els següents:

Clients, empreses del grup 

Ajuntament de Palma 12 .844 .579,54

Empresa Funerària Municipal S .A . 213 .755,40

Societat Municipal Aparcaments de Palma S .A . 362 .213,89

Institut Municipal d’Esports 349 .478,72

Mercapalma 59 .607,93

Provisions - 360 .388,61

13 .469 .246,87

Els saldos mantinguts amb les parts vinculades detallades al 31 de desembre de 2013 varen és-
ser 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

Les transaccions mantingudes amb les parts vinculades detallades anteriorment per a l’exerci-
ci 2014 són les següents:

Vendes

Ajuntament de Palma 2 .607 .802,82

Empresa Funerària Municipal S .A . 93 .014,58

Societat Municipal Aparcaments de Palma S .A . 75 .711,37

Mercapalma 127 .400,23

Institut Municipal d’Esports 395 .072,89

3 .299 .001,89

Les transaccions mantingudes amb les parts vinculades detallades per a l’exercici 2013 varen 
ésser 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 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 .562 .424,50 euros (1 .494 .320,52 
euros a 2013) que es correspon als subministraments d’aigua gratuïts i que és l’aigua que uti-
litza l’Ajuntament per al rec de jardins públics . Aquest consum per una part es factura normal-
ment i per l’altra es carrega com a despesa .

Per altra banda, assenyalar que els ingressos procedents de l’Ajuntament de Palma correspo-
nents a la neteja viària, al centre sanitari, manteniment de pluvials, neteja de platges i solars 
municipals tenen la consideració de subvencions d’explotació i ascendeixen a 12 .802 .294,81 € 
(16 .259 .326,53 euros a 2013) .

En aquest exercici 2014 s’ha traspassat deute de l’Ajuntament a llarg termini per un import de 
6 .126 .790,01 € . Està valorat a cost amortitzat amb un tipus d’interès del 3,43%, la qual cosa ha 
significat una minoració d’ingressos de 316 .994,99 euros . 
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Informació relacionada amb els administradors i personal d’alta direcció

D’acord amb el que preveu l’article 229 de la Llei de Societats de Capital, els administradors han 
comunicat que no tenen situacions de conflicte amb l’interès de la Societat .

L’única remuneració que reben els membres del Consell d’Administració és la dieta per assistèn-
cia a les reunions . L’import total pagat per aquest concepte ha pujat a 10 .918,53 euros (15 .225,84 
euros a 2013) i la remuneració rebuda pel personal d’alta direcció ha estat de 58 .401,75 euros . 

Al 31 de desembre de 2013 i de 2012, la Societat no manté avenços ni crèdits concedits o pen-
dents de devolució, ni s’han adquirit obligacions en matèria de pensions ni s’han efectuat paga-
ments de primes d’assegurances de vida, amb cap dels membres de l’Alta Direcció ni del Consell 
d’Administració de la Societat .

16 . ALTRA INFORMACIÓ

a) Estructura del personal de l’àrea d’Aigües

A fi de l’exercici 2014 A fi de l’exercici 2013

Homes Dones Mitjana total Homes Dones Mitjana total

Alts directius 1 - 1,00 1 - 0,60

Directius, enginyers i tècnics 43 11 55,33 43 12 57,50

Personal administratiu 108 44 152,78 109 47 156,83

Personal de serveis 245 1 247,96 249 1 252,50

397 56 457,07 402 60 467,43

b) Estructura del personal de l’àrea de Medi Ambient

A fi de l’exercici 2014 A fi de l’exercici 2013

Homes Dones Mitjana total Homes Dones Mitjana total

Alts directius - - - - - -

Directius, enginyers i tècnics 6 1 6,48 7 - 7,85

Personal administratiu 40 7 47,92 42 4 46,79

Personal de serveis 677 81 762,90 695 83 790,04

723 89 817,30 744 87 844,68

c) Honoraris d’auditoria

El total de despeses en concepte d’auditoria dels comptes anuals ha estat de 18 .500,00 euros 
(20 .600,00 euros a 2013) .

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 desembre per 
la qual s’estableixen mesures per lluitar contra la morositat a les operacions comercials, s’infor-
ma que el període mitjà de pagament a proveïdors ha estat de 37,92 dies per a l’exercici 2014 i 
de 55,32 dies per a l’any 2013  .

e) Edifici C/Joan Maragall, 3

En data 12 de gener de 2011, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma va aprovar definitiva-
ment el Projecte de reparcel·lació de la UA-FM 1 “Façana Marítima”, a l’àmbit del qual està in-
clòs l’edifici del carrer Joan Maragall núm . 3 . A l’apartat segon del referit acord s’especifica que 
s’estimen parcialment les al·legacions formulades per EMAYA, reconeixent la pèrdua patrimo-
nial que suposa la citada reparcel·lació per aquesta empresa . La citada pèrdua va ser avaluada 
per l’Ajuntament de Palma 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’especi-
fica 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 Soci-
etat corresponent a les activitats ordinàries de l’empresa, per 
categories d’activitats es la següent:

 2013  2012

Servei d’aigua 41 .518 .668,28 41 .653 .297,29

Servei de clavegueram 10 .182 .257,32 9 .452 .815,07

Servei de recollida de RSU 26 .511 .378,54 30 .331 .110,73

Serveis diversos de neteja 162 .622,10 155 .226,94

Total 78 .374 .926,24 81 .592 .450,03

A conseqüència del tipus d’activitat i del marc legal aplicable, 
pràcticament la totalitat de la xifra de negocis s’obté del terme 
municipal de Palma i dels municipis confrontants . 

18 . FETS POSTERIORS

Com a conseqüència de l’article 2 .1 del Reial Decret-Llei 
20/2012 es va suprimir la paga extraordinària del personal del 
sector públic per a l’any 2012 . En els mesos de gener i febrer 
de 2015 s’ha procedit al pagament de la dotació realitzada en 
l’exercici 2014 (veure nota 11 .4) a causa de les sentències dels 
Tribunals de Justícia que dictaminaven l’obligació de tornar la 
part de la paga extra que ja estava meritada .

En el temps transcorregut de l’any 2015 no s’ha produït cap 
fet que afecti significativament l’exercici de 2014 . 
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19 . PREVISIÓ D’INGRESSOS I DESPESES DE LA SOCIETAT

La comparativa entre les previsions de l’Estat de previsió d’ingressos i despeses 2014 i la realitat de l’exercici 2014 és la següent:
 

Previsió Real Diferència

A) OPERACIONS CONTINUADES

1 . Import net xifra de negocis 77 .614 .216,40 78 .374 .926,24 -760 .709,84

 a) Vendes 37 .405 .645,19 37 .197 .338,22 208 .306,97

 b) Prestació de serveis 40 .208 .571,21 41 .177 .588,02 -969 .016,81

2 . Treballs realitzats per l’empresa pel seu actiu 18 .751,36 91 .293,50 -72 .542,14

3 . Aprovisionaments -19 .050 .785,62 -19 .325 .018,06 274 .232,44

 a) Consum d’aigua -4 .644 .084,00 -3 .591 .610,80 -1 .052 .473,20

 b) Consum d’altres matèries consumibles -12 .201 .311,72 -11 .435 .441,39 -765 .870,33

 c) Treballs realitzats per altres empreses -2 .205 .389,90 -4 .297 .965,87 2 .092 .575,97

4 . Altres ingressos d’explotació 25 .926 .819,98 22 .534 .035,64 3 .392 .784,34

 a) Subvencions d’explotació 25 .926 .819,98 22 .534 .035,64 3 .392 .784,34

5 . Despeses de personal -65 .912 .001,42 -63 .723 .419,93 -2 .188 .581,49

 a) Sous, salaris i assimilats -48 .677 .854,49 -49 .039 .242,60 361 .388,11

 b) Càrregues socials -17 .234 .146,93 -14 .684 .177,33 -2 .549 .969,60

6 . Altres despeses d’explotació -10 .583 .775,19 -10 .531 .438,08 -52 .337,11

 a) Serveis exteriors -7 .874 .895,35 -7 .574 .975,95 -299 .919,40

 b) Tributs -1 .486 .060,19 -1 .510 .189,84 24 .129,65

 c) Variació provisions operacions comercials -982 .089,97 -859 .638,01 -122 .451,96

 d) Altres despeses de gestió -240 .729,68 -586 .634,28 345 .904,60

 7 . Amortització de l’immobilitzat -13 .031 .036,02 -9 .776 .568,74 -3 .254 .467,28

 8 . Imputació de subvencions d’immobilitzat 3 .777 .027,47 5 .075 .824,72 -1 .298 .797,25

 9 . Excés de provisions 0,00 220 .674,28 -220 .674,28

 10 . Deteriorament i resultat per alineacions immob . 2 .602 .434,33 -401 .586,96 3 .004 .021,29

 a) Deteriorament 2 .602 .434,33 -396 .000,00 2 .998 .434,33

 b) Resultat per alieacions immobilitzat 0,00 -5 .586,96 5 .586,96

 11 . Altres resultats 0,00 868 .240,27 -868 .240,27

A-1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 1 .361 .651,29 3 .406 .962,88 -2 .045 .311,59

12 . Ingressos financers 125 .822,42 137 .540,82 -11 .718,40

 a) Instruments financers de tercers 125 .822,42 137 .540,82 -11 .718,40

13 . Despeses financeres -1 .288 .359,07 -1 .086 .693,31 -201 .665,76

 a) Per deutes amb tercers -1 .288 .359,07 -1 .086 .693,31 -201 .665,76

14 . Variació valor raonable instruments financers 7 .414,18 1 .734,38 5 .679,80

A-2) RESULTAT FINANCER -1 .155 .122,47 -947 .418,11 -207 .704,36

A-3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS 206 .528,82 2 .459 .544,77 -2 .253 .015,95

15 . Impost sobre beneficis 0,00 -5 .280,99 5 .280,99

A-4) RESULTAT DE L’EXERCICI 206 .528,82 2 .454 .263,78 -2 .247 .734,96
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La comparativa entre les previsions de l’Estat de previsió d’ingressos i despeses 2013 i la realitat de l’exercici 2013 va ser la següent:
 

Previsió Real Diferència

A) OPERACIONS CONTINUADES

1 . Import net xifra de negocis 80 .599 .810,17 81 .592 .450,03 -992 .639,86

 a) Vendes 38 .272 .900,29 37 .440 .479,83 832 .420,46

 b) Prestació de serveis 42 .326 .909,88 44 .151 .970,20 -1 .825 .060,32

2 . Treballs realitzats per l’empresa pel seu actiu 1 .038,15 15 .960,64 -14 .922,49

3 . Aprovisionaments -18 .115 .665,47 -16 .733 .180,01 -1 .382 .485,46

 a) Consum d’aigua -4 .454 .680,00 -3 .147 .638,69 -1 .307 .041,31

 b) Consum d’altres matèries consumibles -12 .003 .923,03 -11 .718 .854,16 -285 .068,87

 c) Treballs realitzats per altres empreses -1 .657 .062,44 -1 .866 .687,16 209 .624,72

4 . Altres ingressos d’explotació 26 .017 .766,02 25 .164 .966,59 852 .799,43

 a) Subvencions d’explotació 26 .017 .766,02 25 .164 .966,59 852 .799,43

5 . Despeses de personal -67 .729 .724,14 -63 .236 .506,90 -4 .493 .217,24

 a) Sous, salaris i assimilats -50 .564 .087,23 -48 .326 .280,32 -2 .237 .806,91

 b) Càrregues socials -17 .165 .636,91 -14 .910 .226,58 -2 .255 .410,33

6 . Altres despeses d’explotació -11 .043 .715,35 -11 .467 .907,88 424 .192,53

 a) Serveis exteriors -8 .441 .183,06 -7 .169 .145,29 -1 .272 .037,77

 b) Tributs -1 .515 .860,14 -1 .770 .449,92 254 .589,78

 c) Variació provisions operacions comercials -963 .913,65 -2 .395 .607,22 1 .431 .693,57

 d) Altres despeses de gestió -122 .758,50 -132 .705,45 9 .946,95

 7 . Amortització de l’immobilitzat -13 .054 .844,86 -12 .950 .498,05 -104 .346,81

 8 . Imputació de subvencions d’immobilitzat 5 .062 .188,48 4 .137 .376,34 924 .812,14

 9 . Excés de provisions 8 .221,42 45 .197,20 -36 .975,78

 10 . Deteriorament i resultat per alineacions immob . 0,00 2 .584 .481,97 -2 .584 .481,97

 a) Deteriorament 0,00 2 .602 .434,36 -2 .602 .434,36

 b) Resultat per alieacions immobilitzat 0,00 -17 .952,39 17 .952,39

 11 . Altres resultats 0,00 1 .417 .446,57 -1 .417 .446,57

A-1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 1 .745 .074,42 10 .569 .786,50 -8 .824 .712,08

12 . Ingressos financers 57 .418,46 274 .616,80 -217 .198,34

 a) Instruments financers de tercers 57 .418,46 274 .616,80 -217 .198,34

13 . Despeses financeres -1 .672 .149,92 -932 .379,77 -739 .770,15

 a) Per deutes amb tercers -1 .672 .149,92 -932 .379,77 -739 .770,15

14 . Variació valor raonable instruments financers 0,00 8 .892,38 -8 .892,38

A-2) RESULTAT FINANCER -1 .614 .731,46 -648 .870,59 -965 .860,87

A-3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS 130 .342,96 9 .920 .915,91 -9 .790 .572,95

15 . Impost sobre beneficis -707,65 -26 .852,91 26 .145,26

A-4) RESULTAT DE L’EXERCICI 129 .635,31 9 .894 .063,00 -9 .764 .427,69
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INFOR ME DE GE S T IÓ

L’import de la xifra de negocis de l’empresa durant l’any 2014 
ha estat de 78,37 milions d’euros la qual cosa representa una 
disminució del 3,94% sobre l’exercici anterior . Els ingressos 
totals d’explotació han estat de 101,0 milions d’euros amb un 
decrement del 5,4% en relació a 2013 . 

El volum d’aigua facturat en el terme municipal de Palma ha 
experimentat un lleuger augment del 0,35% . Si consideram 
la incidència de la facturació a altres municipis l’increment de 
volum facturat ha estat d’un 0,21% . Concretament s’han fac-
turat 27 .732 .289 m3 front als 27 .674 .271 m3 facturats l’any 
2013 . Si analitzam la facturació segons els diferents grups de 
consumidors es veu que el consum domèstic ha disminuït en 
un 0,14%, el consum hoteler ha experimentat un for creixe-
ment del 14,91%, mentre que el consum industrial i comercial 
ha continuat davallant a un ritme del 2,61% . Per la seva ban-
da, la facturació a altres municipis que també ha baixat, ho 
ha fet en un 5,54% . En termes econòmics, la facturació tari-
fària ha disminuït en un 0,53%, mentre que els ingressos to-
tals s’han incrementat en un 0,24% .

El volum d’aigua tractada a les depuradores d’aigua residual 
ha estat de 33 .216 .228 m3, dels quals 14 .803 .347 m3 han es-
tat tractats a l’EDAR nº 1 i 18 .412 .881 m3 a l’EDAR nº 2 . S’ha 
de tenir en compte que des de l’any 1992, i com a conseqüèn-
cia de l’entrada en vigor de la Llei reguladora del cànon de 
sanejament, únicament se segueix cobrant la tarifa corres-
ponent per la utilització de la xarxa de clavegueram, mentre 
que els costs de depuració són pagats per la Direcció General 
de Recursos Hídrics . Durant l’exercici els ingressos totals del 
servei de clavegueram i depuració s’han incrementat en un 
12,14% . Aquest important increment ve motivat per l’incre-
ment de la subvenció d’explotació de la DGRH per tal d’aten-
dre l’import del tractament de llots de depuració .

Pel que fa al servei de recollida de residus sòlids urbans el to-
tal de tones recollides durant l’any 2014 ha estat de 207 .546, 
la qual cosa representa una disminució del 2,56% en relació a 
l’any anterior, de les quals 201 .629 corresponen al municipi de 
Palma i 5 .917 corresponen al municipi de Llucmajor . En relació 
a la recollida selectiva s’ha de dir que s’han recollit 6 .908 to-
nes de vidre, amb un increment del 9,23%, i 11 .092 tones de 
paper, amb un augment del 0,79% . Finalment, pel que fa a 
la recollida selectiva d’envasos lleugers, s’han retirat un to-
tal de 4 .749 tones, la qual cosa representa un increment del 
0,85% en relació a l’exercici anterior . Els ingressos tarifaris 
del servei han experimentat una disminució d’un 6,96% . Els 
ingressos totals d’aquesta activitat presenten una disminu-
ció del 14,16% .

El servei de neteja, el qual es dedica, bàsicament, a la nete-
ja dels vials de la ciutat de Palma, ha netejat un total 9 .950 
km lineals . El servei de retirada de trastos abandonats a la via 
pública ha retirat 2 .788 tones . Els ingressos totals del servei 
han disminuït en un 19,59% .

Durant l’any 2014 el volum d’inversions efectuades en im-
mobilitzat material i intangible ha estat de 8,7 milions d’eu-
ros, la qual cosa representa un important increment en rela-
ció a 2013, any en el qual les inversions va ser de 3,3 milions 
d’euros . L’import més significatiu d’inversió s’ha destinat a 
xarxes d’aigua potable amb un import total de 2,3 milions 
d’euros . Altres imports rellevant són l’1,7 milions d’euros des-
tinats a l’adquisició de vehicles, l’1,26 milions destinats a la 
construcció d’un dipòsit d’aigua potable, i l’1,7 milions des-
tinats a la remodelació de l’edifici de xarxes a Son Pacs . A 
altres aspectes s’han dedicat imports inferiors, així en ins-
tal·lacions diverses s’ha invertit un import de 0,68 milions 
d’euros i 0,11 milions en xarxa d’aigua regenerada .

El resultat de l’exercici presenta un benefici de 2,45 milions 
d’euros .

Pel que fa a l’evolució previsible de la societat durant l’any 
2015, l’estat de previsió d’ingressos i despeses elaborat per 
aqueix any presenta una previsió de benefici de 0,241 milions 
d’euros . A l’estat de previsió d’ingressos i despeses citat s’es-
pera obtenir beneficis en els serveis d’aigua, de clavegueram 
i de recollida de residus sòlids urbans . Pel que fa al servei de 
neteja, la dotació pressupostària efectuada per l’Ajuntament 
de Palma serà insuficient per tal d’assolir l’equilibri d’ingres-
sos i despeses . 

D’acord amb el que estableix la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de 
modificació de la llei 3/2004 de 29 de desembre per la qual 
s’estableixen mesures per lluitar contra la morositat a les 
operacions comercials, s’informa que el període mitjà de pa-
gament a proveïdors ha estat de 37,92 dies durant el present 
exercici .

Pel que fa a investigació, desenvolupament i innovació asse-
nyalar que no s’ha dut a terme cap actuació econòmicament 
significativa . Tampoc existeix, com és lògic, cap adquisició 
d’accions pròpies .

Finalment, indicar que no s’ha produït cap fet important per 
a la Societat en el temps transcorregut des de la finalització 
de l’exercici a 31 de desembre de 2014 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 el dia 27 de març de 2015
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