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L’aposta de l’actual consistori, un govern per a la gent, és 
recuperar la confiança ciutadana per a capgirar l’actual si-
tuació i sentir orgull per Palma . Per a això ha de millorar 
la neteja dels nostres carrers, hem de sortir de la coa de 
la recollida de residus i hem de gestionar l’aigua, un re-
curs escàs i vital, de forma eficient i sostenible . La neteja 
dels carrers, les barriades i els espais públics és l’expres-
sió del civisme i el respecte per l’entorn, uns elements im-
prescindibles per a avançar cap a uns serveis municipals 
eficients i de qualitat .

Per això, des del govern municipal hem encarregat a EMAYA 
el repte d’aconseguir-ho amb professionalitat, il·lusió i bona 
gestió .

Els processos són lents i requereixen la implicació de tot-
hom, però el 2015 ja s’han posat les bases del que pot sig-
nificar aquesta legislatura a la nostra ciutat pel que fa als 
avenços vers la sostenibilitat . 

S’han definit les prioritats, s’ha constituït un equip directiu 
competent i compromès, s’ha fet un procés intern de par-
ticipació amb els treballadors i treballadores per a fer ali-
ances que permetin assolir el repte que EMAYA sigui una 
empresa estimada i valorada per totes les persones que 
vivim a Palma .

Gràcies per l’esforç i endavant!

José Hila Vargas .
Batle de Palma .

Palma és una ciutat que resulta molt desitjable tant per 
a viure-hi com per a visitar-la . Per les seves característi-
ques naturals, el paisatge, el clima, la seva història traduï-
da en un ric patrimoni o la seva mida humana, permet des-
plaçaments a peu i relacions personals properes .

Però les retallades imposades a la passada legislatura 
aparcaren qualsevol política de millora de la qualitat de 
l’espai urbà públic, per a poder créixer amb ordre i amb 
un ritme adequat . Les infraestructures de sanejament, 
els contenidors de recollida de residus, són només alguns 
exemples d’infraestructures envellides, en mal estat, que 
desllueixen el valor natural i cultural de la ciutat i impedei-
xen una bona gestió dels recursos . La reducció de les in-
versions va agreujar la situació d’elements bàsics per a la 
ciutat, com són la gestió de l’aigua i la neteja .

Així mateix, el creixement ha provocat uns canvis poblaci-
onals que s’han traduït en una manca de vertebració so-
cial i de vincles afectius amb l’entorn immediat d’una part 
significativa de la ciutadania .

SALU TACIÓ DEL BAT L E
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VIVIM PALMA VERDA és el lema que hem triat per a defi-
nir el nostre anhel, el nostre repte i el nostre compromís 
amb la ciutat . Expressa que volem fer feina per a contri-
buir a tenir una ciutat més sostenible, on puguem viure bé 
sense fer-la malbé .

Aquest és un objectiu ambiciós, que cerca il·lusionar tots 
els qui formam part d’EMAYA, una empresa pública que 
requereix l’existència d’un projecte col·lectiu i que també 
necessita que cadascuna de les persones que la integren 
formin una aliança per a fer-ho possible .

EMAYA té molt de potencial, moltes llums per a assolir 
l’objectiu . Però també té ombres que hem de difuminar per 
a així poder assolir la fita que ens hem proposat .

Entre les llums, l’existència d’un potencial de 1 .300 per-
sones en la seva gran majoria bones professionals i com-
promeses amb la seva feina . També un gran potencial tec-
nològic i d’experiència per a poder innovar i respondre de 
manera sostenible als reptes ambientals als quals ens en-
frontam . Així mateix, EMAYA té capacitat d’inversió per a 

SALU TACIÓ DE L A PRE SIDEN TA

abordar algunes de les necessitats ineludibles de la ciutat, 
com la renovació de les infraestructures de gestió del ci-
cle de l’aigua, de la neteja i dels residus .

Entre les ombres, una política de personal deficient en el 
necessari compliment dels principis d’igualtat, transpa-
rència i competència que han de regular l’accés a l’ocupa-
ció publica . Per altra banda, s’havia d’abordar l’adequació 
de la plantilla als reptes que la ciutat demanda, com l’es-
tat de les infraestructures de distribució i sanejament de 
l’aigua, la modernització de la neteja urbana i la renova-
ció total de la recollida de residus, unes fites imprescin-
dibles per a  millorar la qualitat de vida i la qualitat urba-
na de Palma .

Per tots aquests motius hem dedicat una bona part dels 
esforços de 2015 a realitzar intervencions d’urgència per a 
pal·liar dèficits de neteja a les barriades, contractant per-
sonal per a reposar les baixes i jubilacions, mitigant així 
la insuficiència de la dotació de personal . Una altra priori-
tat ha estat comptar amb sistemes transparents d’accés a 
l’empresa que possibilitin la igualtat d’oportunitats .

Hem elaborat també un Pla d’inversions per a aquests 4 
anys de legislatura, de 45 milions d’euros, que es destina-
ran especialment a renovar el sistema de contenidors de 
recollida de residus, a la millora la maquinària per a incre-
mentar l’ús de l’aigua en la neteja urbana i a la renovació 
de les conduccions d’aigua que més ho necessiten .

Hi ha, a més, dues qüestions que ens han ocupat el 2015: 
per una banda cercar consensos socials i polítics entorn 
de qüestions tan importants com el sistema de recolli-
da de residus per al nucli històric de Palma o l’orientació 
estratègica de l’empresa; per això hem abordat diversos 
processos de participació, en el primer cas amb els grups 
polítics, les entitats veïnals, econòmiques, ecologistes o 
professionals, i en el segon cas amb els més de mil tre-
balladors i treballadores d’EMAYA . Aquesta és una forma 

de fer que impregnarà la nostra gestió tota la legislatura .

Per altra banda s’han mantingut contactes amb altres ad-
ministracions amb les quals compartim competències i 
projectes: el Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Ba-
lears i el Govern de l’Estat . La relació continuada ha es-
tat clau per a trobar acords i col•laborar en tot allò que 
és necessari i urgent abordar, com l’actual situació de se-
quera, la millora del sanejament o la política de residus . 
Hem d’exigir a tots els actors implicats el compliment dels 
compromisos i les obligacions que pertoquen a cada un, 
per a així poder fer possible a tota la ciutadania viure una 
Palma Verda .

Neus Truyol Caimari .
Presidenta d’EMAYA .
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CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
Fins el 30 de juny de 2015

PRESIDENT
Andreu Garau Garau

VOCALS
Miguel Barceló Nieto

Jerónimo Sàiz Gomila
Miguel Payeras Lliteras

Jordi Llabrés Palmer
Andreu Alcover Ordinas

Carlos Aguilar Tirado
Josep Cardona Tripiana

Neus Truyol Caimari

SECRETARI
Miquel Ballester Oliver

INTERVENTOR
Joan Cañellas Vich

CONSEL L D ’ADMINIS T R ACIÓ

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
Des del 30 de juny de 2015

PRESIDENTA
Neus Truyol Caimari 

VOCALS
Antònia Martín Perdiz
Adrián García Campos

María José Bauzá Alonso
Josep Lluís Bauzá Simó

SECRETARI
Miquel Ballester Oliver

INTERVENTOR
Joan Cañellas Vich
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RESPONSABILITAT SOCIAL 
CORPORATIVA
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RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

A EMAYA, la responsabilitat social corporativa està basada 
en assumir el compromís de garantir la viabilitat del ser-
vei, integrant en els processos de decisió les preocupaci-
ons socials, ambientals, ètiques i laborals, més enllà dels 
factors estrictament econòmics .

Al llarg del 2015 hem seguit potenciant les activitats que 
tan bons resultats ens han donat d’ençà que es creàs el 
Departament de Responsabilitat Social d’EMAYA . Hem 
aconseguit millorar les relacions i els canals de comuni-
cació amb tots els nostres principals grups d’interès . Pro-
va d’això són la implantació i millora constant del portal de 
l’empleat, la millora de les eines de comunicació amb els 
nostres ciutadans i clients (app EMAYA), les campanyes de 
sensibilització al carrer, etc .

La consolidació del programa educatiu EMAYA a l’escola és 
un clar exemple de l’èxit dels projectes directament rela-
cionats amb la vessant mediambiental i social en la que es 
fonamenta la política de Responsabilitat Social Corporati-
va d’EMAYA .

La millora de les relacions amb tot l’entorn que ens envol-
ta és una raó d’ésser de l’estratègia empresarial d’EMAYA, 
i els col·lectius més desafavorits són un grup d’atenció 
preferent . Per aquest motiu, EMAYA, un any més, ha de-
senvolupat el seu Pla d’Acció Social per a poder atendre 
les necessitats més bàsiques de les persones que per cir-
cumstàncies molt diverses es troben en situació de risc o 
exclusiu social .

La missió, la visió i els valors corporatius d’EMAYA són el 
camí a seguir per tots els que conformam EMAYA, i tots 
els objectius a assolir sempre van directament lligats amb 
la política de Responsabilitat Social Corporativa . Durant 
aquest 2015 hem seguit avançant en aquest camí .

EMAYA A L’ESCOLA

El projecte EMAYA a l’Escola, dirigit als centres escolars de 
Palma, ha continuat durant el curs 2014-2015 . El programa 
ha ofert quatre activitats informatives, participatives i de 
conscienciació per als estudiants d’educació infantil, pri-
mària i secundària, amb dues modalitats temàtiques rela-
cionades amb les activitats principals d’EMAYA: el cicle de 
l’aigua a la ciutat i els residus i el reciclatge . 

La participació a EMAYA a l’Escola durant el curs 2014-2015 
ha tornat a augmentar, igual que en cadascun dels cursos 
anteriors des de que es va posar en marxa el programa .

A continuació es mostren les dades de participació en ca-
dascuna de les activitats .

Sessions Alumnes

EMAYA i el cicle de l'aigua a la ciutat 41 1 .089

Respectes els colors? Els residus i el reciclatge 74 2 .047

Joanet Recicles 99 4 .376

El Camió del Reciclatge 19 6 .063

233 13 .575

Per al curs 2015-2016, EMAYA a l’escola mantindrà aques-
tes quatre activitats i n’incorporarà una de nova: Joanet de 
l’aigua, adreçada als infants d’educació infantil i primer ci-
cle de primària . En Joanet de l’aigua animarà els més petits 
a tenir cura amb l’estalvi d’aigua a l’escola i a casa seva . 
Fent cantar i ballar els nins i nines, divulgarà un missat-
ge sobre la necessitat d’estalviar aigua i proposarà bones 
pràctiques fàcils d’entendre i d’aplicar .

A més, hem fet un redisseny de l’aspecte del Camió del Re-
ciclatge i li hem incorporat un equip de so per tal que pugui 
dur a terme de millor forma la seva missió: conscienciar 
sobre la importància del reciclatge de residus especials .

Nova imatge del Camió del Reciclatge.

En Joanet Recicles.

El Joc del Reciclatge. CEIP La Soledat.

RE SP ONSABIL I TAT SOCIAL CORP OR AT I VA
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CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ I DE RECICLATGE

Hem duit a terme diverses campanyes de sensibilització 
i conscienciació ciutadana, principalment sobre el foment 
del reciclatge de residus . A més, amb la col·laboració de 
les empreses sense ànim de lucre ECOEMBES i ECOVIDRIO 
durant aquest 2015 hem repartit més de 2 .500 paquets de 
bosses per a millorar el reciclatge en origen .

També s’han realitzat nous espots televisius per a incenti-
var el reciclatge de residus, i s’han emès els anuncis a les 
televisions autonòmiques, tant públiques com privades .

Hem estat presents al carrer amb estands informatius 
amb l’objectiu d’informar d’una manera més popera els 
vianants que passen per la zona de tot el que té a veure 
amb la nostra missió com a empresa .

OPTICAIGUA 2015

Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, 22 de març, EMAYA 
organitza el concurs fotogràfic OPTICAIGUA . El Dia Mundi-
al de l’Aigua, promogut per l’ONU, se celebra a nivell inter-
nacional amb l’objectiu de conscienciar la societat sobre la 
importància de l’aigua com a recurs natural, fomentant-ne 
el consum responsable . Cada any l’ONU també defineix un 
lema per aquest dia . L’any 2015 el lema era: Aigua y Desenvo-
lupament Sostenible . Per tant, les fotografies presentades a 
concurs havien d’estar relacionades amb aquesta temàtica .

Els objectius d’Opticaigua són:

 - Conscienciar als ciutadans i ciutadanes de Palma so-
bre la importància de l’aigua com a recurs natural i en 
l’àmbit de l’energia .

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

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

 - Donar a conèixer tot el treball que realitza EMAYA re-
ferent a la qualitat de l’aigua, potenciant la imatge 
d’EMAYA com a empresa mediambiental i socialment 
compromesa .

Entre les 153 fotografies presentades, es va atorgar un 
primer premi, un segon i un tercer . I, en aquesta edició, 
també es varen concedir 5 accèssits i 5 premis finalistes . 

Les tres fotografies guanyadores, els accèssits, els fina-
listes i una selecció de les següents 10 millors es varen 
exposar al pati del Casal Solleric entre el 15 de maig i l’1 
de juny .

Repartiment de bosses de reciclatge. Casal de les dones

Espot sobre reciclatge d’envasos lleugers

Exposició Opticaigua‘15 al Casal Solleric

Lliurament de premis Opticaigua‘15

RE SP ONSABIL I TAT SOCIAL CORP OR AT I VA
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PACTE MUNDIAL

Aquest any 2015 hem consolidat la nostra adhesió al Pacte 
Mundial i hem publicat el nostre segon informe de progrés 
en el qual hem deixat patent el nostre compromís amb els 
10 principis universalment acceptats a les àrees de Drets 
Humans, Normativa Laboral, Medi Ambient i Lluita contra 
la corrupció . 

L’informe de progrés, disponible al nostre web, ens ha per-
mès posar a disposició de tots els nostres grups d’interès 
els avanços realitzats per part d’EMAYA en relació amb 
tots els principis del Pacte Mundial .

A més, durant aquest any 2015 i amb l’objectiu de millorar 
els nostres mecanismes 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 Mundial de Nacions Unides .

PATRONA DEL CICLE DE L’AIGUA I 
PATRÓ DE QUALITAT URBANA

Com en els darrers anys, coincidint amb els dies de la Pa-
trona del Cicle de l’Aigua i del Patró de Qualitat Urbana, 
EMAYA va organitzar un acte de reconeixement als treba-
lladors que han complert 25 anys a l’empresa i als que han 
causat baixa per jubilació o invalidesa .

En cadascun dels actes (Cicle de l’Aigua i Qualitat Urbana), 
que es van celebrar a les instal·lacions de Joan Maragall, 
la direcció de l’empresa va agrair i va posar en valor la tas-
ca realitzada durant tant de temps per part dels treballa-
dors, a qui se’ls va lliurar un present .

Patrona del Cicle de l’Aigua.

Patró de Qualitat Urbana.

VISITES GUIADES A LES NOSTRES INSTAL·LACIONS

Durant 2015 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 .

Es tracta de jornades lúdicoeducatives per a escolars, univer-
sitaris, famílies i persones interessades en el medi ambient .

Oferim la possibilitat de visitar les següents instal·lacions:

 ∙ Planta depuradora d’aigües residuals de Palma (EDAR1) . 
 ∙ Planta potabilitzadora de Son Tugores i fonts naturals . 
 ∙ Embassaments de Cúber i Gorg Blau i planta potabilitza-
dora de Lloseta .

 ∙ Laboratori químic d’EMAYA .

Les dades de participació del curs 2014-2015 han estat les 
següents:

Visites Participants

EDAR1 24 687

ETAP Son Tugores i fonts naturals 16 347

Embassaments i ETAP Lloseta 4 138

44 1 .172

Visita a l’ETAP de Son Tugores. IBANAT.

Communication on Progress

Participant

EMAYA - Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado

Published

2016/01/11

Time period

January 2015  –  January 2016

Format

Stand alone document – Basic COP Template

Differentiation Level

This COP qualifies for the Global Compact Active level

Self-assessment

Includes a CEO statement of continued support for the UN Global Compact and its ten principles

Description of actions or relevant policies related to Human Rights

Description of actions or relevant policies related to Labour

Description of actions or relevant policies related to Environment

Description of actions or relevant policies related to Anti-Corruption

Includes a measurement of outcomes

 

Statement of continued support by the Chief Executive Officer

Statement of the company's chief executive (CEO or equivalent) expressing continued support for the Global Compact and renewing the
company's ongoing commitment to the initiative and its principles.

11.01.2016

To our stakeholders:

I am pleased to confirm that [ Company Name ] reaffirms its support of the Ten Principles of the United Nations Global Compact in the areas

Communication on Progress

IN THIS SECTION 

RE SP ONSABIL I TAT SOCIAL CORP OR AT I VA
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PROJECTES SOLIDARIS I CONTRIBUCIÓ AL 
VOLUNTARIAT

Recollida de taps de plàstic (Fundació Nadia Nerea)

Durant 2015 hem continuat recollint taps de plàstic en be-
nefici de l’Associació Nadia Nerea . Els treballadors i tre-
balladores d’EMAYA han aportat enguany més de 800 kg 
de taps de plàstic que, a més de reciclar-se, serveixen 
per ajudar a finançar el tractament de na Nadia Nerea, 
una nina que té una malaltia degenerativa d’àmbit genè-
tic, i també per donar suport a altres nins amb problemes 
greus de salut a través de la Fundació Nadia Nerea .

Col·laboració amb Projecte Home

Durant aquest 2015 hem dut a terme diverses col·labora-
cions amb la Fundació Projecte Home, organització dedi-
cada a la prevenció, el tractament, la formació i la investi-
gació de les drogodependències . Les col·laboracions més 
rellevants han estat les feines compartides al camp d’ex-
perimentació sobre els cultius de la biomassa ubicats a 
l’EDAR 1 i les ajudes per a la inauguració de la nova seu de 
Projecte Home .

Creu Roja

Un any més ens hem sumat a la campanya solidària de 
Creu Roja Moltes juguetes. Una forma d’ajudar . Es tracta 
d’una iniciativa que promou una recollida de juguetes per 
a les famílies en dificultat social amb nins i nines al seu 
càrrec . Entre els treballadors i treballadores d’EMAYA es 
van aportar 25 kg de juguetes que Creu Roja va poder re-
partir entre 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’Ajunta-
ment de Palma . Per mitjà d’aquest acord, EMAYA fa una 
aportació anual de material per a l’Agrupació de Volunta-
ris . A més, l’acord estableix la possibilitat de que un nú-
mero de treballadors d’EMAYA formi part del grup de vo-
luntaris

Col·laboració amb la Fundació Rana i Palma Aquarium

EMAYA va col·laborar d’una manera activa en l’acte benè-
fic organitzat pel Palma Aquarium i la Fundación Rana que 
tenia com a objectiu obtenir ingressos per la Fundació que 
lluita en la prevenció dels abusos sexuals infantils .

Lliurament de taps de plàstic. Fundació Nadia Nerea.

Amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels infants d’entre 0 i 12 anys 
amb dificultats socials participam, un any més, en aquesta campanya de 
recollida de juguetes en col·laboració amb Creu Roja.
 
Hi podeu col·laborar aportant juguetes per a infants d’entre 0 i 12 anys, que 
siguin noves o en molt bon estat de conservació i no bèl·liques.
 
Les juguetes s’han de lliurar a la consergeria de l’edifici Central de Son Pacs 
o a la consergeria de l’edifici de Joan Maragall abans del 23 de desembre.
 
Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu telefonar al departament d’RSC, 
tel. 971 774 309.
 
Moltes gràcies per la vostra col·laboració.

Cultius de biomassa. Projecte Home.

RE SP ONSABIL I TAT SOCIAL CORP OR AT I VA
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PLA D’ACCIÓ SOCIAL

El Pla d’Acció Social d’EMAYA es fonamenta en la col·la-
boració amb les associacions sense ànim de lucre que 
treballen per a donar acolliment i pal·liar les necessitats 
bàsiques de les persones que per circumstàncies molt di-
verses es troben en situació de risc o exclusió social .

Durant aquest any 2015 s’han repartit més de dues to-
nes de productes per a l’ajuda social entre l’associació al-
truista Es Refugi, el Banc d’Aliments, Can Gazà, el Convent 
dels Caputxins i les Germanetes dels Pobres . Des que es 
va posar en marxa el primer pla d’acció social d’EMAYA al 
final del 2011, s’han lliurat un total de 9 .000 kg de produc-
tes i aliments de primera necessitat .

A més, al desembre s’ha realitzat la VI Campanya Na-
dalenca de Recollida d’Aliments dels treballadors i treba-
lladores d’EMAYA, que han aportat 420 kg de productes 
per al Banc d’Aliments de Mallorca, juntament amb les pa-
neres solidàries .

DIA MUNDIAL DEL MEDI AMBIENT

Com a activitat per a la cloenda del curs i coincidint amb 
la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny), 
vàrem organitzar, amb el patrocini d’Ecoembes, la II Diada 
per al Foment del Reciclatge .
 
Aquest any, les escoles amb més participació al progra-
ma EMAYA a l’escola varen ser Sant Josep Obrer II i Corpus 
Christi, i la diada es va celebrar a la plaça Orson Welles, a 
la barriada de Son Gotleu . 

Més de 400 alumnes d’infantil i primària dels col·legis Sant 
Josep Obrer II, Corpus Christi, Es Pont, Gabriel Vallseca 
i Mater Misericordiae varen participar d’una jornada lúdi-
ca i educativa sobre reciclatge i sostenibilitat que va con-
cloure amb animació infantil a càrrec de Joanet Recicles i 
el grup Spaghetti. 

Es Refugi.

Banc d’Aliments de Mallorca.

Can Gazá.

Dia Mundial del Medi Ambient a la plaça Orson Welles

VI Campanya Nadalenca
de Recollida d’Aliments

de l’1 al 22 de desembre

Els aliments recollits es donaran a la Fundació Banc d’Aliments de Mallorca.

Deixa els teus aliments no peribles (arròs, llegums, pasta, oli, sucre, 
llaunes de conserva dolces i salades, etc.) als punts de recollida 

situats als principals edificis d’EMAYA.

RE SP ONSABIL I TAT SOCIAL CORP OR AT I VA
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COOPERACIÓ INTERNACIONAL

Durant aquest 2015 des del Departament de Responsabili-
tat Social Corporativa hem impulsat accions relacionades 
directament amb la cooperació internacional amb l’objec-
tiu de millorar les condicions ambientals i de salut en paï-
sos subdesenvolupats o en vies de desenvolupament .

Vàrem publicar al nostre web un concurs per a finançar 
un projecte de cooperació internacional per a la creació 
d’aqüífers sostenibles per a l’aprofitament de recursos hí-
drics de zones on es produeixen sequeres perllongades 
en llocs àrids o semiàrids del planeta . Aquest projecte va 
ésser adjudicat a la fundació Emalaikat i ha permès la mi-
llora de la qualitat de vida i la nutrició mitjançant la cons-
trucció de 14 pous al poblat de Mechela Andode, Etiòpia .

També vàrem signar un conveni de col·laboració amb l’As-
sociació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears . En 
el conveni s’estableix que EMAYA aportarà el seu coneixe-
ment i suport tècnic per fomentar el desenvolupament dels 
projectes en matèria de xarxes d’aigua potable i clavegue-
ram així com de serveis per al tractament dels residus que 
es duguin a terme gràcies a la cooperació internacional als 
campaments de refugiats a Tinduf (Algèria) . Fruit d’aquest 
conveni es van cedir dos vehicles Nissan Patrol que varen 
formar part d’una caravana solidària que va partir d’Ala-
cant i va arribar fins als campament de refugiats de Tinduf .

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

Al llarg d’aquest 2015 hem signat diversos acords amb di-
ferents institucions i organitzacions .

Amb el Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears i 
EMAYA es va signar un conveni de col·laboració per la re-
alització de programes de pràctiques que permetin la mi-
llora de la formació d’estudiants i llicenciats en Ciències 
Químiques .

També es arribar a un acord de col·laboració entre EMAYA 
i l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Bale-
ars per a dur a terme actuacions de solidaritat i coopera-
ció en favor de la població sahrauí . 

Amb la Fundació Emalaikat es va signar un conveni per a 
la construcció de 14 pous per a millorar la qualitat de vida 
i la nutrició de la població de Mechela Andode a Etiòpia .

A més, aquest any s’ha prorrogat el conveni de col·labora-
ció entre EMAYA i Càritas Diocesana de Mallorca per a la 
recollida de roba i calçat a determinats contenidors ubi-
cats a la via pública de la ciutat .

 Vehicle cedit a l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí.

IX 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 per-
sonal d’EMAYA en les accions de l’entitat, a fi de que cone-
guin més de prop la feina que realitzen els seus pares . 
Així mateix, el concurs és també un instrument que apor-
ta valor en les relacions entre els treballadors i treballa-
dores d’EMAYA, ja que propicia un espai diferent de rela-
ció personal .

En aquesta edició van participar 22 nins i nines . En l’ac-
te de lliurament de premis que es va realitzar a les ofi-
cines de Joan Maragall, es van projectar els dibuixos de 
tots els participants i es va compartir un refrigeri entre 
pares i fills . A més, tots els dibuixos participants s’han ex-
posat a la recepció de la seu de Joan Maragall .

lliurament de premis a 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 seu d’EMAYA.

Termini per a presentar els dibuixos: de l’1 al 24 de desembre de 2015.

 

L’entrega de premis serà dia 4 de gener a les 12 h a la sala d’actes de la seu de Joan Maragall.

Hi haurà regals per a tots els participants, animació infantil i un refrigeri.

Dibuix d’África Enfedaque Gari

IX CONCURS DE
DI BUIXOS

NADALENC S

DEPARTAMENT RSC-COMUNICACIÓ

RE SP ONSABIL I TAT SOCIAL CORP OR AT I VA



EMAYA Memòria 2015 13

COMUNICACIÓ
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COMUNICACIÓ

L’any 2015 el Departament de Comunicació ha assolit identi-
tat pròpia, per tal de donar un nou impuls a les campanyes de 
comunicació, molt importants per al desenvolupament dels 
nous projectes de gestió de l’aigua, la neteja i els residus .

Així mateix, s’ha començat a impulsar la renovació de la 
imatge de l’empresa .

Una part important de la feina del departament és també do-
nar suport als aspectes d’imatge corporativa i comunicació 
de tots els departaments i serveis d’EMAYA .

Les principals tasques desenvolupades en aquest àmbit són:

 - Campanya de comunicació del nou sistema de recolli-
da de trastos .

 - Nova retolació dels punts verds .
 - Unificació de la comunicació interna .
 - Retolacions .
 - Presentacions corporatives, dossiers, formularis .
 - Comunicació amb la ciutadania, especialment pel que 

fa al suport en el procés de participació per al nous sis-
tema de recollida per al casc històric de Palma .

 - Atenció i relacions amb els mitjans de comunicació .

Dilluns a diumenge

de 8:00 a 20:00 h

Els punts verds de recollida selectiva són d’ús 
exclusiu per a residents a Palma.

Només s’accepten residus domèstics. No es 
recullen residus industrials ni comercials.

Està prohibit deixar residus fora del recinte.

L’accés està restringit a vehicles particulars de 
càrrega màxima autoritzada inferior a 3.500 kg.

Per favor, dipositau cada objecte o material en el 
contenidor adequat en cada cas.

Excepte el 25 de desembre i l’1 de gener

COMUNIC ACIÓ

Servei de recollida de trastos devora ca teva

Per a més informació: 900 724 000 www.emaya.esemaya@emaya.es

Diumenge Dilluns
Can Capes Amanecer
Els Hostalets Arxiduc
Foners Bons Aires
La Soledat (nord) Cal Capiscol
La Soledat (sud) El Camp Redó
Marquès de la Fontsanta El Forti
Pere Garau L'Olivera
Polígon de Llevant Plaça de Toros
Son Canals Son Cotoner
Son Fortesa (sud) Son Oliva
Son Gotleu

Dimarts
Cort Monti-sion
El Camp d’en Serralta Plaça dels Patins
El Jonquet Sant Jaume
El Mercat Sant Nicolau
El Puig de Sant Pere Santa Catalina
El Secar de La Real Son Anglada
El Sindicat Son Armadans
ESTABLIMENTS Son Dameto
Jaume Iii Son Dureta
La Calatrava Son Espanyol
La Indioteria (urbà - rural) Son Espanyolet
La Llotja - El Born Son Sardina
La Missió - La Seu Zona Portuaria

Dimecres
Bellver Sant Agustí
Cala Major Son Cladera
El Rafal Nou Son Flor
El Rafal Vell Son Fortesa (nord)
El Terreno Son Malferit
El Viver Son Peretó
Estadi Balear Son Rapinya
Gènova Son Roca
La Bonanova Son Rutlan
La Teulera Son Serra - La Vileta
Los Almendros - Son Pacs Son Vida
Mare de Déu de Lluc Son Xigala
Portopí Son Ximelis

Dijous
Aeroport L'Arenal
Can Pastilla La Casa Blanca
Can Pere Antoni Les Maravelles
El Coll den Rebassa Sant Jordi
El Molinar Son Ferriol
El Pil·larí Son Riera
L'Aranjassa

L’horari per treure els trastos és de

de 20 a 22h

Aigua potable
Fomentar l’ús responsable de l’aigua.
Disposam d’un sistema tarifari coherent amb aquest objectiu del 
que incrementarem la progressivitat.
Promourem el bon manteniment dels ajubs per tal de que 
conjuntament amb les millores de la qualitat de l’aigua fetes per 
EMAYA, es promogui el consum d’aigua no envasada.

RESPECTAR EL MEDI AMBIENT

QUE VOLEM FER?

Ecosistema marí
Ens proposam amb l’actuació propia i amb l’impuls de les 
inversions de les altres administracions mitjançant la 
millora del drenatge i la depuració, millorar el nostre 
ecosistema marí

COM HO VOLEM FER?

INNOVACIÓ I QUALITAT PROFESSIONAL

Tecnologia
Estant al dia i aplicant els coneixements i la tecnologia 
mes punteres en la gestio del medi ambient.

Millores tecnològiques en els vehicles i la maquinaria 
que utilitzam.

Millores en la politica de RRHH: exemple.

Algun projecte paradigmatic pel que fa a la innovació 
d’aigua.

Capacitació 
Promovent la capacitació de la nostra gent per millorar la nostra 
professionalitat i la satisfació en la feina.

Exemples del que hem previst fer de formació. 
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Sessions d’orientació empresarial estratègica
 
A partir del mes de novembre es va iniciar un procés de 
trobada de la direcció amb tot el personal de l’empresa 
per tal de compartir la proposta d’orientació empresari-
al estratègica que es fa des de la direcció per als propers 
quatre anys .

Les primeres reunions es varen celebrar entre els mem-
bres de l’equip directiu, i a continuació es varen fer sessi-
ons amb directius i càrrecs intermedis de l’empresa . Les 
trobades tendran continuïtat a principi de 2016 per tal que 
la direcció es reuneixi amb tota la plantilla d’EMAYA .

En aquestes reunions es planteja què es vol fer i com es 
vol fer feina els propers anys . Les principals línies de tre-
ball estan orientades a tres objectius:

 - Aportar qualitat de vida a la ciutadania
 - Contribuir a la qualitat urbana de la ciutat
 - Respectar el medi ambient

En darrer terme la finalitat d’EMAYA ha de ser treballar per 
una Palma més sostenible on es visqui bé sense fer malbé 
l’entorn ni el patrimoni de la ciutat .
 
Això és vol fer amb una forma de fer pròpia que suposi:

 - Innovació i qualitat professional, que l’empresa està en 
disposició d’aportar a tota la seva tasca quotidiana i en 
els nous projectes de futur per a Palma .

 - Posar en valor EMAYA, que sigui una empresa pública 
estimada i valorada per la ciutadania .

COMUNIC ACIÓ

Per això és fonamental començar per la pròpia gestió del 
personal, que ha de ser càlida, transparent i amb equitat a 
les contractacions .

En aquesta línia, les sessions realitzades han servit també 
per captar el sentir del personal sobre la seva feina i sobre 
l’empresa, així com per a recollir propostes que la direc-
ció incorpora a la planificació dels projectes per als pro-
pers quatre anys .
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PERSONAL

A finals de l’exercici de l’any passat, el 31 de desembre 
del 2015, la plantilla total de l’empresa era de 1 .279 tre-
balladors, distribuïda per tipus de contracte com mostra 
el quadre següent:

Situació plantilla a dia 31 .12 .2015

Fixos /
Indefinits

Jubilats 
Parcials Contracte Total

Cicle de l'aigua 376 26 49 451

Qualitat urbana 694 32 102 828

Total 1.070 58 151 1.279

La plantilla mitjana anual durant l’any 2015 va ser de 1 .267,19 
treballadors (451,75 a l’activitat de Cicle de l’Aigua i 815,44 a 
l’activitat de Qualitat Urbana) . L’evolució d’aquests valors des 
de l’any 2008 es pot observar en el quadre que es presen-
ta a continuació:

Evolució plantilla - Mitjana anual

 

Any
Cicle de 

l'aigua
Qualitat
 urbana Total

2007 455,30 933,00 1.388,30

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

2015 451,75 815,44 1.267,19

L’edat mitjana de la plantilla a 31 de desembre del 2015 
era de 46,06 anys, amb una antiguitat mitjana a l’empresa 
de 16,29 anys . 

Mitjana d’edat i antiguitat a dia 31 .12 .2015

Edat Antiguitat 

Cicle de l'aigua 44,98 16,45

Qualitat urbana 46,64 16,20

46,06 16,29

Plantilla

Resum de la contractació realitzada durant l’exercici 2015:

Contractació 2015

  
Cicle de l'aigua 29

Qualitat urbana 68

Total 97

Finalització de contracte laboral 2015

Fixos /
Indefinits Temporals Total

Cicle de l'aigua 14 16 30

Qualitat urbana 27 15 42

Total 41 31 72

Causes de finalització de contractes fixos/indefinits 2015

D
ef

un
ci

ó

A
co

m
ia

da
m

en
t

Ex
ce

dè
ci

a

In
ca

pa
ci

ta
t

Ju
bi

la
ci

ó

Cicle de l'aigua 1 2 1 1 9

Qualitat urbana 2 0 2 5 18

Total 3 2 3 6 27

Des de la implantació de la jubilació parcial en els conve-
nis col·lectius de l’empresa, s’han acollit a aquest sistema, 
fins a l’any 2015, un total de 257 treballadors (12 durant 
l’any 2015: 6 a l’activitat de Cicle de l’Aigua i 6 a l’activitat 
de Qualitat Urbana) .

RECURSOS HUM ANS
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FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT

Una reforma legislativa en l’àmbit de la formació profes-
sional per a l’ocupació ha marcat significativament l’any 
2015 . El RDL 4/2015 de 22 de març i la seva consolida-
ció mitjançant la Llei 30/2015 de 9 de setembre han mo-
dificat la manera en què les empreses poden gestionar la 
seva formació .

Es van analitzar les implicacions de la nova llei sobretot en 
tot allò referent als apartats de funcions i responsabilitats 
dels intervinents en la gestió de la formació (proveïdors de 
gestió i d’impartició) i el nou règim sancionador que pretén 
garantir el principi de tolerància zero contra el frau en la 
gestió dels fons de formació professional per a la ocupació . 
Com a conseqüència d’aquests canvis, l’àrea de Formació 
ha reprès el seu perfil de gestora de la seva formació . 

Per tal de poder assumir més control era necessari arti-
cular una eina que permetés fer les tasques de gestió de 
la formació programada (abans denominada ‘bonificada’) 
i que fos a la vegada compatible amb el sistema de regis-
tre que es va posar en marxa el 2014 . Aquest projecte de 
desenvolupament per a la generació automàtica de fitxers 
XML per a l’aplicació de la Fundació Tripartita va començar 
a finals de 2015 i continuarà fins a implantar-se el 2016 .

Durant 2015 s’ha fet per segona vegada un procés de lici-
tació per a la impartició de formació a EMAYA, que ha per-
mès l’articulació de:

1. FORMACIÓ EN SALUT LABORAL i PRL. Consolidat com 
un dels eixos estratègics més importants en la gestió 
dels recursos humans, la formació en seguretat i pre-
venció la desenvolupen tant el Servei Propi de Preven-
ció de Riscos Laborals com entitats acreditades . 

2. FORMACIÓ ESPECÍFICA EN EL LLOC DE TREBALL. En-
caminada a desenvolupar més habilitats en el lloc de 
treball i aconseguir així un millor acompliment i un aug-
ment 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 procedi-
mentals, destreses, coneixements i actituds que faran 
que l’acompliment del treball sigui més eficaç i eficient . 

Evolució de l’activitat formativa

Aquest any s’ha consolidat el nou sistema de registre de 
la formació realitzada mitjançant l’eina de gestió de la for-
mació a l’entorn SAP, que permet accedir a l’historial de la 
formació realitzada des de 2012 més ràpidament i de for-
ma més efectiva . Aquest nou sistema de registre optimit-
za la gestió de la formació i determinades tasques com fer 
els expedients de les accions formatives en format elec-
trònic o generar la documentació necessària per al con-
trol i la gestió .

Durant 2015 s’han realitzat un total de 157 grups formatius, 
integrats per 843 participants . El nombre d’hores de for-
mació impartides va ser de 3 .118 . En els següents gràfics 
es mostra l’evolució de la formació en els darrers 4 anys .
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Activitats formatives destacades

Aquest any s’ha caracteritzat per més dotació pressupos-
tària a l’eix formatiu ‘Formació en salut laboral i PRL’ . En 
els darrers anys un dels principals objectius de la gestió de 
recursos humans ha estat la prevenció i la seva integració 
com a eix transversal en la gestió dels recursos humans . 

Des de l’àrea de Formació i cada vegada amb més col·la-
boració del Servei de Prevenció s’han aprofitat les sinèr-
gies per a consolidar la formació com una eina estratègi-
ca bàsica que està present des de l’inici a qualsevol procés 
de treball . Com a resultat d’aquesta integració, ja s’incor-
pora la formació de seguretat i prevenció en lloc de feina al 
registre a SAP, es dota de caducitat i periodicitat determi-
nades formacions que són controlades de forma exhausti-
va i s’aconsegueix respondre a necessitats formatives que 
durant molts anys es repetien als plans de formació sen-
se que tinguessin resposta . Un exemple de les accions que 
s’han fet aquest any són:

FORMACIÓ BÀSICA EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABO-
RALS, necessària per a exercir tasques de recurs preven-
tiu o bàsicament per al desenvolupament de determinades 
funcions, en la qual han participat gairebé 40 treballadors 
distribuïts en 4 grups tant de l’àrea de Cicle de l’Aigua com 
de l’àrea de Qualitat Urbana .

FORMACIÓ SEGONS RD 286/2006 RENOU i RD 1311/2005 
VIBRACIONS, i FORMACIÓ PER A LA MANIPULACIÓ I L’EM-
MAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS on han inter-
vingut operaris de Depuració i en la qual el proper any 
participarà personal d’altres departaments en els que tre-
balladors també estan exposats a aquest tipus de riscos 
(Xarxes, Explotació i Manteniment) .

A més d’aquestes accions, cal destacar la importància de 
la formació inicial i d’ús inclosa en els contractes de com-
pra de maquinària, materials o productes que requereixen 

de formació específica i de seguretat per a la manipulació, 
ús i maneig . Cal destacar l’augment de la formació per a 
conductors de maquinària de neteja viària impartida tant a 
mecànics com a conductors de vehicles, en les quals han 
intervingut més de 100 participants .

L’any 2015 també s’han posat en marxa altres accions sig-
nificatives:

FORMACIÓ EN SAP . L’eina SAP està present en gairebé tots 
els departaments d’EMAYA . Abasta processos que van des 
de la gestió de les compres fins al el control de l’estoc d’un 
magatzem . La formació en aquest entorn està sempre 
present en cadascun dels plans anuals de formació i s’im-
parteixen accions mitjançant personal intern o recorrent a 
proveïdors externs especialitzats . Algunes d’aquestes ac-
cions dirigides a departaments com Recursos Humans o 
DTIC a mode d’exemple són:

 - Implantació SAP PM
 - Query Manager
 - Direcció de projectes SAP
 - Programació Abap 4 Workbench

FORMACIÓ AUTODESK . Han rebut aquest formació treba-
lladors d’obres i projectes i també d’altres departaments 
que requereixen l’ús d’aplicacions autodesk en el seu tre-
ball . Aquesta formació tècnica s’ha dissenyat i adaptat a les 
tasques de disseny, dibuix, gestió de plànols i representa-
ció de models en 3D que realitzen els integrants de la for-
mació en el seu lloc de treball . El programa es va dividir en 
dues accions que en total duraven més de 70 hores .

CURSOS DE TRACTAMENT I DEPURACIÓ D’AIGÜES, diri-
gits a responsables i tècnics de l’àrea de Depuració i d’al-
tres àrees que comparteixen determinats camps de co-
neixement en l’acompliment de les seves funcions, com 

l’estalvi energètic, la gestió de residus o el tractament 
d’aigües residuals . Destaca una formació realitzada amb 
l’Institut Superior de Medi Ambient que col·labora amb col-
legis oficials i diverses associacions professionals i una 
altra sobre eficiència energètica i petjada de CO

2
 .

CERTIFICAT D’APTITUD PROFESSIONAL DE CONDUCTORS . 
Com cada any, es realitza un programa de formació exigit 
per normativa i que actualitza els coneixements essenci-
als per a l’exercici d’aquesta funció, fent especial èmfasi 
en la seguretat en carretera i la racionalització del consum 
de carburant . Aquesta formació ha de fer-se cada 5 anys 
i l’any 2016 es pretén formar els primers conductors que 
van obtenir aquesta acreditació i que per tant hauran de 
renovar la formació .

Com a novetat, aquest any s’ha inclòs en aquest progra-
ma a conductors que tot i que no fan tasques de conduc-
ció de vehicles que requereixen el permís C1, tenen aquest 
permís i el posen a disposició de l’empresa . Perquè puguin 
conduir en cas que l’empresa ho necessiti, se’ls proporcio-
na la formació del CAP a fi d’augmentar la disponibilitat de 
conductors acreditats utilitzant el propi personal intern . 
En total, durant aquest any s’han format 95 conductors .
 

Certificat d’aptitud professional de conductors

RECURSOS HUM ANS
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No executades 
46%

Executades 
54%

No previstes 
14

Previstes 
62

ANGLÈS MODALITAT PRESENCIAL . Des de fa algun temps alguns departaments sol·licita-
ven una formació presencial en idiomes . Es tracta de departaments que han d’atendre a 
l’usuari o abonat i que necessiten poder comunicar-se amb certa fluïdesa per desenvolu-
par el seu treball . Gairebé 20 participants de les subdivisions d’abonats, facturació i caixa 
han participat en aquest programa que s’ha estructurat en 3 nivells: ELEMENTARY, INTER-
MEDIATE i UPPER-INTERMEDIATE .

Conclusions

En resum, el balanç de la formació realitzada el 2015 ofereix resultats molt similars als ob-
tinguts en anys anteriors . 

Respecte al percentatge d’acompliment del pla: s’han executat el 54 % de les accions previstes, 
però també s’han realitzat un nombre considerable d’actuacions que no estaven planificades .

% Compliment accions del pla de formació  Accions formatives realitzades 2015

Quant a les obligacions que marca la Fundació Tripartida per a la Formació i l’Ocupació durant 
els darrers anys s’ha superat el percentatge de col·lectius prioritaris formats exigit . El 2015 
el percentatge de treballadors formats d’aquest col·lectiu va ser aproximadament del 70% .

Evolució compliment requisits FTFO 13/14/15 col·lectius prioritaris

2013 2014 2015

70,26%
77,10%

83,54%

58,94%58,24%59,25%

El departament de Formació es consolida any rere any en l’objectiu de centralitzar i homo-
geneïtzar el procés de gestió de la formació que es fa a EMAYA per a complir amb diversos 
propòsits d’entre els que en destaquen:

 - Optimitzar l’aprofitament dels recursos disponibles per fer formació i finançar-ne el seu 
cost (aprofitament del crèdit de formació programada a les empreses) .

 - Conscienciar responsables i treballadors sobre la necessitat del manteniment d’un con-
trol exhaustiu i una uniformitat en el registre de la formació realitzada .

Per a l’any 2016, el departament de Formació ha continuat amb la seva tasca d’estructurar 
el pla de formació, el disseny, la implementació i l’avaluació com una important eina estra-
tègica de recursos humans que faciliti el desenvolupament d’altres projectes com la des-
cripció de llocs de treball, el disseny de plans de carrera o en definitiva, el desenvolupa-
ment organitzatiu a nivells més funcionals i que ajudi a aconseguir més professionalització 
de totes les àrees d’EMAYA .

Exigit Complert

RECURSOS HUM ANS
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SERVEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Durant l’any 2015 es van desenvolupar les següents actu-
acions en matèria de vigilància de la salut:

MEDICINA LABORAL: RECONEIXEMENTS MÈDICS

Els objectius dels reconeixements mèdics són:

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

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

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

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

L’examen bàsic de salut consta de:

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

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

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

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

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

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

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

Els resultats dels exàmens de salut es lliuren als treballa-
dors en format confidencial .

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

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

Es realitzen els següents tipus de revisions mèdiques:

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

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

Reconeixements mèdics periòdics amb 
caràcter obligatori

Col·lectiu amb el risc d’amiant .
El 2015 hi havia 55 treballadors en actiu realitzant tas-
ques en les quals existeix risc d’amiant . Se centralitzaven 
a l’àrea de Xarxes i concretament en els llocs de treball 
de les diferents brigades: reparació i muntatge, brigades 
d’operadors de xarxa, brigades d’escomeses i brigades de 
reparació de clavegueram .

Col·lectiu amb risc biològic .
Existeix risc biològic a les plantes de depuració d’aigües 
residuals i als Serveis de Clavegueram . El 2015 hi havia 
45 persones treballant a les EDARs i 26 al Servei de Cla-
vegueram i Pluvials .

Reconeixements mèdics periòdics

Durant 2015 es van dur a terme les següents revisions pe-
riòdiques amb caràcter de recomanat:

Cicle de l’Aigua Qualitat Urbana

Xarxes 108 Parc / Taller 30

Administració - Recollida 20

EDARs 30 Neteja 11

Potabilitzadora 12 Total 61

Escorrenties 6

Manteniment 6

Total 172

Reconeixements mèdics inicials

Totes les persones que van iniciar relació laboral amb 
EMAYA durant 2015 van passar reconeixement mèdic . Els 
llocs de treball pertanyien tant al conveni de Cicle de l’Ai-
gua com al de Qualitat Urbana .

Qualitat Urbana 11

Cicle de l’Aigua 10

Total 21

Reconeixements mèdics de contrast que deriven de 
situacions diferents

Es van revisar 53 casos:
Qualitat 
Urbana

Cicle de 
l’Aigua

Després d’absència prolongada AT 54 17

Aparició limitacions: TES 8 5

Reconeixements per embaràs 3 2

Total: 89

RECURSOS HUM ANS
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Registre de malaties professionals
L’any 2015 s’ha diagnosticat un nou cas de malaltia profes-
sional . En total, tenim actualment 12 persones diagnostica-
des de malaltia professional, a les que se’ls hi ha adaptat 
el lloc de treball de manera que se li respectin les limitaci-
ons que presenten .
 
 - Reconeixements mèdics per a la reubicació per apa-

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

 - Reconeixements mèdics després d’assignació de no-
ves tasques . Aquest personal sensible és avaluat amb 
una periodicitat anual . Revisam també periòdicament 
als treballadors i treballadores que en algun moment 
determinat han estat qualificats o qualificades com a 
TES (treballador/a especialment sensible) i han deixat 
de ser-ho per haver canviat les seves condicions, ja si-
gui de salut o de lloc de treball .

 - Al llistat de TES s’han afegit aquells casos en què des-
prés de revisió per absència perllongada s’han detectat 
limitacions .

Qualitat 
Urbana

Cicle de 
l’Aigua

Malaltia professional 6 6

Aptes amb restriccions 3 1

Aptes sense restriccions 1 4

En estudi 2 1

Reconeixements mèdics en els casos d’embaràs

Durant l’any 2015 es van atendre 5 treballadores en es-
tat gestacional . 

CONSULTES SALUT LABORAL

Durant l’any 2015 el Servei Mèdic va atendre consultes 
mèdiques . Les patologies van representar més del 50% de 
les actuacions .

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 ma-
laltia no hagi pogut acudir a treballa . Amb l’expedició 
del volant 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 2015 es van dur a terme les següents actuacions:

 - INVESTIGACIÓ D’ACCIDENTS
Nombre d’accidents de treball: 333
Nombre d’accidents de treball investigats: 333

Per mesos Per àrea

Gener 16 Qualitat Urbana 259

Febrer 27 Cicle de l’Aigua 74

Març 26

Abril 23

Maig 33

Juny 24

Juliol 41

Agost 21

Setembre 26

Octubre 30

Novembre 41

Desembre 25

 - SIMULACRES

Implantació d’emergència 4

Simulacres d’incendi 2

 - TREBALLS PER ESPECIALITATS
Higiene: 23 mesuraments amb els seus respectius informes .
Ergonomia: 1 visita .
Seguretat: 43 mesuraments amb els seus respectius 
informes . 109 controls de seguretat en obres o treballs .

 - FORMACIÓ
213 treballadors/es formats/des .

RECURSOS HUM ANS
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SERVEI DE PSICOSOCIOLOGIA 

El servei de Psicosociologia ha atès durant l’any 2015 un 
total de 83 persones . No obstant això, cal tenir en comp-
te que algunes persones hi han acudit més d’una vegada 
(per seguiment, per repetició del motiu, etc .) . El total de vi-
sites ha estat de 136 . 

A més, s’han fet 33 entrevistes a persones per conflictes 
psicosocials per tal de resoldre diverses situacions pre-
sentades a les consultes o en atenció a delegats de preven-
ció (Cicle de l’Aigua i/o Qualitat Urbana), membres dels co-
mitès d’empresa, caps, o en atenció a escrits presentats . 

S’han realitzat 4 mediacions entre el personal, per atendre 
conflictes interpersonals .

Per sol·licitud dels delegats de prevenció de l’àrea de Qua-
litat Urbana i en acord al TAMIB de l’11 d’abril de 2013, al 
març de 2015 s’han fet l’informe d’avaluació psicosocial i 
la corresponent planificació del col·lectiu de Recollida Nit, 
i al juliol de 2015 l’informe d’avaluació psicosocial i la cor-
responent planificació dels col·lectius de Taller Matí, Taller 
Horabaixa i caps intermedis .

Les estadístiques que a continuació es presenten són en re-
ferència a 83 persones (i no a 136 visites) que han utilitzat el 
servei de Psicosociologia, i s’exclouen les dades de les entre-
vistes, les mediacions i els informes d’avaluació psicosocials . 

Visites per sexe

Homes 
80,7%

Dones 
19,3%

El fet que les persones que acudeixen al servei siguin majo-
ritàriament homes està directament relacionat amb la dis-
tribució per sexes de tota la plantilla de l’empresa, que és 
en la seva majoria masculina . Si tenim en compte el nom-
bre total d’homes i de dones que hi ha en l’empresa (1 .111 
homes i 154 dones), la incidència és més gran en dones que 
en homes, tal i com es mostra en el següent percentatge:

Visites per àrea

Dones Homes

6,03%

10,38%

Si tenim en compte el nombre total de personal de cada 
àrea, la incidència és similar a Cicle de l’Aigua (6,04%) i 
Qualitat Urbana (6,84%):

Indidència del sexe segons plantilla total
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Incidència d’àrea segons plantilla total

Cicle de l’Aigua Qualitat Urbana
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Conciliació 
1%

Personals 
42%

Laborals 
45%

Assessorament 
12%

50 a 59 anys 
30%

40 a 49 anys 
33%

30 a 39 anys 
34%

>60 anys 
1%

20 a 29 anys 
2%

EDAR  
6%

Xarxes 
8%

Recollida 
11%

Taller 
18%

Neteja 
37%

Laboratori i Son Tugores  
(Manteniment, Potabilitzadora, Escorrenties) 

10%

Oficines Cicle de l’Aigua  
(RSC, Abonats, C. Center) 

8%

Controladors MA 
1%

>35 anys 
1%25-34 anys 

14%

15-24 anys 
29%

5-14 anys 
42%

0-4 anys 
13%

Visites per departament

*Amb la finalitat de preservar la confidencialitat d’alguns departaments 
del Cicle de l’Aigua s’han unificat diversos departaments d’oficines i de 
laboratori i Son Tugores. 

El departament d’on s’han atès més casos és de Neteja . No 
obstant això, si tenim en compte el personal adscrit a cada 
un dels departaments per a conèixer la incidència, el nom-
bre major de casos recau al Taller, tal i com s’observa en 
el següent gràfic:

Visites per edat

Visites per antiguitat
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Motius de consulta

Les causes per motius laborals són diverses i variades . Pre-
valen els conflictes interpersonals com causa percebuda . 
Cal tenir en compte que són causes subjectives de qui les ex-
pressa i, per tant, no poden establir-se com a una informa-
ció objectiva i vertadera . De totes formes, totes les persones 
tenen l’opció de firmar, per motius laborals, una autorització 
perquè el servei de Psicosociologia investigui els conflictes . 

Causes Percebudes
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L’any 2015 no s’aprecien diferències significatives a la va-
riable ‘edat’ i el personal amb una antiguitat d’entre 5 i 14 
anys a l’empresa és el que més utilitza el servei

RECURSOS HUM ANS
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DTIC

El Departament de Tecnologies de la Informació i Comuni-
cacions d’EMAYA proveeix la companyia tant de les tecno-
logies de la informació i comunicacions com dels serveis 
associats, que tenen com a objectius augmentar l’eficàcia i 
l’eficiència en la gestió dels processos de negoci, augmen-
tar la qualitat dels serveis prestats per la nostra empresa 
i assegurar la 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 tecnificació 
dels processos de negoci . Dóna servei d’assessorament en 
l’organització eficient dels processos i recursos involucrats i 
duu a terme les fases d’anàlisi de requeriments, disseny de 
solucions tecnològiques i la seva implementació, posada en 
marxa i posterior manteniment, tant correctiu com evolutiu .

El core del sistema d’informació corporatiu és el sistema 
SAP, ERP de la companyia, motor de les principals operaci-
ons de negoci i al qual s’integren altres tecnologies com un 
sistema 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 una Intranet per a la gestió de la in-
formació no estructurada i la col·laboració empresarial

A continuació es mostren els volums d’operacions més 
significatius gestionats amb l’ERP corporatiu durant 2015:

 194 .000 Avisos
 199 .000 Ordres de treball
 92 .000 Contractes d’abonats
 550 .000 Factures a abonats
 11 .000  Encàrrecs a proveïdors 
 12 .000 Factures de proveïdors
 1 .000  Contractes de treballadors/res
 19 .000 Nòmines
 250 .000 Apunts comptables  Valors arrodonits

Servei de Desenvolupament TI

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

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

Els principals projectes evolutius realitzats durant 2015 són:

1 . Evolució de la Intranet corporativa a les àrees de Xar-
xes, RRHH i Qualitat:
 - Sistema de gestió d’incidències mediambientals
 - Sistema de gestió digital d’expedients dels treballa-

dors i treballadores
 - Sistema de seguiment d’expedients d’intervencions 

de Xarxes
 - Sistema de gestió de la documentació de la ISO
 - S’ha ampliat el Portal del treballador per incorporar 

la informació relativa a la contractació i promoció de 
personal

 - S’ha començat a desenvolupar el Portal del Manager
2 . Tecnificació de l’àrea de Qualitat Urbana . Implantació 

de l’ERP corporatiu a aquesta àrea .
3 . Primera versió del quadre de comandament per a 

l’àrea de Finances .
4 . Primera versió del quadre de comandament de l’àrea 

de Xarxes de distribució .
5 . Ampliació del quadre de comandament per a l’anàlisi de 

la gestió de consum energètic global de la companyia 
6 . Ampliació del quadre de comandament e l’àrea de Qua-

litat Urbana

A més dels grans projectes evolutius, es van gestionar 231 
peticions correctives i/o evolutives menors que han man-
tingut els nivells adequats de capacitat, rendiment, dispo-

nibilitat, seguretat i continuïtat de la base de tecnologies 
de la informació ja existent .

Al 2015 s’ha obtingut un nivell de resolució de peticions 
de serveis TIC amb recursos propis del 97% . És estratè-
gia corporativa principal aconseguir el màxim nivell d’au-
tosuficiència quant a la tecnificació i optimització de pro-
cessos de negoci amb recursos TIC propis . Es considera 
aquest assoliment com a extremadament positiu, des del 
punt de vista que per a la nostra Direcció és un factor clau 
l’alt grau d’alineament de les tecnologies de la informació 
subministrades pel Departament de TIC a les necessitats 
reals del negoci de la nostra empresa .

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 tec-
nologies que asseguri un rendiment adequat del sistema 
d’informació d’EMAYA en termes d’eficiència, disponibili-
tat, continuïtat i seguretat . 

Durant 2015 va dur a terme 121 intervencions de mante-
niment preventiu i 20 intervencions de manteniment cor-
rectiu, amb percentatges de resolució en data prevista del 
99% i 100%, respectivament .

Aquesta secció destina aproximadament el 50% del seu 
temps a tasques de revisió sistemàtica dels elements har-
dware . Al 2015 es va aconseguir un temps de downtime no 
planificat pràcticament 0 .

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 .

DEPARTAMEN T DE T ECNOLOGIE S DE L A INFORM ACIÓ I  COMUNIC ACIONS
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Totes les tasques de manteniment preventiu, correctiu, 
evolutiu i adaptatiu pròpies de l’administració de sistemes 
es van realitzar amb recursos propis, llevat d’incidències 
puntuals resoltes mitjançant contractes de manteniment 
i/o garanties dels fabricants Es va mantenir així l’habitual 
cost extern de serveis de configuració i administració d’in-
fraestructures de TI pràcticament nul .

Servei de Xarxes de Comunicacions

La unitat de Xarxes és la responsable de les infraestructu-
res de telecomunicacions d’EMAYA que permeten la inter-
connexió 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 necessi-
tats, disseny, implantació i posterior manteniment de les in-
fraestructures de telecomunicacions; així com la recerca de 
noves tecnologies i el disseny de noves solucions per tal d’op-
timitzar el rendiment de la xarxa d’accés i troncal de comuni-
cacions i garantir els nivells adequats de capacitat, disponibi-
litat, continuïtat i seguretat del sistema de telecomunicacions

A més de les tasques pròpies de manteniment preventiu, 
correctiu i adaptatiu, durant 2015 es van dur a terme els 
següents projectes evolutius:

 - Elaboració del projecte de telegestió de comptadors 
(Smartmetering) i sol·licitud d’ajuda a RED .ES .

 - Ampliació de la xarxa M2M .
 - Millora de comunicacions corporatives:

• Increment de l’amplada de banda de comunicacions 
de Gorg Blau i disseny de la xarxa LAN de fibra .

• Revisió de radioenllaços amb EDAR1, EDAR2 i Labo-
ratori de Son Anglada .

• Establiment d’un radioenllaç de backup entre Son Tu-
gores i Son Pacs .

 - Implantació d’un sistema de protecció de tauletes cor-
poratives .

Servei de Help Desk

La unitat de Help Desk té com a funció principal la instal-
lació i la configuració dels dispositius electrònics i les tec-
nologies de la informació que posen a disposició de l’usu-
ari final el sistema d’informació corporatiu .

Durant l’any 2015 es va donar suport a 405 estacions de feina:

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

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

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

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

tents a l’empresa per a proposar millores o canvis a la 
configuració .

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

d’alumnes en pràctiques .

A més, es va gestionar la configuració i el suport a 397 lí-
nies de telefonia mòbil:

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

des a reduir els consums .
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DIRECCIÓ DE PROJECTES I INNOVACIÓ

Durant l’any 2015 van continuar els projectes en curs amb 
les diferents institucions de l’administració:

Ajuntament de Palma
Es va obtenir la llicència integrada d’obra i activitat del 
nou punt verd situat a l’entorn de l’EDAR 1 . Es va continu-
ar amb la tramitació urbanística corresponent de l’entorn 
de l’EDAR 1 . 

Consell Insular de Mallorca
S’han acabat les obres de modificació de les infraestruc-
tures hidràuliques afectades per la via connectora i el nou 
enllaç del Molinar . 

Es va tramitar l’autorització del Projecte de desgasificació 
de l’abocador de coa de Son Reus fase I i el Projecte d’ade-
quació de l’abocador de coa per a l’eliminació de residus 
d’origen animal . 

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Es va autoritzar el Projecte de punt verd al costat de 
l’EDAR 1 de Palma amb resolució del CMAIB de No Subjec-
ció a Avaluació d’Impacte Ambiental .

Modificació No Substancial de l’autorització ambiental in-
tegrada de l’abocador de coa, que consisteix en la modifi-
cació de la cel·la de recepció de residus d’origen animal .

Es va tramitar l’autorització de l’EDAR 2 com a activitat 
potencialment contaminadora de l’atmosfera (APCA) amb 
el Servei d’Atmosfera .

Es va iniciar la tramitació per a l’autorització dels 2 punts 
verds de Palma (punt verd de Son Castelló i punt verd de 
Sant Jordi) com a instal·lacions de gestió de residus al 
Servei de Residus .

Es va iniciar la tramitació de l’EDAR 1 com instal·lació de 
gestió de residus per a tractar mitjançant codigestió els 
olis vegetals conjuntament amb els llots de la depuradora 
al Servei de Residus .

Entrega de l’Informe preliminar de situació d’activitats po-
tencialment contaminants del sòl (IPS) de l’EDAR 1 en base 
al RD 9/2005 de 14 de gener, en el que s’estableix la relació 
d’activitats potencialment contaminants del sòl i els crite-
ris i estàndards per a la declaració de sòls contaminats al 
Servei de Residus .

Es va continuar la tramitació per a autoritzar l’emissari 
submarí de l’EDAR 2 per a l’abocament d’aigües depura-
des al domini públic marítim terrestre (DPMT) .

Es van iniciar les converses per a autoritzar els punts 
d’alleujament d’aigües residuals en situacions d’emergèn-
cia per pluja al domini públic hidràulic .

Instituto Geológico y Minero de España (IGME)
S’ha completat el diagnòstic de l’aqüífer del Pla de Sant 
Jordi que permetrà aportar solucions a les inundacions 
que pateix el pla durant els mesos humits de l’any . 

S’han desenvolupat gran part de les actuacions que con-
templa l’Estudi d’impacte que sobre las aigües subter-
rànies pugui ocasionar l’abocador de Son Reus, pel qual 
existeix un conveni amb l’IGME i es compta amb la col·la-
boració i la supervisió de Recursos Hídrics com a autori-
tat competent .

D IRECCIÓ DE PROJEC T E S I  INNOVACIÓ
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Innovació i projectes europeus

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

1. Monitorització energètica.

Aquest any 2015 s’ha continuat amb el pla de monito-
rització energètica de processos a les àrees de Qualitat 
Urbana i Cicle de l’Aigua . A l’àrea de Cicle de l’Aigua s’ha 
monitoritzat l’EDAR 1 (estació de depuració d’aigües 
residuals), i a l’àrea de Qualitat Urbana l’energia vehi-
cular consumida a la flota d’EMAYA . L’objectiu d’aquesta 
monitorització és integrar tota l’energia consumida en 
un marc de comandament energètic, per a poder pren-
dre decisions de manera eficient .

2. 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 lí-
quids sinèrgics amb la depuració . En aquesta primera 
fase s’ha realitzat el document Projecte de recollida i co-
digestió d’olis vegetals per a l’increment de producció de 
Biogàs, que encara està en procés d’avaluació i aprova-
ció per part del Servei de Residus del Consell de Mallorca .

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

I la darrera fase serà la incorporació de la matèria or-
gànica procedent de RSU, per a l’aprofitament energè-
tic d’aquest residu per a l’obtenció de biometà que s’in-
corporaria a la flota de vehicles d’EMAYA .

3. Extensió de l’autoconsum elèctric mitjançant energia solar

Durant l’any 2014 es va instal·lar la primera planta de 
producció solar fotovoltaica . L’any 2015 la producció 
d’energia va ser de 146,6 MWh . La reducció econòmica 
anual ha estat de 16 .126 euros .

També hem avaluat la viabilitat d’incrementar la pro-
ducció solar fotovoltaica d’EMAYA, amb diverses ubica-
cions (Son Reus, Son Pacs i EDAR 1), amb un potencial 
fotovoltaic de 20 MWhpic .

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

Aquest any s’ha construït la gasinera a Son Pacs . Es 
tracta de la primera instal·lació pública de combustible 
vehicular de gas natural a les Balears . A més dels avan-
tatges mediambientals que suposa, s’estalviaran al vol-
tant de 1 .000 .000 d’euros, amb tota la flota de vehicles 
d’EMAYA transformada .

També s’ha implementat l’estudi d’upgrading del biogàs 
de l’EDAR 1 per a ús vehicular . L’objectiu d’aquest pro-
jecte és reduir la dependència energètica exterior de la 
companyia, així com reduir costos, i les millores medi-
ambientals que suposa el biometà davant el combusti-
ble diesel .

5. Instal·lació de dues electrolineres

EMAYA ha projectat i licitat dues electrolineres (sub-
vencionades al 70 % amb fons FEDER) . La primera ins-
tal·lació s’ubica a Son Pacs i té 12 punts de recàrrega 
per a vehicles elèctrics . La segona instal·lació es tro-
ba a la central de recollida neumàtica i té 3 punts de re-
càrrega de vehicle elèctric . L’electrolinera de Son Pacs 
s’alimenta en part amb energia solar fotovoltaica .

D IRECCIÓ DE PROJEC T E S I  INNOVACIÓ
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OBRES I PROJECTES

PROJECTES REDACTATS 2015 PEC

Projecte activitat de les infraestructures comunes a Son Pacs 705 .995,82€

Projecte de nova canonada d’impulsió a l’E .I . Auditorium 97 .838,15 €

Projecte de tancament parcel·la Camí dels Reis 24 .839,84 €

Desmuntatge - retirada 344 bústies recollida pneumàtica 331 .205,95 €

Projecte de renovació d’equips i millores en el pretractament de la EDAR1 307 .513,44 €

Projecte de nova E .I . La Ribera i conducció a l’EDAR 1 7 .045 .758,51 €

Projecte de renovació paviment asfàltic a les barriades de Son Cotoner, Es Fortí i General Riera 709 .373,51 €

Renovació xarxa clavegueram sanitari a l’avinguda Jaume III i connexions plaça Joan Carles I 224 .173,51 €

Assistència tècnica redacció avantprojecte nou emissari EDAR 1 80 .000,00 €

Projecte de dotació xarxa pluvials al carrer Maria Ignasia Cortès 30 .659,52 €

Projecte de renovació xarxes aigua potable al Terreno 2 .726 .793,19 €

Projecte de reparació mur de contenció al carrer Penyíscola 223 .115,35 €

Projecte de renovació de col·lector impulsió a EDAR 1 des de E .I . núm . 4 i núm . 5 de la zona costanera de la Platja de Palma 2 .065 .268,41 €

Projecte de renovació de col·lector impulsió a EDAR 1 des de E .I . núm . 3 de la zona costanera de la Platja de Palma 1 .172 .795,06 €

Projecte modificat del de soterrament contenidors RSU a l’eix de la Platja de Palma (Turisme) 996 .759,59 €

Projecte de connexió de la dotació de serveis de Son Catleret a les xarxes municipals de clavegueram i pluvials a traves del Passatge Pedrera 88 .348,02€

Modificació del projecte d’adequació de l’abocador de coa per a l’eliminació de residus d’origen animal 130 .976,08 €

SUMA TOTAL PROJECTES REDACTATS 6.961.413,95 €
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PROJECTES APROVATS 2015 PEC

Projecte de contenidors soterrats de RSU a l’eix de la Platja de Palma 606 .776,94 €

Adequació de l’abocador de coa per a l’eliminació de residus animals 130 .976,08 €

Renovació equipaments i millores en el pretractament de l’EDAR 1 307 .513,44 €

Projecte de nova E .I . La Ribera i conducció a l’EDAR 1 7 .045 .758,51 €

Projecte de renovació xarxes aigua potable al Terreno 2 .726 .793,19 €

Desmuntatge - retirada 344 bústies recollida pneumàtica 331 .205,95 €

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

Escomesa aigua potable a la Universitat 252 .922,01 €

SUMA TOTAL PROJECTES APROVATS 11.659.512,01 €
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PROJECTES ADJUDICATS 2015 PEC

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

Projecte d’instal·lació punt verd al costat EDAR 1 330 .922,03 €

Desmuntatge - retirada 344 bústies recollida pneumàtica 331 .205,95 €

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) 1 .299 .971,39 €

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

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

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

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

Projecte de renovació de la canonada d’impulsió E .I núm . 3 de la Platja de Palma fins la E .I de Parcel·les . 1 .504 .071,20 €

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

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

Escomesa aigua potable a la Universitat 252 .922,01 €

Impermeabilització i sanejament de la coberta dels dipòsits de Son Tugores 145 .715,22 €

Reparació i pintat canonada d’impulsió al Gorg Blau 317 .886,38 €

SUMA TOTAL PROJECTES ADJUDICATS 8.679.380,75 €
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OBRES 2015 PEC

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

Renovació instal·lacions Can Xetes – EDAR 2 401 .831,04 €

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

Projecte d’instal·lació punt verd al costat EDAR 1 330 .922,03€

Desmuntatge - retirada 344 bústies recollida pneumàtica 331 .205,95 €

Renovació estació cloració Pont d’Inca 183 .331,67 €

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

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

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

Renovació clavegueram sanitari al carrer Joan Crespí, plaça Progrés i carrer Dameto 188 .718,85 €

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 núm . 3 de la Platja de Palma fins la E .I de Parcel·les . 1 .504 .071,20 €

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

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

Escomesa aigua potable a la Universitat 252 .922,01 €

Impermeabilització i sanejament de la coberta dels dipòsits de Son Tugores 145 .715,22 €

Reparació i pintat canonada d’impulsió al Gorg Blau 317 .886,38 €

Estació de subministrament elèctric per a vehicles a Son Pacs 1 .572 .571,97 €

Demolició i construcció Dipòsit A – Son Anglada 2 .535 .807,09 €

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

Renovació aigua potable Son Cotoner i Son Espanyolet zona 1 1 .058 .463,86 €

Renovació aigua potable Son Cotoner i Son Espanyolet zona 2 759 .997,13 €

Renovació aigua potable Son Cotoner i Son Espanyolet zona 3 544 .794,41 €

Renovació aigua potable Son Cotoner i Son Espanyolet zona 4 341 .999,43 €

Reestructuració abastament zona Ponent 2 .338 .498,69 €

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

Estudi sobre identificació i caracterització de potencials focus de lixiviació a l’abocador d’emergència de Son Reus 212 .928,70 €

Renovació aigua potable a la barriada de General Riera 1 .014 .534,43 €

Obres complementaries al Pla de trasllat a Son Pacs dels mitjans humans i materials d’EMAYA 328 .071,43 €

Demolició i construcció Dipòsit B – Son Anglada 2 .452 .787,76 €

Renovació Estació Cloració Son Anglada 171 .919,94 €

Renovació canonades ETAP Lloseta 212 .673,17 €

Estudi sobre la identificació i caracterització de potencials focus de lixiviació a l’abocador d’emergència . Fase 2 . 212 .928,70 €

SUMA TOTAL OBRES EN EXECUCIÓ 24.883.732,67 €

DIRECCIÓ DE PROJEC T E S I  INNOVACIÓ
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Resum anual 2015

Nombre de telefonades rebudes  155 .277

Nombre de telefonades ateses  120 .070

Nombre d’avisos generats  134 .127

Amb l’objectiu de millorar contínuament el servei, aquest 
any s’ha introduït un sistema d’informació als ciutadans per 
SMS o correu electrònic dels talls de subministrament a la 
xarxa . D’aquesta manera es pretén reduir el nombre de te-
lefonades que es reben de manera simultània quan es pro-
dueixen avaries a la xarxa i que provoquen un increment del 
temps d’espera en cua i de les telefonades no ateses . Tam-
bé està previst incorporar pròximament les xarxes socials 
com a nou canal de comunicació amb els ciutadans .

Nombre d’avisos 2015

CONTACT CENTER

La missió del Contact Center és atendre i informar sobre 
tots els serveis que es presten als ciutadans i abonats, re-
latius a les àrees de Cicle integral de l’Aigua i de Qualitat 
Urbana . 

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

L’any 2015 es van rebre 155 .277 telefonades . El nombre de 
telefonades relacionades amb els serveis de recollida i ne-
teja sempre és superior en els mesos d’estiu a causa de 
l’increment de la població .

Telefonades 2015
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Avisos per servei 2015
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Totes les sol·licituds, queixes i suggeriments rebuts es re-
gistren a l’ERP en forma d’avís perquè els departaments 
corresponents els puguin gestionar correctament . A cada 
avís es registren les dades necessàries per a poder gesti-
onar la sol·licitud i es classifiquen els motius de les telefo-
nades per tal de mesurar i analitzar les dades .

La classificació estructurada de les sol·licituds ens per-
met obtenir dades per a prendre decisions . Per exemple, 
podem saber quines són les més habituals de cada servei 
(contenidors plens, falta d’agranament, obstrucció de cla-
vegueram, etc .) .

El mes amb més telefonades rebudes va ser juliol (16 .905) 
i el mes amb menys telefonades va ser desembre (9 .519) . 
De la mateixa manera que succeeix en altres activitats ori-
entades a la prestació de serveis als ciutadans, el dia de la 
setmana en què es van rebre més telefonades va ser el di-
lluns (una mitjana de 548) i el que menys el divendres (una 
mitjana de 384) .

CON TAC T CEN T ER I  T EL ECOM ANDAMEN T
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Aquest any s’ha produït un increment considerable de te-
lefonades de la zona de Son Espanyolet i voltants, atès que 
aquestes zones s’han vist afectades per talls de subminis-
trament per l’execució de millores de la xarxa de submi-
nistrament d’aigua potable .

Les sol·licituds més demandades han estat les relaciona-
des amb la recollida de trastos a domicili, un 39 % del to-
tal . Amb l’entrada en funcionament el nou servei de reco-
llida de trastos al carrer “Tira’m els trastos” a partir del 1 
de desembre s’ha reduït de manera considerable el núme-
ro de telefonades i això ha permès, i permetrà els pròxims 
anys, millorar el servei d’atenció telefònica gràcies a la re-
ducció del temps d’espera i de les telefonades no ateses .

KPI’s

Durant el 2015 els principals indicadors del servei són els 
següents

Telefonades ateses Temps d’espera

Gener 81,36 % 91 s

Febrer 88,41 % 59 s

Març 87,79 % 55 s

Abril 76,98 % 107 s

Maig 83,24 % 87 s

Juny 85,24 % 77 s

Juliol 73,60 % 142 s

Agost 70,94 % 144 s

Setembre 74,23 % 132 s

Octubre 68,90 % 169 s

Novembre 65,32 % 203 s

Desembre 81,25 % 89 s

Satisfacció dels usuaris

Els resultats de les enquestes de satisfacció indiquen que 
el servei d’atenció telefònica està molt ben valorat pels 
usuaris (índex de 8 sobre 10) . Tot i això, molts usuaris ma-
nifesten el seu descontentament amb el temps d’espera 
per a ser atesos . El 61 % dels enquestats ha hagut de fer 
més d’una telefonada per a ser atès . Un 34 % ha utilitzat el 
900 724 000 per primera vegada, i la meitat dels enques-
tats no sap que es poden fer gestions a l’oficina virtual . 

Canals d’entrada

El canal telefònic continua sent el més utilitzat pels clients 
que es posen en contacte amb EMAYA, però durant l’any 
2015 ha continuat incrementant el nombre de sol·licituds 
rebudes pels altres canals de comunicació . S’han rebut 
6 .819 sol·licituds per canals alternatius, entre les quals 
predominen les rebudes a través del correu electrònic 
corporatiu (4 .616) . Destaca l’increment de les sol·licituds 
rebudes a través de DMS pel que fa a l’any 2014, en què 
se’n van rebre 678 .

Canals entrada 2015

Telèfon  128 .079

Correu electrònic  4 .616

DMS 1 .085

H72 119

IMOV 210

Mòbil / web 789

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’anà-
lisi i presa de decisions ja que es va incorporar un sistema 
de B .I . (Business Intelligence) a la infraestructura de dades 
ja existent, la qual cosa ens ha permès transformar les da-
des en informació i la informació en coneixement .

Els canals de comunicació que EMAYA posa a la disposició 
dels ciutadans per a realitzar qualsevol sol·licitud d’infor-
mació o de servei, queixa o suggeriment són els següents:

900 724 000

App EMAYA

www.emaya.es

emaya@emaya.es

CON TAC T CEN T ER I  T EL ECOM ANDAMEN T
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TELECOMANDAMENT

La missió del centre de control de Telecomandament és 
garantir el subministrament d’aigua a tota la població del 
terme municipal de Palma i supervisar el funcionament 
correcte de les instal·lacions i els equips que intervenen 
en el cicle integral de l’aigua: des de la seva captació i ex-
plotació, fins al submi-nistrament i la depuració, des de les 
estacions d’impulsió fins a les depuradores .
 
Les funcions principals del centre de control de Teleco-
mandament són: 

Mitjançant un sistema SCADA se supervisen i es controlen 
tots els dies de l’any i en temps real les instal·lacions i els 
equips a la xarxa d’aigua potable i sanejament, els mesu-
radors de cabal i altres dispositius . Destaquen per la seva 
importància estratègica els embassaments (Cúber i Gorg 
Blau) i els dipòsits reguladors d’emmagatzematge (Son 
Anglada i Son Tugores) . 

Actualment es controlen 30 elements de captació i submi-
nistrament situats a la xarxa d’abastament, i 52 estacions 
d’impulsió d’aigua residual de la xarxa de sanejament 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 a supervisar correctament les 
instal·lacions també es controlen uns altres tipus de va-
riables com les que transmeten els mesuradors de nivell, 
pressió, conductivitat, 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 control so-
bre els dipòsits reguladors i les principals xarxes de trans-
port i distribució, i s’han evitat els abocaments d’aigües 
residuals a causa del correcte control dels nivells a les cà-
meres de les estacions d’impulsió d’aigües residuals .

S’han controlat i supervisat les dades de totes les instal·la-
cions d’EMAYA i s’han realitzat més de 180 .000 intervenci-
ons dels operadors de Telecomandament, sempre actuant 
en funció del que estableixen les instruccions tècniques de 
treball . S’han rebut aproximadament 4 .500 telefonades in-
ternes entre les brigades i el centre de control .

De la supervisió de les dades del SCADA i de les incidèn-
cies comunicades pel personal de les brigades del de-
partament de Manteniment, s’han registrat a l’ERP les 
sol·licituds d’intervenció perquè els responsables de les 
diferents seccions planifiquin els manteniments correc-

tius necessaris . Durant l’any 2015 s’han generat un total 
de 1151 avisos, entre els quals destaquen els generats en 
les intervencions d’electricistes (349) i mecànics (540) .

Atenció i gestió telefònica

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

A l’operadora de Son Tugores, durant les 24 hores del dia, 
es reben telefonades principalment del personal de l’em-
presa per comunicar incidències en les instal·lacions, així 
com incidències relacionades amb la gestió del manteni-
ment o l’explotació dels recursos disponibles . Des de Tele-
comandament 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 ges-
tionen també les telefonades dels ciutadans al 900 724 000 .
 
Nombre de telefonades rebudes 

Operadora Son Tugores 27 .642

900 724 000 (*) 12 .914

40.556

(*) En horari no cobert pel Contact Center

Total avisos

Manteniment 1 .151

Xarxes 1 .986

Recollida 558

Neteja 723

Recollida Trastos 1 .099

Abonats 335

Altres 225

6.077

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

DETECTAR ANALITZAR PRIORITZAR ACTUAR INFORMAR
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ABONATS I FACTURACIÓ

Durant l’any 2015 s’ha mantingut la tònica de creixement 
del nombre d’abonats . Així, al final de l’any s’ha assolit la 
xifra de 93 .736 abonats d’alta . 

La política de foment dels comptadors individuals a l’any 
2015 s’ha traduït en la següent evolució del parc de comp-
tadors domèstics:

Evolució comptadors domèstics

Any Comunitaris Individuals

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

2015 9 .891 68 .085
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Com es pot comprovar, s’ha aconseguit que les noves con-
tractacions es realitzin a través del sistema de comptador 
individual i fins i tot 40 comunitats s’han acollit al finança-
ment ofert per EMAYA per convertir-se en 765 comptadors 
individuals . La conseqüència de tot plegat ha estat la instal-
lació de 1 .374 nous comptadors individuals domèstics .

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

Aigua facturada (m3)

Exercici Facturació m3 % variació

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 -0,52

2014 27 .732 .289 -0,53

2015 27 .859 .318 0,46
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Distribució de la facturació per tipus d’abonats

Distribució facturació Total m3

Domèstic 17 .091 .097

Hoteler 2 .165 .631

Comercial i industrial 7 .781 .279

Altres municipis 821 .311

Total 27.859.318

Pel que fa al volum de feina efectuat, s’han fet 557 .871 fac-
tures, la qual cosa suposa un increment del 1,37% . El nom-
bre de serveis d’atenció a l’abonat ha estat de 34 .934, dels 
quals 4 .073 han estat sol·licituds d’informació, 30 .492 han 
estat sol·licituds de servei, i 369 han estat reclamacions . 
Per últim, les operacions de contractació dels diversos 
serveis que presta l’empresa han estat 10 .621, la qual cosa 
suposa un increment del 15,40 %, amb el següent detall:

Contractes 3 .052 Canvis de nom 7 .861 Baixes 1 .642

Així mateix, s’ha de destacar que, en la línia d’ajudar al mà-
xim els ciutadans en les actuacions d’estalvi d’aigua, s’han 
distribuït 370 avisos d’excés de consum . A més, s’han fet 
26 .346 inspeccions, de les quals 25 .069 han estat a iniciati-
va d’EMAYA, i 1 .277 s’han fet a petició dels abonats . Un total 
de 763 famílies nombroses s’han acollit a la possibilitat d’op-
tar per la tarifa específica per a famílies nombroses i s’han 
aplicat 4 .174 bonificacions a abonats amb baixos ingressos .

Individuals Comunitaris

Altres 
municipis 

3%

Comercial i 
industrial 

28%

Hoteler 
8%

Doméstic 
61%
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COMPRES

El volum de contractació d’EMAYA materialitzat durant 2015, tal i com recull el detall de la 
taula inferior, ha estat de 46 .905 .186,37 € . Això representa un augment del 20,09 % respec-
te de l’any 2014 . 

Volum de contractació (€) 2015 2014 Diferència Variació

Obres 10 .960 .848,91 5 .719 .905,95 5 .240 .942,96 91,63%

Subministraments 14 .296 .243,92 17 .460 .821,60 -3 .164 .577,68 -18,12%

Serveis 21 .648 .093,54 15 .878 .137,33 5 .769 .956,21 36,34%

Total 46 .905 .186,37 39 .058 .864,88 7 .846 .321,49 20,09%

A continuació es presenta el gràfic històric de l’evolució de la contractació materialitzada 
des de l’any 2005 fins al 2015 .

Evolució del volum de contractació (€)

Quant a la contractació superior a 50 .000 €, al 2015 es gestionaren els següents expedients 
de contractació per un valor conjunt formalitzat en 18 .731 .971,04 € .

Exp. de contractació > 50.000 € 2015 2014 Diferència Variació

Oberts subjectes a regulació harmonitzada 14 22 -8 -36,36%

Oberts no subjectes a regulació harmonitzada 42 43 -1 -2,33%

Negociats amb publicitat 0 0 0 -

Negociats sense publicitat 0 3 -3 -100,00%

Total en nombre 56 68 -12 -17,65%

Total en valor 18 .731 .971,04€ 30 .303 .331,56€ -11 .571 .360,52 € -38,19%
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Quant a la contractació inferior a 50 .000 €, al 2015 es gestionaren els següents procedi-
ments per un valor conjunt formalitzat en 7 .020 .977,87 €:

Exp. de contractació < 50.000 € 2015 2014 Diferència Variació

Procediments negociats amb publicitat 97 86 +11 12,79%

Procediments negociats sense publicitat 242 256 -14 -5,47%

SubTotal en nombre 339 342 -3 -0,88%

SubTotal en valor 3 .999 .069,96 4 .217 .864,34€ -218 .794,38 € -5,19%

Compres directes 7 .196 7 .676 -480 -6,25%

SubTotal en valor 3 .021 .907,91 3 .261 .115,06€ -239 .207,15 € -7,34%

Total en nombre 7 .535 8 .018 -483 -6,02%

Total en valor 7 .020 .977,87€ 7 .478 .979,40€ -458 .001,53€ -6,12%

Aquesta activitat contractual es concretà al 2015 en els següents documents del procedi-
ment de compra .

Documents del procediment de compra 2015 2014 Diferència Variació

Acords marc 154 157 -3 -1,91%

Encàrrecs vinculats a acord marc 4 .958 3 .817 1 .141 29,89%

Encàrrecs no vinculats a acord marc 7 .478 7 .946 -468 -5,89%

Albarans o similars 31 .484 20 .802 10 .682 51,35%

Factures de proveïdors comptabilitzades 12 .768 12 .324 444 3,60%

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

Proveïdors homologats 2015 2014 Diferència Variació

Altes 201 132 69 52,27%

Baixes 86 9 77 855,56%

Nombre proveïdors homologats a 31 .12 .2014 1 .810 1 .686 124 7,35%

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

Concepte 2015 2014 Diferència Variació

Línies de producte 317 316 1 0,32%

Nombre de materials gestionats 44 .970 37 .893 7 .077 18,68%

Finalment, el principal objectiu assolit al 2015 ha estat adaptar l’ERP del procediment de com-
pra perquè permeti l’avaluació contínua de proveïdors .

Mitjana
Contractació

ADMINIS T R ACIÓ



EMAYA Memòria 2015 42

COMPTABILITAT

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

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

La filosofia del sistema comptable es basa en la descen-
tralització i, per tant, els departaments origen d’assenta-
ments n’assumeixen la comptabilització . Per altra banda, 
prèvia realització dels pressuposts anuals, a través dels 
centres de cost i del control de gestió s’obté més informa-
ció economicofinancera i més precisa, la qual cosa permet 
fer un seguiment pressupostari immediat i permanent .

El total d’anotacions comptables fetes durant l’exercici va 
ser de 168 .630, xifra que representa un increment del 9,28 
% sobre l’any anterior .

Entre d’altres operacions, destaca la gestió de:

Nombre Import (€) Actius

Préstecs 40 24 .966 .484,95 -

Subvencions 100 23 .541 .772,76 249

Liquidacions O . Treball 166 .591 - -

Recuperacions morosos - 132 .075,61 -

Recuperacions fallits - 1 .524,68 -

TRESORERIA

El total recaptat pel Servei de Tresoreria ha estat de 
119 .216 .920,61 €, dels quals: 42 .729 .462,25 € són per co-
brament mitjançant gestió directa, 76 .578 .814,35 € per do-
miciliació bancària, 4 .473 .836,31 € per finestreta d’enti-
tats financeres col·laboradores i 768 .836,35 € per Internet 
o tpv . També s’han produït devolucions d’abonats per va-
lor de 5 .334 .028,65 € .

Durant l’exercici 2015, s’han tramitat 12 .062 expedients 
d’ordre de suspensió de subministrament i s’han envi-
at també 50 .293 cartes reclamant deutes per valor de 
18 .049 .061,52 € .

Per una altra banda, s’han cobrat 47 .708 rebuts per fines-
treta d’EMAYA, s’han processat 1 .094 fitxers de cobra-
ments de rebuts bancaris i 1 .104 fitxers de devolucions de 
rebuts domiciliats .

A més, s’han tramitat 1 .831 avisos generats del contact 
center i abonats .
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SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

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

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

 - Clavegueram, incloent-hi captació, canalització, con-
ducció, tractament, depuració, reutilització, eliminació, 
abocament d’aigües residuals, contractació, facturació 
i atenció a l’abonat .

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

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

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 .

Política de Qualitat

A causa del canvis en la Direcció i en l’estratègia de l’em-
presa s’ha actualitzat la Política de Qualitat:

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, S .A ., a 
partir del compliment dels requisits legals i reglamenta-
ris aplicables en totes les activitats de l’empresa, desitja 
atendre les exigències dels nostres clients, i millorar con-
tínuament els serveis públics que es presten a la ciutada-
nia, assumint els següents compromisos:

 - Aportar qualitat de vida a la ciutadania introduint millo-
res que permetin millorar la qualitat de l’aigüa i acon-
seguir una ciutat més neta i confortable .

 - Contribuir a la qualitat urbana de la ciutat millorant les 
infraestructures de recollida de residus, actuant sobre 
els abocadors il·legals i modernitzant les xarxes de dis-
tribució d'aigua potable i de clavegueram .

 - Respectar el medi ambient fomentant la reducció de 
residus, la recollida selectiva, el reciclatge i la reutilit-
zació . Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, pro-
tegir els recursos naturals i promoure l'ús responsa-
ble de l'aigua potable fomentant també el manteniment 
correcte dels aljubs .

 - Millorar la qualitat de l'aigua de les platges i de l'eco-
sistema marí .

 - Aconseguir ser una empresa pública valorada i esti-
mada per la ciutadania, assumint criteris d'eficiència i 
transparència empresarial amb els nostres proveïdors 
i garantint els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i pu-
blicitat en les contractacions de personal .

 - Invertir en innovació i coneixement per aplicar la tec-
nologia més puntera en la gestió del medi ambient i in-
corporar millores als vehicles i maquinària utilitzats .

 - Promoure la capacitació, la formació i la promoció del 
personal per a millorar la nostra professionalitat i sa-
tisfacció en el treball .

SISTEMA
DE

GESTIÓ

Com cada any, s’han establert els objectius i els indica-
dors amb la finalitat de comprovar l’eficàcia dels proces-
sos i prendre en cas de desviació les mesures correctives 
corresponents . Es disposa de KPI’s a tots els processos, i 
d’un quadre de comandament a nivell de Direcció per a fa-
cilitar la presa de decisions .

Al mes de març es va realitzar l’auditoria d’AENOR i s’ha 
aconseguit la renovació de la certificació fins al 2018 . La 
Direcció és conscient dels canvis que implicarà en el siste-
ma de gestió de qualitat l’entrada en vigor de la nova ver-
sió de la norma ISO 9001:2015 i ja s’està fent feina per a la 
seva correcta adaptació .

Durant aquest any també s’ha realitzat una auditoria ex-
terna dels serveis de Recollida, Neteja i Taller amb l’objec-
tiu principal d’analitzar i redissenyar els models de gestió 
per prestar el millor servei als ciutadans aplicant criteris 
tècnics d’eficàcia i eficiència i per la millora de la qualitat 
de vida i la qualitat urbana de la Ciutat . També s’ha realit-
zat una auditoria de diagnòstic inicial previ a la implanta-
ció de la norma UNE-EN ISO17025 al Laboratori Químic .

Objectius
Què es vol aconseguir?

Resultats
Què s’aconsegueix?

Responsabilitats (qui)
Recursos (amb què)
Metodologies (com)
Programes (quan)

…..

SIS T EM A DE GE S T IÓ DE L A QUAL I TAT
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Subterrànies Plà 
20,9%

Subterrànies Nord 
28,5%

Fonts 
19,0%

Embassaments 
27,7%

Adquisicions externes 
2,9%

Potabilitzades 
1,0%

EXPLOTACIÓ

Evolució de les reserves i qualitat de l’aigua

Les precipitacions acumulades durant l’any 2015 han estat 
superiors a les del any 2014 però concentrades als mesos de 
gener a març, la resta de l’any ha estat molt sec . El total de 
precipitacions l’any 2015 ha estat de 1 .044,00 L/m2 de pluja 
recollida al Gorg Blau, un valor que es troba molt per davall de 
la mitjana del darrers 24 anys, que es situa a 1 .355,72 L/m2 . 

2013 1 .514,50 L/m2

2014 899,00 L/m2

2015 1 .044,00 L/m2

2015 (gener a març) 682,5 L/m2

Mitjana darrers 24 anys 1 .355,72 L/m2

La pluviometria més alta de l’any 2015 es va enregistrar el 
mes de febrer, amb 288,00 L/m2 .

La reserva dels embassaments a dia 31 de desembre de 
l’any 2015 va ser del 27 .36% d’ompliment acumulat a Cúber i 
Gorg Blau i un total de 3,285 Hm3, nivell molt baix degut a la 
manca de pluges . El nivell més alt es va enregistrar el mes 
de març amb un percentatje embassat del 100% i 12 Hm3, 
que va significar una important reserva d’aigua de qualitat 
durant la resta de l’any que va ser sense gaire precipitacions .

Evolució nivells aquífers any 2013

Els aqüífers subterranis de la Serra Nord varen patir du-
rant l’any 2015 un empitjorament en l’increment de la co-
lumna d’aigua emmagatzemada . Aquest fet està relacionat 
amb la baixa pluviometria durant gairebé tot l’any 2015 .

Augment del 
nivell (m) PRM* (%)

Metres per damunt
inici explotació

S’Estremera -22 .29 50 .02 -61 .04

Ca’n Negret -14 .61 60 .31 -5 .11

Borneta -13 .74 59 .26 -14 .57

Alaró -13 .82 58 .27 -44 .44

* PRM és el percentatge de reserves d’un mes determinat, en aquest cas de-
sembre de 2015, comptabilitzat des del començament de la seva explotació.

Captació d’aigua

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

Captacions pròpies d’EMAYA m3 Adquirides m3

Embassaments 9 .693 .835 108.956

Azud 0

Ca´n Negret 1 .622 .215

Alaró 1 .825 .664

Borneta 1 .058 .143

S’Estremera 5 .486 .183

Font de la Vila 3 .323 .020

Font de Baster 1 .929 .166

Font de Na Pera 1 .418 .280

Potabilitzadora Son Tugores 7 .683 .352

Total captacions pròpies 34.039.859

Com a balanç, es varen subministrar un total de 35 .040 .548 
m3 a la xarxa de Palma i a la resta dels municipis subminis-
trats per EMAYA . Aquesta xifra és lleugerament superior a 
la de l’any anterior, que fou de 34 .837 .184 m3 .

El mes de més demanda va ser juliol amb 3 .566 .758 m3, 
equivalents a 115 .057 m3/dia, xifra superior a l’any an-
terior . I el mes amb menys demanda va ser febrer amb 
2 .305 .510 m3, equivalents a 82 .340 m3/dia, en aquest cas 
la xifra és inferior a la de l’any anterior .

% del subministrament 2015 en funció de l’origen

Embassaments Fonts Subterrànies 
Nord

Subterrànies 
Plà

Potabilitzades Adquisicions 
externes

0,3%

6,3%

20,8%

26,8%

21,5%
24,3%

2,9%
1,0%

20,9%

28,5%

19,0%

27,7%

Comprativa % del subministrament 2014-15 en funció de l’origen
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EMAYA Memòria 2015 47

Aigua potable. ETAP Son Tugores osmosi inversa

L’evolució dels costos i la seva optimització constant queden reflectits en els gràfics que es 
mostren a continuació .
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Evolució dels costs en funció de la producció

Tractament terciari

Durant l’any 2015 es van produir 2 .798 .043 m3 d’aigües regenerades que es destinaren al 
reg tant de zones verdes i usos municipals, com de zones verdes particulars i camps de golf .

Ús d’aigües regenerades 1995 - 2014 (m3)% del subministrament anual en funció de l’origen

Terciari experimentalAntiincrustant Rentats Àcid Producció
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Actuacions més rellevants

ETAP Lloseta: Renovació canonades rentat filtres d’arena

Durant gener i febrer es varen fer treballs de renovació 
de les canonades de rentat de filtres d’arena situades a 
l’ETAP de Lloseta . L’empresa Aquambiente va executar 
les obres i els Departaments d’Explotació i Manteniment 
d’EMAYA varen aprofitar la parada per a fer una posada al 
punt de l’ETAP .

Rehabilitació de les vàlvules de la presa del Gorg Blau
 
Al febrer varen començar els treballs de rehabilitació de 
les vàlvules i la canonada de captació de la presa del Gorg 
Blau . La instal·lació es va construir a final de 1969 i des del 
5 de juny de 1974 EMAYA en fa l’explotació i el manteniment .

Com que ha finalitzat la vida útil dels equips, tenen més 
de 40 anys d’antiguitat, i per prevenir una possible ruptura 
mentre es manipulen, se n’han substituït elements adap-
tats a la tecnologia actual .

Un altre dels objectius d’aquest projecte és l’adequació a la 
normativa de seguretat en preses (RD 9/2008, d’11 de gener) .

Per a poder executar els treballs, els bussos varen haver 
d’instal·lar uns escuts a la boca dels conductes de presa i 
desguàs (es va aturar totalment el cabal a l’interior) .

C ICL E DE L’A IGUA
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Sanejament i pintura de la canonada d’impulsió de Gorg 
Blau a Cúber
 
Aprofitant l’aturada de la captació de l’embassament, es 
van fer treballs de sanejament amb arena, es va pintar 
i s’hi van fer reparacions (treballs en altura) a les zones 
amb anomalies .

Construcció nou dipòsit ‘A’ Son Anglada

Durant 2015 s’ha construit el nou dipòsit A de Son Angla-
da, amb capacitat de 33 .000 m³ . 

C ICL E DE L’A IGUA
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Finalització de les obres i posada en marxa de la nova 
estació de cloració Son Anglada

Aquest any també ha finalitzat la construcció de la nova 
estació de cloració de Son Anglada, per a la cloració dels 
pous de na Burguesa, Son Serra, Son Roqueta, Viletas i els 
dipòsits reguladors . Es va posar en marxa el dia 7 d’octu-
bre de 2015 .

Recuperació sondeig 1 de Son Roqueta
 
Al juny es varen fer treballs per a recuperar el sondeig 
núm . 1 d’aigua potable a Son Roqueta . Es varen extreure 
roques, restes de camisa i terra a partir de 100 m de pro-
funditat amb un diàmetre del pou de 30 mm . Es va instal·lar 
una nova camisa amb tubs d’acer inoxidable AISI316L i va 
quedar operatiu una vegada instal·lada la bomba .

Finalització de les obres i posada en marxa de la nova 
estació de cloració Pont d’Inca

El dia 24 de setembre es va posar en marxa la nova estació 
de cloració del Pont d’Inca, amb un sistema de canvi auto-
màtic de contenidors que compleix el RD379/2001 i la Ins-
trucció Tècnica Complementària MIE APQ-3 . La seva fina-
litat és poder clorar els pous d’aquesta zona de Llevant .

C ICL E DE L’A IGUA
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Sanejament i pintura de la coberta dels dipòsits de 
Son Tugores
 
El mes de maig varen començar els treballs de la coberta 
dels dipòsits del Son Tugores: neteja, sanejament, repara-
ció de zones deteriorades amb morter i aplicació de reves-
timent impermeabilitzador fibrat sobre paraments horit-
zontals i verticals amb malla de fibra a esquerdes i unions 
de dilatació . A més es van fer diverses obertures de venti-
lació a la coberta del dipòsit B .

Neteja i reforma del dipòsit d’aigua regenerada de 
Can Valero

Després de comprovar que el dipòsit perdia aigua, el dia 
26 de març es varen iniciar el buidatge, la neteja i la re-
forma dels seus elements interiors . S’han substituït mèn-
sules, brides, suports i capell instal·lat en la canonada de 
sortida per uns altres d’acer inoxidable AISI316L . S’han sa-
nejat les juntes i s’ha impermeabilitzat tota la solera amb 
morter projectat .

C ICL E DE L’A IGUA
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MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS

Objectius

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

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

El departament de Manteniment està format per diferents 
brigades especialitzades per a poder abastar qualsevol ti-
pus de treball de manteniment: electricitat, mecànica, au-
tomàtica, picapedrers, pintura, jardineria i oficina tècnica .

Càrrega de treball per tipus d’instal·lació

Intervencions

Durant l’any 2015 el servei de Manteniment va realitzar 
5 .675 intervencions, distribuïdes de la següent forma:

Ordres de treball per secció
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38%
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Càrrega de treball per secció

Manteniment preventiu i correctiu

El manteniment preventiu ens permet mantenir de ma-
nera programada en bon estat i en funcionament tots els 
equips principals de les nostres instal·lacions . 

El manteniment correctiu té per objectiu restaurar el fun-
cionament dels equips . Per fer-ho és necessari fer una 
avaluació integral dels danys, i en algunes ocasions també 
retirar els equips per a revisar-los a les nostres instal·la-
cions de Son Tugores .

Càrrega de treball per tipus de manteniment

Noves instal·lacions

El Departament de Manteniment i Instal·lacions s’encarre-
ga de dissenyar les instal·lacions elèctriques i mecàniques 
de les noves estacions d’impulsió d’aigua potable, residu-
al, regenerada i edificis .

Durant 2015 es van posar en marxa les noves estacions de 
cloració del Pont d’Inca i Son Anglada, amb els sistemes 
de control de dosificació de clor, i detecció i neutralització 
de fuites més moderns .
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A més, es va continuar amb la instal·lació d’analitzadors 
de xarxa a diverses estacions de bombeig d’aigua pota-
ble i a edificis per a monitoritzar els subministraments 
elèctrics, conjuntament amb variables de cabals per tal de 
controlar i optimitzar els recursos .

Secció d’Automatització Industrial 

La secció d’Automatització Industrial és la responsable del 
disseny i del manteniment dels sistemes d’automatització 
de l’empresa: captació de dades de sensors industrials, vi-
sualització de dades mitjançant sistema SCADA, gestió de 
dades, comunicacions dels telecomandaments, CCTV, te-
lefonia fixa, i gestió de les PDA .

Principals actuacions en l’àmbit de l’automatització:

 - Finalització de la primera fase de l’actualització de 
SCADA i històrics . Aquesta actualització permet evolu-
cionar cap a un software i un hardware d’última gene-
ració que permeten més capacitat de procés al sistema 
de supervisió i adquisició de dades . Consta de diver-
sos servidors SCADA per a explotació des dels quals es 
gestionen la xarxa de captació d’aigua potable, el bom-
bament d’aigües residuals cap a les depuradores i la 
distribució de l’aigua regenerada, servidors d’històrics 
on queden emmagatzemades les dades capturades i 
les operacions realitzades sobre qualsevol d’aquestes 
xarxes i des d’on es nodreix el core d’informació corpo-
ratiu a través del seu mòdul de Bussiness Inteligence .

 - Remodelació Gorg Blau . Disseny i supervisió de la xar-
xa d’automatització de la reforma de les vàlvules de 
l’embassament del Gorg Blau .

 - Impulsió Parc Bit . Posada en servei del telecomanda-
ment de la nova estació d’aigua residual del Parc Bit . In-
tegració en el sistema SCADA existent .

 - Impulsió Son Banya . Posada en servei del telecoman-
dament de l’estació d’aigua residual de Son Banya . In-
tegració en el sistema SCADA existent .

 - Cloració Pont d’Inca . Posada en servei del telecoman-
dament de la reforma de l’estació de cloració del Pont 
d’Inca, incorporant nous equips de detecció i neutralit-
zació de fuites .

 - Cloració Son Anglada . Posada en servei del telecoman-
dament de la reforma de l’estació de cloració de Son 
Anglada, incorporant nous equips de detecció i neutra-
lització de fuites .

 - Analitzadors de xarxa per a la gestió energètica . Inte-
gració a Historian de nous equips d’analitzadors de xar-
xa elèctrica dels edificis de Son Pacs, per a la gestió 
energètica .

 - SCADA .
Manteniment i desenvolupament sobre la xarxa de 112 
RTU, la xarxa de servidors SCADA i la xarxa de comuni-
cacions pròpia de l’automatització i telecomandament . 

 - Software de gestió .
Desenvolupament i manteniment de les aplicacions 
dels 43 PDAs de les brigades d’Explotació T20 i C10, 
operadors de la planta potabilitzadora de Son Tugores 
i de les del departament de Manteniment -M58, magat-
zem de xarxes i lectors de comptadors .

 - Telefonia fixa .
Van continuar les tasques de manteniment dels 330 
terminals fixos i el desplegament de noves extensions .

 - CCTV .
Tasques de manteniment i gestió de 7 servidors d’enre-
gistrament i 84 càmeres existents .
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DEPURACIÓ

La planta de cogeneració va produir 10 .508 .734 kWh durant 2015, amb una mitjana de 875 .728 
kWh/mes que va implicar un 13,2 % menys d’energia consumida de la xarxa de distribució a 
l’EDAR 1 respecte a l’any anterior . Això es transforma en un 27 % menys en el cost de la factu-
ra anual d’energia, amb el consegüent benefici econòmic i mediambiental . La producció de bio-
gàs 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 
instal·lacions de cara a contribuir amb la sostenibilitat del sistema de tractament d’aigües 
residuals de Palma .

Durant 2015 es va mantenir la qualitat de les aigües de sortida de les depuradores i per tant 
la qualitat de les aigües reutilitzades, tant pels regants com per la resta d’usuaris d’aigües 
regenerades .

200.000 KWh

400.000 KWh

600.000 KWh

800.000 KWh

1.000.000 KWh

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

Energia neta produïda a la cogeneració Energia consumida de la xarxa

Energia autoconsumida EDAR1 Energia exportada a la xarxa

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

Any 2015 EDAR1 EDAR2 secundari Depuració *

Cabal d’entrada a capçalera planta (m3) 14 .860 .791 18 .775 .465 33 .636 .256

Cabal de sortida (m3) 12 .610 .976 15 .978 .900 28 .589 .876

DBO
5
 d’entrada (mg/l) 406,8 443,4 434

DBO
5
 de sortida (mg/l) 5,6 11,68 6,6

Rendiment en DBO
5
(%) 98,6 97,4 98,5

DQO d’entrada (mg/l) 1166,8 1009,7 1075

DQO de sortida (mg/l) 35,27 75,18 44,3

Rendiment en DQO(%) 97 92,6 95,8

SS d’entrada (mg/l) 652,5 501,7 572

SS de sortida (mg/l) 3,5 21,05 9,3

Rendiment en SS (%) 99,5 95,8 98,2

N d’entrada (mg/l) 84,83 66,6 75

N de sortida (mg/l) 13,7 46,04 26,3

Rendiment eliminació N (%) 83,9 30,9 64,6

P d’entrada (mg/l) 19,06 9,07 14

P de sortida (mg/l) 1,26 2,02 1,5

Rendiment eliminació P (%) 93,4 77,7 88,9

Fang eliminat (Tm) 27 .022 - 27 .022

Sequedat mitjana del tortó (%) 23,05 - 23,05

Producció biogàs (Nm3) 5 .020 .844 - 5 .020 .844

Cogeneració (KWh) 10 .508 .734  10 .508 .734

*Valors ponderats

Reutilització 2015
Cabal aportat a la 

bassa de reg
Aigua per a 

 reg urbà

Cabal (m3) 11 .378 .139 2 .063 .459

DBO
5
 (mg/l) 5,3 4,1

DQO (mg/l) 41,5 28,46

SS (mg/l) 8 .8 1,4
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Durant 2015 va continuar l’esforç d’anys anteriors per 
aconseguir millorar la qualitat dels efluents de les dues 
depuradores . La mitjana diària d’aigua residual que va en-
trar a les dues depuradores va ser de 92 .154 m3/dia . 

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

A causa de la inexistència de tancs de laminació de pun-
tes de cabal i a l’obsolescència dels equips de l’actual de-
puradora, es registren nombrosos episodis d’abocament 
en el pretractament que afecten l’activitat turística i l’es-
tació depuradora .

Abocaments per falta de capacitat de tractament en el període 

2010-2015

 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pluja 74 121 95 100 95 109

Avaria a l’EDAR 2 0 9 2 0 2

Obres 0 0 1 0 0 0

Parada 0 0 0 0 0 0

Mar, sal 6 0 0 0 0 0

Apagada 1 0 0 0 0 0

No consta 0 0 0 0 0 0

Total 83 212 104 102 95 111

Per tal d’evitar abocaments a la badia de Palma ja s’han ad-
quirit els terrenys adjacents a l’EDAR 2 per fer-hi les obres 
d’ampliació i remodelació de la depuradora .

També s’ha publicat al DOUE:

 - El plec de bases tècniques per a la contractació dels 
serveis per a la redacció de l’avantprojecte de millores 
de l’EDAR 2 per un cost estimat de 661 .157,02 € .

 - Avantprojectes del sobreeixidor d’emergència terrestre 
i submarí de la zona de l’Arenal, per un valor estimat de 
8 .105 .998,20 € .

 - Plec de bases tècniques per al contracte dels serveis 
necessaris per al control, la vigilància i la coordina-
ció de seguretat i salut de les obres del sobreeixidor 
d’emergència terrestre i submarí de la zona de l’Arenal 
amb un cost estimat de 702 .479,34 € .

Tenint en compte que la ciutat de Palma així com les ai-
gües i platges de la seva badia constitueixen per als ciuta-
dans europeus un dels principals focus d’atracció turística 
del mediterrani, 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 a  vl’ampliació de l’EDAR 2
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LABORATORI QUÍMIC

El Departament del Laboratori té dos punts d’actuació prin-
cipals:

Serveis interns

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

Serveis externs

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

Pels dos serveis, la tasca del Laboratori consisteix en la 
programació de la freqüència i del tipus d’anàlisis a realit-
zar, la presa o recollida de mostres i la realització de les 
determinacions fisicoquímiques i/o microbiològiques, se-
gons la planificació establerta .

Per altra banda, també es fa una feina d’informació i as-
sessoria, donant a qui la pugui necessitar tota la documen-
tació disponible referent a anàlisis històriques o actuals . 

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

Quadre I: Volum de feina d’anàlisi i control del laboratori 2015 .

Mostres
analitzades

Determinacions
microbiològiques

Determinacions
fisicoquímiques

Total
determinacions

ÀREA DE XARXES 6.325 8.696 43.545 52.241

Xarxa de distribució 4 .454 5 .485 28 .153 33 .638

Xarxa de distribució Extra 824 922 4 .058 4 .980

Fonts públiques 519 1 .326 5 .016 6 .342

Reclamacions 51 102 390 492

Control de fuites 50 0 299 299

Dispensador d’aigua 370 758 5 .242 6 .000

Diversos 57 103 387 490

EXPLOTACIÓ 4.526 7.524 39.873 47.397

Centres de captació 559 1 .683 14 .260 15 .943

ETAP/dipòsits capçalera 1 .178 2 .190 10 .734 12 .924

Dipòsits reguladors 1 .693 2 .273 9 .821 12 .094

Gestors de lliurament 36 84 579 663

Potabilitzadora 159 450 321 771

Subministrament a pobles 25 50 150 200

Densadeg 336 0 624 624

Cloració 369 736 2 .573 3 .309

Depuració Lixiviats 170 58 806 864

Diversos 1 0 5 5

DEPURACIÓ DE RESIDUALS 14.119 6.116 46.385 52.501

EDAR 1 8 .728 176 27 .173 27 .349

EDAR 2 3 .497 2 .073 14 .340 16 .413

Llacunes 53 213 911 1 .124

Terciari (RRU) 1 .800 3 .654 3 .720 7 .374

Diversos 41 0 241 241

ÀREA DE MEDI AMBIENT 771 2.507 8.884 11.391

Son Reus 47 222 433 655

Parc de la Mar 168 658 2 .016 2 .674

Parc de la Mar Escullera 12 48 144 192

Aigua de mar 484 1 .451 6 .203 7 .654

Diversos 60 128 88 216

PREVENCIÓ 1.415 1.853 921 2.774

Total 27.156 26.696 139.608 166.304
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El percentatge de mostres analitzades segons la legisla-
ció i les sol·licituds d’altres departaments es pot veure al 
Gràfic I .

Gràfic I: Mostres analitzades pel laboratori durant l’any 2015 

segons les necessitats

SERVEIS INTERNS

Legislació

Referent a la legislació vigent, el Laboratori realitza les 
anàlisis necessàries 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’empresa, i per l’experiència del propi Laboratori, es fan 
altres anàlisis i controls per donar suport als responsa-
bles de les activitats desenvolupades . Les instal·lacions 
afectades per aquests controls són, a més de les anome-
nades 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 . 
 - Qualitat Urbana masculí / femení a Son Pacs . 
 - Xarxes / Tallers a Son Pacs .

Xarxes Explotació Residual Medi Ambient Prevenció

100%37%73%24%30%

63%27%76%70%

Mostres legislació Mostres suport

Control Fongs i Llevats de vestuaris
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Gràfic II: Mostres analitzades durant l’any 2015 

a l’àrea de Xarxes

Gràfic IV: Mostres analitzades durant l’any 2015 

al departament d’Explotació

Gràfic VI: Mostres analitzades durant l’any 2015 

d’aigua residual

Gràfic VIII: Mostres analitzades durant l’any 2015 

de l’àrea de Qualitat Urbana

Gràfic III: Determinacions realitzades durant 

l’any 2015 a l’àrea de Xarxes

Gràfic V: Determinacions realitzades durant 

l’any 2015 al departament d’Explotació

Gràfic VII: Determinacions realitzades durant 

l’any 2015 d’aigua residual

Gràfic IX: Determinacions realitzades durant 

l’any 2015 de l’àrea de Qualitat Urbana
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SERVEIS EXTERNS

El servei extern del Laboratori realitza principalment tres 
tasques:

Atenció a les reclamacions dels abonats

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

Sol·licituds d’informació

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

Les sol·licituds més habituals són:

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

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

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

Anàlisis al públic

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

Gràfic X: Distribució de les tasques del servei extern del 

laboratori realitzades durant l’any 2015

 QUALITAT AL LABORATORI

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

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

Gràfic XI: Actuacions de manteniment, ajust, verificació i calibratge 

dels equips i instruments de laboratori durant l’any 2015

Anàlisis privades 
13%

Reclamacions 
36%

Documentació 
51%

Gràfic XII: Actuacions de control intern sobre els mètodes 

d’anàlisis del laboratori durant l’any 2015

Gràfica de Shewhart Nitrats 2015

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

del laboratori durant l’any 2015 exercicis d’intercomparació
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XARXES: AIGUA POTABLE

Durant l’any 2015 es va mantenir la política de millora contí-
nua iniciada el 2013, centrant els esforços en la millora dels 
procediments del control preventiu de la xarxa d’aigua po-
table . Gràcies a una millora de l’eficàcia i la gestió dels tre-
balls realitzats, el nombre total de controls de fuites realit-
zats a sectors ha estat de 1 .139, la qual cosa representa un 
descens del 7,47 % respecte a l’any anterior . Aquesta desvi-
ació no representa cap canvi substancial ni significatiu .

Quant al control de la xarxa d’aigua potable, s’observa una 
disminució del número de controls, tot i que no es consi-
dera una desviació que sigui necessari analitzar perquè no 
implica que cap sector quedi sense control (n’hi ha 900) .

Control de fuites en sectors 2015 2014 2013 2012

Sectors en 1a ronda 1 .082 1 .231 926 884

Sectors en 2a ronda 54 44 51 65

Sectors en 3a ronda 3 2 7 19

Total sectors controlats 1.139 1.277 968 968

Els sectors que, perquè se’ls hi han detectat fuites, s’han 
inclòs en el procés d’optimització (localització i reparació 
de fuites detectades) han estat 57 . L’any anterior eren 47, 
però no es considera que aquest augment requereixi ser 
analitzat en més profunditat .

2015 2014 DIF

Nombre sectors en fuita 57 47 +21,28%

Nombre sectors optimitzats 54 40 +35,00%

Durant aquest any han continuat les millores que es va-
ren establir el 2013 y que tenien com a finalitat resoldre 
els problemes de localització de fuites en els sectors no 
controlables a través de mitjans convencionals . Gràcies 
al perfeccionament d’aquests procediments només varen 
quedar 3 polígons de la xarxa sense fer el control de fuites 
durant 2015 . Això implica que es va controlar més del 99 % 
del total dels sectors, pràcticament igual que l’any anterior .

Obres de millora de la xarxa de distribució

Com a part del compromís del departament amb la nor-
ma de qualitat UNE-EN ISO 9001:2000, durant l’any 2015 
va continuar el pla de renovació parcial de les xarxes de 
distribució del T .M . de Palma, iniciat l’any 2013, en aquells 
punts conflictius que generaven no conformitats en el sis-
tema de qualitat . Cal destacar les actuacions realitzades 
als següents carrers: Manuela de los Herreros i Sorà (en-
tre Goleta i Pere Cabrer), Sant Feliu, Can Pisa, substitució 
i mallat de diversos carrers de Son Oliva, substitució de 
xarxes a Son Espanyolet i un tram de l’artèria de ponent, 
des de Cir 14 fins a l’entrada a Gènova .

Així mateix, el Departament d’Aigua Potable va implemen-
tar, durant l’any, importants mesures de millora de la qua-
litat del servei prestat a la zona de ponent, actuant princi-
palment en els següents punts:

 - Març de 2015 . Substitució d’una vàlvula de diàmetre 
500 mm sobre una artèria d’abastiment a Palma al car-
rer General Riera . Aquesta vàlvula minimitza els temps 
d’actuació sobre qualsevol deficiència a l’artèria fins a 
la confluència amb les avingudes .
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 - Abril de 2015 . Desviament de la xarxa d’aigua salobre al 
seu pas per la central de Son Tugores i per Son Espases .

 - Maig de 2015 . Substitució d’una derivació a desguàs de 
l’artèria de llevant de diàmetre 700 mm, al torrent Gros 
al final del carrer Aragó . Aquest desguàs és fonamental 
per minimitzar els temps de buidatge de l’artèria i per 
tant d’interrupció del subministrament . Aquesta xarxa 
abasta un percentatge molt gran de població, incloent 
la Platja de Palma .

 - Setembre de 2015 . Posada en servei d’un tram de l’artè-
ria de ponent entre Cir 14 i Gènova, incloent derivació a 
impulsió de Gènova . Elimina un tram d’artèria molt com-
plicat amb canonada vella i que circulava per la zona amb 
un accés molt complicat i a una profunditat excessiva .

 - Octubre de 2015 . Desviament impulsió de Portitxol d’ai-
gües fecals de 700 mm de diàmetre, a causa de la nova 
sortida de l’autopista de llevant cap al Molinar .

A més d’aquestes actuacions, i com és habitual, les briga-
des 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 
32 .591, desglossades per tipus com es mostra en el se-
güent quadre:

Tipus de treball 2015 2014

Modificació de xarxes 64 48

Renovació instal·lacions comptadors 179 207

Instal·lació escomesa aigua 311 237

Instal·lació comptador 2 .847 3 .033

Substitució comptador 13 .694 6 .982

Retirar comptador per baixa 1 .394 1 .831

Reparació aixeta comptadors 2 .719 2 .489

Reparació bateria comptadors 302 216

Renovació escomeses 364 356

Renovació o reparació porta de comptadors 382 520

Reparació fuita 764 820

Renovació o reparació clau de registre 562 613

Renovació o instal·lació boca de regatge 44 101

Renovació vàlvula xarxa 111 90

Renovació o instal·lació hidrants contra incendis 59 40

Diversos 8 .795 7 .204

CICL E DE L’A IGUA



EMAYA Memòria 2015 62

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 311 noves esco-
meses d’aigua i s’han instal·lat 3 .033 nous comptadors 
Aquests valors són superiors als de l’any anterior, amb 
un increment quant a escomeses (12,27 %) i un descens 
de nous comptadors (6,13 %) .

 - Renovació del parc de comptadors . S’han canviat 13 .694 
comptadors i se n’han retirat 1 .394 per baixa Aquestes 
xifres suposen una gran diferència respecte a les de 
l’any 2014 (+96,13 % quant a la renovació de compta-
dors) que es deu a la disponibilitat d’estoc que ha per-
mès actualitzar el dèficit arrossegat del 2014 i renovar 
amb normalitat el 2015 . El 2015 es van retirar per baixa 
1 .394 comptadors, xifra que suposa un descens de les 
baixes del 23,87 % respecte a l’any anterior . 

 - Renovació de punts de subministrament o escomeses . 
S’han renovat 382 recintes de mesurament (-26,54 % 
respecte a l’any 2014), 179 instal·lacions de comptadors 
(-13,53 % respecte a l’any 2014) i 364 escomeses (xifra 
similar a l’any anterior) .

 - Reparació de fuites a comptador . S’han reparat 2 .719 
aixetes i 302 bateries de comptadors que es troba-
ven en fuita d’aigua . Ambdues xifres són lleugerament 
superiors a les de l’any anterior, especialment els qua-
dres (39,81 %) .

 - Reparacions de fuites . S’han realitzat 764 intervencions 
de fuita d’aigua a les canonades . Cal destacar que du-
rant 2015 s’ha tornat a registrar una disminució, aquest 
any del 6,83 % respecte a l’any anterior . 

 - Intervencions en elements de la xarxa de subministra-
ment: 562 claus de registre renovades (-8,23 % respec-
te a l’any 2014); 44 boques de regatge (-56,44 % res-
pecte a l’any 2014), la disminució es deu a la tendència 
a disposar cada vegada de menys elements d’aquest ti-
pus perquè els consums no poden comptabilitzar-se; 
111 vàlvules (+23,33 % respecte a l’any anterior), a con-
seqüència d’una campanya per a optimitzar les dades 
de control que obliga a que les vàlvules tanquin amb 
precisió; 59 hidrants (+47,50 % respecte a l’any 2014), 
l’increment es deu al canvi de model d’element que 
obliga la majoria de vegades a la substitució completa .

 - Finalment, s’observa que degut al concurs de renova-
ció de xarxes i escomeses que permet a l’àrea de Xar-
xes millorar i substituir els punts negres dels sistema 
d’abastament, s’ha tornat a incrementar el nombre de 
modificacions de xarxa, que passen de 48 a 64 (un aug-
ment de 33,33 %) .

Laboratori de comptadors

Durant l’any 2015 el laboratori de comptadors ha prosse-
guit amb l’activitat de control i seguiment de la qualitat del 
parc de comptadors de les Illes Balears, així com amb la 
verificació i revisió dels nous equips de mesura adquirits 
per EMAYA .

El nivell d’activitat de l’any 2015 ha seguit la línia de l’any an-
terior, en el qual es van realitzar 2 .297 operacions (variació 
del 10,4%) El volum de treball realitzat ha estat el següent: 

Descripció de l’operació 2015 2014

Comprovació de comptadors per a EMAYA 1 .917 1 .724

Comprovació de comptadors a tercers 56 53

Comptadors verificats 232 231

Controls de qualitat previs a recepció de materials 92 65

Les 2 .297 operacions realitzades pel laboratori durant 2015 
es resumeixen en les següents línies de treball principals:

 - Control de qualitat de nous productes: 706 comprova-
cions sobre els comptadors comprats per EMAYA, i 92 
controls de qualitat sobre altres equips comprats .

 - Continuïtat de la col·laboració amb Indústria: 55 com-
provacions del T .M . de Palma i 56 comprovacions de la 
resta de les illes .

 - Verificacions de precisió en la mediació de grans con-
sumidors: 974 intervencions .

 - Verificació de comptadors propis utilitzats per a l’ac-
tivitat del departament: 84 verificacions, tant internes 
com per a Indústria .
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CL AVEGUERAM SANITARI I  PLUVIALS

El temps de resposta per als avisos d’avaria relacionats 
amb la xarxa de clavegueram, ha estat de menys de 4 ho-
res en el 99,5 % dels casos, amb un temps mitjà d’atenció 
de 53 minuts .

Les incidències per obstruccions de xarxa de clavegueram 
al terme municipal de Palma han tornat a reduir-se als va-
lors mínims fins ara coneguts de la sèrie històrica, amb 186 
actuacions correctives, un 6 % menys que l’any anterior .

Per contra, les obstruccions en les escomeses van aug-
mentar un 10 %, es va haver d’intervenir en 538 casos, tot i 
que s’ha incrementat el manteniment amb 883 actuacions 
en 2015 (es van fer 491 el 2014) i en l’avaluació de les cau-
ses (en tots els casos d’obstrucció es va fer una inspecció 
interna posterior amb càmera de televisió de la conducció 
i es van adoptar millores) .

Els valors per aquest concepte es mouen des de fa anys 
en un perfil sensiblement horitzontal en dent de serra i 
línia de tendència descendent, la qual cosa ens fa pen-
sar que difícilment es produiran descensos, donat que en 
la majoria dels casos els embussos es van donar en els 
pous de bloqueig, la qual cosa està directament relaciona-
da amb els residus sòlids que es llencen per les instal·la-
cions d’evacuació privatives (conseqüència de la modifica-
ció dels hàbits higiènics amb un major ús de tovalloletes 
de neteja no degradables) .

Evolució de les obstruccions de la xarxa de clavegueram

Hem fet manteniment preventiu a 89 .153 metres de la xar-
xa de clavegueram per a la seva conservació, una xifra su-
perior a la dels darrers cinc anys . Destacam la neteja de 
les conduccions entre el passeig del Born i la Rambla, que 
es va haver de fer en horari nocturn per minimitzar les mo-
lèsties per renous i males olors en un entorn molt sensible 
per les terrasses, comerços de moda i afectació al trànsit .

El 2015 s’han netejat 19 .999 embornals (xifra molt superi-
or a la dels últims exercicis en què es va anar disminuint 
gradualment la plantilla) gràcies al reforç del servei mit-
jançant un concurs extern .

El grup de pluvials ha atès les reclamacions per filtraci-
ons, creant expedients en la nova aplicació de la intranet, 
on es documenten les proves de verificació realitzades i 
les accions de millora per solucionar-les, sota un indica-
dor de control .

També s’ha avançat en el transformació dels plànols de 
sector a un nou format GIS, incorporant les actualitzacions 
que s’han detectat en els treballs de neteja .

Les brigades de reparació de clavegueram han realitzat 
tant les reparacions de xarxes i escomeses que havien so-
fert col·lapses per ruptures, com millores en col·lectors . 
En destaquen les actuacions realitzades a la plaça del 
Pont i al Parc de Sa Faxina, que augmenten la seva capa-
citat i, per tant, es reduiran els episodis de desbordament 
en dies de pluja .

Aquest grup ha fet 842 intervencions de tipus correctiu a 
embornals, pous de registre i escomeses, la qual cosa su-
posa un increment respecte a les 733 de l’any anterior .

La renovació de 40 metres de la canonada que es troba a 
3,5 metres de profunditat al carrer Almirall Bonifaz va ser 
especialment complicada, donat que el terreny era molt 
inestable . No obstant això, es va poder treballar de for-
ma segura gràcies al sistema d’apuntalament lleuger amb 
alumini que l’àrea havia adquirit aquest any com a innova-
ció tecnològica . 

També s’ha incorporat un cabalímetre per a canalització 
d’aigües residuals en làmina lliure, que permet tenir infor-
mació real dels cabals de les conduccions sanitàries, so-
breeixidors i punts de desbordament en temporada seca 
i en dies de pluja per poder ajustar el disseny tècnic de la 
xarxa de clavegueram .

Quant a renovació de canalitzacions, cal destacar les rea-
litzades a: c/ Almirall Cervera, per la inestabilitat del ter-
reny i la profunditat de la canalització; el canvi del traçat a 
c/ Cuba, que ha millorat notablement el funcionament ge-
neral de l’entorn; la renovació d’antigues síquies a c/ Tea-
tre; i la reparació i condicionament de la galeria de c/ Sant 
Miquel, devora l’aparcament del Mercat de l’Olivar .

Per donar solució a la impossibilitat d’accés amb els ca-
mions convencionals de desobstrucció a zones amb car-
rers estrets, es va adquirir un equip propi de neteja i de-
sembús autònom muntat sobre un remolc de pes inferior 
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a 750 kg, que te un valor de mercat baix i que s’amortitza-
rà ràpidament ja que no s’hauran de llogar equips similars 
al sector privat .

Amb una contracta externa es van renovar amb caràc-
ter d’urgència alguns trams degradats de canalització als 
carrers Forn de l’Olivera, Manuel Guasp, Arc de Sant Mar-
tí, Bartomeu Torres, Sant Vicenç Ferrer, Baix Riera, Feme-
nies, Villalonga, Ticià, Almirall Gavina, Carretera Militar, 
Camí de Can Alegria, Vinyet, Gabriel Roca, Pons i Gallarza i 
Arenal, que eren punts d’incidències reiterades .

S’ha mantingut el creixement d’execució de noves esco-
meses per contracte dels dos darrers anys .

L’equip d’inspecció de xarxes n’ha supervisat 23 .987 me-
tres, xifra inferior a la d’altres períodes a causa de la re-
ducció de dotacions per desenvolupament de noves urba-
nitzacions, i per l’especial enfocament que s’ha donat per 
a la determinació de les causes que originen els proble-
mes d’obstruccions a les escomeses, que tenen un rendi-
ment inferior .

El temps d’execució de reposicions d’enrajolats ocasionats 
per la nostra activitat de reparació de conduccions s’ha 
reduït, optimitzant-lo amb els recursos propis, de mane-
ra que del total de 1 .537 treballs, el 69,29% es van finalit-
zar en els quatre primers dies des que es van iniciar i el 
30,12% en un termini inferior a 12 dies .

De les 843 reposicions asfàltiques el 64,77% es van finalit-
zar en les 24 primeres hores i el 32,74% en 48 hores .

S’han generat 35 ‘No Conformes’, tant de l’activitat pròpia 
com de la de compres de magatzem, a conseqüència de la 
gestió de qualitat segons la norma UNE-EN- ISO 9002, així 
com a l’actualització de les instruccions tècniques, proce-
diments de l’àrea i fitxes d’homologació de materials per 
a assegurar la durabilitat de les instal·lacions, fixant ob-

jectivament les qualitats i l’adequació a la normativa que 
els regula .

En el marc del pla de formació contínua del nostre perso-
nal, s’han fet cursos de prevenció de riscos laborals, de 
treballs en espais confinats, d’instal·lació de canonades 
plàstiques i de capacitació d’aptitud professional (CAP) .

AIGUA REGENERADA (TERCIARI)

Treballs sense deficiències destacables, amb els dos anells 
operatius .

CONTROL DE QUALITAT

Quant al treball realitzat en aquest departament durant 
2015, destacam la quasi total inexistència d’obres noves . 
S’ha continuat amb la finalització d’algunes que es troba-
ven en execució i cal destacar que les obres en marxa pa-
teixen un alentiment generalitzat i moltes d’elles estan 
pendents i sense finalització .

També ha disminuït radicalment l’activitat sobre informes 
emesos a Gerència d’Urbanisme .

Es manté el nivell d’activitat en inspeccions aleatòries de 
treballs executats per les brigades pròpies d’EMAYA, se-
gons la instrucció tècnica ‘plec de qualitats pròpies’ del 
sistema de qualitat EN-ISO9001:2000 . Durant 2015 s’han 
fet un total de 320 inspeccions d’O .T .

Aquest any, el departament de Control de Qualitat ha rea-
litzat el control d’obres pròpies de Projectes, bàsicament 
obres de substitució de xarxes d’aigua potable . S’han fet, 
concretament, a la zona de Son Espanyolet i a l’artèria de 
Ponent (entre Cir, 14 i entrada a Gènova) . Es varen compta-
bilitzar 1312 m d’artèria de Ponent, 12400 m de xarxa d’ai-
gua i 964 m de clavegueram a Son Espanyolet . 

També s’han absorbit el control i la supervisió de les esco-
meses a nous abonats, tant d’aigua com de clavegueram i 
pluvials dutes a terme per una empresa subcontractada . 
Se n’han executat un total de 460 (un increment del 66% 
pel que fa a l’exercici anterior) .

I, finalment, també cal esmentar el control i la supervisió 
de gran quantitat d’obres de reparació de punts negres i 
deficiències, tant en aigua potable com en clavegueram . 
S’han renovat 964 m de xarxa clavegueram (+40,356% 
respecte a l’any anterior) i 976 m d’aigua potable (pràcti-
cament la mateixa xifra de 2014) .

Aquestes tasques de control i supervisió es van fer a: 

Aigua potable: carrer Manuela de los Herreros i Sora en-
tre Goleta i Pere Cabrer, carrer Sant Feliu, carrer Can Pisà 
i mallat de diversos carrers a Son Oliva .

Clavegueram: carrer Ticià entre núm . 2 i 12, Almiran-
te Gravina entre núm . 2 i 8, Ctra Militar entre núm . 112 i 
128, Arenal entre núm . 24 i Mar Negra, Marquès de la Cè-
nia i Furio, Can Alegria i Pingüí, Vinyet entre núm . 28 i 34, 
Can Pisà, Marquès de Fontsanta entre núm . 44 i 50, Gabri-
el Roca núm . 2, Pons i Gallarza entre núm . 62, 80 . 
            
Metres lineals Claveg . Pluvials Potable Regen .

Obres privades 513 675 1009 0

Obres projectes 478 13712 0

Renovació punts negres 964 976

Total metres recep . 1955 675 15697 0

Totes les xarxes M/l per dia

Total metres de xarxa 18 .327 76 .36

Control de qualitat d’OO TT 320 

Escomeses nous abonats 460 
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Obres pròpies

Any Potable Fecals Pluvials Regenerada

2015 14 .668 1 .442 0 0

2014 16 .486 991 0 553

2013 0 0 0 1 .012

2012 0 0 0 0

Obres privades

Any Potable Fecals Pluvials Regenerada

2015 1 .009 513 675 0

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

Obres pròpies + privades

Any Potable Fecals Pluvials Regenerada

2015 15 .697 1 .955 675 0

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

Evolució de les xarxes en els darrers 4 anys
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RECOLLIDA

Durant l’any 2015 es van recollir 204 .518,96 tones de resi-
dus sòlids urbans . S’ha produït un augment de més de 
2 .890,11 t respecte a 2014 . L’índex de producció de RSU ha 
estat el 2015 de 1,33 kg/hab ./dia . 

Evolució tones recollides RSU

Any Tones recollides RSU kg habitant/ dia

2011 210 .518 1,42

2012 202 .368,37 1,36

2013 195 .271,45 1,26

2014 201 .628,85 1,31

2015 204 .518,96 1,33

Recollida selectiva 

Durant l’any 2015 hem continuat fomentant la recollida se-
lectiva, mitjançant diverses campanyes de comunicació . 
Es mostren a continuació la quantitat de tones que s’han 
recollit per a cadascuna de les fraccions .

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

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

2015 6 .679,98 11 .363,58 5 .148,14

Fracció rebuig 

Durant l’any 2015 es van recollir 181 .327,26 tones de la 
fracció rebuig, produint-se un augment respecte a l’any 
anterior del 2,66 % .

Fracció vidre

La recollida de la fracció de vidre va experimentar una re-
ducció del 3,30 % durant l’any 2015 respecte a l’any ante-
rior, situant-se en 6 .679,98 tones .

Fracció paper/cartó

La recollida de la fracció de paper va experimentar un 
augment del 2,44 % durant l’any 2015 respecte a l’any an-
terior, situant-se en 11 .363,58 tones .

Fracció envasos

Aquesta fracció ha experimentat un augment molt impor-
tant: d’un 8,41 % respecte a l’any 2014 . Continua, per tant, 
la tendència a l’alça dels darrers anys . Durant l’any 2015 
es van recollir un total de 5 .148,14 tones de la fracció d’en-
vasos, mentre que el 2014 se’n van recollir 4 .748,91 .

Recollida de roba
 
Durant 2015 el servei de recollida de roba ha estat exter-
nalitzat i s’han recollit 551,20 tones, gestionades per Cari-
tas, Fundació Deixalles i Recuperalia .

Contenidors per fracció

A la següent taula es mostra el nombre de contenidors 
per cada tipus de fracció que estaven col·locats en finalit-
zar l’any 2015 .

Fracció Contenidors Fracció Contenidors

Rebuig 3 .828 Oli 114

Paper 1 .783 Piles 110

Envasos 1 .318 Roba 143

Vidre 1 .159

Recollida de voluminosos

Recollida de trastos a domicili

Han augmentat les tones recollides un 4,22 %: el 2014 se’n 
van recollir 1633,98 i el 2015 se n’han recollit 1702,35 .

Recollida de trastos a la via pública

La recollida de trastos a la via pública ha augmentat un 
21,84 % respecte a l’any 2014 .

Any A domicili A la via pública

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

2014 1 .633,98 t . 2 .787,88 t .

2015 1 .702,35 t 3 .396,77 t

Recollida hotels

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

Nou Punt Verd de Sant Jordi
 
El mes de novembre s’obria un nou Punt Verd situat entre 
Sant Jordi i s’Aranjassa, cofinançat en un 80% amb fons 
del Programa Operatiu FC-FEDER . D’aquesta forma Pal-
ma compta amb unes noves instal·lacions, a més de les de 
Son Castelló, on la ciutadania pot dipositar gairebé tot ti-
pus de residus per a reciclar-los i tractar-los adequada-
ment . El nou disseny permet als usuaris dipositar amb 
més facilitat i comoditat les deixalles .
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Dades addicionals

Tones recollida selectiva

2015 % 2014

Paper / cartró 11 .363,58 2,44% 11 .092,40

Vidre 6 .679,98 -3,30% 6 .907,65

Envasos 5 .148,14 8,41% 4 .748,91

Nombre de contenidors per fracció

2015 % 2014

Rebuig 3 .828 -34,69% 5 .861

Paper / cartró 1 .783 0,45% 1 .775

Envasos 1 .318 -2,73% 1 .355

Vidre 1 .159 -2,11% 1 .184

Oli 114 0,00% 114

Piles 116 0,00% 116

Roba 143 0,00% 143

Capacitat contenidors

2015 % 2014

Envasos 3 .828 -34,69% 5 .861

Paper / cartró 1 .783 0,45% 1 .775

Vidre 1 .318 -2,73% 1 .355

Rebuig 1 .159 -2,11% 1 .184

Oli 114 0,00% 114

Roba 116 0,00% 116

Piles 143 0,00% 143

Poda 146 .300 0% 146 .300

Total 24.137.260 5,40% 22.901.660

Habitants 421 .711 0,00% 421 .711

Litres/hab 47,18 -17,57% 57,24
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2015 % 2014 % 2013 % 2012

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

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

Camió lleuger caixa tancada 0,0% 3 2,3% 3 2,3% 2

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

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

Camió mitjà recol·lector posterior 10 7,6% 11 8,3% 11 8,3% 11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Camió pesat porta-contenidors i grua 5 3,8% 5 3,8% 5 3,8% 3

Camió pesat recol·lector lateral 25 18,9% 16 12,1% 16 12,1% 16

Camió pesat recol·lector posterior 23 17,4% 23 17,4% 23 17,4% 38

Camió tractora 1 0,8% 1 0,8% 1 0,8% 1

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

Furgoneta caixa tancada 1 0,8% 9 6,8% 9 6,8% 10

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

Tana Pales Son Reus 7 5,3% 9 6,8% 9 6,8% 9

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

Turismes 12 9,1% 12 9,1% 12 9,1% 11

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

Total 124 132 132 150

2015 2014 2013 2012

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

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

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

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

Camió mitjà gàbia 6,0 9,16 8,2 8,0

Camió mitjà recol·lector posterior 9,0 10,43 10,5 9,8

Camió pesat caixa alta basculant i grua 9,0 11,87 12,7 12,0

Camió pesat caixa alta basculant i grua (vidre) 13,0 15,9 15,5

Camió pesat caixa alta basculant 15,0 19,28 19,8 19,0

Camió pesat caixa tancada 15,0 20,83 19,8 19,0

Camió pesat cisterna 18,0 21,21 20,2 20,0

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

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

Camió pesat porta-cont . i grua bilateral 3,0 4,34 3,3 2,7

Camió pesat porta-contenidors 14,0 16,34 15,8 15,3

Camió pesat porta-contenidors i grua 2,0 4,30 3,3 4,7

Camió pesat recol·lector lateral 6,0 7,34 7,2 6,7

Camió pesat recol·lector posterior 8,0 7,84 6,8 10,4

Camió tractora 16,0 15,44 14,4 14,0

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

Furgoneta caixa tancada 9,0 7,16 8,1 8,6

Furgoneta isoterma 7,0 8,4 8,0

Tana Pales Son Reus 18,0 15,42 17,9 17,0

Tot terreny 23,0 23,87 22,8 22,3

Turismes 15,0 13,81 13,2 12,6

Mitjana antiguitat flota 11,09 12,52 12,10

Antiguitat mitjana dels vehicles (en anys)

Flota de vehicles

Flota de vehicles per grup

QUAL I TAT URBAN A
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NETEJA

Durant l’any 2015, els indicadors de qualitat analitzats en 
el servei de Neteja han estat força positius .
 
La plantilla mitjana del Departament de Neteja durant 
l’any 2015 ha estat de 445 treballadors i treballadores (in-
clòs 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 
rutes d’agranament manual que cobreixen una superfície 
de 710 .566 metres lineals, i 22 rutes d’agranament mixt 
que cobreixen una superfície de 167 .243 metres lineals . 
La superfície coberta amb els diferents tractaments és de 
956 .003en metres, que corresponen a un 74,12 % de la su-
perfície de la ciutat de Palma, que és de 1 .184 .268 metres .

Els indicadors analitzats són:

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

tors sobre metres lineals de vorera .
 - Reclamacions .
 - Serveis per sector .
 - Mobiliari urbà .

Percentatge de finalització d’agranament manual

El percentatge de finalització de ruta d’agranament manu-
al ha augmentat lleugerament respecte a l’any 2014, pas-
sant d’una mitjana del 93 % de finalització a l’any 2014, a 
una mitjana del 94 % durant 2015 Per segon any consecu-
tiu s’experimenta un lleuger augment

Comparativa % finalització ruta manual per mesos 

2012 2013 2014 2015

Gener 89 % 92 % 92 % 91 %

Febrer 91 % 95 % 96 % 96 %

Març 94 % 95 % 95 % 96 %

Abril 91 % 94 % 92 % 93 %

Maig 93 % 96 % 96 % 97 %

Juny 93 % 94 % 94 % 94 %

Juliol 90 % 93 % 91 % 92 %

Agost 91 %  92 % 93 % 93 %

Setembre 93 % 93 % 95 % 96 %

Octubre 93 % 92 % 95 % 94 %

Novembre 87 % 85 % 91 % 93 %

Desembre 86 % 86 % 90 % 89 %

Mitjana 91 % 92 % 93 % 94 %

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 2015 va ser d’un 89% . És a dir, es 
manté aproximadament el mateix percentatge de l’any an-
terior en què es va donar un augment considerable .

Comparativa % finalització ruta mixta o de suport per mesos

2012 2013 2014 2015

Gener 69 % 73 % 91 % 89%

Febrer 74 % 92 % 93 % 90%

Març 75 % 89 % 91 % 91%

Abril 87 % 89 % 89 % 87%

Maig 85 % 91 % 93 % 90%

Juny 79 % 85 % 90 % 87%

Juliol 83 % 82 % 86 % 85%

Agost 83 % 84 % 90 % 89%

Setembre 90 % 86 % 91 % 93%

Octubre 87 % 84 % 92 % 92%

Novembre 86 % 83 % 87 % 89%

Desembre 78 % 68 % 85 % 86%

Mitjana 81 % 84 % 90 % 89%

2013 2014 2015
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Mitjana de metres agranats

A causa de l’augment dels percentatges de finalització de rutes, la mitjana de metres agra-
nats també ha experimentat un augment respecte a l’any 2014, tal com podem observar a 
les taules següents .

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

2015
m . lineals
agranats

Finalització
de ruta

Dies de
producció

Total km
lineals anuals

Manual 710 .566 94% 298 199 .043,75

Mixt 167 .243 89% 298 44 .356,19

243.399,94

Evolució mitjana metres agranats per tractament

Manual Mixt

44.356 m

199.044 m

44.089 m

203.531 m

42.619 m

201.281 m

Reclamacions

Un dels indicadors que el Departament de Neteja utilitza per a valorar el nivell de satisfac-
ció dels ciutadans de Palma són les sol·licituds de neteja per falta d’agranament o freqüèn-
cia que es reben a través del Contact Center . 

Dins d’aquestes sol·licituds s’inclouen també les que es refereixen a carrers bruts per fu-
lles, pols, terra o fang, per taques o excrements .

Sol·licituds de neteja 2015

 

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

 Falta d’agranament 124 130 92 123 163 172 246 170 133 105 119 254 1.831

 Herbes 17 6 24 66 108 92 84 48 47 21 17 10 540

 Neteja aigua 47 50 63 89 154 248 420 190 84 72 75 154 1.646

 Renous 7 4 10 17 14 15 22 22 16 4 9 7 147

Total 195 190 189 295 439 527 772 430 280 202 220 425 4.164
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INSPECCIÓ MEDIAMBIENTAL

L’any 2015, tenint el compte els objectius a mig i llarg ter-
mini, s’ha donat més importància a les actuacions que te-
nen més pes i repercussió i que es troben a la Carta de 
Serveis d’EMAYA .

Així, a més de les tasques habituals de control i supervisió 
(aproximadament 10 .000 actuacions ateses), s’ha treballat 
en els següents projectes:

Campanya de control de la fracció de vidre

En compliment de l’Ordenança municipal de contamina-
ció acústica i ja que aquesta fracció té un horari especial 
de dipòsit a fi de respectar el descans dels ciutadans i les 
ciutadanes, s’ha dut a terme durant 2015 una gran campa-
nya dirigida a restauradors per a informar-los dels hora-
ris de dipòsit i dels punts de contenidors més propers als 
seus comerços . 

Campanya de control dels animals de companyia

El control sobre la inserció dels animals de companyia a la 
societat urbana ha tornat a ser una prioritat d’aquest ser-
vei . S’han reforçat es controls principalment sobre horaris 
i moments del dia més sensibles . 

Campanya de tancament i manteniment de solars públics 
i privats

El Servei d’Inspecció destina una persona a temps com-
plet per a mantenir la informació i dur a terme totes les 
gestions amb l’Ajuntament de Palma per aconseguir que 
els propietaris de solars i descampats tenguin els seus es-
pais d’acord amb el què estableix la normativa urbanística .

Campanya de control d’abocaments als polígons

Durant 2015 s’han vigilat i controlat els solars i descampats 
situats dins dels polígons industrials . Fruit del treball con-
junt amb l’associació d’empresaris ASIMA compartint infor-
mació sobre incidències, s’han identificat més de 50 infrac-
tors i s’han aixecat les corresponents actes de denúncia . 

En el marc d’aquesta campanya també s’han fet visites a 
determinades empreses dels polígons amb l’objectiu de 
que els seus contenidors estiguin en bones condicions i, 
sobretot, per a què regulin correctament la forma de treu-
re els seus residus .

Campanya de tecnificació del servei de Recollida

El Servei d’Inspecció Mediambiental ha continuat infor-
mant als ciutadans amb motiu de la tecnificació del servei 
de Recollida que es va fer l’any 2014 . Principalment s’ha 
informat sobre horaris, canvis de model i noves ubicaci-
ons dels punts del contenidors .

Campanya de recollida per fraccions a la planta hotelera

Els hotels són grans productors de residus i, per tant, te-
nen una incidència important en el medi ambient . La ges-
tió i el control dels seus residus són fonamentals .

Per aquest motiu, el Servei d’Inspecció Mediambiental im-
parteix una formació a l’inici de la temporada turística al 
personal dels més de 35 hotels que formen part del con-
veni especial de recollida .

Campanya del nou servei de recollida de trastos

Al desembre de 2015 es va posar en marxa el nou sistema 
de recollida de trastos . Aquest servei ha donat suport a la 
comunicació del nou servei en dues fases diferents:

 - Fase 1. Informació i control. Un equip de controladors 
ha supervisat el dipòsit de trastos al carrer en els hora-
ris establerts per fer-ho, informant els ciutadans i les 
ciutadanes i corregint actuacions incorrectes .

 - Fase 2. Control i sancions. Després d’una primera fase 
de fer tasques informatives a totes les barriades de 
Palma, es va destinar un equip de controladors a con-
trolar el dipòsit de trastos al carrer i a sancionar a qui 
incomplia la nova normativa .

Campanyes de suport a l’Àrea de Consum

El Servei d’Inspecció Mediambiental també assumeix tas-
ques d’organització i autorització dels mercats que es fan a 
l’exterior, tant permanents com esporàdics . 

La gestió de residus en aquests mercats es regula per de-
crets de batlia i els controladors d’EMAYA vetllen pel seu 
compliment .

QUAL I TAT URBAN A
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Balanç al 31 de desembre de 2015

ACTIU 2015 2014

A) ACTIU NO CORRENT 87 .489 .321,91 85 .573 .447,64

I . Immobilitzat intangible Nota .6 199 .456,81 43 .934,47

1 . Aplicacions informàtiques 199 .456,81 43 .934,47

II . Immobilitzat material Nota .5 81 .271 .457,92 74 .604 .209,44

1 . Terrenys i construccions 10 .251 .848,72 8 .709 .499,23

2 . Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material 65 .936 .128,01 62 .216 .805,17

3 . Immobilitzat en curs 5 .083 .481,19 3 .677 .905,04

III . Inversions empreses grup i asociades Nota .15 3 .265 .608,00 6 .126 .790,01

1 . Crèdits empreses grup llarg termini 3 .265 .608,00 6 .126 .790,01

IV . Inversions financeres a llarg termini Nota .7 .1 2 .752 .799,18 4 .798 .513,72

1 . Crèdits Administracions Públiques 2 .726 .536,58 4 .772 .251,12

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

B) ACTIU CORRENT 47 .207 .444,55 43 .245 .482,58

I . Existències Nota .8 3 .927 .238,50 3 .662 .594,15

1 . Altres aprovisionaments 3 .927 .238,50 3 .662 .594,15

II . Deutors comercials i altres comptes a cobrar Nota .7 .1 42 .694 .180,70 30 .826 .235,03

1 . Clients per vendes i prestacions de serveis 10 .503 .251,46 11 .055 .430,55

2 . Clients empreses del grup Nota .15 16 .614 .268,91 13 .469 .246,87

3 . Deutors diversos 0,00 700,00

4 . Personal 120 .855,00 126 .378,38

5 . Altres crèdits amb Administracions Públiques 15 .455 .805,33 6 .174 .479,23

III . Inversions financeres a curt termini 44 .558,40 6 .061 .409,19

1 . Valors representatius deute 0,00 16 .850,79

2 . Altres actius financers 44 .558,40 6 .044 .558,40

IV . Efectiu i altres actius líquids equivalents 541 .466,95 2 .695 .244,21

1 . Tresoreria 541 .466,95 2 .695 .244,21

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

TOTAL ACTIU (A+B) 134.696.766,46 128.818.930,22

PATRIMONI NET I PASSIU 2015 2014

A) PATRIMONI NET 72 .867 .050,74 74 .049 .930,72

A-1) Fons propis Nota .7 .3 49 .325 .277,98 46 .639 .480,94

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

II . Reserves 41 .787 .974,81 39 .333 .711,03

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

2 . Altres reserves 40 .817 .673,56 38 .363 .409,78

III . Resultats d’exercicis anteriors 0,00 0,00

1 . Romanent 0,00 0,00

2 . Resultats negatius d’exercicis anteriors 0,00 0,00

IV . Resultat de l’exercici 2 .685 .797,04 2 .454 .263,78

A-3) Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota .14 23 .541 .772,76 27 .410 .449,78

B) PASSIU NO CORRENT 21 .618 .530,18 22 .788 .644,11

I . Provisions a llarg termini Nota .11 3 .860 .837,96 3 .707 .623,34

1 . Altres provisions 3 .860 .837,96 3 .707 .623,34

II . Deutes a llarg termini 17 .757 .692,22 19 .081 .020,77

1 . Deutes amb entitats de crèdit Nota .7 .2 17 .757 .692,22 18 .968 .489,14

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

3 . Derivats Nota .7 .2 0,00 0,00

4 . Altres passius financers 0,00 112 .531,63

C) PASSIU CORRENT 40 .211 .185,54 31 .980 .355,39

I . Deutes a curt termini 15 .032 .711,41 9 .197 .422,26

1 . Deutes amb entitats de crèdit Nota .7 .2 12 .144 .340,03 8 .506 .356,41

2 . Creditors per arrendament financer Nota .7 .2 0,00 0,00

3 . Altres passius financers 2 .888 .371,38 691 .065,85

II . Creditors comercials i altres comptes a pagar 25 .178 .474,13 22 .782 .933,13

1 . Proveïdors 3 .586 .020,16 2 .514 .283,97

2 . Creditors diversos 7 .750 .358,43 8 .444 .345,21

3 . Personal (remuneracions pendents de pagament) 2 .856 .367,48 4 .410 .861,71

4 . Altres deutes administracions públiques 10 .985 .728,06 7 .413 .442,24

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 134.696.766,46 128.818.930,22

BAL ANÇ DE SI T UACIÓ A 31 DE DE SEMBRE DE 2015
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Compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de desembre 
de 2015

2015 2014

A) OPERACIONS CONTINUADES

1 . Import net xifra de negocis Nota .17 78 .775 .219,67 78 .374 .926,24

a) Vendes 37 .825 .829,39 37 .197 .338,22

b) Prestació de serveis 40 .949 .390,28 41 .177 .588,02

2 . Treballs realitzats per l’empresa pel seu actiu Nota .5 167 .412,63 91 .293,50

3 . Aprovisionaments -20 .597 .133,19 -19 .325 .018,06

a) Consum d’aigua Nota .10 -4 .056 .418,99 -3 .591 .610,80

b) Consum d’altres matèries consumibles Nota .10 -11 .382 .618,90 -11 .435 .441,39

c) Treballs realitzats per altres empreses -5 .158 .095,30 -4 .297 .965,87

4 . Altres ingressos d’explotació Nota .10 25 .166 .623,44 22 .534 .035,64

5 . Despeses de personal Nota .16 -62 .671 .034,37 -63 .723 .419,93

a) Sous, salaris i assimilats -47 .880 .197,49 -49 .039 .242,60

b) Càrregues socials Nota .10 -14 .790 .836,88 -14 .684 .177,33

6 . Altres despeses d’explotació -12 .078 .386,41 -10 .531 .438,08

a) Serveis exteriors -8 .187 .312,27 -7 .574 .975,95

b) Tributs -2 .068 .754,11 -1 .510 .189,84

c) Variació provisions operacions comercials -1 .488 .332,28 -859 .638,01

d) Altres despeses de gestió -333 .987,75 -586 .634,28

 7 . Amortització de l’immobilitzat Notes .5-6 -10 .075 .254,47 -9 .776 .568,74

 8 . Imputació de subvencions d’immobilitzat Notes .5-14 4 .065 .819,76 5 .075 .824,72

 9 . Excés de provisions 42 .903,29 220 .674,28

 10 . Deteriorament i resultat per alineacions immob . -29 .048,85 -401 .586,96

a) Deteriorament Nota .5 0,00 -396 .000,00

b) Resultat per alieacions immobilitzat -29 .048,85 -5 .586,96

 11 . Altres resultats 501 .000,00 868 .240,27

2015 2014

A-1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 3 .268 .121,50 3 .406 .962,88

12 . Ingressos financers 375 .551,13 137 .540,82

a) Instruments financers de tercers 375 .551,13 137 .540,82

13 . Despeses financeres -957 .875,59 -1 .086 .693,31

a) Per deutes amb tercers -957 .875,59 -1 .086 .693,31

14 . Variació valor raonable instruments financers Nota .7 .2 0,00 1 .734,38

A-2) RESULTAT FINANCER -582 .324,46 -947 .418,11

A-3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS 2 .685 .797,04 2 .459 .544,77

15 . Impost sobre beneficis Nota .9 0,00 -5 .280,99

A-4) RESULTAT D’OPERACIONS CONTINUADES 2 .685 .797,04 2 .454 .263,78

A-5) RESULTAT DE L’EXERCICI 2 .685 .797,04 2 .454 .263,78

COMP T E DE RE SULTATS
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Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2015

A) Estat d’ingressos i despeses reconeguts corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015

2015 2014

A) Resultat del compte de pèrdues i guanys 2 .685 .797,04 2 .454 .263,78

B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net

I . Per valoració d'actius i passius

II . Subvencions, donacions i llegats Nota 14 197 .142,74 3 .981 .428,05

III . Efecte impositiu

B) Total ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 197 .142,74 3 .981 .428,05

(I+II+III)

C) Transferències al compte de pèrdues i guanys

IV . Per valoració d'actius i passius

V . Subvencions, donacions i llegats Nota 14 -4 .065 .819,76 -5 .075 .824,72

VI . Efecte impositiu

C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (IV+V+VI) -4 .065 .819,76 -5 .075 .824,72

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C) -1.182.879,98 1.359.867,11

B) Estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2015

Capital escriturat Reserves Resultat exerc . anteriors Resultat de l'exercici Subvencions, donacions Total

A . 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 2013 i anteriors

II . Ajusts per errors 2013 i anteriors

B . 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

I . Ajusts per canvis de criteri 2012 i anteriors

II . Ajusts per errors 2012 i anteriors

D . SALDO AJUSTAT INICI DE L'ANY 2015 4 .851 .506,13 39 .333 .711,03 0,00 2 .454 .263,78 27 .410 .449,78 74 .049 .930,72

I . Total ingressos i despeses reconeguts 2 .685 .797,04 -3 .868 .677,02 -1 .182 .879,98

II . Operacions amb socis

III . Altres variacions de patrimoni net 2 .454 .263,78 -2 .454 .263,78 0,00

C. SALDO FINAL DE L'ANY 2015 4 .851 .506,13 41.787.974,81 0,00 2.685.797,04 23.541.772,76 72.867.050,74

COMP T E DE RE SULTATS
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C) Estat de fluxes d’efectiu corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2015

2015 2014

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

1 . Resultat d'exercici abans d'imposts 2 .685 .797,04 2 .459 .544,77

2 . Ajusts al resultat 6 .619 .953,71 5 .442 .468,06

a) Amortització de l'immobilitzat (+) 10 .075 .254,47 9 .776 .568,74

b) Correccions per deteriorament (+/-) 0,00 396 .000,00

c) Variació de provisions (+/-) -42 .903,29 0,00

d) Imputació de subvencions (-) -4 .065 .819,76 -5 .075 .824,72

e) Resultats per baixes i alienacions de l'immoblitzat (+/-) 29 .048,85 5 .586,96

f) Ingressos financers (-) -375 .551,13 -137 .540,82

g) Despeses financeres (+) 957 .875,59 1 .086 .693,31

h) Altres ingressos i despeses (-/+) 42 .048,98 -609 .015,41

3 . Canvis en el capital corrent -6 .450 .876,85 -923 .243,04

a) Existències (+/-) -264 .644,35 -566 .793,16

b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) -11 .867 .945,67 9 .092 .224,03

c) Altres actius corrents (+/-) 0,00 -44 .558,40

d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) 2 .395 .541,00 -4 .885 .033,24

e) Altres passius corrents (+/-) -1 .607 .380,68 -47 .118,91

f) Altres actius i passius no corrents (+/-) 4 .893 .552,85 -4 .471 .963,36

4 . Altres fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació -560 .049,51 -954 .629,16

a) Pagament d'interessos (-) -952 .451,43 -1 .100 .985,66

b) Cobrament d'interessos (+) 392 .401,92 146 .356,50

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) 2 .294 .824,39 6 .024 .140,63

2015 2014

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

6 . Pagaments per inversions (-) -13 .127 .421,97 -8 .532 .347,75

a) Immobilitzat intangible -193 .296,90 -4 .028,71

b) Immobilitzat material -12 .934 .125,07 -8 .528 .319,04

c) Altres actius financers 0,00 0,00

d) Altres actius 0,00 0,00

7 . Cobraments per desinversions (+) 6 .000 .000,00 0,00

a) Immobilitzat intangible 0,00 0,00

b) Immobilitzat material 0,00 0,00

c) Altres actius financers 6 .000 .000,00 0,00

d) Altres actius 0,00 0,00

8 . Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6) -7 .127 .421,97 -8 .532 .347,75

C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

9 . Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 84 .611,11 2 .989 .332,60

a) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 84 .611,11 2 .989 .332,60

10 . Cobraments i pagaments per instruments de passiu financ . 2 .594 .209,21 -8 .685 .024,38

a) Emissió 11 .079 .466,68 2 .062 .547,33

1 . Deutes amb entitats de crèdit (+) 10 .906 .502,90 2 .000 .000,00

2 . Altres deutes (+) 172 .963,78 62 .547,33

b) Devolució i amortització de -8 .485 .257,47 -10 .747 .571,71

1 . Deutes amb entitats de crèdit (-) -8 .484 .740,36 -10 .747 .571,71

2 . Altres deutes (-) -517,11 0,00

11 . Pagaments per dividends (-) 0,00 0,00

12 . Fluxes d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11) 2 .678 .820,32 -5 .695 .691,78

D) AUGMENT/DISMINUCIÓ NET DE L'EFECTIU (5+8+12) -2.153.777,26 -8.203.898,90

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 2 .695 .244,21 10 .899 .143,11

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 541 .466,95 2 .695 .244,21
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1. ACTIVITAT DE L’EMPRESA

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram S .A . 
està domiciliada al carrer Joan Maragall n .3 de Palma 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 S .A ., realitza, bàsicament, 
les quatre activitats que a continuació es relacionen:

1 . Captació, tractament, si cal, adducció i distribució de 
l’aigua potable consumida dins del terme municipal de 
Palma, en règim de monopoli . També, i en virtut de con-
venis signats entre l’Ajuntament de Palma i els consis-
toris respectius, se subministra aigua en gros als mu-
nicipis de Bunyola, Consell i Binissalem . Així mateix, 
l’Ajuntament de Palma té delegat a aquesta empresa 
el manteniment de la xarxa de pluvials, compensant 
EMAYA de les despeses ocasionades a través de la cor-
responent partida pressupostària .

2 . Recollida i depuració, mitjançant dues estacions depu-
radores, de les aigües residuals generades al terme 
municipal de Palma, i part de les dels termes de Mar-
ratxí, Bunyola i Esporles .

3 . Recollida i eliminació, en règim de monopoli, dels resi-
dus sòlids urbans generats al terme municipal de Pal-
ma i al terme municipal de Llucmajor . 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 
empresa realitza, per encàrrec del negociat correspo-
nent, la neteja de les platges i solars municipals .

2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS

Els comptes anuals s’han preparat d’acord amb el ‘Pla Ge-
neral de Comptabilitat’ aprovat pel Reial Decret 1514/2007 
de 16 de novembre, així com la resta de la legislació mer-
cantil vigent .

2 .1 Imatge fidel

Els comptes que ara es presenten s’han confeccionat a 
partir dels registres comptables de l’empresa, el quals 
s’han realitzat seguint els principis comptables recollits a 
la legislació actual, procurant sempre i en tot cas que pre-
sentin la imatge fidel del seu patrimoni, situació financera 
i resultats, així com de la veracitat dels fluxos incorporats 
a l’estat de fluxos d’efectiu .

2 .2 Comparació de la informació

L’estructura del balanç de situació, del compte de pèrdues 
i guanys, de l’estat de canvis en el patrimoni net i de l’es-
tat de fluxos d’efectiu no ha sofert cap modificació respec-
te a l’exercici anterior .

2 .3 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la 
incertesa

En la preparació dels comptes anuals de la Societat, els 
Administradors han hagut d’utilitzar judicis, estimacions 
i assumpcions que afecten a l’aplicació de les polítiques 
comptables i als saldos d’actius, passius, ingressos i des-
peses i al desglossament d’actius i passius contingents a 
la data d’emissió dels presents comptes anuals .

Les estimacions i les assumpcions relacionades estan ba-
sades en l’experiència històrica i en altres factors diver-
sos que són entesos com a raonables d’acord amb les cir-
cumstàncies, els resultats de les quals constitueixen la 
base per establir els judicis sobre el valor comptable dels 

actius i passius que no són fàcilment disponibles mitjan-
çant altres fonts . Les estimacions i assumpcions respecti-
ves són revisades de forma continuada; els efectes de les 
revisions de les estimacions comptables són reconeguts 
en el període en el que es realitzen, si aquestes afecten tan 
sols a aquest període, o en el període de la revisió i futurs, 
si la revisió afecta a ambdós . No obstant això, la incertesa 
inherent a les estimacions i assumpcions podria conduir a 
resultats que podrien requerir un ajustament dels valors 
comptables dels actius i passius afectats en el futur .

Al marge del procés general d’estimacions sistemàtiques 
i de la seva revisió periòdica, els administradors duran a 
terme determinats judicis de valor sobre temes amb espe-
cial incidència sobre els comptes anuals .

Els judicis principals relatius a fets futurs i altres fonts 
d’estimació incertes a la data de formulació dels comptes 
anuals que tinguin un risc significatiu de causar correc-
cions significatives en actius i passius són els següents:

2 .3 .1 Fiscalitat

Segons estableix la legislació vigent, els impostos no es 
poden considerar definitivament liquidats fins que les de-
claracions presentades hagin estat inspeccionades per 
les autoritats fiscals, o hagi transcorregut el termini de 
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’ocurrèn-
cia d’aquests riscs, així com la quantia dels mateixos, i ha re-
gistrat una provisió quan el risc ha estat considerat com a 
probable, 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 actu-
als implica el càlcul de fluxos d’efectiu futurs i l’assumpció 
d’hipòtesis relatives als valors futurs dels fluxos així com 
les taxes de descompte aplicables als mateixos . Les esti-
macions i les assumpcions relacionades estan basades en 
l’experiència històrica i en altres factors diversos que són 
entesos com a raonables d’acord amb les circumstàncies .

3. DISTRIBUCIÓ DE RESULTATS

La proposta de distribució de resultats de l’exercici 2015 
és la que s’explicita a continuació:

Base de repartiment 2015 Import €

Saldo del compte de Pèrdues i Guanys (guany) 2 .685 .797,04

Aplicació 2015 Import €

Reserves voluntàries 2 .685 .797,04

La distribució dels guanys de l’exercici 2014 aprovada per 
la Junta General el 30 d’abril de 2015 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

Limitacions per a la distribució de dividends

Les societats estan obligades a destinar el 10% dels be-
neficis de cada exercici, a la constitució de la reserva le-
gal fins que aquesta abasti al manco el 20% del capital 
social . Aquesta reserva no és atribuïble als accionistes, i 
tan sols podrà ser utilitzada per cobrir, en el cas de no te-
nir altres reserves disponibles, el saldo deutor del comp-
te de resultats .

4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ

4 .1 Immobilitzat intangible

Els actius intangibles es troben valorats pel seu preu d’ad-
quisició o pel seu cost de producció, minvat per l’amortit-
zació acumulada i per les possibles pèrdues per deteriora-
ment 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 
despeses financeres de finançament específic o genèric 
meritades abans de la posada en condicions de funciona-
ment d’aquells actius que necessiten més d’un any per es-
tar en condicions d’ús .

A cada cas s’analitza i determina si la vida útil econòmica 
d’un actiu intangible és definida o indefinida . Els que tenen 
una vida útil definida són amortitzats sistemàticament al 
llarg de les seves vides útils estimades i la seva recupera-
bilitat s’analitza quan es produeixen esdeveniments o can-
vis que indiquen que el valor net comptable pugui no ser 
recuperable . Els mètodes i períodes d’amortització apli-
cats són revisats al tancament de l’exercici, i si procedeix, 
ajustats de forma prospectiva . Per altra banda dir que no 
hi ha actius intangibles de vida útil estimada indefinida .

4 .1 .1 Aplicacions informàtiques

Es troben valorades pel seu cost d’adquisició i s’amortit-
zen linealment al llarg de la seva vida útil, que s’estima en 
termes generals en quatre anys .
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4 .2 Immobilitzat material

L’immobilitzat material es troba valorat al preu d’ad-
qui¬sició o al cost de producció, en aquells casos en què 
la matei¬xa empresa realitza les obres, i minorat per 
l’amortització acumulada i per les possibles pèrdues per 
depreciació del valor .

S’inclouen en el preu d’adquisició o cost de producció les 
despeses financeres de finançament específic o genèric 
meritades abans de la posada en condicions de funciona-
ment d’aquells actius que necessitin més d’un any per es-
tar en condicions d’ús .

Per qualsevol tipus d’immobilitzat, les reparacions que no 
representen una ampliació de la vida útil i les despeses 
de manteniment són carregades al compte de pèrdues i 
guanys a l’exercici en què es produeixen . Els costs d’am-
pliació o millora que donen lloc a un augment de la capaci-
tat productiva o a un allargament de la vida útil dels béns, 
són incorporats a l’actiu com a major valor del mateix .

La despesa per depreciació es registra en el compte de pèr-
dues i guanys . Els elements són amortitzats des del mo-
ment en què estan disponibles per a la seva posada en fun-
cionament . L’amortització dels elements de l’immobilitzat 
material es realitza sobre els valors de cost seguint el mè-
tode lineal durant els següents anys de vida útil estimats:

Construccions 33-50 anys

Instal·lacions tècniques i maquinària 12-20 anys

Mobiliari 10 anys

Equips per a processos d’informació 4 anys

Elements de transport 8-10 anys

A cada tancament d’exercici, la Societat revisa i ajusta, 
en el seu cas, els valors residuals, vides útils i mètode 
d’amortització dels actius materials, i si procedeix, s’ajus-
ten de forma prospectiva .

El valor comptable dels actius no corrents no financers 
de la Societat es revisa a la data del balanç a fi de deter-
minar si hi ha indicis de l’existència de deteriorament . En 
cas d’existència d’aquests indicis i, en qualsevol cas, per 
a qualsevol intangible amb vida útil il·limitada, si n’hi ha-
gués, s’estima el valor recuperable d’aquests actius .

L’import recuperable és el major del preu net de venda o el seu 
valor en ús . El valor en ús es determina com el cost de reposició 
depreciat d’aquest actiu, d‘acord amb l’Ordre EHA/733/2010 
de 25 de març, del Ministeri d’Economia i Hisenda .

Les pèrdues per deteriorament es reconeixen per tots 
aquells actius o, en el seu cas, per a les unitats generado-
res d’efectiu que els incorporen, quan el seu valor compta-
ble excedeix l’import recuperable corresponent . Les pèr-
dues per deteriorament es comptabilitzen dins del compte 
de pèrdues i guanys, i es reverteixen, excepte en el cas 
de procedir d’un fons de comerç, si hi ha hagut canvis en 
les estimacions utilitzades per a determinar l’import re-
cuperable . La reversió d’una pèrdua per deteriorament es 
comptabilitza en el compte de pèrdues i guanys, amb el lí-
mit que el valor comptable de l’actiu després de la reversió 
no pugui excedir l’import, net d’amortitzacions, que figura-
ria a llibres si no s’hagués reconegut prèviament l’esmen-
tada pèrdua per deteriorament .

El cost de les obres per al propi immobilitzat es determi-
na en funció del preu de les hores/treballador i del materi-
al utilitzat en la realització de l’actiu .

Arrendament financer

Els contractes d’arrendament en els quals, en base a l’anà-
lisi de la naturalesa de l’acord i de les condicions del ma-
teix, es dedueixi que s’han transferit a la Societat substan-
cialment tots els riscs i beneficis inherents a la propietat 
de l’actiu objecte del contracte es qualifiquen com arren-
dament financer, i per tant, la propietat adquirida mitjan-

çant aquests arrendaments es comptabilitza per la seva 
naturalesa a l’immobilitzat material per un import equiva-
lent al menor del seu valor raonable i el valor present dels 
pagaments mínims establerts al començament del con-
tracte de lloguer, menys la depreciació acumulada i qual-
sevol pèrdua per deteriorament experimentada .

4 .3 Instruments financers

4 .3 .1 Actius financers

A) Classificació i valoració

Els actius financers, a efectes de la seva valoració, es 
classifiquen:

Préstecs i partides a cobrar

Són aquells actius financers que s’originen per la venda de 
béns i la prestació de serveis per operacions de tràfic de 
l’empresa . A més s’inclouen en aquesta categoria els crè-
dits per operacions no comercials definits com aquells ac-
tius financers que, no essent instruments de patrimoni ni 
derivats, no tenen origen comercial, sempre que els seus 
cobraments siguin de quantia determinada o determinable 
i que no es negociïn a un mercat actiu .

La valoració inicial dels actius financers inclosos en 
aquesta categoria es realitza pel seu valor raonable . El va-
lor raonable és, excepte evidència del contrari, el preu de 
la transacció, que equival al valor raonable de la contra-
prestació entregada més els costs de transacció que li si-
guin directament atribuïbles .

Després del reconeixement inicial, els actius financers in-
closos en aquesta categoria es valoren pel seu cost amor-
titzat . Els interessos reportats es comptabilitzen en el 
compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del tipus 
d’interès efectiu .

MEMÒRIA DEL S COMP T E S 2015



EMAYA Memòria 2015 82

No obstant, els crèdits per operacions comercials amb 
venciment no superior a un any i que no tenguin un tipus 
d’interès contractual, així com les bestretes i crèdits al 
personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments 
exigits sobre instruments de patrimoni, i que el seu import 
s’espera rebre en el curt termini, es valoren pel seu va-
lor nominal, tant en la valoració inicial com en la valoració 
posterior, quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efec-
tiu no és significatiu .

Els préstecs i comptes a cobrar amb venciment inferior a 
12 mesos comptats a partir de la data de balanç, es classi-
fiquen com a corrents i, aquells amb venciment superior a 
12 mesos es classifiquen com a no corrents .

B) Deteriorament d’actius financers

La Societat avalua al tancament de l’exercici si els actius 
financers o grup d’actius financers estan deteriorats .

S’efectuen les correccions valoratives necessàries, sem-
pre que existeixi evidència objectiva que el valor d’un actiu 
financer o, grup d’actius financers, comptabilitzats al cost 
amortitzat, s’ha deteriorat com a resultat d’un o més esde-
veniments que hagin ocorregut després del seu reconei-
xement inicial i que ocasionin una reducció o retard en els 
fluxos d’efectiu estimats futurs .

La pèrdua per deteriorament del valor d’aquests actius fi-
nancers és la diferència entre el seu valor en llibres i el va-
lor actual dels fluxos d’efectiu futurs que s’estima que es 
generaran, descomptats al tipus d’interès efectiu calculat 
en el moment del seu reconeixement inicial .

Les correccions valoratives per deteriorament, així com la 
seva reversió quan l’import de la pèrdua citada disminuís 
per causes relacionades amb un esdeveniment posterior, 
es reconeixen com a una despesa o un ingrés, respectiva-
ment, en el compte de pèrdues i guanys . La reversió del 

deteriorament té com a límit el valor a llibres del crèdit 
que estaria reconegut en la data de reversió si no s’hagués 
registrat el deteriorament del valor .

C) Baixa d’actius financers

La Societat dóna de baixa un actiu financer, o part del ma-
teix, quan expiren o es cedeixen els drets contractuals so-
bre els fluxos d’efectiu de l’actiu financer, essent necessa-
ri que es transfereixin de manera substancial els riscs i 
beneficis inherents a la seva propietat, en circumstàncies 
que s’avaluïn comparant l’exposició de la Societat, abans i 
després de la cessió, a la variació en els imports i en el ca-
lendari dels fluxos d’efectiu nets de l’actiu transferit .

Quan l’actiu financer es doni de baixa, la diferència entre la 
contraprestació rebuda neta dels costs de transacció atri-
buïbles, considerant qualsevol nou actiu obtingut menys 
qualsevol passiu assumit, i el valor a llibres de l’actiu fi-
nancer, més qualsevol import acumulat que s’ha recone-
gut directament en el patrimoni net, determina el guany o 
la pèrdua sorgida en donar de baixa aquest actiu, i forma 
part del resultat de l’exercici en que aquesta es produeix .

4 .3 .2 Passius financers

A) Classificació i valoració

La Societat determina la classificació dels seus passius fi-
nancers d’acord amb la següent categoria:

Dèbits i partides a pagar

Són aquells passius financers que s’originen per la com-
pra de béns i serveis per operacions de tràfic de l’empresa, 
a més s’inclouen en aquesta categoria els dèbits per ope-
racions no comercials que són referits com aquells pas-
sius financers que, no essent instruments derivats, no te-
nen origen comercial .

Els passius financers es valoren inicialment pel seu valor 
raonable, que excepte evidència del contrari, és el preu de 
la transacció, que equival al valor raonable de la contra-
prestació rebuda . Els costs de transacció que siguin direc-
tament atribuïbles formen part de la valoració inicial pels 
passius financers inclosos en la partida de dèbits i parti-
des a pagar, per a la resta de passius financers aquests 
costs s’imputen al compte de pèrdues i guanys . Els pas-
sius amb venciment inferior a 12 mesos comptats a partir 
de la data de balanç de situació es classifiquen com a cor-
rents, mentre que aquells amb venciment superior es clas-
sifiquen com a no corrents .

No obstant això, els crèdits per operacions comercials amb 
venciment no superior a un any i que no tenguin un tipus 
d’interès contractual, que el seu import s’espera pagar a 
curt termini, es valoren pel seu valor nominal, tant en la va-
loració inicial com en la valoració posterior, quan l’efecte de 
no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu .

B) Baixa de passius financers

La Societat procedeix a donar de baixa un passiu financer 
quan l’obligació s’ha extingit .

La diferència entre el valor a llibres del passiu financer 
o de la part del mateix que s’hagi donat de baixa i la con-
traprestació pagada, inclosos els costs de transacció atri-
buïbles, es reconeix en el compte de pèrdues i guanys de 
l’exercici en que tengui lloc .

4 .3 .3 Passius financers mantinguts per negociar

Inclouen instruments derivats que no han estat designats 
com a instruments de cobertura . En el seu reconeixement 
inicial al balanç, es registren pel seu valor raonable, que 
excepte evidència en contra, és el preu de transacció . Els 
costs de transacció que els siguin atribuïbles es reconei-
xen en el compte de pèrdues i guanys .
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Després del seu reconeixement inicial, els passius finan-
cers mantinguts per negociar es valoren al seu valor ra-
onable, sense deduir els costs de transacció en què es 
pogués incórrer en la seva alienació . Els canvis que es 
produeixen en el valor raonable s’imputen en el compte de 
pèrdues i guanys .

4 .4 Cobertures comptables 

La part del guany o la pèrdua de l’instrument de cober-
tura, que s’ha determinat com a cobertura eficaç, es re-
coneix transitòriament en el patrimoni net, imputant-se al 
compte de pèrdues i guanys en l’exercici o exercicis en que 
l’operació coberta afecta el resultat . La part del guany o la 
pèrdua que s’ha determinat com a cobertura ineficaç es 
reconeix en el compte de pèrdues i guanys .

Només es designen com a operacions de cobertura aque-
lles que eliminen eficaçment algun risc inherent a l’ele-
ment o posició coberta durant tot el termini previst de co-
bertura, el que implica que des de la seva contractació 
s’espera que aquesta actuï amb un alt grau d’eficàcia (efi-
càcia prospectiva) i que hi hagi una evidència suficient que 
la cobertura ha estat eficaç durant la vida de l’element o 
posició coberta (eficàcia retrospectiva) .

Perquè les operacions siguin designades de cobertura 
s’han de documentar de forma adequada, incloent la for-
ma en què s’espera aconseguir i mesurar la seva eficàcia, 
d’acord amb la política de gestió de riscs de la Societat .

La Societat realitza les proves d’eficàcia de les cobertu-
res, verificant que les diferències produïdes per les varia-
cions del valor dels fluxos de l’element cobert i la seva co-
bertura es mantenen dins d’un rang de variació del 80% al 
125% al llarg de la vida de les operacions, complint així les 
previsions establertes en el moment de la contractació, de 
manera que les operacions són considerades com a deri-
vats de negociació .

Les operacions de fluxos d’efectiu contractades per l’em-
presa no compleixen les condicions per ser considerades 
de cobertura, de manera que els canvis del valor raona-
ble d’aquests instruments derivats s’imputa directament 
al compte de resultats . A efectes de valoració comptable 
aquests instruments derivats es consideren com a pas-
sius financers mantinguts per negociar segons s’indica a 
la nota de Passius financers mantinguts per negociar .

4 .5 Existències

Les existències es valoren al seu preu d’adquisició segons 
el criteri del preu o cost mitjà ponderat . El preu d’adqui-
sició inclou l’import facturat pel venedor després de de-
duir qualsevol descompte, rebaixa en el preu o altres par-
tides similars, i totes les despeses addicionals produïdes 
fins que els béns es trobin ubicats per a la seva venda, tals 
com transports, aranzels de duanes, assegurances i altres 
directament atribuïbles a l’adquisició de les existències .

Quan el valor net realitzable de les existències sigui inferior 
al seu preu d’adquisició es realitzen les oportunes correc-
cions valoratives, reconeixent-les com a despesa al comp-
te de pèrdues i guanys .

4.6 Efectiu i altres actius líquids equivalents

Aquest epígraf inclou l’efectiu en caixa, els comptes cor-
rents bancaris i els dipòsits i adquisicions temporals d’ac-
tius 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 treso-

reria 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 cal-
cula com l’impost corrent que resulta de l’aplicació del 
corresponent tipus de gravamen sobre la base imposa-
ble de l’exercici després d’aplicar les bonificacions i de-
duccions existents . Es reconeix en el compte de pèrdues i 
guanys excepte en aquells casos en els que aquest impost 
estigui directament relacionat amb partides reflectides en 
el patrimoni net, en tal cas l’impost es reconeix, així ma-
teix, en aquest epígraf .

Els actius i passius per imposts corrents són els imports 
estimats a cobrar o a pagar de l’Administració Pública, 
conforme als tipus d’impositius en vigor a la data del ba-
lanç, incloent qualsevol altre ajustament per imposts cor-
responent a exercicis anteriors .
 
Com a empresa municipal propietat de l’Ajuntament de 
Palma, EMAYA gaudeix d’una bonificació del 99% sobre la 
quota de l’impost de societats . Com a conseqüència d’això 
els actius i passius per imposts diferits no són rellevants i 
l’empresa no els registra .

4 .8 Ingressos i despeses

Els ingressos i despeses s’imputen en funció del corrent 
real de béns i serveis que representen i amb independèn-
cia del moment en que es produeix el corrent monetari o 
financer derivat d’ells .

Ingressos per vendes i prestacions de serveis

Els ingressos procedents de la venda de béns i de la pres-
tació de serveis es valoren pel valor raonable de la contra-
partida, rebuda o per rebre, derivada dels mateixos, de-
duït l’import de qualsevol descompte, rebaixa en el preu o 
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altres partides similars que l’empresa pugui concedir, així 
com els impostos indirectes que graven les operacions i 
que són repercutibles a tercers . S’inclou com a major va-
lor dels ingressos els interessos incorporats als crèdits 
comercials amb venciment no superior a un any que no 
tenguin un tipus d’interès contractual, degut a que l’efec-
te de no actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu .

Els ingressos es comptabilitzen atenent al fons econòmic 
de l’operació, i es reconeixen quan es compleixen totes i 
cada una de les següents condicions:

 - La Societat ha transferit al comprador els riscs i be-
neficis significatius inherents a la propietat dels béns, 
amb independència de la seva transmissió jurídica .

 - La Societat no manté la gestió corrent dels béns venuts 
en un grau associat normalment amb la seva propietat, 
ni reté el control efectiu dels mateixos .

 - L’import dels ingressos es pot valorar amb fiabilitat .

 - És probable que la Societat rebi els beneficis o rendi-
ments econòmics derivats de la transacció .

 - Els costos incorreguts o a incórrer en la transacció pu-
guin ser valorats amb fiabilitat .

Addicionalment, els ingressos provinents de la prestació 
de serveis es reconeixen quan el resultat de la transac-
ció pot ser estimat amb fiabilitat, considerant per a això 
el percentatge de realització del servei en la data de tan-
cament de l’exercici . Quan el resultat d’una transacció que 
impliqui la prestació de serveis no pugui ser estimat de 
forma fiable, es reconeixen, 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 con-
tractual, o per una obligació implícita o tàcita) com a resul-
tat de successos passats i s’estima probable que suposi 
la sortida de recursos que incorporin despeses econòmi-
ques per a la seva liquidació .

Les provisions es valoren pel valor actual de la millor esti-
mació possible de l’import necessari per a assolir o trans-
ferir a un tercer l’obligació . Es registren els ajustaments 
que sorgeixin per l’actualització de la provisió com a des-
pesa financera conforme es vagin reportant . Per aquelles 
provisions amb venciment inferior o igual a un any, quan 
l’efecte financer no sigui significatiu, no es du a terme cap 
tipus de descompte . Les provisions es revisen a la data de 
tancament de cada balanç i són ajustades amb l’objectiu 
de reflectir la millor estimació actual del passiu correspo-
nent en cada moment . Per a la resta de les contingències 
que no compleixin les característiques esmentades ante-
riorment la Societat ha procedit a informar a la memòria 
sobre les característiques de les mateixes .

4 .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 com-
porta adscriure inicialment a una partida específica del 
patrimoni l’import de la subvenció sense tenir en comp-
te l’efecte impositiu diferit com a conseqüència de gaudir 

d’una bonificació del 99% de la quota de l’impost de socie-
tats i d’aplicar el principi d’importància relativa .

Quan es tracti d’una subvenció relacionada amb una parti-
da de despeses, la subvenció s’imputa al compte de pèrdu-
es i guanys en el període necessari per igualar-la, segons 
una base sistemàtica, a les despeses a que està destina-
da a compensar . Quan la subvenció està relacionada amb 
un actiu, s’imputa al resultat de cada exercici en propor-
ció a la depreciació experimentada en el mateix pels ac-
tius que finança .

Les subvencions, donacions i llegats reintegrables es re-
gistren com a passius de l’empresa fins que adquireixin 
la condició de no reintegrables, això és quan s’hagin com-
plert les condicions per a la seva concessió i no existeixin 
dubtes raonables sobre la recepció de la subvenció .

4 .12 Operacions amb parts vinculades

Les transaccions amb parts vinculades són comptabilit-
zades d’acord amb les normes de valoració detallades an-
teriorment . 

4 .13 Elements patrimonials de naturalesa mediambiental

Les despeses relatives a les activitats de descontaminació 
i restauració de llocs contaminats, eliminació de residus i 
altres despeses derivades del compliment de la legisla-
ció mediambiental es registren com a despeses de l’exer-
cici en que es produeixen, excepte que corresponguin al 
cost de compra d’elements que s’incorporen al patrimoni 
de l’empresa amb l’objecte de ser utilitzats de forma per-
manent, en tal cas es comptabilitzen en les corresponents 
partides de l’epígraf immobilitzat material, essent amor-
titzats amb els mateixos criteris indicats anteriorment .
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL

La composició i moviments de l’immobilitzat material a l’exercici 2015 han estat els següents:

Exercici 2015 31.12.14 Altes Baixes Traspassos 31.12.15

Cost:

Terrenys 1 .771 .749,51 1 .615 .906,97 3 .387 .656,48

Construccions 16 .605 .231,77 20 .788,36 239 .690,06 16 .865 .710,19

Instal·lacions tècniques i altre immob . material 258 .608 .626,13 3 .394 .454,48 -1 .449 .533,76 10 .152 .075,86 270 .705 .622,71

Immobilitzat en curs 3 .677 .905,04 11 .797 .342,07  -10 .391 .765,92 5 .083 .481,19

280 .663 .512,45 16 .828 .491,88 -1 .449 .533,76 0,00 296 .042 .470,57

Amortització acumulada:

Construccions  -9 .667 .482,05  -334 .035,90 -10 .001 .517,95

Instal·lacions tècniques i altre immob . material -190 .748 .255,32 -9 .798 .194,58 1 .420 .520,84 -199 .125 .929,06

-200 .415 .737,37 -10 .132 .230,48 1 .420 .520,84 -209 .127 .447,01

Deteriorament :

Pèrdua per deteriorament -5 .643 .565,64 -5 .643 .565,64

Valor net comptable 74.604.209,44 81.271.457,92

La composició i moviments de l’immobilitzat material a l’exercici 2014 varen ésser 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
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Al 31 de desembre de 2015 l’import dels elements d’immo-
bilitzat material totalment amortitzats i en ús tenia un va-
lor de cost de 123 .592,67 milers d’euros (97 .115,00 milers 
d’euros al 31 de desembre de 2014), dels quals 1 .236,66 
milers d’euros corresponen a construccions i 122 .356,01 
milers d’euros corresponen a instal·lacions tècniques i al-
tres immobilitzats materials .

A l’exercici de 2012, la Societat va materialitzar una pro-
visió per deteriorament a les instal·lacions tècniques del 
sistema de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans 
per un import de 7 .850,00 milers d’euros, com a conse-
qüència d’una avaria a la xarxa principal del referit sis-
tema que va col·lapsar totalment el servei de recollida . 
Demanats els corresponents informes a empreses i or-
ganismes 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’exerci-
ci 2013 la Societat va registrar la dotació a l’amortització 
corresponent d’aquests elements per import de 2 .602 mi-
lers d’euros, també es va procedir a aplicar el mateix im-
port 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 2014, en fer la revisió d’actius es va detectar un 
deteriorament de la central de recollida pneumàtica, per 
la qual cosa es va procedir a registrar-lo per un import de 
396 .000 euros .

Durant l’any 2015 l’empresa ha efectuat obres per al propi 
immobilitzat per un import de 167 .412,63 euros (91 .293,50 
euros a l’any 2014) .

A 31 de desembre de 2015 existien obres adjudicades i al-
tres compromisos de compra d’immobilitzat d’acord amb 
el detall que s’explicita a continuació, i amb indicació de les 
fonts previsibles de finançament .

FONTS DE FINANÇAMENT

Tipus
d’inversió

Import
compromès Fons propis DGRH FEDER

Estructura 594 .874,95 594 .874,95 

Abastament 3 .794 .185,25 3 .794 .185,25

RSU 567 .783,69 567 .783,69

Totals 4.956.843,89 4 .956 .843,89 0,00 0,00

A 31 de desembre de 2014 existien obres adjudicades i al-
tres compromisos de compra d’immobilitzat d’acord amb 
el detall que s’explicita a continuació, i amb indicació de les 
fonts previsibles de finançament .

FONTS DE FINANÇAMENT

Tipus
d’inversió

Import
compromès Fons propis DGRH FEDER

Estructura 1 .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

La Societat té contractades pòlisses d’assegurances que 
cobreixen el valor net comptable de l’immobilitzat material .

D’acord amb l’informe elaborat pels responsables tècnics 
de la Societat es contemplen unes necessitats urgents 
d’inversions per import de 17 .304 .000 € a les instal·laci-
ons de la xarxa de distribució d’aigua i de gestió d’aigües 
residuals, per a mantenir el subministrament i el servei 
públic de forma adequada, que a la data de formulació 
d’aquests comptes anuals encara no han estat cobertes . 
Per a fer front a aquestes mesures urgents, la Societat ha 
engegat un pla d’inversions a 4 anys que inclou la realit-
zació d’obres a la xarxa d’abastament d’aigua potable per 
import de 19,1 milions d’euros . Part d’aquestes inversions 

s’estan executant a l’actualitat . La Societat disposa de una 
part important de la tresoreria necessari per a fer front a 
aquest pla . Addicionalment, s’hauran d’obtenir noves fonts 
de finançament externes o bé de l’accionista principal per 
tal dur a terme la resta d’inversions necessàries . De la ob-
tenció d’aquests recursos dependrà la capacitat per a exe-
cutar-les, i per tant, la capacitat per a poder atendre el 
servei a l’abastament d’aigua i la gestió d’aigües residuals 
d’una forma eficient i adequada .
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6. IMMOBILITZAT INTANGIBLE

La composició i moviments de l’immobilitzat intangible a l’exercici 2015 han estat els següents:

Exercici 2015 31.12.14 Altes Baixes Traspassos 31.12.15

Cost

Aplicacions informàtiques 2 .950 .239,68 198 .717,53 -359,64 3 .148 .597,57

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques -2 .906 .305,21 -43 .159,26  -323,71 -2 .949 .140,76

Valor net comptable 43.934,47 199.456,81

La composició i moviments de l’immobilitzat intangible a l’exercici 2014 varen ésser els següents:

Exercici 2014 31.12.13 Altes Baixes Traspassos 31.12.14

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

L’import dels elements totalment amortitzats ascendeix a 2 .912,65 milers d’euros al 31 de desembre 
de 2015 corresponent a aplicacions informàtiques encara en ús per la Societat (2 .788,38 milers d’eu-
ros a l’any 2014) .
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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 
3 .265 .608,00 € s’expliquen en la nota 15 d’operacions amb 
empreses vinculades .

Préstecs i partides a cobrar  31.12.15  31.12.14

Instruments financers a llarg termini

Crèdits Administracions Públiques 2 .726 .536,58 4 .772 .251,12

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

2.752.799,18 4.798.513,72

Instruments financers a curt termini 

Deutors comercials i altres comptes a cobrar 42.694.180,70 30.826.235,03

Els imports del crèdits Administracions Públiques són de 
la Direcció General de Recursos Hídrics . La part que es 
trasllada a curt termini es registra a l’epígraf “Altres crè-
dits amb les administracions públiques” .

La composició dels deutors comercials i altres comptes a 
cobrar és la següent:

 31.12.15  31.12.14

Clients per vendes i prestacions de serveis 10 .503 .251,46 11 .055 .430,55

Clients, empreses del grup i associades 16 .614 .268,91 13 .469 .246,87

Deutors diversos 0,00 700,00

Personal 120 .855,00 126 .378,38

Altres crèdits amb les admin . públiques 15 .455 .805,33 6 .174 .479,23

42.694.180,70 30.826.235,03

Correccions valoratives

Tant el saldo de Clients per vendes i prestacions de ser-
veis com el de Clients empreses del grup es presenta net 
de correccions per deteriorament . El moviment produït és 
el següent:

 31.12.15  31.12.14

Correcció acumulada a 1 de gener 7 .662 .910,60 7 .093 .231,08

Dotacions netes de la provisió 940 .278,90 569 .679,52

Correcció acumulada a 31 de desembre 8.603.189,50 7.662.910,60

El detall per venciments dels crèdits de les Administra-
cions Públiques que vencen dins els pròxims 5 anys és el 
següent:

Import 31.12.15 Import 31.12.14

2016 15 .455 .805,33 2015 6 .174 .479,23

2017 4 .711 .147,03 2016 5 .160 .760,89

2018 897 .667,63 2017 4 .457 .282,63

2019 383 .329,92 2018 897 .667,69

2020 0,00 2019 383 .329,92

Següents 0,00 Següents 0,00

21.447.949,91 17.073.520,36

Al 31 de desembre de 2015, la Societat té registrada una 
provisió per insolvències a l’epígraf “Deutors comercials i 
altres comptes a cobrar” de 1 .621 milers d’euros (1 .544 mi-
lers d’euros a 2014), i que correspon a saldos d’exercicis 
anteriors amb Administracions locals i Entitats Públiques . 
Aquest registre correspon a la millor estimació del valor 
actual d’aquests comptes a cobrar, donada la dificultat per 
determinar el període de cobrament, derivat de la informa-
ció històrica d’aquests comptes a cobrar i de la situació fi-
nancera de les Administracions 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’exercici és el següent: 

A llarg termini 2015 2014

Deutes amb entitats de crèdit 17 .757 .692,22 18 .968 .489,14

A curt termini 2015 2014

Deutes amb entitats de crèdit 12 .115 .295,63 8 .482 .736,17

Interessos meritats 29 .044,40 23 .620,24

12.144.340,03 8.506.356,41

El detall de saldos mantinguts amb entitats de crèdit al 31 
de desembre de 2015 és el següent:

Entitat Llarg termini Curt termini

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S .A . 3 .652 .478,07 5 .423 .461,87

Caixabank S .A . 4 .793 .188,38 2 .695 .813,95

sBanco Mare Nostrum S .A . 3 .428 .571,48 857 .142,84

Banco de Sabadell S .A . 1 .195 .237,38 1 .233 .520,76

Targo Bank 1 .490 .203,24 339 .883,34

Popular 1 .397 .331,30 1 .366 .155,24

Bankinter 1 .800 .682,37 199 .317,63

17.757.692,22 12.115.295,63
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El detall de saldos mantinguts amb entitats de crèdit al 31 
de desembre de 2014 va ésser 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

L’amortització dels préstecs del BBVA per un import de 
3 .274 .386,20 euros, així com el pagament dels interessos, 
corre a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Bale-
ars, 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 
2015 que vencen dins els pròxims 5 anys és el següent:

Deutes amb entitats de crèdit 2015

Préstecs Euros

2016 7 .208 .792,73

2017 5 .048 .327,24

2018 4 .291 .228,27

2019 3 .233 .474,37

2020 2 .861 .676,05

Següents 2 .322 .986,29

24.966.484,95

El tipus d’interès mitjà dels deutes no comercials a llarg 
termini amb entitats de crèdit és del 3,15 % . 

S’ha de tenir en compte que els tipus d’interès dels prés-
tecs són variables i que, per tant, els venciments i el tipus 
d’interès mitjà sofriran variacions .

El detall per venciments dels deutes a 31 de desembre de 
2014 que vencien dins els pròxims 5 anys era 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

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 
tipus d’interès del 4,125% i venciment 27 de juny de 2016 .

 - Crèdit BBVA amb un límit de 4 .000 .000 €, un tipus d’in-
terès del 0,37% i venciment 23 de maig de 2016 .

 - Crèdit Popular amb un límit de 3 .000 .000 €, un tipus d’in-
terès del 0,459% i venciment 23 de desembre de 2016 .

Les despeses financeres meritades i no pagades a la fi-
nalització de l’exercici pugen a 29 .044,40 euros (23 .620,24 
euros a 2014) i, per altra banda, dir que no existeixen línies 
de descompte de paper .

7 .3 Fons Propis

El capital social està representat per 100 accions nomina-
tives de 48 .515,0613 € de valor nominal cada una, numera-
des correlativament del número 1 al 100, ambdós inclosos, 
totalment subscrites i desemborsades .

L’Ajuntament de Palma és el titular exclusiu del capital so-
cial i les accions no es poden transmetre a tercers .
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8. EXISTÈNCIES

Com a conseqüència de les característiques de l’empresa no hi ha existències comerci-
als, ni de productes acabats o primeres matèries . L’inventari d’existències es composa de 
recanvis i materials diversos destinats, principalment, a les instal·lacions de comptadors, 
preses d’aigua i clavegueram, canonades i manteniment de material de transport .

No existeixen compromisos ferms de compra o venda, ni limitacions de cap mena en la dis-
ponibilitat de les existències .

La societat no utilitza contractes de futur ni d’opcions relatius a la compra o venda d’exis-
tències .

La societat té contractades pòlisses d’assegurances que garanteixen la recuperabilitat del 
valor net comptable de les existències en cas de sinistres .

9. SITUACIÓ FISCAL

Segons les disposicions legals vigents, les liquidacions d’imposts no es poden considerar 
definitives fins que no hagin estat inspeccionades per les autoritats fiscals o hagi transcor-
regut 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, existei-
xen contingències fiscals derivades de les diferents interpretacions de la normativa fiscal 
que afecten a les operacions realitzades per la Societat . No obstant això, els Administra-
dors de la Societat 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 28% 
sobre la base imposable . L’empresa, atesa la seva característica d’empresa pública de ti-
tularitat municipal, gaudeix d’una bonificació del 99% sobre la quota a pagar per l’impost 
de societats .

La conciliació entre l’import net dels ingressos i despeses de l’exercici i la base imposable 
(resultat fiscal) és la següent:

2015 2014

Compte de pèrdues i guanys Augments /
(Disminucions)

Augments /
(Disminucions)

Saldo d’ingressos i despeses de l’exercici 2 .685 .797,04 2 .459 .544,77

Impost sobre Societats 0,00 5 .280,99

Diferències permanents: Augments 8 .425,46 44 .139,04

Diferències temporàries: Augments 34 .870,13 63 .369,23

Diferències temporàries: Disminucions -161 .470,00 -2 .370 .546,30

30% import despeses amortització: Augments 0,00 2 .932 .970,62

Recuperació despeses amortització: Disminució -681 .812,00 0,00

Compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors 0,00 -782 .369,34

Base imposable (resultat fiscal) 1 .885 .810,63 2 .347 .108,02

Quota íntegra 528 .026,98 704 .132,41

Bonificacions 522 .746,71 697 .091,08

Deduccions 1 .320,07 1 .760,33

Disposició transitòria 37 llei 27/2014 3 .960,20 0,00

Quota líquida 0,00 5 .280,99

  
Els augments per diferències permanents són bàsicament despeses fiscalment no deduï-
bles corresponents a multes i sancions .

Segons el que es disposa en la legislació fiscal vigent, amb efectes per als exercicis 2012 a 
2015, la compensació de bases imposables negatives de la Societat, està limitada al 25% de 
la base imposable prèvia a aquesta compensació .
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Així mateix per als períodes 2013 i 2014, l’amortització de 
l’immobilitzat material i intangible va quedar limitada al 
70% de l’amortització comptable, si be, atenent a les boni-
ficacions que ostenta la Societat en quota, no es va regis-
trar l’impost diferit corresponent . Els imports al final de 
l’exercici de les despeses d’amortització a recuperar des 
de l’any 2015 són:

Exercici Import termini màxim de compensació

2013 3 .203 .337,42 any 2024

2014 2 .932 .970,62 any 2024

Per altra banda, i d’acord amb la disposició transitòria 
trentena setena de la llei 27/2014, la deducció de la quo-
ta íntegra derivada de les amortitzacions no deduïdes dels 
exercicis 2013 i 2014 i que per insuficiència de la quota ín-
tegra no s’aplica, es podrà deduir en els períodes imposi-
tius següents . De l’exercici 2015 hi ha un import pendent 
de 9 .676,04 € .

Existeixen les següents bases imposables negatives pen-
dents de compensar:

Exercici Import termini màxim de recuperació

2010 464 .526,31 any 2025

2012 856 .316,69 any 2030

10. INGRESSOS I DESPESES

a) Detall de la partida Altres ingressos d’explotació – 
subvencions d’explotació .

2015 2014

Subvenció Ajuntament 15 .067 .827,86 12 .802 .294,81

Subvenció explotació 10 .043 .916,58 9 .693 .671,50

Subvenció formació continua 54 .879,00 38 .069,33

25.166.623,44 22.534.035,64

b) Detall de les partides Compres d’aigua i Consum d’altres 
materials .

La partida de “Compres d’aigua” inclou exclusivament les 
compres d’aigua a tercers . Conseqüentment, no hi ha va-
riació d’existències . Durant l’exercici l’import de les com-
pres ha pujat a 4 .056 .418,99 € (3 .591 .610,80 € a 2014) .

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:

 
2015 2014

Compres de materials diversos 4 .175 .363,82 3 .889 .175,46

Compres de combustible 2 .007 .466,29 2 .334 .414,16

Compres de productes químics 1 .053 .116,23 1 .306 .079,44

Compres d’energia procés productiu 4 .146 .672,56 3 .905 .772,33

11.382.618,90 11.435.441,39

c) Detall de la partida Càrregues socials .

2015 2014

Seguretat Social 14 .145 .154,98 14 .137 .703,58

Aportació pensions, invalidesa o mort 95 .701,33 119 .075,97

Vestuari personal 240 .181,94 211 .847,52

Formació 76 .037,39 95 .193,48

Altres càrregues socials 233 .761,24 120 .356,78

14.790.836,88 14.684.177,33

 

MEMÒRIA DEL S COMP T E S 2015



EMAYA Memòria 2015 92

11. PROVISIONS

La composició i moviments de les provisions durant l’exercici 2015 ha estat la següent:

Saldo Inicial Dotacions Traspassos Aplicacions Saldo Final

Retribucions llarg termini personal  422 .000,00 0,00  0,00 -422 .000,00  0,00

Provisió per a responsabilitats  69 .746,99 117 .461,61  0,00  -56 .246,99  130 .961,61

Altres provisions 3 .215 .876,35 514 .000,00  0,00  0,00 3 .729 .876,35

3.707.623,34 631.461,61  0,00 -478.246,99 3.860.837,96

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 moment de la seva jubilació, en exercicis anteriors es va comptabilitzar l’import de la 
citada diferència com a deute amb tercers a curt termini . Dins l’exercici de 2014 es va tras-
passar 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 
provisió 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’em-
presa i d’altres contingències .

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’establia per a l’any 2012 la supressió de la paga extraordinària per al personal del sector 
públic i sobre la base de la consulta 2 del BOICAC 92, la Societat només ha procedit a dotar 
l’import de 1 .643 milers d’euros al 31 de desembre de 2014 com a conseqüència de les sen-
tències dels Tribunals de Justícia que dictaminaven l’obligació de tornar la part que ja esta-
va meritada . La resta 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 .

Per altra banda, La Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressuposts Generals de l’Estat per a 
l’any 2016, en la disposició addicional dotzena de recuperació de la paga extraordinària del 
mes de desembre de 2012, disposa que cada Administració Pública, en el seu àmbit, podrà 
aprovar dins de l’exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordi-
nari l’import del qual serà l’equivalent a les quantitats encara no recuperades dels imports 
efectivament deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraor-
dinària, per aplicació del Reial Decret-llei 20/2012 .

12. INFORMACIÓ SOBRE EL MEDI AMBIENT

Els Administradors de la Societat estimen que no existeixen contingències significatives 
en relació 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 
considera que es troben suficientment cobertes amb la pòlissa d’assegurança de respon-
sabilitat civil subscrita .

13. COMPROMISOS PER PENSIONS I OBLIGACIONS SIMILARS

Durant l’exercici 2002 EMAYA va exterioritzar els compromisos per pensions a l’empara del 
R .D . 1518/99 . Per això en data 31 de maig de 2002 es va subscriure un acord amb els repre-
sentants del treballadors pel qual se substituïa el sistema de previsió social regulat en els 
convenis vigents en aquell moment per un nou sistema de previsió social d’aportació defini-
da per a la contingència 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 com-
promisos 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 respec-
tius convenis col·lectius . 

En aplicació de l’article 20 .Tres de la Llei 36/2014 “de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2015” durant l’exercici 2015 no s’han realitzat aportacions per part de la em-
presa al pla de pensions .
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14. SUBVENCIONS REBUDES

La composició i moviments de les subvencions durant l’exercici 2015 ha estat la següent:

Subvencions no reintegrables

Saldo inicial a 31 de desembre de 2014 27 .410 .449,78

Entrades 197 .142,74

Sortides 0,00

Imputació al compte de pèrdues i guanys -4 .065 .819,76

Saldo final a 31 de desembre de 2015 23.541.772,76

La composició i moviments de les subvencions durant l’exercici 2014 va ésser 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

El desglossament de les subvencions en funció de l’organisme que les ha atorgat durant 
l’exercici 2015 és el següent:

31.12.14 Altes Baixes Traspàs resultats 31.12.15

Direcció Recursos Hídrics 14 .655 .849,37 -1 .958 .508,98 12 .697 .340,39

Fons de Cohesió U .E . 5 .983 .652,30 112 .531,63 -632 .288,41 5 .463 .895,52

Ajuntament de Palma 4 .533 .186,94 47 .087,01 -1 .136 .006,69 3 .444 .267,26

Consell Insular Mallorca 45 .472,61 -7 .685,51 37 .787,10

Govern Balear 856 .412,48 37 .524,10 -177 .641,27 716 .295,31

Subvencions diverses 756 .736,33 -95 .398,14 661 .338,19

Subvencions privades 579 .139,75 -58 .290,76 520 .848,99

27.410.449,78 197.142,74 0,00 -4.065.819,76 23.541.772,76

El desglossament de les subvencions en funció de l’organisme que les va atorgar durant 
l’exercici 2014 va ésser 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

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 
867,12 milers d ‘euros durant l’exercici 2015 . A l’any 2014 el traspàs a resultats va esser de 
1 .033,94 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 
2015, així com la naturalesa d’aquesta vinculació és la següent:

Nom Naturalesa de la vinculació

Ajuntament de Palma Accionista Únic

Empresa Funerària Municipal S .A . Vinculació a través accionista únic

Societat Municipal Aparcaments de Palma S .A . Vinculació a través accionista únic

Institut Municipal d’Esports Vinculació a través accionista únic

Mercapalma Vinculació a través accionista únic

Els saldos mantinguts amb les parts vinculades detallades en el quadre anterior al 31 de 
desembre de 2015 són els següents

Clients, empreses del grup 

Ajuntament de Palma 16 .345 .773,74

Empresa Funerària Municipal S .A . 71 .900,98

Societat Municipal Aparcaments de Palma S .A . 360 .388,61

Institut Municipal d’Esports 176 .797,22

Mercapalma 67 .977,59

Provisions - 408 .569,23

16.614.268,91

Els saldos mantinguts amb les parts vinculades detallades al 31 de desembre de 2014 va-
ren ésser 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

Les transaccions mantingudes amb les parts vinculades detallades anteriorment per a 
l’exercici 2015 són les següents:

Vendes

Ajuntament de Palma 2 .516 .386,47

Empresa Funerària Municipal S .A . 84 .504,83

Societat Municipal Aparcaments de Palma S .A . 42 .205,03

Mercapalma 133 .165,10

Institut Municipal d’Esports 382 .802,05

3.159.063,48

Les transaccions mantingudes amb les parts vinculades detallades per a l’exercici 2014 va-
ren ésser 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 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 .521 .069,06 euros (1 .562 .424,50 
euros a 2014) que es correspon als subministraments d’aigua gratuïts i que és l’aigua que 
utilitza l’Ajuntament per al rec de jardins públics . Aquest consum per una part es factura 
normalment i per l’altra es carrega com a despesa .

Per altra banda, assenyalar que els ingressos procedents de l’Ajuntament de Palma cor-
responents a la neteja viària, al centre sanitari, manteniment de pluvials, neteja de plat-
ges i solars municipals tenen la consideració de subvencions d’explotació i ascendeixen a 
15 .067 .827,86 € (12 .802 .294,81 euros a 2014) .

En aquest exercici 2015 s’ha traspassat deute de l’Ajuntament a llarg termini per un import 
de 3 .265 .608 € . Està valorat a cost amortitzat amb un tipus d’interès del 3,15%, la qual cosa 
ha significat una minoració d’ingressos de 102 .867 euros (316 .994,99 euros a 2014) . 
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Informació relacionada amb els administradors i personal d’alta direcció

En el deure d’evitar situacions de conflicte amb l’interès de la Societat, durant l’exercici els Ad-
ministradors han complert amb les obligacions previstes en l’article 228 del text refós de la 
Llei de Societats de Capital . Així mateix, tant ells com les persones a ells vinculades, s’han abs-
tingut d’incórrer en els supòsits de conflicte d’interès prevists en l’article 229 d’aquesta llei .

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 3 .205,45 euros (10 .918,53 
euros a 2014) i la remuneració rebuda pel personal d’alta direcció ha estat de 60 .821,30 euros . 

Al 31 de desembre de 2015 i de 2014, la Societat no manté avenços ni crèdits concedits o 
pendents de devolució, ni s’han adquirit obligacions en matèria de pensions ni s’han efectu-
at pagaments de primes d’assegurances de vida, amb cap dels membres de l’Alta Direcció 
ni del Consell d’Administració de la Societat .

16. ALTRA INFORMACIÓ

a) Estructura del personal de l’àrea del Cicle de l’Aigua

A fi de l’exercici 2015 A fi de l’exercici 2014

Homes Dones Mitjana total Homes Dones Mitjana total

Alts directius 1 - 1,00 1 - 1,00

Directius, enginyers i tècnics 41 14 53,63 43 11 55,33

Personal administratiu 107 43 150,58 108 44 152,78

Personal de serveis 244 1 246,55 245 1 247,96

393 58 451,76 397 56 457,07

b) Estructura del personal de l’àrea de Qualitat Urbana

A fi de l’exercici 2014 A fi de l’exercici 2014

Homes Dones Mitjana total Homes Dones Mitjana total

Alts directius - - - - - -

Directius, enginyers i tècnics 6 1 6,76 6 1 6,48

Personal administratiu 36 7 45,00 40 7 47,92

Personal de serveis 687 91 763,68 677 81 762,90

729 99 815,44 723 89 817,30

c) Honoraris d’auditoria

El total de despeses en concepte d’auditoria dels comptes anuals ha estat de 18 .500,00 eu-
ros (18 .500,00 euros a 2014) .

d) Informació sobre el període mitjà de pagament a proveïdors . Disposició addicional 
tercera . Deure informació de la Llei 15/2010, de 5 de juliol . 

D’acord amb l’establert en la disposició addicional única de la Resolució de 29 de gener de 
2016, del “Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas”, sobre la informació a incorpo-
rar en la memòria dels comptes anuals en relació amb el període mitjà de pagament a pro-
veïdors en operacions comercials, no es presenta informació comparativa, en qualificar-se 
els comptes anuals de l’exercici 2015 com a inicials a aquests exclusius efectes pel que fa 
a l’aplicació del principi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat .

La informació relativa al període mitjà de pagament a proveïdors és la següent:

Període mitjà de pagament a proveïdors 17,17 dies

Ràtio d'operacions pagades 14,51 dies

Ràtio d'operacions pendents de pagament 28,65 dies

Total pagaments realitzats 27 .580 .609,40 €

Total pagaments pendents 6 .401 .021,88 €

e) Edifici C/Joan Maragall, 3

En data 12 de gener de 2011, la Junta de Govern de l’Ajuntament de Palma va aprovar defi-
nitivament el Projecte de reparcel·lació de la UA-FM 1 “Façana Marítima”, a l’àmbit del qual 
està inclòs l’edifici del carrer Joan Maragall núm . 3 . A l’apartat segon del referit acord s’es-
pecifica que s’estimen parcialment les al·legacions formulades per EMAYA, reconeixent la 
pèrdua patrimonial que suposa la citada reparcel·lació per aquesta empresa . La citada pèr-
dua 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’especifica que l’Ajuntament assumirà totes les despeses, de qualsevol tipus, que generi el 
procés de trasllat dels mitjans humans i materials d’aquesta empresa .
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17. INFORMACIÓ SEGMENTADA

La distribució de l’import net de la xifra de negocis de la 
Societat corresponent a les activitats ordinàries de l’em-
presa, per categories d’activitats es la següent:

 2015  2014

Servei d’aigua 42 .499 .375,25 41 .518 .668,28

Servei de clavegueram 10 .019 .953,37 10 .182 .257,32

Servei de recollida de RSU 26 .171 .966,58 26 .511 .378,54

Serveis diversos de neteja 83 .924,47 162 .622,10

Total 78.775.219,67 78.374.926,24

A conseqüència del tipus d’activitat i del marc legal aplica-
ble, pràcticament la totalitat de la xifra de negocis s’obté 
del terme municipal de Palma i dels municipis confrontants . 

18. FETS POSTERIORS

En el mes de gener de 2016 s’ha procedit al pagament d’un 
avenç al personal per un import de 449 .690,62 €, a compte 
de la supressió de la paga extraordinària del personal del 
sector públic per a l’any 2012 .

Com a conseqüència de la Llei 48/2015, de Pressuposts 
Generals de l’Estat per a l’any 2016, i a petició de l’Àrea 
d’Economia, Hisenda i Innovació de l’Ajuntament de Pal-
ma, la Junta de Govern de data 24 de febrer de 2016 va 
adoptar l’acord que s’abonés al personal l’import deixat de 
percebre per l’aplicació del Reial Decret Llei 20/2012 (veu-
re nota 11 .4) .

En el temps transcorregut de l’any 2016 no s’ha produït 
cap fet que afecti significativament l’exercici de 2015 . 
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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 2015 i la realitat de l’exercici 2015 és la següent:
 

Previsió Real Diferència

A) OPERACIONS CONTINUADES

1 . Import net xifra de negocis 77 .767 .916,81 78 .775 .219,67 -1 .007 .302,86

a) Vendes 37 .831 .373,62 37 .825 .829,39 5 .544,23

b) Prestació de serveis 39 .936 .543,19 40 .949 .390,28 -1 .012 .847,09

2 . Treballs realitzats per l’empresa pel seu actiu 77 .403,28 167 .412,63 -90 .009,35

3 . Aprovisionaments -21 .682 .417,40 -20 .597 .133,19 -1 .085 .284,21

a) Consum d’aigua -5 .448 .321,50 -4 .056 .418,99 -1 .391 .902,51

b) Consum d’altres matèries consumibles -11 .818 .760,31 -11 .382 .618,90 -436 .141,41

c) Treballs realitzats per altres empreses -4 .415 .335,59 -5 .158 .095,30 742 .759,71

4 . Altres ingressos d’explotació 27 .941 .916,47 25 .166 .623,44 2 .775 .293,03

a) Subvencions d’explotació 27 .941 .916,47 25 .166 .623,44 2 .775 .293,03

5 . Despeses de personal -64 .735 .925,06 -62 .671 .034,37 -2 .064 .890,69

a) Sous, salaris i assimilats -47 .981 .820,60 -47 .880 .197,49 -101 .623,11

b) Càrregues socials -16 .754 .104,46 -14 .790 .836,88 -1 .963 .267,58

6 . Altres despeses d’explotació -10 .586 .641,08 -12 .078 .386,41 1 .491 .745,33

a) Serveis exteriors -8 .190 .384,44 -8 .187 .312,27 -3 .072,17

b) Tributs -1 .601 .563,43 -2 .068 .754,11 467 .190,68

c) Variació provisions operacions comercials -620 .825,52 -1 .488 .332,28 867 .506,76

d) Altres despeses de gestió -173 .867,69 -333 .987,75 160 .120,06

7 . Amortització de l’immobilitzat -13 .181 .496,13 -10 .075 .254,47 -3 .106 .241,66

8 . Imputació de subvencions d’immobilitzat 3 .654 .679,32 4 .065 .819,76 -411 .140,44

9 . Excés de provisions 44 .493,12 42 .903,29 1 .589,83

10 . Deteriorament i resultat per alineacions immob . 2 .079 .877,37 -29 .048,85 2 .108 .926,22

a) Deteriorament 2 .079 .877,37 0,00 2 .079 .877,37

b) Resultat per alieacions immobilitzat 0,00 -29 .048,85 29 .048,85

11 . Altres resultats 0,00 501 .000,00 -501 .000,00

A-1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 1.379.806,70 3.268.121,50 -1.888.314,80

12 . Ingressos financers 71 .700,63 375 .551,13 -303 .850,50

a) Instruments financers de tercers 71 .700,63 375 .551,13 -303 .850,50

13 . Despeses financeres -1 .182 .107,38 -957 .875,59 -224 .231,79

a) Per deutes amb tercers -1 .182 .107,38 -957 .875,59 -224 .231,79

14 . Variació valor raonable instruments financers 0,00 0,00 0,00

A-2) RESULTAT FINANCER -1.110.406,75 -582.324,46 -528.082,29

A-3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS 269.399,95 2.685.797,04 -2.416.397,09

15 . Impost sobre beneficis -27 .658,50 0,00 -27 .658,50

A-4) RESULTAT DE L’EXERCICI 241.741,45 2.685.797,04 -2.444.055,59
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La comparativa entre les previsions de l’Estat de previsió d’ingressos i despeses 2014 i la realitat de l’exercici 2014 va ser 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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INFORME DE GESTIÓ

L’import de la xifra de negocis de l’empresa durant l’any 
2015 ha estat de 78,78 milions d’euros la qual cosa repre-
senta un increment del 0,51% sobre l’exercici anterior . Els 
ingressos totals d’explotació han estat de 103,9 milions 
d’euros amb un increment del 3,0% en relació a 2014 .

El volum d’aigua facturat en el terme municipal de Palma 
ha experimentat un lleugera disminució del 0,31% . Si consi-
deram la incidència de la facturació a altres municipis s’ha 
produït un increment de volum facturat d’un 0,46% . Con-
cretament s’han facturat 27 .859 .318 m3 front als 27 .732 .289 
m3 facturats l’any 2014 . Si analitzam la facturació segons 
els diferents grups de consumidors es veu que el consum 
domèstic ha crescut en un 1,19%, el consum hoteler ha ex-
perimentat una forta disminució del 13,32%, mentre que 
el consum industrial i comercial ha pujat un 1,36% . Tam-
bé la facturació a altres municipis ha pujat un 34,65% . Per 
la seva banda, en termes econòmics, la facturació tarifària 
ha pujat en un 1,05%, mentre que els ingressos totals s’han 
increment respecte a l’any passat d’un 2,15% . 

El volum d’aigua tractada a les depuradores d’aigua resi-
dual ha estat de 33 .636 .256 m3, dels quals 14 .860 .791 m3 
han estat tractats a l’EDAR 1 i 18 .775 .465 m3 a l’EDAR 2 . 
S’ha de tenir en compte que des de l’any 1992, i com a con-
seqüència de l’entrada en vigor de la Llei reguladora del 
cànon de sanejament, únicament se segueix cobrant la ta-
rifa corresponent per la utilització de la xarxa de clave-
gueram, mentre que els costs de depuració són pagats per 
la Direcció General de Recursos Hídrics . Durant l’exercici 
els ingressos totals del servei de clavegueram i depuració 
s’han reduït en un 1,95% . 

Pel que fa al servei de recollida de residus sòlids urbans 
el total de tones recollides durant l’any 2015 ha estat de 
206 .921, la qual cosa representa una disminució del 2,62% 
en relació a l’any anterior . En relació a la recollida selectiva 

s’ha de dir que s’han recollit 6 .680 tones de vidre, 6 .098 to-
nes l’any passat, i 11 .364 tones de paper, 11 .092 tones l’any 
2014 . Finalment, pel que fa a la recollida selectiva d’enva-
sos lleugers, s’han retirat un total de 5 .148 tones, la qual 
cosa representa un increment del 8,41% en relació a l’exer-
cici anterior . Els ingressos tarifaris del servei han experi-
mentat una disminució d’un 2,28% . Els ingressos totals 
d’aquesta activitat presenten una disminució del 1 .28% .

El servei de neteja, el qual es dedica, bàsicament, a la ne-
teja dels vials de la ciutat de Palma, ha netejat un total 
9 .771 km lineals . El servei de retirada de trastos abando-
nats a la via pública ha retirat 3 .397 tones . Els ingressos 
totals del servei han augmentat en un 17,35% respecte a 
l’any passat, però continuen per davall en un 7,96% res-
pecte a l’any 2013 . 

Durant l’any 2015 el volum d’inversions efectuades en im-
mobilitzat material i intangible ha estat de 16,8 milions 
d’euros, la qual cosa representa un important increment 
en relació a 2014, any en el qual l’inversió va ser de 8,7 
milions d’euros . L’import més significatiu d’inversió s’ha 
destinat a xarxes, tan de transport com de distribució, a 
les instal·lacions d’embassaments i depòsits d’aigua pota-
ble amb un import total aproximat de 9,1 milions d’euros . 
Altres imports rellevant són l’adquisició de terrenys per 
l’ampliació de l’EDAR 2, per un import de 1,6 milions d’eu-
ros, 2,1 milions destinats a l’adquisició de vehicles, i 0,9 
milions destinats a la construcció d’una estació de submi-
nistrament de gas natural per la flota de l’empresa . 

El resultat de l’exercici presenta un benefici de 2,69 mili-
ons d’euros .

Pel que fa a l’evolució previsible de la societat durant l’any 
2016, l’estat de previsió d’ingressos i despeses elaborat 
per aqueix any presenta una previsió de benefici de 0,128 

milions d’euros . A l’estat de previsió d’ingressos i despe-
ses citat s’espera 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 efec-
tuada per l’Ajuntament de Palma serà insuficient per tal 
d’assolir l’equilibri d’ingressos i despeses . 

D’acord amb l’establert en la disposició addicional única de 
la Resolució de 29 de gener de 2016, del “Instituto de Conta-
bilidad y Auditoría de Cuentas”, sobre la informació a incor-
porar en la memòria dels comptes anuals en relació amb el 
període mitjà de pagament a proveïdors en operacions co-
mercials, no es presenta informació comparativa, en quali-
ficar-se els comptes anuals de l’exercici 2015 com a inicials 
a aquests exclusius efectes pel que fa a l’aplicació del prin-
cipi d’uniformitat i del requisit de comparabilitat .

La informació relativa al període mitjà de pagament a pro-
veïdors és la següent:

Període mitjà de pagament a proveïdors 17,17 dies

Ràtio d'operacions pagades 14,51 dies

Ràtio d'operacions pendents de pagament 28,65 dies

Total pagaments realitzats 27 .580 .609,40 €

Total pagaments pendents 6 .401 .021,88 €

Pel que fa a investigació, desenvolupament i innovació as-
senyalar que no s’ha dut a terme cap actuació econòmica-
ment significativa . Tampoc existeix, com és lògic, cap ad-
quisició d’accions pròpies .

Finalment, indicar que no s’ha produït cap fet important 
per a la Societat en el temps transcorregut des de la fina-
lització de l’exercici a 31 de desembre de 2015 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 formu-
lats pel Consell d’Administració de la societat en sessió celebrada el dia 22 de març de 2016 .
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