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1. OBJECTE                                  

Determinar els criteris per gestionar les sol·licituds, queixes o suggeriments que poden formular 
els clients en relació amb el serveis que ofereix EMAYA amb l’objectiu de millorar-ne la qualitat. 

 

2. ABAST 

El procediment és aplicable als suggeriments, sol·licituds d’informació, sol·licituds de servei i 
queixes formulats pels clients en relació als serveis que ofereix EMAYA amb independència dels 
canals de comunicació emprats. 

 

3. REFERÈNCIES 

3.1. Documents 

▪ Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els 
suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l’Administració de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears. 

▪ Instrucció de Batlia sobre l’ús del català i el castellà de dia 29 de juny de 2015. 

 

3.2. Definicions 

▪ Client: qualsevol persona que contacta o podria contactar amb Emaya, tingui o no relació 
contractual. 

▪ Sol·licitud d’informació: Demanda d’informació o servei que es resol a primer nivell i de 
manera immediata per la persona que l’atén, sense generar cap gestió posterior.  

▪ Sol·licitud de servei: Demanda que no es pot resoldre a primer nivell i requereix una 
aintervenció posterior. 

▪ Queixa: Sol·licitud de servei no resolta en temps i/o forma en funció dels acords dels serveis 
establerts. 

▪ Suggeriment: Propostes per millorar la prestació del servei.  

▪ Demanda: qualsevol sol·licitud d’informació, sol·licitud de servei, queixa o suggeriment. 

▪ Avís: registre informàtic d’una demanda. 

▪ Catàleg de servei: Documento escrit que informa públicament als usuaris sobre els serveis que 
gestiona. 

▪ Gestor:  Departament o servei responsable de la gestió de les demandes. 

 

3.3. 3.3. Abreviatures 

- DMS: Demandes Municipals de Servei. 

- H72: Codi que identifica les incidències procedents de l’IMOV que s’han d’atendre abans de 72 
hores.  
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4. PROCEDIMENT 

4.1. Canals d’entrada 

Qualsevol persona que contacti amb EMAYA pot formular una demanda, hi tingui o no una relació 
contractual. 

 

Formes de presentar la demanda: 

- Verbalment. 

- Escrit sense format. 

- Escrit segons model “Full de reclamació”, disponible a la pàgina web o en els punts d’atenció al 
client. 

 

Canals habilitats: 

- Telèfon 900724000. 

- Correu electrònic emaya@emaya.es.  

- Presencialment a les oficines de Joan Maragall. 

- Correu postal dirigit a qualsevol oficina. 

- DMS 

- H72 

- Gestió incidències via pública (GIVP) 

Si el client utilitza una altra forma de comunicació amb l’empresa no descrita anteriorment la 
persona que atén la demanda informarà de les vies a través de les quals s’han de fer arribar els 
suggeriments i sol·licituds.  

 

 

4.2. Procés 

 

El procés de gestió de les demandes comença quan es rep la demanda i finalitza quan s’ha 
gestionat i informat al ciutadà.  

Totes les demandes que es reben a EMAYA han de ser introduïdes en el sistema (amb 
independència del canal d’entrada emprat pel client) i els gestors han de definir en els seus 

serveis un catàleg  únic per poder quantificar les demandes i tenir una visió global de les 
demandes introduïdes en el sistema.  

 

mailto:emaya@emaya.es
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En el moment en que el client formuli la demanda se l’informarà de la recepció de la mateixa 
proporcionant-li el número d’avís, utilitzant el mateix mitjà de comunicació que el sol·licitant de la 
demanda i en idioma català, excepte en el cas que la persona interessada sol·liciti la versió 
castellana (Instrucció de Batlia de 29/06/2015). En el cas que el client ho sol·liciti se l’informarà 
del termini de resposta previst. 

La persona o servei que atén la demanda és la responsable de la seva introducció en el sistema. 
Per tant si es reben sol·licituds de caràcter individual per part dels ciutadans o abonats se’ls ha 
d’indicar que utilitzin els canals (corporatius) habilitats. 

 

Per tant les responsabilitats del registre i gestió de les demandes en funció dels canals d’entrada són els 
següents: 

 

 900724000 emaya@emaya.es DMS / H72  Altres 

Classificació i registre 

de la demanda 

CONTACT  

CENTER 

CONTACT  

CENTER 

CONTACT  

CENTER 

ATENCIO AL 
CLIENT  

SOL·LICITUD 

DE SERVEI 

ENTRADA 

GESTIÓ 

RESOLTA 

SOL·LICITUD INFORMACIÓ 

O SUGGERIMENT 

QUEIXA 
TEMPS 

FORMA 

SI 

NO 

EMAIL 

CORREU POSTAL 

DMS 

IMOV / H72 

OFICINA VIRTUAL 

PRESENCIAL 

TELÈFON 

REGISTRE 

 

NO 

Diagrama conceptual de gestió d’una demanda 

SI 

FI 

Crear CLIENT 
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Gestionar i 

documentar dins l’avís 
tota la informació 

GESTOR GESTOR GESTOR GESTOR 

Informar al ciutadà de 

la resolució  
GESTOR GESTOR GESTOR GESTOR 

 

 

4.3. Classificació i registre de la demanda 

Les demandes que no impliquen una gestió posterior (O.T.) es classifiquen com sol·licituds 
d’informació o suggeriments. En el cas que sigui necessària la intervenció d’un recurs humà, 
material o d’un altre servei addicional per a gestionar la demanda es classificarà com sol·licituds 
de servei o queixa- 

Les sol·licituds d’informació o de servei es classifiquen segons una tipologia que es desglossa en 
dos nivells, un primer nivell que fa referència al element al qual es fa la demanda i un segon nivell 
a les accions corresponents als element.  

 

Taula d’exemple: 

DEPARTAMENT / SERVEI GESTIÓ 
TIPOLOGIA 

ELEMENT (nivell 1) ACCIÓ (nivell 2) 

Recollida Sol·licitud d’informació Contenidor Situació de contenidor 

Recollida Sol·licitud de servei Contenidor Col·locació forquetes 

Neteja Sol·licitud d’informació Papereres / Sanecan Plenes 

Neteja Sol·licitud de servei Via pública Falta d’escombratge 

Abonats Sol·licitud d’informació Documentació Canvi de tarifa 

Abonats Sol·licitud de servei Factura Duplicat 

... ... ... ... 

 

En el cas d’una sol·licitud de servei que el gestor determina que no es tracta d’un servei d’EMAYA 
 es classificarà com “NO PROCEDE” i s’indicaran els motius 

 

Per poder introduir la demanda del client dins els sistema SAP s’han de complimentar les 
següents dades com a obligatoris: 

 

En el cas d’una sol·licitud d’informació o suggeriment: 

• Tipologia. 

• Breu descripció del seu contingut. 

 

En el cas d’una sol·licitud de servei: 

• Nom i llinatges 
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• DNI (no obligatori però es sol·licitarà sempre). 

• Direcció on sol·licita el servei. 

• Forma de comunicació. 

• Tipologia  segons el catàleg de servei. 

• Breu descripció del seu contingut (la necessària per poder gestionar-la correctament). 

 

En el cas d’una queixa: 

• Nom i llinatges 

• DNI 

• Forma de comunicació 

• Número de identificació de la sol·licitud de servei a la qual vol realitzar la queixa. 

• Breu descripció  

 

Qualsevol sol·licitud, queixa o suggeriment, es pot ampliar la informació introduïda dins SAP amb 
els annexes es considerin oportuns per tal d’aclarir i millorar el tràmit pertinent. 

Observacions: 

En les demandes realitzades per telèfon relatives a Qualitat Urbana (ZD, ZE) el Contact Center 
demana al sol·licitant si vol que se l’informi de la resolució. En Xarxes (ZC) és el gestor el que 
determina si informarà o no al ciutadà de la resolució en funció de la gravetat de l’avaria o 
d’actuacions posteriors. 

 
 

5. REVISIONS I AVALUACIÓ DEL SERVEI 

EMAYA, d’acord amb el seu compromís de millora contínua, revisa i avalua el servei prestat. Els 
responsables dels processos han de revisar el compliment dels terminis de resolució i en els casos que 
s’han tancat en una data posterior a la prevista analitzar les causes i establir accions correctives o 
preventives. 

 

Els departaments i serveis han d’analitzar periòdicament totes les sol·licituds d’informació i  suggeriments 
per proposar i impulsar les accions de millora que es desprenguin d’aquest anàlisi 

 

 

6. RESPONSABILITATS 

6.1. Supervisor Contact Center 

• Supervisar l’atenció que es dóna al client. 

• Informar als gestors i als usuaris dels canvis que puguin afectar al procés com a conseqüència de 

qualsevol modificació. 
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6.2. Gestor 

• Supervisar i gestionar els avisos per al compliment del compromís assolit amb el client, en les condicions 

de temps i forma definits en les cartes de serveis. 

• Documentar dins l’avís la resolució adequada a la sol·licitud o queixa realitzada.. 

• Informar al client del tancament de la seva sol·licitud de servei o queixa pel mateix medi de comunicació en 

que s’ha dirigit a Emaya. 

• Analitzar periòdicament els seus catàlegs de servei per a optimitzar-los. 

• Analitzar periòdicament els suggeriments amb l’objectiu de millorar els serveis. 

• Informar al Contact Center de qualsevol modificació en els serveis. 

 

6.3. Receptor de la demanda 

• Creació i classificació dels avisos dins els sistema complimentant les dades necessàries en funció del tipus 

de gestió. 

• Atendre de forma correcta totes les demandes. 

• Garantir que els avisos generats siguin entesos pel departament corresponent. 

 

 

 


