
memòria 2017



EMAYA Memòria 2017 2

Serveis Corporatius | 6

Responsabilitat Social Corporativa | 7

Comunicació | 12

Recursos Humans | 17

DTIC | 21

Projectes i Innovació | 25

Contact Center | 33

Administració | 36

Sistema de Gestió de la Qualitat | 39

ÍNDEX

Cicle de l’Aigua | 42 

Explotació | 43

Telecomandament | 46

Manteniment i Instal·lacions | 47

Depuració | 51

Laboratori Químic | 53

Xarxes | 58

Qualitat Urbana | 63 

Recollida | 64

Neteja | 68

Inspecció Mediambiental | 70

Comptes anuals | 72

Informe d'auditoria | 73

Balanç de situació | 75

Compte de resultats | 76

Memòria dels comptes | 79

Informe de gestió | 99

Formulació dels comptes | 100

Salutació del Batle | 3

Salutació de la Presidenta | 4

Consell d'Administració | 5



EMAYA Memòria 2017 3

Com a gran aval, EMAYA té per damunt de tot els seus 
75 anys d’història, una trajectòria que ha avançat paral·le-
la a les grans transformacions que ha viscut la ciutat i a 
les quals sempre ha donat resposta per a prestar un ser-
vei de qualitat en la gestió de l’aigua i la neteja de la ciu-
tat. En aquest camí de passat, present i futur, tot l’equip 
humà d’EMAYA aconseguirà que sigui una empresa esti-
mada i valorada per totes les persones que vivim a Palma. 

Gràcies per l’esforç, i endavant! 

Antoni Noguera Ortega 
Batle de Palma 

Palma és una ciutat que ofereix una gran qualitat de vida, 
per les seves característiques naturals, el paisatge, el cli-
ma, la seva història –traduïda en un ric patrimoni–, o la 
seva mida humana, que permet desplaçaments a peu i 
relacions personals pròximes, pròpies del caràcter medi-
terrani. Dins el conjunt de factors que creen aquesta qua-
litat de vida a la ciutadania, els serveis públics hi juguen 
un paper fonamental. 

El nostre compromís com a equip de govern municipal ha 
estat des del principi capgirar les inèrcies del passat, per 
a ordenar el creixement de la ciutat i millorar la qualitat de 
l’espai públic urbà. 

Una aposta que passa per millorar la gestió de l’aigua i 
la neteja, amb actuacions com la renovació de les infra-
estructures de sanejament, per a no malbaratar un re-
curs escàs i preciós com és l’aigua, i instal·lar per tota la 
ciutat nous contenidors, que estaven totalment obsolets, 
prestaven un servei deficient i degradaven la imatge de la 
nostra ciutat. Hem incorporat un nou sistema de recollida 
d’oli i hem implantat la recollida selectiva mòbil al centre 
històric, que conjuga de forma eficaç la recollida de resi-
dus separats amb la necessària protecció al patrimoni.

Amb el nou pla de neteja, hem invertit en més i millor ne-
teja diària dels nostres carrers a tots els barris, perquè 
mantenir Palma neta és feina de tothom, i l’Ajuntament és 
el primer que n’ha de donar exemple. Tots hem d’estimar 
Palma, hem de sentir orgull de tenir actituds cíviques i de 
mantenir la nostra ciutat en les millors condicions.

En els darrers anys, van millorant els nivells de reciclatge, 
tant en particulars com en comerciants, que fan un exer-
cici comú de responsabilitat mediambiental molt rellevant. 
També compten amb una gran acceptació les activitats 
de difusió de valors sostenibles que l’empresa organitza a 
través de visites guiades, o el programa EMAYA a l’escola, 
de conscienciació mediambiental infantil per a promoure 
una gestió sostenible dels recursos i els residus. 

És aquest un procés lent, profund, i no exempt de dificul-
tats. EMAYA té encara per davant molts de reptes, però 
compta sempre amb un recurs extraordinari: la seva plan-
tilla, homes i dones que dia a dia s’esforcen amb profes-
sionalitat perquè Palma estigui neta quan posam un peu 
al carrer, perquè tinguem aigua, perquè els contenidors 
es buidin cada nit. Compta, també, amb un equip directiu 
competent i compromès al capdavant. 

SALUTACIÓ DEL BATLE
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L’any 2017 ha estat un any d’importants canvis en els ser-
veis que ofereix EMAYA a la ciutat, un any en el qual s’han 
fet realitat molts de projectes i actuacions en els quals 
hem anat fent feina els darrers dos anys. S’han assolit 
important avanços en la neteja, la gestió sostenible dels 
residus i de l’aigua, i en la millora de la qualitat de la vida 
a Palma.

Un dels canvis més visibles ha estat la renovació de més 
del 85 % dels contenidors de recollida de residus, optant 
per la instal·lació de punts d’aportació complets, amb to-
tes les fraccions, amb més capacitat i facilitats per a la 
recollida selectiva. Aquest era un dels principals deutes 
d’EMAYA amb la ciutat; eliminar uns contenidors vells i 
romputs, com també, alhora, renovar la flota de vehicles 
per a poder realitzar la recollida de residus en condicions.

Així mateix, el 2017 ha vist la llum un projecte innovador, 
la primera fase de la recollida selectiva del centre històric, 
un sistema que es complementa amb la recollida porta a 
porta comercial, que va ser consensuat amb veïns, veï-
nes, i altres agents socials, i que des del primer moment 
ha resultat un èxit de participació, de recollida selectiva 
(un 72 %), i de respecte al patrimoni i la netedat de la zona.

Per altra banda, s’ha modificat el sistema de recollida d’oli, 
eliminant del carrer uns contenidors vells, que no perme-
tien recuperar aquest material; instal·lant-ne punts de re-
collida a mercats, casals de barri, centres educatius, etc. 
El nou sistema ha tingut molt bona acollida i molts bons 
resultats en aquest tipus de recollida. També ha estat el 
2017 que s’ha posat en marxa la ruta del camió del reci-
clatge per mercats, i s’ha realitzat una actuació destaca-
da: la remodelació i l’ampliació del Parc Verd de Son Cas-
telló, que multiplica per quatre la seva superfície, recull 
més materials de forma més còmoda per la ciutadania, i 
adaptada a la normativa vigent. Els resultats han estat es-
pectaculars i han multiplicat per 3 la recollida de residus.

Totes aquestes iniciatives, juntament amb la col·labora-
ció ciutadana, han permès superar per primera vegada 
el 20 % de recollida selectiva com a mitjana de l’any 2017. 
Per a assolir aquest resultat ha estat fonamental l’edu-
cació, la conscienciació i la informació a la ciutadania. El 
programa EMAYA a l’escola segueix creixent en nombre i 
en qualitat, a la vegada que s’han diversificat les activitats 
i les publicacions educatives, també adreçades a la ciuta-
dania en general, associacions de veïns i veïnes, de terce-
ra edat, persones immigrades i altres col·lectius.

La feina educativa s’ha continuat complementant amb la 
tasca d’inspecció, vigilància i sancions, una eina impres-
cindible per a garantir el compliment de la normativa i les 
bones pràctiques de la població i empreses.

Pel que fa a l’Àrea del Cicle l’Aigua, possiblement el fet més 
destacat ha estat l’acord amb la Conselleria de Medi Ambi-
ent, Agricultura i Pesca per a l’aportació de 33 milions d’eu-
ros procedents del cànon de sanejament, que permetran 
executar infraestructures fonamentals per a millorar la de-
puració i reduir els abocaments: el col·lector interceptant i 
el tanc de retenció d’aigua seran les actuacions prioritàries i 
més destacades. Això, juntament amb els avanços en la tra-
mitació de la nova depuradora per part del Ministeri d’Agri-
cultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, suposa passes 
molts importants en l’execució del Pla de sanejament.

S’ha continuat en la línia de la gestió sostenible de l’ai-
gua, prioritzant les aportacions de les fonts i dels embas-
saments i reduint la compra d’aigua dessalada, que es 
manté per a no sobreexplotar els aqüífers. S’han realit-
zat també obres de renovació de la xarxa, per a reduir les 
pèrdues, i es treballa en el futur projecte de renovació dels 
comptadors. El 2017 ha estat també l’any d’entrada en vi-
gor de la nova tarifa d’aigua, un instrument per a promou-
re l’estalvi, incrementant la progressivitat i bonificant els 
consums baixos de més del 70 % de les famílies.

Mereix ser destacat el naixement, aquest 2017, de la Xar-
xa d’Aigües Públiques de Mallorca, un conjunt de muni-
cipis units per a compartir preocupacions, experiències, 
i realitzar iniciatives conjuntes de millora de la gestió pú-
blica de l’aigua.

EMAYA també promou polítiques energètiques globals 
per a la gestió sostenible de la mobilitat, renova els vehi-
cles perquè sempre que sigui possible siguin elèctrics o 
de gas, i continua amb la implantació de plaques solars 
fotovoltaiques a les nostres instal·lacions.

A nivell intern, s'ha seguit fent feina per a incorporar nou 
personal a l’empresa, per a cobrir les vacants i reforçar 
una plantilla, sempre amb criteris d’igualtat, transparèn-
cia, mèrit i capacitat. Ha estat també l'any de negocia-
cions per a arribar a signar dos acords fonamentals, els 
convenis de les dues grans àrees de l'empresa (Cicle de 
l’Aigua i Qualitat Urbana).

Hi ha encara molta feina per a fer, però veure totes aques-
tes fites assolides ens il·lusiona i ens encoratja per a se-
guir endavant i abordar nous reptes per a fer d'EMAYA 
l'empresa estimada per la ciutadania que volem que si-
gui, reconeguda i respectada per la seva feina en favor 
del medi ambient i la qualitat de vida. Gràcies a totes les 
persones amb les quals feim feina dia a dia i a tota la ciu-
tadania que s'implica per a fer de Palma una ciutat millor. 
 

Neus Truyol Caimari
Presidenta d'EMAYA

SALUTACIÓ DE LA PRESIDENTA
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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

CONSELL D’ADMINISTRACIÓ
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Serveis Corporatius 
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RESPONSABILITAT SOCIAL 
CORPORATIVA

Un any més hem donat continuïtat a tots els programes 
que tan bon resultat han tingut en anys anteriors, orientats 
per la missió, la visió i els valors que caracteritzen EMAYA.

Cal destacar l’èxit assolit pel programa d’educació am-
biental EMAYA a l’escola, que any rere any arriba a més 
centres educatius. El concurs fotogràfic Opticaigua, en la 
seva desena edició, s’ha consolidat com un concurs de 
referència per a totes les persones amants de la fotogra-
fia i la sostenibilitat. 

No podem oblidar tampoc el Pla d’acció social d’EMAYA, 
fonamentat en la col·laboració amb les associacions sen-
se ànim de lucre que treballen per a donar acollida pal·li-
ant les necessitats més bàsiques de les persones que, 
per circumstàncies molt diverses, es troben en situació 
de risc o exclusió social.

Al llarg d’aquest any hem continuat aplicant tots aquells 
mecanismes, tant tangibles com intangibles, per a contri-
buir a millorar la imatge d’EMAYA, sempre alineats amb la 
nostra política de responsabilitat social corporativa.

Col·laboració en projectes solidaris

Durant aquest any 2017 hem mantingut la col·laboració 
amb diferents entitats que duen a terme projectes solida-
ris i de voluntariat.

 - Conjuntament amb la Fundació Banc de Sang i Teixits 
de les Illes Balears, vàrem organitzar una Diada de Do-
nació de Sang a les instal·lacions de Son Pacs.

 - Vàrem continuar col·laborant en la campanya de reco-
llida de juguetes que organitza Creu Roja per Nadal.

 - També durant 2017 hem entregat a Càritas Mallorca 
més de 250 quilograms de juguetes recollits amb el 
Camió del Reciclatge, als diferents centres educatius 
de Palma.

 - La recollida de taps de plàstic ha estat una acció que 
també ha tingut continuïtat, i hem fet una aportació 
d’uns 800 kg de taps a ARKA tapones solidarios.

 - Hem continuat col·laborant amb l’Agrupació de Volun-
taris de Protecció Civil de Palma, en virtut del conveni 
signat, aportant material per a l’agrupació. Recollida de juguetes Creu Roja

Diada de Donació de Sang a Son Pacs

SERVEIS CORPORATIUS 
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Entrega al taller de juguetes de Càritas



EMAYA Memòria 2017 8

EMAYA a l’escola

El projecte EMAYA a l’escola, dirigit als centres escolars 
de Palma, va continuar durant el curs 2016-2017. Com a 
novetat, es varen adaptar les activitats sobre residus i re-
ciclatge i sobre el cicle integral de l’aigua per a ajustar-les 
més a les diferents edats dels alumnes. En concret, vàrem 
dissenyar dues activitats diferents sobre residus i reciclat-
ge i dues sobre el cicle integral de l’aigua: una per a infants 
de tercer a sisè de primària i, l’altra, per a alumnes d’ESO. 

A més, vàrem actualitzar l’activitat de Joanet Recicles per 
a enfocar-la més cap a la separació de fraccions en els 
diferents contenidors i per a presentar als infants la nova 
fracció que es recull a Palma: la matèria orgànica. També, 
i responent a una demanda dels centres educatius, vàrem 
editar les cançons d’en Joanet de l’aigua i en Joanet Reci-
cles en un CD que es deixa a l’escola un cop acabada l’ac-
tivitat perquè les mestres i els mestres puguin continuar la 
tasca educativa i de conscienciació a través de la música.
 

Dades de participació Sessions Alumnes

Joanet Recicles i el món dels contenidors 96 4.287

Joanet de l'Aigua 69 3.183

Respectes els colors? 39 1.120

El cicle de l'aigua a la natura i a la ciutat 36 967

Reciclatge i tractament de residus 29 652

El cicle integral de l'aigua 8 208

El Camió del Reciclatge 19 4.910

296 15.327

El curs 2017-2018 EMAYA a l’escola continuarà i, com a 
millora, hi lliurarem als infants d’educació infantil i primer 
cicle de primària un petit quadern d’activitats per a refor-
çar el que s’ha après a les sessions.

Camió del reciclatge Sant Vicenç de Paúl

CD d’En Joanet

Premi ‘El cicle de l’aigua’

Pacte mundial

Un any més, hem presentat l’informe de progrés al Pacte 
Mundial, reafirmant el nostre compromís amb els 10 princi-
pis universalment acceptats a les àrees dels Drets Humans, 
Normativa Laboral, Medi Ambient i Lluita contra la Corrupció.

El Codi ètic i de conducta és la principal eina per a garan-
tir el compliment dels principis recollits al Pacte Mundial.

SERVEIS CORPORATIUS 
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
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Opticaigua'17

Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, dia 22 de març, 
EMAYA organitza el concurs fotogràfic Opticaigua. El Dia 
Mundial de l’Aigua, promogut per l’ONU, se celebra a nivell 
internacional amb l’objectiu de conscienciar la societat so-
bre la importància de l’aigua com a recurs natural, fomen-
tant-ne el consum responsable. Cada any, l’ONU també 
defineix un lema per a aquest dia. Per a l’any 2017, el lema 
ha estat Aigua residual i reutilització. Per tant, les fotografi-
es presentades a concurs havien d’estar relacionades amb 
aquesta temàtica.

Els objectius d’Opticaigua són:

 - Conscienciar els ciutadans i ciutadanes de Palma so-
bre la importància de l’aigua com a recurs natural.

 - Fomentar la reflexió sobre la importància de l’aigua per 
a les tres dimensions del desenvolupament sostenible: 
social, econòmica i ambiental.

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

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

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

Entre les més de 70 fotografies presentades, es varen 
atorgar un primer, un segon i un tercer premi. 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 fotografi-
es es varen exposar al pati del Casal Solleric entre l’11 de 
maig i el 5 de juny.

Col·laboren

X Concurs de fotografia

Opticaigua‘17

Aigües residuals:
per què gastar aigua? *

del 22 de març al 23 d’abril

1r premi: val de 800 € en material fotogràfic
2n premi: val de 350 € en material fotogràfic
3r premi: val de 250 € en material fotogràfic

5 accèssits: val de 100 € en impressió/revelatge
5 finalistes: val per un taller de fotografia

* Tema de la Unesco per al Dia Mundial de l’Aigua 2017. Consultau les bases a www.opticaigua.com
Fotografia de Gabriel Rubert Radó, participant d’Opticaigua’10

Organitza

Patrona del Cicle de l’Aigua i patró de Q. 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 tre-
balladors i les treballadores que han complert 25 anys a 
l’empresa i als que se n’han donat de baixa per jubilació 
o invalidesa.

En cadascun dels actes (Aigües i Qualitat Urbana) que va-
ren tenir lloc a les instal·lacions de Joan Maragall, la direc-
ció de l’empresa va agrair i va posar en valor la tasca rea-
litzada durant tant de temps per part dels treballadors i les 
treballadores, als quals es va lliurar un present.

Patrona del Cicle de l’Aigua

Entrega de premis Opticaigua’17 al Casal Solleric Patró de Qualitat Urbana

SERVEIS CORPORATIUS 
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
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Visites guiades a les nostres instal·lacions

Durant el 2017, hem continuat organitzant visites guiades 
a les nostres instal·lacions per a donar a conèixer a grans 
i a petits el cicle integral de l’aigua, el seu procés de cap-
tació i tractament, com també la depuració de les aigües 
residuals i els usos de la regeneració de l’aigua.

Es tracta de jornades ludicoeducatives 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 (EDAR 1).
 - Planta potabilitzadora de Son Tugores i fonts naturals.
 - Embassaments de Cúber i Gorg Blau i planta potabilit-

zadora de Lloseta.
 - Laboratori químic d’EMAYA.

Les dades de participació del curs 2015 - 2016 han estat 
les següents:

Visites Visitants

EDAR 1 26 669

ETAP Son Tugores i fonts naturals 11 256

Embassaments i ETAP Lloseta 3 161

Laboratori químic 2 22

42 1.108

Pla d’acció social 2017

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 pal·liant les necessitats 
bàsiques de les persones que per circumstàncies molt 
diverses es troben en situació de risc o exclusió social.

Durant aquest any 2017 s’han repartit més de 2 tones de 
productes per a l’ajuda social entre l’associació altruista 
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 a fi-
nal de 2011, s’han lliurat un total de 12.000 kg de produc-
tes i aliments de primera necessitat.

A més, durant el mes de desembre s’ha realitzat la VII 
Campanya Nadalenca de Recollida d’Aliments dels Tre-
balladors i les Treballadores d’EMAYA, que han aportat 
420 kg de productes no peribles al Banc d’Aliments de 
Mallorca, juntament amb les paneres solidàries.

Visita a la Font de la Vila. UIB.

Visita als embassaments. IES Pau Casesnoves.

Visita a l’ETAP Son Tugores. Col·legi Aula Balear. Es Refugi

SERVEIS CORPORATIUS 
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
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Dia Mundial del Medi Ambient

Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient vàrem ce-
lebrar una activitat per a la cloenda del programa EMAYA a 
l’escola 2016/2017. Aquesta activitat, orientada al foment 
del reciclatge, va tenir el patrocini d’Ecoembes i hi partici-
paren els centres educatius CEIP Joan Miró, CEIP Camilo 
José Cela, CEIP Alexandre Rosselló i el col·legi El Temple.

Al parc Krecovic, més de 400 alumnes d’educació infantil 
i primer cicle de primària varen participar en una jornada 
lúdica i educativa sobre reciclatge i sostenibilitat, conduï-
da per Joanet Recicles, que va concloure amb l’actuació 
del grup Spaghetti.

Cooperació internacional

Aquest any hem donat continuïtat a les accions relacio-
nades directament amb la cooperació internacional amb 
l’objectiu de millorar les condicions ambientals i de salut en 
països subdesenvolupats o en vies de desenvolupament.

Amb la finalitat de canalitzar de la millor manera possible 
aquestes accions hem donat seguiment a l’acord de col-
laboració amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Coope-
ració. Mitjançant aquest acord, EMAYA manifesta la seva 
voluntat de participar activament en les activitats del Fons 
Mallorquí i de col·laborar en els projectes de cooperació 
que impulsa aquesta entitat aportant l’assessorament tèc-
nic i els recursos econòmics que s’acordin. 

Durant 2017 hem donat suport al programa per a les millo-
res de governabilitat i l’accés a l’aigua potable a Poconá, 
una localitat boliviana de 10.402 habitants. El principal ob-
jectiu del projecte és contribuir a garantir el dret a l’aigua 
per al consum humà amb equitat i sostenibilitat. Concreta-
ment, s’han aportat 12.000 €.
 
El projecte va ser presentat per Enginyeria sense Fronteres 
Illes Balears, amb la col·laboració de l’ONG de Bolívia Mo-
soj-Causay. La iniciativa està emmarcada en el Pla director 
d’infraestructures i abastament d’aigua de les comunitats 
rurals de Poconá. En la primera fase es preveu instal·lar un 
sistema d’abastament d’aigua, impulsar-ne la gestió local i 
desenvolupar tallers de sensibilització sobre higiene i salut 
a la comunitat de Mojón. A més, es realitzarà un diagnòs-
tic sobre la capacitat de gestió dels comitès d’aigua cre-
ats anteriorment en cinc comunitats i s’elaborarà i desen-
voluparà un pla d’enfortiment per a la gestió sostenible de 
l’aigua a cada comunitat. Finalment, es posaran en marxa 
activitats d’enfortiment de la gestió local de l’aigua dirigi-
des a l’Administració local i al Sindicat Agrari.

Concurs de figures de material reciclat

Animació infantil

Construcció del dipòsit del Mojón a Poconà

Reunió amb el batle de Poconà (Bolívia)

SERVEIS CORPORATIUS 
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Taller pràctic de lampisteria a Poconà
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XI Concurs de Dibuixos Nadalencs

Un any més, s’ha duit a terme el Concurs de Dibuixos Na-
dalencs organitzat amb l’objectiu de potenciar la partici-
pació dels fills i les filles del personal d’EMAYA en les acci-
ons de l’entitat, per tal que coneguin més de prop la feina 
que realitzen els seus pares. Així mateix, el concurs és 
també un instrument que aporta valor en les relacions en-
tre els treballadors i treballadores d’EMAYA, ja que propi-
cia un espai diferent de relació personal.
 
En aquesta edició, hi varen participar 24 nins i nines, d’en-
tre 0 i 12 anys. A l’acte d’entrega de premis, que es va re-
alitzar a les oficines de Joan Maragall, es varen projec-
tar els dibuixos de tots els participants i es va compartir 
un refrigeri entre pares i fills. En aquesta edició, abans de 
l’entrega de premis, vàrem gaudir de l’actuació d’en Joa-
net Recicles.

Participants al XI concurs de dibuixos nadalencs

SERVEIS CORPORATIUS 
RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA
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COMUNICACIÓ

L’any 2017 ha estat especialment intens al Departament 
de Comunicació, un any amb diverses campanyes edu-
catives, de comunicació i conscienciació, i molta activitat 
relacionada amb els mitjans de comunicació, tant d’inicia-
tiva pròpia com per a donar resposta a les seves deman-
des d’informació.

Campanyes de l’Àrea de Qualitat Urbana

La renovació dels contenidors i la implantació de la pri-
mera fase de la recollida selectiva mòbil al centre histò-
ric varen marcar les principals actuacions de comunica-
ció durant 2017.

La renovació d’uns 5.500 contenidors a tota la ciutat va 
anar acompanyada d’una campanya informativa barri a 
barri sobre el canvi dels contenidors i el seu bon ús. Es re-
alitzaren centenars de taules informatives, xerrades i acti-
vitats diverses. A més, també es va fer una campanya als 
mitjans de comunicació, les xarxes socials i altres suports 
(autobusos, opis, bustiada de fulletons, etc.). L’espot Es-
trenam contenidors, estrenam històries, que es va emetre 
per televisió, va ser premiat al Festival de la Publicitat So-
cial Publifestival 2017.

SERVEIS CORPORATIUS 
COMUNICACIÓ

5.500 nous contenidors per a 
millorar la recollida selectiva 
i la neteja de la ciutat 

NoSí

Envasos lleugers

Envasos de 
plàstic i brics

Llaunes i 
aerosols

Bosses de 
plàstic

Safates de 
suro blanc o 

de plàstic

CD’s / DVD’s Juguetes Plàstics que no 
són envasos

Tèxtil i 
sabates

900 724 000
www.emaya.es

App EMAYA

V24580

CODI
CONTENIDOR

Reciclant 2 tones 
 de plàstic estalviam 
   1 tona de petroli

NoSí

Paper i cartó

Fulls de paper Diaris i 
revistes

Capses de 
cartó

Bosses de 
paper

Brics Paper d’alumini 
o plàstic

Paper i cartó 
brut

Mocadors de 
paper

900 724 000
www.emaya.es

App EMAYA

V24580

CODI
CONTENIDOR

 Una tona
de paper recuperat
  salva 17 arbres

NoSí

Rebuig

Bolquers, 
compreses i 

tampons

Llosques Juguetes Pols d’agranar Vidre Paper i cartó Envasos 
lleugers

Residus
perillosos

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h
900 724 000

www.emaya.es
App EMAYA

V24580

CODI
CONTENIDOR

Només és rebuig
si no pot anar a
 un altre contenidor

No

Vidre

Sí
Botelles de 

vidre
Pots de vidre Altres envasos 

de vidre
Bombetes i 
uorescents

Vidre pla i 
miralls

Ceràmica i 
porcellana

Copes i 
tassons

Horari de dipòsit: de 8 a 22 h
900 724 000

www.emaya.es
App EMAYA

V24580

CODI
CONTENIDOR

Reciclant una botella
estalvies l’energia per a 

carregar el teu mòbil 
durant un any

NoSí

Orgànica

Restes de fruita 
i verdures

Restes de 
carn i peix

Restes de pa i 
menjar en general

Restes de cafè 
i infusions

Bolquers, 
compreses i 

tampons

Tot tipus d’olis Menjar líquid
(Brou, llet, salses)

Llosques

Horari de dipòsit: de 19 a 23 h
900 724 000

www.emaya.es
App EMAYA

V24580

CODI
CONTENIDOR

 El 40%
del teu fems es pot
 convertir en compost

Espot 'Estrenam contenidors, estrenam històries'

Dissenys dels nous models de contenidors Taula informativa sobre els nous contenidors

Festival de la Publicitat Social Publifestival 2017
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Pel que fa a la recollida selectiva mòbil i porta a porta co-
mercial al centre històric, l’equip d’educació ambiental 
d’EMAYA visità bona part dels domicilis i tots els comerços 
de la zona d’implantació de la primera fase del projecte (als 
barris del Sindicat, la Calatrava i Monti-sion); es varen mun-
tar taules informatives i s’oferí informació al carrer. A més, 
es publicaren fulls informatius, la guia del reciclatge, imants 
amb el calendari de recollida; es distribuïren poals per a la 
matèria orgànica, les bosses tricolor de reciclatge, etc. 

SERVEIS CORPORATIUS 
COMUNICACIÓ

Materials entregats als veinats i veinades del centre històric

Plataforma de la Recollida Selectiva Mòbil

Taula informativa sobre la Recollida Selectiva Mòbil

Dilluns

Bolquers i 
compreses

Oli de cuina

Orgànica

Rebuig

Vidre

Dimarts

Oli de cuina

Orgànica

Bolquers i 
compreses

Paper i 
cartó

Envasos
lleugers

Divendres

Oli de cuina

Orgànica

Bolquers i 
compreses

Rebuig

Vidre

Dijous

Oli de cuina

Orgànica

Bolquers i 
compreses

Paper i 
cartó

Envasos
lleugers

Dissabte

Oli de cuina

Orgànica

Bolquers i 
compreses

Paper i 
cartó

Envasos
lleugers

Dimecres

Oli de cuina

Orgànica

Bolquers i 
compreses

Rebuig

Diumenge

Oli de cuina

Orgànica

Bolquers i 
compreses

Rebuig

Calendari de recollida al centre històric

de 19 a 23 h

900 724 000
www.emaya.es

Recollida de trastos
Dimarts de 20 a 22 h

Dipositau l’oli de cuina 
en botelles de plàstic 
tancades

Imant del calendari de recollida al centre històric

Porta a Porta comercial al centre històric

Vehícles elèctrics i plataformes del sistema de Recollida Selectiva Mòbil
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 • Els punts verds d’EMAYA accepten 15 sacs de runa per persona i dia
 • El servei és gratuït i exclusiu per a residents a Palma
 • No s’accepta l’entrada de vehicles de càrrega superior a 3.500 kg

Punt Verd del Polígon de Son Castelló, 
Carrer del Gremi de Sucrers i Candelers.
Punt Verd de Sant Jordi / l’Aranjassa, 
Devora la depuradora.

Si tens dubtes sobre el funcionament del punt verd o quins residus 
hi pots dipositar, entra al web www.emaya.es o envia un correu a 
puntsverds@emaya.es

Abandonar runa a la via pública implica sancions de fins a 1.500 €

Saps que pots dur els 
sacs de runa 
d’obres domèstiques als 
Punts Verds ?

Oberts cada dia de 8 a 20 h. 

 • Els punts verds d’EMAYA accepten 15 sacs de runa per persona i dia
 • El servei és gratuït i exclusiu per a residents a Palma
 • No s’accepta l’entrada de vehicles de càrrega superior a 3.500 kg

Punt Verd del Polígon de Son Castelló, 
Carrer del Gremi de Sucrers i Candelers.
Punt Verd de Sant Jordi / l’Aranjassa, 
Devora la depuradora.

Si tens dubtes sobre el funcionament del punt verd o quins residus 
hi pots dipositar, entra al web www.emaya.es o envia un correu a 
puntsverds@emaya.es

Abandonar runa a la via pública implica sancions de fins a 1.500 €

Saps que pots dur els 
sacs de runa 
d’obres domèstiques als 
Punts Verds ?

Oberts cada dia de 8 a 20 h. 

On ho tiram?
Als punts verds hi podem dur gairebé de tot
Sovint tenim alguns residus dels quals no sabem què n’hem de fer: pots de 
pintura, càpsules de cafè, aparells elèctrics, tòners d’impressora, bombe-
tes, bateries, etc. Tot això i molt més ho podem dur als punts verds.

ELECTRODOMÈSTICS
Rentadores, televisors, 
geleres, batedores, ordinadors, 
aparells electrònics, etc.

MOBLES I FUSTA
Mobles, matalassos, portes, 
persianes, etc.

Punt Verd del Polígon de Son Castelló, c. del Gremi de Sucrers i Candelers.

Punt Verd de Sant Jordi / s’Aranjassa, devora la depuradora.

Oberts cada dia de 8 a 20 h. 
D’ús exclusiu per a residents de Palma (s’ha d’acreditar amb DNI). Obert també a les empreses de Palma 
només per a residus assimilables a domèstics, que no siguin resultat de la seva activitat industrial.

Si tens dubtes sobre el funcionament del punt verd o quins residus hi pots dipositar, envia un correu a 
puntsverds@emaya.es.

900 724 000
www.emaya.es

FLUORESCENTS
Tubs fluorescents i 
bombetes de baix consum.

VIDRE
Miralls i vidre pla.

ENDERROCS sense amiant
Formigó, teules, rajoles, etc. 

ENVASOS DE TINTA
Tòners i cartutxos de tinta.

PINTURES, VERNISSOS, 
ADHESIUS, DISSOLVENTS
Envasos plàstics o metàl·lics 
tant buits com plens.

RADIOGRAFIES

CÀPSULES DE CAFÈ
Càpsules de cafè d’alumini o 
de plàstic.

OLI 
MINERAL

OLI 
VEGETAL

PILES I BATERIES
d’aparells electrònics.

900 724 000
www.emaya.es

Recorda, el cartó 
sempre plegat
El cartó dins el contenidor es recicla, defora embruta Palma
És molt important que els comerciants i tota la ciutadania respectem unes 
normes bàsiques per a no embrutar la ciutat i facilitar el reciclatge.

El cartó s’ha de 
dipositar dins el 
contenidor blau

Si el contenidor 
és ple, s’ha de 
deixar plegat 
just devora

El cartó s’ha de trossejar o plegar per a poder introduir-lo al contenidor

A alguns carrers comercials del centre EMAYA recull el cartó dels 
comerços porta a porta. Respectau les normes i els horaris de recollida.

Més informació per a comerços: generadors.singulars@emaya.es

Recollida dels 
AEE
Aparells elèctrics i electrònics

Què fer quan ens volem desfer d’un aparell 
elèctric o electrònic? 

Recogida de los 
AEE
Aparartos eléctricos y electrónicos

¿Qué hacer cuando queremos deshacernos 
de un aparato eléctrico o electrònico? 

SERVEIS CORPORATIUS 
COMUNICACIÓ

Es posà en marxa la nova ruta del camió del reciclatge 
als mercats de Santa Catalina, l’Olivar i Pere Garau, com 
també al Palau Municipal d’Esports Son Moix que, junta-
ment amb el canvi del sistema de recollida d’oli, varen ser 
objecte de publicacions específiques i campanyes infor-
matives sobre aquests serveis.

En col·laboració amb l’Àrea d’Ecologia, Agricultura i Ben-
estar Animal de l’Ajuntament de Palma es realitzà la cam-
panya Desembossa’t del plàstic per a conscienciar sobre 
la reducció de l’ús de bosses de plàstic.

Altres temes sobre els quals s’han fet publicacions i difu-
sió són: el servei de recollida de trastos, els parcs verds, 
la recollida de cartó comercial, els aparells elèctrics i els 
animals de companyia (obligacions dels propietaris i les 
zones d’oci caní).

75 anys d’EMAYA 

L’any 2018 s’ha de celebrar el 75è aniversari d’EMAYA. El 
2017 es varen començar a preparar les activitats de com-
memoració, amb la realització i la presentació del logo-
tip dels 75 anys.

LES BOSSES DE PL ÀSTIC TENEN  GREUS EFECTES AMBIENTALS

HI HA MOLTES  ALTERNATIVES

NO UTILITZIS LES BOSSES 
LLEUGERES DE DISTRIBUCIÓ 
DE PLÀSTIC NI OXODEGRADABLES

DESEMBOSSA’T DEL PLÀSTIC!

• TELA
• RÀFIA
• PAPER
• BIODEGRADABLES 

I COMPOSTABLES
• CAPSES DE CARTÓ

Les bosses oxodegradables són més nocives que les convencionals; es fragmenten 
en microplàstics que afecten els ecosistemes.
Tenen un gruix de: 15 - <50 micres (µm) o 60 - <200 galgues*

* 1 micra (µm)= 4 galgues; 1 galga= 0,25 micres (µm)

12 minuts a les teves 
mans, 150 anys a 
la natura

El seu reciclatge costa 
100 vegades més que 
la seva fabricació

Cada llar en consumeix 
al voltant de 500, de 
les quals només es 
recicla el 10%

S’estima que cada any 
moren per la seva causa 
uns 100.000 mamífers 
marins i tortugues

Campanya 'Desembossa't del plàstic'

900 724 000
www.emaya.es

Recollida 
d’oli de cuina 
usat

Nou servei de recollida d’oli de cuina usat en 
botelles de plàstic tancades.

900 724 000
www.emaya.es

Recogida de
aceite de cocina 
usado

Nuevo sistema de recogida de aceite de cocina 
usado, en botellas de plástico cerradas.

900 724 000
www.emaya.es

El camió
del reciclatge

La recollida selectiva de residus especials, 
més a prop de ca teva.

900 724 000
www.emaya.es

El camión
del reciclaje

La recogida selectiva de residuos especiales, 
más cerca de tu casa.

Campanyes informatives 2017
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SERVEIS CORPORATIUS 
COMUNICACIÓ

Nou web i xarxes socials

Les xarxes socials d’EMAYA, els perfils a Facebook i Twit-
ter, es varen consolidar com a nous canals de comuni-
cació amb la ciutadania i d’atenció d’incidències, i cres-
queren diàriament en usuaris, interaccions i publicacions. 

Per altra banda, una de les principals fites de 2017 va ser 
la publicació del nou web corporatiu, amb nou disseny, 
noves funcions, revisió i actualització de continguts.

Dia Mundial del Medi Ambient

Es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient amb la re-
alització de les jornades sobre la gestió de l’aigua “Tan-
cant el cicle de l’aigua: reptes i estratègies”, que varen 
tenir molt bona acollida, amb assistència de tècnics i res-
ponsables en la matèria de les illes i la resta de l’Estat.

Per altra banda, es commemorà aquest dia també amb 
la col·laboració a la Diada del Medi Ambient del carrer de 
Blanquerna, que organitzà l’Associació de Veïns de San-
ta Pagesa.

Mitjans de comunicació

Les principals fites informatives de l’empresa al llarg de 
2017 han estat la renovació dels contenidors i els vehi-
cles de recollida, la implantació de la recollida selectiva 
mòbil, la presentació del nou pla de sanejament, la nete-
ja del Carnatge, la informació sobre l’ompliment dels em-
bassaments o sobre l’increment de les dades de recollida 
selectiva. S’han realitzat una dotzena de rodes de prem-
sa i desenes de notes informatives, a més de respondre 
les demandes d’informació, entrevistes i declaracions als 
mitjans de comunicació.

Roda de premsa a la seu d'EMAYA de Joan Maragall

Diada del Medi Ambient del carrer de Blanquerna

Jornades 'Tancant el cicle de l’aigua: reptes i estratègies'

Nou web www.emaya.es Presentació del dispositiu de neteja estiu 2017 a la platja de Palma
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RECURSOS HUMANS

Personal

A finals de l’exercici de l’any passat, el 31 de desembre de 
2017, la plantilla total de l’empresa era de 1.352 treballa-
dors i treballadores, distribuïda per tipus de contracte, com 
mostra el quadre resum següent:

Situació plantilla a dia 31.12.2017

Fixos /
Indefinits

Jubilats 
Parcials Contracte Total

Cicle de l'Aigua 377 21 77 475

Qualitat Urbana 657 59 161 877

Total 1.034 80 238 1.352

La plantilla mitjana anual durant l’any 2017 va ser de 
1.371,63 treballadors i treballadores (a l’activitat Cicle 
de l’Aigua: 472,08; a l’activitat Qualitat Urbana: 899,55). 
L’evolució de tots aquests valors des de l’any 2007 es po-
den observar en el quadre que es presenta 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

2016 456,60 854,66 1.311,27

2017 472,08 899,55 1.371,63

L’edat mitjana de la plantilla a 31 de desembre del 2017 
era de 45,95 anys, amb una antiguitat mitjana a l’empresa 
de 15,81 anys. 

Mitjana d’edat i antiguitat a dia 31.12.2017

Edat Antiguitat 

Cicle de l'Aigua 45,75 15,89

Qualitat Urbana 46,36 15,65

45,95 15,81

Plantilla

Resum de la contractació realitzada durant l’exercici 2017:
  
Contractació 2017

Cicle de l'Aigua 63

Qualitat Urbana 254

317

Finalització de contracte laboral 2017

Fixos / Indefinits Temporals Total

Cicle de l'Aigua 19 31 50

Qualitat Urbana 25 163 188

44 194 238

Causes de finalització de contractes fixos / indefinits 2017

D
ef

un
ci

ó

A
co

m
ia

da
m

en
t

E
xc

ed
èc

ia

In
ca

pa
ci

ta
t

Ju
bi

la
ci

ó

Vo
lu

nt
àr

ia

Cicle de l'Aigua 1 1 1 1 13 2

Qualitat Urbana   3 7 15  

1 1 4 8 28 2

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 2017, un total de 340 treballadors i treballado-
res (37 varen ser tramitats l’any 2017: 9 a l’activitat del Ci-
cle de l'Aigua i, 28, a l’activitat de Qualitat Urbana).

SERVEIS CORPORATIUS 
RECURSOS HUMANS
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Formació i desenvolupament

El departament d’RH té, entre les seves funcions, l’ela-
boració i el desenvolupament d’un pla anual de formació 
com a eina estratègica per a la consecució dels objectius 
de l’empresa i el desenvolupament personal i professio-
nal de la plantilla.

El pla de formació és un document dinàmic i flexible que 
permet introduir formacions no previstes i necessàries al 
llarg de l’any. Per tant, s’adapta constantment a les ne-
cessitats formatives de l’organització.

A EMAYA, la formació, sempre que és possible, es realit-
za a càrrec de les subvencions que ens ofereix la Segu-
retat Social a través de la FUNDAE (Fundació Estatal per 
a la Formació en la Feina), subjecta a la legalitat implícita 
pel compliment de la normativa establerta en el marc ju-
rídic vigent: l’RD 395/2007, de 23 de març, que regula el 
subsistema de formació professional contínua i es desen-
volupa mitjançant l’Ordre TAS/2307/2007 i la Llei 30/2015, 
de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de for-
mació professional per al treball a l’àmbit laboral.

Durant l’any 2017, es varen realitzar 256 grups formatius; 
es varen impartir 3.052 hores de formació i hi participa-
ren 1.865 persones.

Dels 256 grups formatius:

 - 157 es varen realitzar amb proveïdors externs i, 117, 
varen ser bonificats totalment o parcial a través de la 
FUNDAE.

 - 76 grups formatius foren impartits per personal d’EMAYA; 
la majoria, cursos de prevenció de riscs laborals.

 - 23 grups formatius són impartits per proveïdors externs, 
però no tingueren cost, atès que aquesta formació s’in-
cloïa als Plecs de compra de productes o serveis.

Els cost total de la formació va ser de 139.955,88 €, dels 
quals 108.475,51 varen ser bonificats. Això suposà un 
77,50 % bonificat del cost total. L’empresa, segons nor-
mativa, ha de fer una aportació privada, que s’aconse-
gueix amb el percentatge restant i amb el preu-hora-treba-
llador/ra, per ser la majoria de la formació en horari laboral.

Eixos formatius

La formació a EMAYA, el 2017, es va desenvolupar sobre 
els següents eixos formatius:

Formació en salut laboral i PRL
Igual que l’any 2016, durant el 2017, aquest va ser l’eix al 
qual es va donar major prioritat; es realitzaren 124 grups 
formatius (994 hores) a 1.067 participants, encaminats a 
promocionar la salut del personal i la prevenció dels riscs 
laborals a l’empresa.

Formació en idiomes
Es formà de manera presencial en català i anglès. En cata-
là es varen realitzar 7 accions formatives de diferents nivells 
(29 empleats/ades formats/ades) i, en anglès, dos nivells 
(22 empleats/ades formats/ades). Aquesta formació va ser 
voluntària i fora de l’horari laboral. 

Formació en vehicles pesats
Al darrer trimestre de 2016 es va iniciar una formació per a 
tots els/les conductors/res de vehicles de 1a, que va con-
tinuar durant el 2017. En total, es varen realitzar 50 acci-
ons formatives encaminades a capacitar els/les conduc-
tors/res de 1a en les seves funcions. Com cada any, es 
va realitzar el curs de CAP reciclatge de 35 hores (obli-
gatori per a poder conduir), per a 90 treballadors i treba-
lladores que el necessitaven, i dos cursos de CAP inicial 
de 140 hores per a 13 treballadors i treballadores de ma-

nera voluntària i fora del seu horari laboral. En darrer lloc, 
s’ha de destacar que 114 treballadors i treballadores va-
ren acudir a accions formatives relacionades amb la com-
pra dels nous vehicles.

Formació específica al lloc de feina
durant el 2017 es varen realitzar 52 accions formatives en-
caminades a desenvolupar majors habilitats al lloc de fei-
na i aconseguir així un millor desenvolupament i un aug-
ment de la motivació de la persona empleada; formació 
sobretot per als departaments de DTIC, Administració, 
Taller, RH i Projectes.

Evolució de l’activitat formativa

Al llarg de 2016 es realitzaren 109 grups formatius, en els 
quals varen participar 810 treballadors i treballadores; el 
nombre d’hores de formació impartides se va situar en 3.765.

El 2017, es realitzaren 256 grups formatius i es formaren 
en total 1.865 participants, amb 3.052 hores de forma-
ció impartides.

SERVEIS CORPORATIUS 
RECURSOS HUMANS

2016 2017

810

1.865

3.765

3.052

109 256

Evolució de l’activitat formativa 2016-2017

Accions formatives Hores formació Participants 
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De l’Àrea del Cicle de l’Aigua varen prendre part en aques-
tes accions formatives 1.093 persones i, de Qualitat Ur-
bana, 752, la qual cosa suposa que pràcticament la tota-
litat de la plantilla d’EMAYA va realitzar alguna formació 
durant el 2017.

La mitjana de treballadors i treballadores el 2017 a EMAYA 
va ser de 1.373, dels quals un 78,16 % eren homes i, un 
21,84 %, dones. Quant a la participació per gènere, es va 
formar un 129 % dels homes i un 172 % de les dones.

Activitats formatives destacades

Formació en competències per a comandaments 
intermedis
Com a Departament d’RH, coneixem la importància de 
formar els treballadors i les treballadores, no només a ni-
vell tècnic sinó en el desenvolupament de les seves com-
petències. Vàrem iniciar aquesta formació amb el col·lec-
tiu de comandaments intermedis, i en un futur l’anirem 
traslladant a la resta de la plantilla. Identificàrem les com-
petències clau dels comandaments intermedis i vàrem 
formar 46 responsables de Serveis Corporatius del Ci-
cle de l’Aigua i caps de servei de Qualitat Urbana. Varen 
assistir durant tot l’any a 5 sessions, que tractaren de li-
deratge motivacional, lideratge comunicador, organitza-
ció i gestió d’equips, i gestió i mediació de conflictes en 
l’equip. Aquesta formació va tenir un índex de satisfac-
ció de 3,91 sobre 5. El 2018 està previst que la realitzin 
els comandaments intermedis (caps de sector i respon-
sables de taller) de Qualitat Urbana.

Formació per a conductors i conductores
Atesa la gran varietat de la flota d’EMAYA, i que anualment 
necessitam un major nombre de conductors de 1a, un al-
tre eix important va ser la formació dirigida a aquest col-
lectiu. Per primera vegada es va realitzar una formació per 
a treballadors i treballadores que tenien el carnet de con-
duir amb anterioritat a 2009 i necessitaven per normativa 
realitzar el curs CAP inicial de 140 hores presencials, per 
a poder conduir vehicles pesats; 13 treballadors i treba-
lladores es varen beneficiar d’aquesta formació. El 2018 
està previst realitzar cursos encaminats a l’obtenció del 
carnet de conduir C i CAP inicial. 

Conclusions

Durant el 2017 vàrem augmentar el nombre de participants 
en un 227 %. Per tant, vàrem aconseguir que pràcticament 
tota l’organització assistís a algun tipus de formació.

La tendència actual és realitzar formacions més curtes i 
eficients, l’abast de les quals sigui més ampli. Fins a avui, 
el 2017 va ser l’any amb major nombre de participants en 
accions formatives. L’objectiu de 2108 serà mantenir-nos 
en uns nivells similars.

SERVEIS CORPORATIUS 
RECURSOS HUMANS

2016 2017

427

759

383

1.106

Participants Cicle de l'Aigua Participants Qualitat Urbana

Evolució de participants 2016-2017 per àrea
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Prevenció de Riscos Laborals

Les actuacions realitzades durant l’any 2017 per part del Ser-
vei de Prevenció de Riscs Laborals han estat les següents:

Seguretat en el treball

El concepte d’aquesta especialitat i les seves tècniques 
d’aplicació són:

 - Investigació d’accidents com a tècnica preventiva, 
anàlisi estadística d’accidents; avaluació i anàlisi gene-
ral del risc d’accident.

 - Normes i senyalització en seguretat.
 - Protecció col·lectiva i individual.
 - Plans d’emergència i autoprotecció, i realització de si-

mulacres.
 - Anàlisi, avaluació i control de riscs específics –mà-

quines, equips, instal·lacions i eines, llocs i espais de 
treball; manipulació, emmagatzematge i transport.

 - Electricitat, incendis; productes químics.
 - Residus tòxics i perillosos.
 - Inspeccions de seguretat.
 - Mesures preventives d’eliminació i reducció de riscs.

Durant el 2017, s’han realitzat les següents activitats:

Pla d’emergències i autoprotecció
7 simulacres d’emergències, diferents activitats de col·lo-
cació de senyalització del Pla d’evacuació, autoprotecció, 
i del Pla d’emergències.

Seguretat
45 visites, inspeccions, revisions de seguretat, avaluació 
d’equips de treball i assessoraments en prevenció.

Higiene industrial

Contingut d’aquesta especialitat:

 - Mesuraments i informes d’agents químics i físics.
 - Control i avaluació d’exposició a agents químics i físics. 
 - Agents biològics: efectes, avaluació i control.

Mesuraments realitzats al llarg de 2017:

Agents físics
7 de renou 
1 de vibracions
1 d’il·luminació
6 de temperatura

Agents químics
6 de manipulació de fibres d’amiant.

Ergonomia i psicosociologia aplicada

Contingut d’aquesta especialitat:

 - Avaluacions ergonòmiques per a estudiar la càrrega fí-
sica i mental del treball.

 - Factors avaluats per naturalesa psicosocial i planifica-
ció d’accions.

 - Estudi de les condicions ambientals en ergonomia. 

Activitats realitzades durant 2017:

 - Pesatge del quadre de comptadors. 
 - 3 mesuraments de força d’arrossegament de conteni-

dors en diferents rutes de recollida.

Formacions, reunions, visita tècnica, visita 
d’avaluació, visita per a la verificació d’activitat 
preventiva i visita de control

Formació
259 persones han rebut formació en el lloc de feina.
598 persones han rebut formació en riscs específics. 

Investigació d’accidents
S’han realitzat 518 investigacions per accidents de treball. 

Reunions
amb delegats de prevenció, autoritat laboral, caps de de-
partament, Comitè de Seguretat i Salut, revisió de llocs 
de feina, etc.

Visites tècniques
de llocs de feina, vestidors, etc. 

Visites d’avaluació
d’equips de treball, riscs en llocs de feina i altres visites 
d’activitats més concretes. 

Visita per a la verificació de l’activitat preventiva
revisió de l’avaluació de risc en zones de treball.

Visites de control
visites de revisions i auditories en les distintes àrees de 
l’empresa per a controlar la PRL, instruccions de segure-
tat i salut, accidents, equips de treball, Pla d’autoprotec-
ció i instal·lacions. 

SERVEIS CORPORATIUS 
RECURSOS HUMANS
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Vigilancia de la salut

Durant el 2017 es varen dur a terme les següents revisions 
periòdiques recomanades:

Cicle de l’Aigua

Xarxes* 68

EDAR 59

Oficines de Son Pacs i Joan Maragall 73

Potabilitzadora telecomandament 17

Escorrenties 14

Manteniment 31

* El col·lectiu dels exposats a l’amiant és de 55 treballadors/res.
* Quant als ex-exposats a l’amiant, sumen 47 persones.

Qualitat Urbana

Canvi de categoria en Neteja i Recollida 111

Recollida de dia 109

Recollida de capvespre 48

Recollida de nit 54

Servei de Neteja 340

Prejubilats 25

Revisions mèdiques inicials

Totes les persones que iniciaren una relació laboral amb 
EMAYA durant el 2017 varen passar la revisió mèdica; les 
revisions per àrees foren:

Cicle de l´Aigua 194

Qualitat Urbana 22

Revisions mèdiques per canvi de lloc de feina

Al llarg de 2017 es varen realitzar les revisions mèdiques 
següents:

Cicle de l´Aigua 21

Qualitat Urbana 21

Revisions mèdiques per absència prolongada

Després d’un període igual o superior a tres mesos de 
baixa laboral, ja sigui per contingències comunes o pro-
fessionals, els treballadors i les treballadores són citats 
per a verificar el seu estat de salut.

Al llarg de 2017 es varen realitzar les revisions mèdiques 
següents:

Cicle de l´Aigua 36

Qualitat Urbana 18

Revisions per consultes de salut

Han estat 441 les consultes de salut ateses al servei. 

 - Consulta de salut per contingències comunes: se’n re-
alitza l’atenció primària i posteriorment es deriva a con-
tingències comunes. 257 treballadors/res.

 - Consulta de salut per accident laboral: es trameten a 
Mutua Balear per ser conseqüència de la feina. 110 
treballadors/res.

 - Consulta de salut relacionada amb la feina: per pre-
sentar símptomes que tenen relació amb la feina. 74 
treballadors/res.

Periòdics 1.051

Inicials 216

Canvi de lloc de feina 42

Canvi de categoria 111

Prejubilats 25

Absència perllongada 54

T. especialment sensibles 68

Consultes de salut 441

Calçat 49

Justificants 93

Embaràs 1

2.151

SERVEIS CORPORATIUS 
RECURSOS HUMANS

Aparell respiratori 
15%

Aparell locomoror 
60%

Psicològiques i psiquiàtriques 
2%

Aparell digestiu 
3%

Aparell cardiovascular 
2%

Altres causes 
5%

Aparell ocular 
3%

Aparell ORL 
10%

distribució per motiu de les consultes

Persones ateses per tipus de reconeixement mèdic
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Treballadors/res especialment sensibles (TES)

Un treballador o una treballadora especialment sensible 
és qui, per les seves característiques, el seu estat biològic 
o la seva discapacitat (física, psíquica o sensorial) pot pa-
tir, en el desenvolupament de la seva activitat laboral, una 
situació de perill, i que es troba en situacions transitòries 
que s’adapten a les exigències dels llocs de feina. 

En els TES s’han tingut en compte les característiques i 
les limitacions que presenten per a adoptar les mesures 
de prevenció i protecció necessàries, adaptant el lloc de 
feina a les seves circumstàncies o assignant-los tasques 
compatibles amb el seu estat.

Cicle de l’Aigua

Xarxes 11 persones

EDAR 3 persones

Oficines 7 persones

Qualitat Urbana

Neteja 27 persones

Recollida 15 persones

Taller 3 persones

El personal sensible és revisat anualment amb caràcter 
obligatori, i se’n van mantenint els llistats, en els quals se’n 
pot afegir algun i eliminar-ne d’altres per canvi substanci-
al de les seves tasques. 

Test d’estat gestacional

El control i el seguiment, els realitza el Servei Mèdic, el 
qual va detectant les possibles limitacions. Mutua Bale-
ar dona de baixa laboral per risc durant l’embaràs, prin-
cipalment en els casos en què l’operària desenvolupa la 
seva feina a l’Àrea de Qualitat Urbana. Es tracta de llocs 
de feina en els quals, fàcilment, a partir de la setmana 20 
de gestació, es pot tenir baixa laboral per risc d’embaràs.

Malalties professionals

La malaltia professional es defineix com 'qualsevol de con-
treta a conseqüència de la feina executada per compte 
d’altri'.

Qualitat 
Urbana

Cicle de 
l'Aigua

Malaltia professional 7 9

Aptes amb restriccions professional 2 0

Aptes sense limitacions professional 5 8

En observació 0 1

SERVEIS CORPORATIUS 
RECURSOS HUMANS
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DTIC

El Departament de Tecnologies de la Informació i Comu-
nicacions d’EMAYA proveeix a la companyia tant de les 
tecnologies de la informació i de les comunicacions com 
dels serveis associats, que tenen com a objectiu augmen-
tar l’eficàcia i l’eficiència en la gestió dels processos de ne-
goci, augmentar la qualitat dels serveis prestats per part 
de 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 tecnifi-
cació dels processos de negoci, ofereix servei d’assesso-
rament en l’organització eficient dels processos i recursos 
involucrats i du a terme les fases d’anàlisi de requeriments, 
disseny de solucions tecnològiques i la seva implementa-
ció, la posada en marxa i el posterior manteniment, tant 
correctiu com evolutiu.

El nucli del sistema d’informació corporatiu és el sistema 
SAP, ERP de la companyia, motor de les principals opera-
cions de negoci i al qual s’integren altres tecnologies com 
un sistema GIS (Geographic Information System), un siste-
ma SCADA d’adquisició de dades de l’equipament indus-
trial, un sistema de Bussiness Intelligence d’anàlisi d’infor-
mació per a la presa de decisions i una Intranet (Enterprise 
Content Manager) per a la gestió de la informació no es-
tructurada i la col·laboració empresarial.

A continuació es mostren els volums d’operacions més 
significatius gestionats amb l’ERP corporatiu al 2017:

163.169 Avisos

272.340 Ordres de treball

107.303 Contractes d’abonats i abonades

578.709 Factures a abonats i abonades

 12.173 Encàrrecs a proveïdors 

 12.972 Factures de proveïdors

 1.371 Contractes de treballadors/res

 20.557 Nòmines

250.000 Apunts comptables

Servei de Desenvolupament TI

El Servei de Desenvolupament és responsable del cicle 
de vida complet del programari que gestiona els proces-
sos de negoci d’EMAYA, incloent-hi 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 al 2017 són:

1. Adaptació de l’ERP corporatiu al sistema SII de la AEAT.

2. Creació de la 1a versió del sistema de gestió del pool 
de punts de recàrrega de vehicles elèctrics.

3. Implantació del nou web corporatiu, totalment redis-
senyat.

4. Evolució de la Intranet corporativa:
 - Creació de la 1a versió del Portal del Manager
 - Tecnificació del procés d’alta de connexions
 - Sistema de gestió de projectes TIC
 - Creació del site de gestió del Laboratori
 - Creació del site de gestió del Consell d’Administració

5. ampliació del sistema analític d’ajuda a la presa de de-
cisions empresarials:
 - 1a versió del quadre de comandaments per a l’anàli-

si de la gestió de compres de cada departament del 
Cicle de l’Aigua

 - 1a versió del quadre analític del balanç hidràulic cor-
responent a l’activitat al Departament d’Explotació

 - 2a versió del quadre de comandaments del Depar-
tament de Xarxes incorporant-li el quadre analític de 
la gestió d’avisos 

 - 2a versió del quadre de comandaments del Depar-
tament de Finances incorporant-li el quadre analític 
de la gestió de liquidacions d’ordres de treball

 - 3a versió del quadre de comandaments de Mobilitat 
incorporant-li el quadre analític de compra i factura-
ció de combustible

A més dels grans projectes evolutius, s’han gestionat 350 
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.
 
El 2017 s’ha obtingut un nivell de resolució de peticions 
de serveis TIC amb recursos propis del 92 %. L’estratègia 
corporativa principal és aconseguir el màxim nivell d’au-
tosuficiència quant a la tecnificació i l’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 factor clau en 

SERVEIS CORPORATIUS 
DEPARTAMENT DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIONS
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el tradicional alt grau d’alineament de les tecnologies de la 
informació subministrades pel Departament de TIC a les 
necessitats reals del negoci.

Servei de Sistemes

La unitat de Sistemes és responsable del cicle de vida 
complet de la plataforma del maquinari i el programari 
que suporta el sistema d’informació d’EMAYA, incloent-hi 
les fases d’anàlisi de requeriments, disseny, implementa-
ció i manteniment de solucions.

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

El passat any 2017 es varen dur a terme 41 intervencions 
de manteniment preventiu i 8 intervencions de manteni-
ment correctiu, amb percentatges de resolució en data 
prevista del 99 % i 100 %, respectivament.

Aquesta secció destina aproximadament el 60 % del seu 
temps a tasques de revisió sistemàtica dels elements del 
maquinari, sistemes operatius i bases de dades. Es va 
aconseguir, el 2017, un temps d’apagada no planificat 
pràcticament 0.

A més de les tasques pròpies de revisió i manteniment 
preventiu, correctiu i adaptatiu, el 2017 es varen dur a ter-
me els següents projectes evolutius:

 - Inici del procés d’integració dels sistemes d’Automàti-
ca al pool d’administració de sistemes corporatius.

 - Implantació d’accions derivades del nou Pla director 
de seguretat.

 - Adaptació de la plataforma de sistemes per a la implan-
tació del SII de l’AEAT i del nou portal web corporatiu.

Es continua dedicant un esforç important tant a la forma-
ció com a la investigació. Això augmenta, any rere any, la 
capacitat de l’equip humà d’aquesta unitat.

Totes les tasques de manteniment preventiu, correctiu, 
evolutiu i adaptatiu pròpies de l’administració de sistemes 
s’han realitzat amb recursos propis, llevat d’incidències 
resoltes mitjançant contractes de manteniment i/o garan-
ties dels fabricants. Es manté així l’habitual cost extern de 
serveis de configuració i administració d’infraestructures 
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 de les persones 
usuàries, tant interns com externs, al sistema d’informa-
ció corporatiu.

Les funcions principals són l’anàlisi de necessitats, el dis-
seny, la implantació i el posterior manteniment de les infra-
estructures de telecomunicacions, com també la recerca 
de noves tecnologies i el disseny de noves solucions per 
a optimitzar el rendiment de la xarxa d’accés i control de 
comunicacions, i garantir els adequats nivells de capaci-
tat, disponibilitat, continuïtat i seguretat del sistema de te-
lecomunicacions.

A més de les tasques pròpies de manteniment preventiu, 
correctiu i adaptatiu, el 2017 es dugueren a terme els se-
güents projectes evolutius:

 - Auditoria per a la elaboració del Pla director de seguretat
 - Reestructuració de la segmentació de la xarxa de teleco-

municacions

Servei d’Assistència Tècnica

La unitat d’Assistència Tècnica té com a funció principal 
la instal·lació i la configuració dels dispositius electrònics i 
les tecnologies de la informació que posen a disposició de 
la persona usuària final el sistema d’informació corporatiu.

Durant l’any 2017 es va donar suport a 452 estacions de feina:

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

 - Registre i resolució d’incidències.
 - Assistència a la persona usuària.
 - Execució del manteniment preventiu dels equips infor-

màtics.
 - Assessoria i formació a les persones usuàries en la uti-

lització de les eines TI.
 - Estudi de l'evolució del mercat microinformàtic.
 - Avaluació de la 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 forma-

ció d’alumnes en pràctiques.

A més, es gestionà la configuració i el suport a 399 línies 
de telefonia mòbil::

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

nades a reduir els consums.

SERVEIS CORPORATIUS 
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PROJECTES I INNOVACIÓ

Introducció

Durant l’any 2017, varen continuar els projectes en curs 
amb les diverses institucions de l’Administració:

Ajuntament de Palma

 - Participació en la Comissió de Drenatge Urbà Soste-
nible i en la revisió del Pla general d’ordenació urbana.

 - Continuació de la tramitació de la modificació puntual 
del PGOU a l’entorn de l’EDAR 1.

 - Realització de gestions per a adequar l’ordenació ca-
dastral de les parcel·les que ocupa l’EDAR 2.

 - Realització de gestions per a tramitar les ocupacions de 
les parcel·les afectades pel projecte de nova conducció 
d’impulsió des de la Platja de Palma fins a la EDAR 1 
per la carretera de l’Aranjassa (Ma-19A). 

 - Continuació de la tramitació per a l’obtenció dels permi-
sos pertinents per a l’execució del Projecte de col·lec-
tor interceptor general de gravetat des del centre fins a 
l'EDAR 2, amb un import d'execució per contracte de 
18.922.676,18 € (sense IVA) i el Projecte de nova estació 
de bombament i dipòsits de laminació a l'EDAR 2 amb 
un import d'execució per contracte de 7.176.054,00 € 
(sense IVA). Les obres d'aquests projectes formen 
part del sistema de sanejament de la ciutat de Palma 
d'acord amb la planificació seguida des de 2008 des-
crita al document Catàleg d'infraestructures per al Pla 
director del sanejament de la badia de Palma. Sector 
TM de Palma, període 2008 - 2015, inclòs al Pla hidro-
lògic de les Balears, aprovat el 2015.

Consell de Mallorca

Realitzades les gestions per a tramitar les ocupacions de 
les parcel·les afectades pel projecte de nova conducció 
d’impulsió des de la Platja de Palma fins a l’EDAR 1 per la 
carretera de l’Aranjassa (Ma-19A) i per a obtenir els permi-
sos per al creuament i l’afecció a la carretera.

Comissió Balear de Medi Ambient

Obtenció de l’informe favorable de la Comissió Balear de 
Medi Ambient per a executar el Projecte de nova estació 
de bombament i dipòsits de laminació a l'EDAR 2 amb un 
import d'execució per contracte de 7.176.054,00 € (sen-
se IVA). Projectes ampliació i reforma del Parc Verd de 
Son Castelló.

 Direcció General de Recursos Hídrics 

Continuació del treball per a obtenir l’autorització d’exe-
cució de les obres del Projecte de nova estació de bom-
bament i dipòsits de laminació a l'EDAR 2 i del Projecte 
de col·lector interceptor general de gravetat des del cen-
tre fins a l'EDAR 2. Aquestes obres formen part del siste-
ma de sanejament de la ciutat de Palma d'acord amb la 
planificació seguida des de 2008 descrita en el document 
Catàleg d'infraestructures per al Pla director del saneja-
ment de la badia de Palma. Sector TM de Palma, perío-
de 2008 - 2015, incloses al Pla hidrològic de les Balears 
aprovat el 2015.

SERVEIS CORPORATIUS 
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Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic

Obtenció d’autorització APCA (Activitat Potencialment 
Contaminant de l’Atmosfera) per a la cabina de pintura 
dels tallers.

Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient

El 16 d’agost de 2017, el Ministeri anuncià la licitació del 
contracte Servicios para la realización del estudio de al-
ternativas y redacción del anteproyecto de la ampliación 
y remodelación de la E.D.A.R. de Palma II (Islas Baleares), 
amb un import de 658.764,32 €. Durant l’any es mantin-
gueren contactes amb el Ministeri per a fer el seguiment 
del procés de licitació. 
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Obres i projectes

Projectes redactats 2017 Import d’execució (sense IVA)

Projecte d’execució de coberta per a rentador a Son Pacs 211.594,47  €

Projecte d’ampliació de la instal·lació d’enllumenat públic al recinte municipal de Son Pacs 48.368,41  €

Projecte de renovació d’un tram de canalització de la Font d’en Baster 99.240,43  €

Projecte de subministrament i instal·lació de tres dipòsits de sulfat d’alumini a l’ETAP de Lloseta 105.395,85  €

Projecte de renovació de xarxes d’aigua potable i clavegueram en el sector 7-16 (Plaça de Toros) 685.069  €

Projecte de dotació de clavegueram a la zona de Son Espanyol 801.672,02  €

Projecte de dotació de clavegueram a la zona de Son Vida 7.799.841,47  €

9.751.181,65  €

Projectes redactats i aprovats 2017 Import d’execució (sense IVA)

Projecte de renovació de xarxes d'aigua potable a la zona del Puig de Sant Pere (aprovat pel Consell d'Administració el 4 de maig de 2017) 339.111,45  €

Projecte d’adequació de la parcel·la 6-04 situada a la confluència dels carrers de Callao i de Brotad (aprovat pel Consell d'Administració el 6 de juliol de 2017) 128.832,80  €

Projecte de substitució de tram de canalitzacions d’aigües residuals a pressió a la zona de Son Oms (aprovat pel Consell d'Administració el 17 de novembre de 2017) 149.956,20  €

Projecte d’ampliació de la instal·lació d’enllumenat públic al recinte municipal de Son Pacs (aprovat pel Consell d'Administració el 4 de maig de 2017) 48.368,41  €

Projecte de renovació de xarxes d’aigua potable i clavegueram al passatge de Dante i al carrer de Pere Llobera (aprovat pel Consell d'Administració el 17 de novembre de 2017) 198.269,72  €

864.538,58  €

Obres en execució 2017 Import d’execució (sense IVA)

Ampliació de 100 kW pic a la planta fotovoltaica Son Pacs 

Adequació de la parcel·la 6-04 situada a la confluència dels carrers de Callao i de Brotad 

Millores de la cacera de la Platja de Palma 

Reforma i ampliació del laboratori d’EMAYA de Son Anglada 

Reforma i ampliació del Punt Verd al Polígon de Son Castelló 

Unificació de subministrament elèctric de Son Tugores i Son Pacs 

Renovació de les xarxes d’aigua potable de Son Espanyolet Zona 1 

Renovació de les xarxes d’aigua potable de Son Espanyolet Zona 2 

Renovació de les xarxes d’aigua potable de Son Espanyolet Zona 3 

Dotació d’aigua regenerada a Son Pacs 

Reparació i pintada de la canonada d'impulsió al gorg Blau 

6.891.475,39  €

SERVEIS CORPORATIUS 
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Obres liquidades 2017 (algunes de durada plurianual) Import d’execució (sense IVA)

Obres de neteja de la cacera de la Platja de Palma 157.720,00  €

Renovació dels paviments asfàltics a les barriades de Son Cotoner- el Fortí i de General Riera 709.373,51  €

Renovació de la canonada d’impulsió de l’EI núm. 3 Platja de Palma a l’EI Parcel·les 1.504.071,20  €

Reparació del mur de contenció al carrer de Peñíscola 223.115,35  €

Renovació d'equipaments i millores en el pretractament de l'EDAR 307.513,44  €

Renovació de la xarxa de clavegueram sanitari als carrers d’Encarnació Viñas, d’Eladi Homs, i altres 275.857,11  €

Adequació de la parcel·la confrontant a Son Pacs 199.181,45  €

Estació de subministrament de gas natural per a vehicles a Son Pacs 1.572.571,97  € 

Adequació de l'abocador de coa per a l'eliminació de residus d'origen animal 130.976,08  €

Desmuntatge de 344 bústies de recollida pneumàtica 331.205,95  €

5.411.586,06  € 

Obres menors 2017 (algunes en col·laboració amb altres departaments) Import d’execució (sense IVA)

Realització d’un conjunt d’actuacions d’obra civil a la central de recollida pneumàtica 42.464,10  €

Adequació d’instal·lacions elèctriques a la central de recollida pneumàtica 47.823,42  €

Reforç del ferm a l’accés de Son Reus 17.614,00  €

Humitats a la galeria tècnica de l’embasament del gorg Blau 10.895,54  €

Impermeabilització de vestuaris de Son Pacs - Qualitat Urbana 33.300,00  €

Païda de la zona de contenidors al carrer de Joan Alcover 1.233,08  €

Desmuntatge i coberta de la síquia de Porta del Camp 7.235,33  €

Paviment antilliscant de la central de recollida pneumàtica 3.019,20  €

Reparació dels fonaments de les sitges de llots a l’EDAR 1 8.800  €

Nou tancament de la campa de contenidors de Son Reus 5.876,73  €

Protecció solar del costat sud de l’edifici de Qualitat Urbana a Son Pacs 9.680,00  €

Adequació d’accés a cel·la de fibrociment de l’abocador de coa de Son Reus 2.722,00  €

Reparació de desperfectes a la galeria del Vall de Sant Pere 41.411,70  €

Reubicació de bústies de recollida pneumàtica 14.469,00  €

Instal·lació de separador d’hidrocarburs 10.234,00  €

Rectificació de la rampa d’accés a la central de recollida pneumàtica 13.557,48  €

Reparació de patologies d’un dels locals de neteja viària de Qualitat Urbana

Total 272.335,48  €

SERVEIS CORPORATIUS 
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Energia i mobilitat

ENERGIA 

a) Monitorització energètica

Durant l'any 2017, es varen definir i es varen integrar en el 
SGCT_Sistema de control de gestió tècnica de la compa-
nyia, les línies base energètiques, com també els projec-
tes que s’havien d’implementar per a implantar en el futur 
SGE_Sistema de Gestió de Energia- UNE EN 50.001. Els 
grans projectes que defineixen aquestes línies base ener-
gètiques són: 

 - Control en línia energètic de gestió de flota. 
 - Control en línia energètic de depuració.
 - Control en línia de sistemes de captació d'aigua. 

Aquests projectes ajudaran a reduir l’empremta de 
carboni i milloraran l'eficiència energètica de la compa-
nyia; formen part de la planificació estratègica en ma-
tèria d'energia de la companyia, alineats amb la políti-
ca de reducció de costs energètics i en línia amb els 
eixos prioritaris d'inversió de la Comunitat Econòmica 
Europea, període 2014-2023; Eix 4: Economia baixa en 
carboni, Eix 7: Transport sostenible, Eix 12: Desenvo-
lupament urbà integrat i sostenible, i Eix 6: millora de la 
qualitat d'aigua.

b) Extensió de l’autoconsum elèctric mitjançant 
energia solar

S’executà la segona fase d’ampliació fotovoltaica de Son 
Pacs, que suposa un increment del parc fotovoltaic d'un 
0,5 % d'energia renovable de la companyia, amb la qual 
cosa es contribueix a la reducció d'emissions contami-
nants; es va licitar la planta fotovoltaica de l’EIAR-Estació 
d'Impulsió d'aigües Residuals de Can Valero, que s'exe-
cutarà l'any 2018. Durant l'any 2017 es va projectar l'am-
pliació fotovoltaica, fase 3, amb la finalitat d'aconseguir 

l’objectiu d'1,8 MW, per a autoconsum de la companyia, 
i poder alimentar el procés de potabilització d'aigua amb 
energia solar, un altre dels objectius estratègics marcats 
per la companyia, ateses les barreres d'entrada que ens 
hem trobat en el disseny de projecte de autoconsum mit-
jançant energia solar fotovoltaica; és la generació distribu-
ïda, mitjançant la hibridació d'energia solar i microgenera-
ció elèctrica mitjançant gas natural, com també les xarxes 
intel·ligents d'energia d'alta eficiència, amb la qual cosa es 
generen sinergies entre energia i el cicle de l'aigua.

c) Avaluació de les potencialitats energètiques en la 
gestió de residus municipals

Atesos els objectius marcats de reciclatge i recuperació 
abans de l’any 2020 en relació amb els residus domès-
tics (50 %), establerts per la legislació en matèria de resi-
dus, tant a nivell estatal com de la UE, i ateses les siner-
gies que es generen entre el cicle de l'aigua (procés de 
depuració) i energia/transport sostenible, s'ha realitzat 
un estudi de recuperació i valorització de la RSU de les 
tecnologies existents i de les possibles vies de valoritza-
ció més sostenibles ambientalment i més eficients eco-
nòmicament, per a l'aprofitament d’energia continguda a 
la fracció orgànica, que s'estima en 6.233.253 m³ de bio-
gàs a l'any. Aquesta energia continguda en la fracció or-
gànica té diferents vies de valorització, sigui en motors 
estacionaris de cogeneració in situ, o una vegada realit-
zat l'afinament d'aquest biogàs i convertit en biometà. La 
seva aplicabilitat pot tenir diverses destinacions que se-
ran aplicades en funció de la seva rendibilitat econòmica 
i de la reducció d'emissions obtinguda, com per exemple 
la utilització en la flota d’EMAYA, la cogeneració eficient o 
la generació distribuïda mitjançant hibridació de biome-
tà amb energia solar fotovoltaica o la producció de calor.
En aquesta línia, es va redactar el Plec per al transport de 
biometà i connexió amb la gasinera d’EMAYA de GNC-

Gas natural vehicular, existent en operació des de fa més 
d'1 any. D’aquesta manera incorporarem biocombusti-
bles de tercera generació, i obrirem noves vies per a la 
producció d'energia renovable en el sector del transport 
sostenible.

d) Disseny de la futura Xarxa Intel·ligent d'Energia i 
planificació holística energètica d’EMAYA

Es va redissenyar l'estratègia d'inversió i la seva prioritza-
ció en matèria d'energia, incorporant un nou enfocament 
amb visió holística de la companyia, com també l'avalu-
ació contínua de tecnologies innovadores, que redisse-
nyen contínuament l'estratègia d'inversió; es va definir un 
catàleg de projectes, alineat amb els eixos prioritaris d'in-
versió de la UE Eix 4: Economia baixa en carboni, Eix 7: 
Transport sostenible, Eix 12: Desenvolupament urbà in-
tegrat i sostenible, i Eix 6: millora de la qualitat d'aigua, 
integrant els eixos de manera horitzontal, verticalment i 
territorial, amb els projectes definits, sobre la base dels 
objectius temàtics i indicadors de productivitat comuns i 
específics, que es defineixen en els eixos.

SERVEIS CORPORATIUS 
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MOBILITAT 

El Servei de Mobilitat de l’Àrea va seguir avançant en la centralització i l’optimització de la 
gestió de flota, tant en l’àmbit de consum energètic de mobilitat, amb el control de les con-
tractacions i la facturació de combustible, com en la renovació i l’adquisició de flota medi-
ambientalment més eficient. 

S’ha de destacar positivament la penetració de tecnologies alternatives dins la flota 
d’EMAYA, l’obtenció d’ajudes en l’adquisició d’aquests vehicles i el substancial estalvi per 
als nous formats de compra de combustible, iniciats l’any 2016. 

Flota 2017 

A continuació es detalla la flota activa a finals de 2017 amb el nombre de vehicles i la mit-
jana d’antiguitat per classe de vehicle:

Categoria Nre. de vehicles Antiguitat (anys)

Aigualejadora i fregadora 9 6,6

Agranadora lleugera 36 6,8

Agranadora pesada 31 1,7

Camió agranadora 6 7,9

Camió lleuger 94 5,8

Camió mitjà 37 10,0

Camió pesat 91 7,9

Ciclomotor i motocicleta 30 9,1

Furgó 29 13,0

Furgoneta 118 8,9

Remolc 50 3,0

Tot terreny 5 15,8

Tractora lleugera 9 0,6

Turisme 52 15,5

Vehicle especial 8 16,7

Total general 605 8,26

Des del punt de vista tecnològic, la distribució de flota per tecnologia segons combustible 
d’impulsió va ser la següent: 

Tecnologia Nre. de vehicles

Dièsel 309

Dièesel - elèctric 4

Dièsel - GNC 11

Elèctric 14

Gasoli - elèctric 1

Gasolina 129

Gasolina - GLP 61

Gasolina - GNC 1

GNC 50

S / tecn. 25

Total general 605

Considerant la benzina (Ga95) i el dièsel (GoA) combustibles convencionals i mediambien-
talment poc eficients; el gas natural, el BEV i el GLP, híbrids i mixtos amb aquestes tecno-
logies, combustibles alternatius i mediambientalment més eficients, a la flota, el 23,5 % de 
les unitats són de tecnologies alternatives, de reduïdes o nul·les emissions i baix cost de 
combustible, en relació amb el 14,5 % d’unitats de l’any anterior.

Contractació de combustible

Pel que fa al cost energètic de flota partint de la facturació de combustibles s’iniciaren i ad-
judicaren les contractacions següents: 

Datad’inici Data de fi Adjudicatari Descripció Imports

01/05/17 01/05/18 Solred, SA GLP (extern) 48.290,00 €

17/03/17 17/03/18 Cepsa Card, SA GNA95 i GOA (extern) 151.345,97 €

07/04/17 07/04/19 Cía. Española de Petróleos, SAU GNA95 i GOA (Son Pacs) 4.446.835,94 €

01/04/17 30/04/18 Endesa Energía, SA GNC (extern) 13.470,00 €

01/12/17 30/12/18 Factor Energia, SA GNC 3 bar (Son Pacs) 49.713,45 €

01/02/17 01/02/18 Factor Energía, SA GNC 3 bar (Son Pacs) 49.955,38 €

21/09/17 20/09/18 Factor Energía, SA GNC 59 bar (Son Pacs) 351.993,77 €

29/05/17 29/05/18 Factor Energía, SA GNC 59 bar (Son Pacs) 30.743,00 €

SERVEIS CORPORATIUS 
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Anàlisi de consums

Partint de les dades de facturació, si s'analitza el consum energètic de flota dels diferents 
combustibles, la penetració dels combustibles alternatius, mediambientalment més efici-
ents i menys costosos, suposà un 15 % del consum total energètic, amb la qual cosa es 
duplicà la xifra de l'any anterior.

Aquesta dada positiva es reforçà amb una forta tendència de creixent anual, a causa de la 
posada en servei de la nova flota de gas natural. 

% kWh combustibles alternatius 2017

La distribució de consum per departament és utilitzada per la imputació de costs de com-
bustibles segons els consums reals de flota. Es fa un repartiment real partint dels kWh 
consumits per cada departament de cada combustible en cada període de facturació. 
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Ajudes i subvencions de mobilitat 

Al darrer trimestre de l’any 2017, aquest servei va assumir la gestió global de les ajudes i 
les subvencions de flota, no només de les contractacions realitzades pel mateix departa-
ment, sinó també les de la resta de contractacions de flota de l’empresa. 

Es presentaren i gestionaren 3 expedients d’ajuda al Pla MOVEA 2017, i 35 expedients al 
Pla MOVALT vehicles 2017-2018; 35 fou la quota màxima d’ajudes. Aquesta darrera dada 
implica que EMAYA aconseguí la tramitació de quasi el 50 % de les ajudes de les Illes Bale-
ars (72), i el 25 % a tot Espanya en entitats locals (136), segons l’informe d’IDAE sobre l’es-
tat de les ajudes del Pla MOVALT.

Això implicarà una subvenció anual de 287.000 € si els 38 expedients es resolen positiva-
ment, dels quals 25 ja s’han executat per valor de 196.000 € de subvenció.
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Descripció de vehicle Pla d’ajuda
Quantia 

unitat
Subvenció 
acumulada Estat

Camió grua GNC 1 MOVEA 17 7.000 € 7.000 € Obtingut

Camió QU GNC 2 MOVEA 17 7.000 € 14.000 € Obtingut

Camió de càrrega lateral GNC 4 MOVALT 17-18 19.000 € 76.000 € Obtingut

Camió lleuger caixa tancada basculant GNC 11 MOVALT 17-18 5.500 € 60.500 € Obtingut

Camió mitja càrrega posterior GNC 2 MOVALT 17-18 7.000 € 14.000, € Tramitació

Furgons hidro GNC 11 MOVALT 17-18 7.000 € 77.000 € Tramitació

Turismes BEV (pendent de concessió) 7 MOVALT 17-18 5.500 € 38.500 € Obtingut

38 287.000,00  €

Indexació de compres de combustible

 - Goa i Ga95

El nou format de licitació per a contractar GoA i Ga95 (els licitadors ofereixen una δ a 
la baixa respecte d’un màxim establert al Plec per a cada producte sobre un nou índex 
Platts) es va iniciar dins el 2016 i va ser adjudicat i executat el mes d’abril de 2017. A par-
tir d’aquest mes l’estalvi estimat respecte de l’antic format de contractació (Butlletí Pe-
trolier) es va confirmar i es va fer vigent amb un marge de mitjana anual d’estalvi (abans 
d’imposts) de 70 €/m³ per al GoA i d’uns 65 €/m² per al Ga95. Aplicat aquest marge al 
consum des del mes d’abril, es va generar un estalvi absolut de 94.400 € en vuit me-
sos, la qual cosa implicà un estalvi anual mínim de 140.000 €/any. 
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Ga95 - Oil Bulletin amb % dte. GoA - Oil Bulletin amb  % dte.
Ga95 - Oil Bulletin GoA - Oil Bulletin
Ga95 - PVSenseIMP GoA - PVSenseIMP
Ga95 - Platts GoA - Platts

Ga95 E Ga95 I GLP E GNC E GNC I GoA E GoA I

78,95 €
85,80 €

32,73 €

45,25 €

74,33 €

99,01 €
105,67 €

 - GNC

El consum de gas natural comprimit a mobilitat va ser de 2.430 MWh a un preu mitjà 
anual de 40 €/MWh a gasinera interna, i de 45 €/MWh a gasinera externa. 

A partir del mes d’abril es va adjudicar el subministrament de 59 bars (fins a aquest mo-
ment només hi havia connexió de 3 bars), el que va implicar una encara major reducció 
del preu del GNC intern, amb 33 €/MWh per al segon semestre de l’any. 
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Medi ambient

El 2016, es va decidir, des de la Direcció d’EMAYA, posar en marxa el Servei de Medi Am-
bient dins l’Àrea de Projectes i Innovació per a la planificació i la gestió ambiental de tota 
l’empresa. Aquest mateix servei donarà suport al Servei d’Obres i Projectes en els estu-
dis, els permisos, la redacció de plecs, el seguiment ambiental d’obra i tot tipus de ges-
tió de caràcter ambiental relacionada amb els projectes. La idea a llarg termini és disse-
nyar i implantar un sistema de gestió ambiental integrat amb el sistema de qualitat basta 
en ISO14001 que permeti assolir els objectius ambientals de l’empresa.

Durant l’any 2017, dins aquestes tasques, s’ha treballat en: 

1. Permisos ambientals de les instal·lacions d’EMAYA: concessió de l’autorització APCA 
de cabina de pintura dels tallers. Tramitació de les autoritzacions per a la gestió de resi-
dus dels punts verds. Autorització del tràmit d’avaluació d’impacte Ambiental dels projec-
tes d’ampliació i reforma del Punt Verd de Son Castelló i del projecte de nova estació de 
bombeig i dipòsit de laminació de l’EDAR 2.

2. Estudis ambientals dins l’Àrea de Projectes: estudi d’impacte ambiental dels projectes 
d’ampliació i reforma del Punt Verd de Son Castelló i projecte de nova estació de bom-
beig i dipòsit de laminació EDAR 2. Informe de sostenibilitat ambiental per a la modifica-
ció puntual del PGOU referida a l’ampliació de l’EDAR 1. Pla de gestió de llots per a la ne-
teja de la cacera. 

3. Pla de gestió ambiental: disseny del sistema de gestió ambiental per al Punt Verd de 
Son Castelló i identificació i avaluació dels requisits ambientals d’EMAYA.

4. GIMA. L’any 2014 es va crear l’aplicació GIMA per a gestionar a nivell documental i de 
comunicació les incidències ambientals ocorregudes a causa de les activitats de l’em-
presa, sobretot quant a abocaments d’aigües mixtes. El 2017, se varen comptabilitzar fins 
a 43 incidències ambientals.

Qualitat

L’abril del 2016 Projectes i Innovació entrà dins la ISO-9001 de Qualitat. Això suposà la ini-
ciació de la reenginyeria d’alguns dels processos de l’àrea amb la creació d’indicadors. 
Dins el 2017 es va incloure el Servei d’Obres (excloent-ne les obres menors) dins el proce-
diment ISO-9001 per a definir la sistemàtica durant l’execució de les obres descrites en el 
corresponent projecte, indicant les tasques que implica tant per a la direcció d'obra, com 
per a coordinació de seguretat i salut, seguiment d’obra, control de qualitat, gestió dels 
residus d’obra i control ambiental d’aquesta, assenyalant els tràmits exigibles per a una 
completa gestió i la documentació que se’n genera.

Inicialment es varen crear dos indicadors:

 - Desviament de cost de pressupost respecte del PEC de cada projecte 
 - Control de temps de resposta d’avisos 

Dins el 2017 es varen implementar dos indicadors més:

 - El desviament del cost de pressupost en obres menors.
 - Implantació de combustibles alternatius en la flota d’EMAYA, que ja s’ha tractat en apar-

tats anteriors. 

Respecte de l’indicador de temps de resposta d’avisos el resultat va continuar essent favorable.

SERVEIS CORPORATIUS 
PROJECTES I INNOVACIÓ
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Neteja 
12,48%

Recollida 
15,84%

Contact Center 
1,92%

Recaptació 
10,60%

Xarxes 
11,73%

Abonats 
34,89%

Qualitat de l’aigua 
0,14%

Recollida de trastos 
12,41%

Amb l’objectiu de millorar contínuament l’atenció a la ciuta-
dania, durant l’any 2015 es va introduir la possibilitat d’in-
formar a la persona abonada de les incidències mitjançant 
SMS sobre els talls de subministrament i l’hora prevista 
d’obertura, amb la finalitat de reduir el nombre de telefo-
nades que col·lapsen el centre quan hi ha avaries. També 
es va modificar, l’any 2015, el servei de recollida de trastos, 
assignant-hi un dia fix per barri.

Aquest fet és un factor que ha suposat que el nombre de 
telefonades rebudes hagi baixat comparat amb anys an-
teriors, un 19,34 % concretament respecte de l’any 2016.

Nombre d’avisos 2017

CONTACT CENTER

Des de la seva creació, el Contact Center ha evolucionat 
cada any i 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 a la ciutadania i a les perso-
nes abonades un únic punt de contacte en el qual poden 
ser ateses i realitzar gestions de manera immediata.

La missió del Contact Center és informar i atendre les sol-
licituds de la ciutadania i de les persones abonades sobre 
tots els serveis relatius a les àrees del Cicle de l’Aigua, de 
la Qualitat Urbana i els administratius. 

L’any 2017 es varen rebre 98.661 telefonades. El nombre 
d’aquestes sempre és superior als mesos d’estiu a cau-
sa de l’increment de la població i, en conseqüència, del 
nombre de telefonades relacionades amb els serveis de 
recollida i neteja.

Nombre de telefonades 2017

Resum anual 2017

Nombre de telefonades rebudes 98.661

Nombre de telefonades ateses 75.290

Nombre d’avisos generats 89.293

Rebudes Abandonament
Ateses Abandonament gestionable

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

5.634

6.9777.5017.741
8.8738.5028.8178.515

5.845

7.2896.8466.753

Avisos per servei 2017

Totes les sol·licituds, les queixes i els suggeriments rebuts 
es registren a l’ERP en forma d’avís, perquè puguin ser 
gestionats correctament per part dels departaments cor-
responents. Dins cada avís es registren les dades neces-
sàries per a poder gestionar la sol·licitud correctament i 
es classifiquen els motius de les telefonades per a mesu-
rar-ne i analitzar-ne les dades.

La classificació estructurada de les sol·licituds ens permet 
obtenir dades per a prendre decisions, com per exemple 
les més habituals dins cada servei (canvis de titularitat de 
contractes, contenidors plens, falta d’escombratge, obs-
trucció de clavegueram, etc.).

El mes amb més telefonades rebudes va ser juliol (11.107) 
i, el de menys, desembre (6.133). De la mateixa manera 
que succeeix en altres activitats orientades a la presta-
ció de serveis a la ciutadania, el dia de la setmana en què 
es varen rebre més telefonades fou el dilluns (una mitjana 
de 422) i, el que menys, el divendres (una mitjana de 315).

Les sol·licituds més habituals han estat les relacionades amb 
temes de contractació i administratius, amb un 47,42 %.
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SERVEIS CORPORATIUS 
CONTACT CENTER
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KPI’s

Durant 2017 els principals indicadors del servei són els 
següents:

Telefonades ateses Temps d’espera

Gener 58,02 % 01:15 min.

Febrer 60,67 % 01:16 min.

Març 57,87 % 01:13 min.

Abril 57,06 % 01:42 min.

Maig 63,67 % 01:04 min.

Juny 60,07 % 01:47 min.

Juliol 46,18 % 04:19 min.

Agost 59,21 % 02:01 min.

Setembre 51,98 % 02:23 min.

Octubre 60,67 % 02:00 min.

Novembre 65,48 % 01:08 min.

Desembre 54,09 % 01:52 min.

Canals d’entrada

El canal telefònic continua essent el més utilitzat per la 
clientela que es posa en contacte amb EMAYA, però du-
rant l’any 2017 s’ha continuat incrementant el nombre 
de sol·licituds rebudes pels altres canals de comunica-
ció. S’han rebut 14.716 sol·licituds per canals alternatius 
(augment del 50,66 % respecte de l’any passat), entre les 
quals predominen les rebudes a través del correu electrò-
nic corporatiu (10.040 sol·licituds). Destaca l’increment de 
les sol·licituds rebudes a través de l’Oficina Virtual gràci-
es a l’impuls donat a aquesta via per part de l’empresa.

Canals d’entrada de sol·licituds de serveis

Telèfon 72.331

Correu electrònic 10.040

DMS 951

H72  98

IMOV 328

Xarxes socials 586

Oficina virtual 2.374

Altres 339

900 724 000

App EMAYA

www.emaya.es

emaya@emaya.es

SERVEIS CORPORATIUS 
CONTACT CENTER

Els canals de comunicació que EMAYA posa a disposició 
dels ciutadans per a realitzar qualsevol sol·licitud d’infor-
mació o de servei, queixa o suggeriment són els següents:
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Pel que fa al volum de feina efectuat, es varen emetre 
578.705 factures, la qual cosa suposa un increment del 
2,21 %; el nombre de serveis d'atenció a la persona abona-
da va ser de 44.342, dels quals 19.086 varen ser sol·licituds 
d’informació; 25.043, sol·licituds de servei i, 213, reclama-
cions. Per últim, les operacions de contractació dels diver-
sos serveis que presta l’empresa ascendiren a 13.518, amb 
el següent detall:

Contractes 3.053 Canvis de nom 9.056  Baixes 1.409

Així mateix, s’ha de destacar que, en la línia d’ajudar al 
màxim a la ciutadania en les actuacions d’estalvi d’aigua, 
es varen distribuir 980 avisos d’excés de consum. A més, 
es realitzaren 24.707 inspeccions, de les quals 23.220 va-
ren ser a iniciativa d’EMAYA, mentre que 1.487 es feren a 
petició de les persones abonades.
 
Finalment, s’ha d’indicar que un total de 761 famílies nom-
broses es varen acollir a la possibilitat d’optar per la tari-
fa específica per a famílies nombroses; 3.612 persones 
abonades s’acolliren a la bonificació per baixos ingres-
sos, i EMAYA ha aplicat bonificacions per baix consum a 
73.979 contractes.

ADMINISTRACIO

Abonats i facturació

Durant l’any 2017 es va mantenir la tònica de creixement 
del nombre de persones abonades. Així, a final d’any, es 
va assolir la xifra de 97.099 abonats i abonades d’alta. 
 
La política de foment dels comptadors individuals, l’any 
2017, es va traduir en la següent evolució del parc de 
comptadors domèstics:

Evolució comptadors domèstics

Any Comunitaris Individuals Any Comunitaris Individuals

2007 10.801 54.425 2013 10.139 65.416

2008 10.740 56.709 2014 9.999 66.711

2009 10.632 58.933 2015 9.891 68.085

2010 10.491 61.205 2016 9.763 70.051

2011 10.386 62.459 2017 9.686 71.111

2012 10.243 64.134

 

Com es pot comprovar, s’ha aconseguit que les noves 
contractacions es realitzin a través del sistema de comp-
tador individual, i fins i tot 19 comunitats es varen aco-
llir al finançament ofert per EMAYA per a convertir-se en 
341 comptadors individuals. La conseqüència de tot ple-
gat ha estat la instal·lació de 1.060 nous comptadors in-
dividuals domèstics.
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Al quadre següent es pot apreciar l’evolució de la factura-
ció en unitats físiques els darrers deu anys: 

Aigua facturada (m3)

Exercici Facturació m3 % variació

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

2016 28.916.985 3,80

2017 28.787.691 -0,45

Distribució de la facturació per tipus d’abonats

Distribució facturació 2016 m3 % 2017 m3 %

Domèstic 17.399.101 60,17 17.688.706 61,45

Hoteler 2.296.379 7,94 2.357.296 8,19

Comercial i industrial 8.101.555 28,02 7.791.453 27,07

Altres municipis 1.119.950 3,87 950.236 3,30

28.916.985 28.787.691

28.000.000 m³

29.000.000 m³

30.000.000 m³

31.000.000 m³

32.000.000 m³

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Individuals Comunitaris

Altres municipis 
3,3%

Comercial i 
industrial 
27,1%

Hoteler 
8,2%

Domèstic 
61,4%

SERVEIS CORPORATIUS 
ADMINISTRACIÓ
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Compres

El volum de facturació de proveïdors d’EMAYA materialitzat durant 2017, tal com recull el 
detall de la taula inferior, ha estat de 46.964.115,19  €, dada que representa un augment del 
9,52 % respecte de l’any 2016.

Volum de contractació (€) 2017 2016 Diferència Variació

Obres 4.043.918,67  € 4.622.184,71 -578.266,04 -12,51 %

Subministraments 22.863.595,41  € 12.884.559,18 9.979.036,23 77,45 %

Serveis 20.056.601,10  € 25.375.198,98 -5.318.597,88 -20,96 %

Total 46.964.115,19  € 42.881.942,87 4.082.172,32 9,52 %

A continuació es presenta el gràfic històric de l’evolució de la facturació de proveïdors ma-
terialitzada des de 2005 fins a 2017.

Evolució del volum de contractació (€)

Respecte de la contractació superior a 50.000  €, al 2017 es gestionaren els següents ex-
pedients de contractació per un valor conjunt formalitzat en 36.068.358,76  €:

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

Exp. de contractació > 50.000 € 2017 2016 Diferència Variació

Oberts subjectes a regulació harmonitzada 30 14 16 114,29 %

Oberts no subjectes a regulació harmonitzada 25 35 -10 -28,57 %

Negociats amb publicitat 0 0 0 0,00 %

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

Pròrrogues 11 3 8 266,67 %

Total en nombre 66 53 13 24,53 %

Total en valor 36.068.358,76€ 19.959.202,38€ 16.109.156,38  € 80,71 %

Respecte de la contractació inferior a 50.000 €, al 2017 es gestionaren els següents pro-
cediments per un valor conjunt formalitzat en 9.692.285,65 €:

Exp. de contractació < 50.000 € 2017 2016 Diferència Variació

Proc. negociats amb publicitat 227 129 98 75,97 %

Proc. negociats sense publicitat 176 210 -34 -16,19%

SubTotal en nombre 403 339 64 18,88 %

SubTotal en valor 7.055.793,78 5.090.030,29 1.965.763,49 38,62 %

Compres directes 6.062 6.581 -519 -7,89 %

SubTotal en valor 2.636.491,87 2.823.345,09 -186.853,22 -6,62 %

Total en nombre 6.465 6.920 -455 -6,58 %

Total en valor 9.692.285,65  € 7.913.375,38  € 1.778910,27 22,48 %

Aquesta activitat contractual es concretà el 2017 en els següents documents del proce-
diment de compra:

Documents del procediment de compra 2017 2016 Diferència Variació

Acords marc 244 171 73 42,69 %

Encàrrecs vinculats a acord marc 5.866 5.471 395 7,22 %

Encàrrecs no vinculats a acord marc 6.307 6.818 -511 -7,49 %

Albarans o similars 20.289 21.003 -714 -3,40 %

Factures de proveïdors comptabilitzades 12.972 11.855 1.117 9,42 %

Mitjana
Contractació

SERVEIS CORPORATIUS 
ADMINISTRACIÓ



EMAYA Memòria 2017 37

Comptabilitat

A partir de dia 1 de gener de 2008, EMAYA es va adaptar 
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 –Ba-
lanç de situació, Compte de pèrdues i guanys, Estat de 
canvis en el patrimoni net, Estat de flux d’efectiu i Memò-
ria– són formulats, evidentment, per aquest servei.

La filosofia del sistema comptable es basa en la descen-
tralització i, per tant, els departaments origen d’assen-
taments n’assumeixen la comptabilització. Per altra ban-
da, prèviament a la realització dels pressuposts anuals, a 
través dels centres de cost i del control de gestió, s’ob-
té més informació economicofinancera, i més precisa, la 
qual cosa permet fer un seguiment pressupostari imme-
diat i permanent.

El total d’anotacions comptables durant l’exercici 2017 
va ser de 153.205, xifra que representa un increment de 
l’1,34 % sobre l’any anterior.

Al llarg de l’any 2017, en aquest servei es va fer un segui-
ment dels 34 préstecs vigents, que pugen a un deute total 
de 30.976.591,38 euros, com també de les 110 subven-
cions de capital, que pugen a 18.927.567,21 euros sobre 
un total de 226 actius. 

L’Agencia Tributària, l’any 2017, posà en marxa un nou sis-
tema de gestió de l’Impost sobre el valor afegit (IVA), ba-
sat en el subministrament immediat d’informació. Amb 
l’ordre HFP/417/2017, de 12 de maig, es varen desenvolu-
par les normes i les tècniques aplicables a aquest sistema 
de registre dels llibre d’IVA. EMAYA va adaptar el seu pro-
cés comptable a aquest nou sistema de registre al llarg de 
l’any 2017. El total de factures rebudes i emeses de què 
s’ha informat segons aquest nou sistema és de 599.784.

Tresoreria

El total recaptat pel Servei de Tresoreria va ser de 
146.199.661,21  €, dels quals 7.069.939,00 es varen co-
brar per finestreta; 85.588.343,63, per domiciliació bancà-
ria; 56.267.709,71, per transferència o rebuts cobrats per 
part d’entitats financeres col·laboradores i, 1.396.308,45, 
per Internet o TPV. També es varen produir devolucions 
de persones abonades per valor de 4.122.639,58  €.

Es recuperaren 63.978,23  € de clients de dubtós cobra-
ment durant tot l’exercici.

Durant l’exercici 2017, es varen generar 10.683 or-
dres de suspensió de subministrament i es varen enviar 
43.874 cartes en què es reclamaven deutes per valor de 
10.111.392,66  €.

Per altra banda, es varen cobrar 47.338 rebuts per fines-
treta d’Emaya.

A més, es varen tramitar 1.729 avisos generats d’Atenció 
a la Ciutadania.

SERVEIS CORPORATIUS 
ADMINISTRACIÓ
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Context de l’organització

Combinació de qüestions internes i externes que poden tenir un efecte en l’enfocament de l’organització per al desenvolu-
pament i l’assoliment dels seus objectius.

Anàlisi interna Anàlisi externa

Negatiu Debilitats
 - falta de transversalitat i eficiència als processos
 - resistència al canvi
 - canvis cada legislatura
 - absentisme
 - cost del personal
 - falta de planificació
 - gestió del coneixement (falta informació documentada)
 - estat “legal” de les instal·lacions

Amenaces
 - dependència econòmica Ajuntament
 - dèficit d’inversió en infraestructures i mitjans
 - confrontació política
 - incivisme
 - climatologia adversa
 - pressió demogràfica
 - exposició als mitjans de comunicació

Positiu Fortaleses
 - rendibilitat de l’aigua potable
 - serveis en règim de monopoli
 - condicions laborals
 - nou equip directiu
 - capacitat de recursos i mitjans

Oportunitats
 - millorar la qualitat en els serveis
 - alinear objectius amb la direcció estratègica
 - gestió mediambiental i energètica
 - educació ambiental i col·laboració ciutadana
 - tecnificació
 - estructura organitzativa i plans carrera
 - millorar la imatge de la empresa

SERVEIS CORPORATIUS 
SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

Política de Qualitat

Durant l’any 2017 es varen anar incorporant de manera 
progressiva dins el sistema els requisits necessaris per a 
l’adaptació a la nova versió de la norma ISO 9001:2015 i 
es va aprofitar aquesta oportunitat per a reforçar els prin-
cipis de la gestió de qualitat dins l’organització.

La introducció dels canvis es realitzà amb la flexibilitat que 
requereixen les particularitats de l’organització, i els nous 
conceptes de la norma es varen “traduir” al llenguatge ha-
bitual de l’organització per a fomentar la participació de 
tot les persones involucrades en el sistema.

El context i les parts interessades que requereixen deter-
minar la nova norma es varen identificar i es varen utilitzar 
per a decidir com adaptar el nostre sistema de gestió a la 
realitat que el condiciona.
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Parts interessades

Necessitats / Expectatives Canals de comunicació Requisits del sistema

Ciutadania *
Abonats/des *

 - qualitat en els serveis
 - compliment dels requisits del client i legals/
reglamentaris aplicables

 - transparència
 - capacitat de resposta

 - contact center (telèfon, adreça electrònica, dms)
 - xarxes socials
 - atenció al ciutadà
 - web

 - compliment dels requisits legals
 - compliment dels serveis
 - gestió de les sol·licituds i queixes

Ajuntament de Palma 
(accionista)

 - rendibilitat sostinguda
 - bona imatge corporativa
 - eficàcia i eficiència en els serveis
 - compliment del programa municipal

 - junta general
 - consell d’administració
 - informes de gestió

 - política i objectius compatibles amb la direcció 
estratègica

 - gestió de relacions

Societat  - compliment dels requisits legals i reglamentaris
 - protecció ambiental (iso 14001)
 - responsabilitat social corporativa

 - campanyes de conscienciació
 - reunions de districte i veïnals
 - mitjans de comunicació
 - enquestes

 - requisits legals i reglamentaris aplicables
 - transparència

Creditors *
Entitats financeres *

 - beneficis mutus i de continuïtat
 - transparència en els processos de contractació
 - pagament dels serveis rebuts

 - web
 - perfil del contractant
 - servei de compres / tresoreria

 - requisits legals de contractació pública i instruccions 
internes de contractació

Treballadors/es *
Altres departaments *

 - cobrament de la nòmina
 - estabilitat laboral
 - seguretat laboral (iso 45001)
 - formació
 - reconeixement i plans de carrera
 - document ‘feim feina en equip’

 - representants sindicals i comitès d’empresa
 - tauler d’anuncis, intranet, adreça electrònica i 
portal de l’empleat

 - tenir un organigrama clar i transparent
 - conèixer els itineraris i les condicions de mobilitat laboral
 - pla de formació
 - proporcionar els recursos necessaris

Mitjans de comunicació  - informació i esdeveniments
 - objectivitat i imparcialitat

 - servei de comunicació
 - notes i rodes de premsa

 - informació fiable
 - igualtat de tracte

Part interessada: Persona o organització que pot afectar, veure’s afectada o percebre’s com a afectada per una decisió o activitat.

Part interessada pertinent: Persona o organització especialment rellevant per a considerar el seu efecte sobre el compliment dels resultats prevists.

SERVEIS CORPORATIUS 
SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

*

Els riscs i les oportunitats també es varen determinar. A 
nivell d’organització es va utilitzar la metodologia DAFO i, 
a nivell de procés, l’AMFE, identificant més de 200 riscs 
i oportunitats en tota l’organització. Com a resultat, s’ob-
tingueren uns plans d’acció que s’utilitzaren per a enfortir 
els processos i que s’integraren en els plans estratègics 
de l’organització.

Objectius
Dpts./Serveis

Línies
estratègiques

DAFO
AMFE

Plans estratègics
Àrees
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SERVEIS CORPORATIUS 
SISTEMA DE GESTIÓ DE LA QUALITAT

La qualitat en l’organització

Una de les claus de l’èxit de la implantació del sistema 
de gestió de qualitat en l’organització és que s’aconseguí 
l’alineament entre el sistema i la direcció estratègica, de 
forma que els objectius de qualitat estan integrats amb els 
plans de gestió i el dia a dia de l’organització, i la informa-
ció oferta pel sistema és utilitzada per a avaluar l’eficàcia 
de les activitats i millorar els resultats.

Des de fa anys la planificació, el seguiment i el mesura-
ment del sistema es realitza amb recursos propis, gràci-
es a la participació de tota la plantilla i a la capacitat per a 
adaptar i flexibilitzar la implementació dels requisits. Es va 
corregir un dels errors detectats en centrar els esforços 
a demostrar el compliment dels requisits en lloc del dels 
resultats desitjats. Això vol dir que es feien les coses per 
a complir la norma, però sense utilitat aparent per a qui 
ho aplicava. La clau és que el sistema de gestió ha de ser 
d’utilitat, i la seva implementació ha de ser senzilla i inte-
grada amb la operativa. 

Documentació del sistema

Tota la informació documentada relacionada amb l’SGC 
es troba a la Intranet perquè pugui ser accessible per a 
tots els treballadors i treballadores de l’organització. Actu-
alment el sistema està format per 24 procediments i més 
de 400 instruccions tècniques.

Amb la nova versió de la norma s’han eliminat alguns pro-
cediments, que no es consideraven d’utilitat però que 
eren requerits en versions anteriors, i també com a con-
seqüència s’ha modificat el mapa de processos.

Encara que existeix un organigrama basat en responsabi-
litats funcionals, l’estructura de l’organització es va aline-
ant gradualment en els seus principals processos. El rep-
te en els pròxims anys consistirà a integrar l’enfocament 
basat en processos en el funcionament habitual de les 
distintes seccions en què es divideix l’organització, per-
què els objectius s’orientin a l’eficàcia dels processos i no 
a resultats departamentals. 

Seguiment del sistema

Es disposa de KPI a tots els processos, i els resultats 
s’analitzen periòdicament amb la finalitat de comprovar-ne 
l’eficàcia i de prendre, en cas de desviació, les mesures 
pertinents per a millorar els resultats. En el sistema de 
qualitat es van desenvolupant quadres de comandament 
en tots els processos per a facilitar la presa de decisions.

Com a evidència del seguiment continu del sistema du-
rant 2017 es varen detectar internament 144 no-conformi-
tats; 4 en l’auditoria interna i 2 en la auditoria externa. To-
tes les no-conformitats estan gestionades correctament 
o se n’ha iniciat la resolució. A més, es varen generar 20 
accions correctives i de millora.

Durant 2017 es varen realitzar les corresponents audito-
ries internes i externes del sistema de qualitat. Totes les 
no-conformitats detectades varen ser gestionades cor-
rectament.
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Cicle de l'aigua
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EXPLOTACIÓ

Evolució de les reserves i qualitat de l’aigua

Les precipitacions acumulades durant l’any 2017 han es-
tat lleugerament inferiors a les de l’any 2016. Hi desta-
ca, però, el mes de gener, amb un valor de 512 l/m², molt 
per damunt del valor mitjà. El total de precipitacions l’any 
2017 ha estat de 1.104,00 l/m² de pluja, recollits al Gorg 
Blau, un valor que es troba per davall del de la mitjana 
dels darrers 26 anys, que se situa en 1.346,16 l/m². 

2015 1.044,00 l/m2

2016 1.236,00 l/m2

2017 1.104,00 l/m2

Mitjana darrers 26 anys 1.346,16 l/m2

Aquesta abundant pluviometria al mes de gener de 2017 (i 
també al desembre de 2016) va omplir els embassaments 
en pocs dies. A dia 16 de desembre de l’any 2016 la re-
serva conjunta era del 33.51 % d’ompliment acumulat a 
Cúber i el Gorg Blau, i amb un total de 4,023 hm³; el 23 de 
gener varen vessar de forma irremeiable.

Evolució nivells aquífers

Els aqüífers subterranis de la Serra Nord varen experi-
mentar una millora quant a l’increment de la columna d’ai-
gua emmagatzemada, atesa l’abundància de pluges.

Augment del 
nivell (m) PRM* (%)

Metres per damunt
inici explotació

S’Estremera 21.27 72.23 -32.14

Ca’n Negret 6.32 56.25 -11.38

Borneta 5.88 54.68 -21.61

Alaró 4.04 53.46 -51.63

* PRM és el percentatge de reserves d’un mes determinat, en aquest cas de-
sembre de 2017, comptabilitzat des del començament de la seva explotació.

Captació d’aigua

La distribució dels volums subministrats a cada centre de 
captació, com es palesa als quadres adjunts, és la següent:

Captacions pròpies m3 Adquirides m3

Embassaments 9.365.490 Abaqua 1.831.859 

Assut 0

Ca´n Negret 1.355.724

Alaró 2.677.684

Borneta 466.611

S’Estremera 5.035.815

Font de la Vila 3.554.929

Font de Baster 2.151.461

Font de Na Pera 1.202.136

Pot. Son Tugores 9.415.084

Total captacions pròpies 35.224.934

Com a balanç, un total de 35.784.760 m³ es varen submi-
nistrar a la xarxa de Palma i a la resta dels municipis als 
quals subministra EMAYA. Aquesta xifra és lleugerament 
superior a la de l’any anterior, que fou de 35.040.548 m³.

El mes de major demanda va ser l’agost, amb 3.531.631 
m³, equivalents a 113.924  m³/dia, i el de menor, el febrer 
amb 2.544.606  m³, equivalents a 90.879  m³/dia, aquesta 
xifra ha estat bastant superior a la de l’any anterior.

Comparativa de captacions 2016-17

Cal destacar que durant l’any 2017 es varen aportar a 
Abaqua 519.867 m³ procedents de l’excedent de les ai-
gües dels manantials (fonts naturals).

Com a balanç, un total de 37.056.792 m³ es varen submi-
nistrar a la xarxa de Palma i a la resta dels municipis que 
reben subministrament d’EMAYA. Aquesta xifra és supe-
rior a la de l’any anterior, que fou de 35.784.760 m³.

2016 2015

CICLE DE L'AIGUA
EXPLOTACIÓ

2016 2017

Embassaments 2,58 hm3 6,64 % 9,37 hm3 23,94 %

Fonts 2,11 hm3 5,41 % 6,91 hm3 17,66 %

Pous 8,84 hm3 22,70 % 9,54 hm3 24,37 %

Pous salobres 13,46 hm3 34,59 % 11,48 hm3 29,34 %

Abaqua 11,94 hm3 30,66 % 1,83 hm3 4,68 %

38,93 hm3 39,12 hm3
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% del subministrament 2017 en funció de l’origenDades de distribució 2017

Balanç hidràulic

Els mesos de major demanda varen ser juliol i agost, amb 
3.519.000 m³, equivalents a 113.530 m³/dia; el de menor, 
febrer, amb 2.578.707 m³, equivalents a 92.097 m³/dia; la 
primera xifra, semblant i, la segona, superior, a la de l’any 
anterior.

Altres
usos

Captació Tractament i emmagatzematge Distribució

Pèrdues
xarxa transport

Pèrdues
emmagatzematge

2,35 hm3

35,82 hm339,12 hm3 35,52 hm3

0,30 hm30,95 hm3

2,46 % 0,95 %

Pis baix
24,02 hm3

Pis alt
10,53 hm3

Pobles
0,97 hm3

Subterrànies Nord 
26%

Fonts 
19%

Embassaments 
25%

Potabilitzades 
12%

Adquisicions externes 
5%

Subterrànies Plà 
14%

Embassaments Fonts Subterrànies 
Nord

Subterrànies 
Plà

Potabilitzades Adquisicions 
externes

30%

18%

14%

25%

6%
7%

5%

12%

14%

26%

19%

25%

Comparativa del subministrament 2016-17 en funció de l’origen

CICLE DE L'AIGUA
EXPLOTACIÓ

2017 2016
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Aigua potable. ETAP Son Tugores osmosi inversa

L’evolució dels costs i la constant optimització d’aquests queda reflectida en els gràfics següents:
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Evolució dels costs en funció de la producció

Tractament terciari

Durant l’any 2017 es varen produir 4.858.921 m³ d’aigües regenerades, que es destinaren 
al reg tant de zones verdes i usos municipals, com al de zones verdes particulars i camps 
de golf, una xifra bastant superior a la de 2016.

Ús d’aigües regenerades 1995 - 2017

Terciari experimental

Antiincrustant Rentats Àcid Producció
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Costs tipus extrapolats a 1.000.000 m² de producció

Antiincrustant Rentats Àcid Producció

CICLE DE L'AIGUA
EXPLOTACIÓ
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CICLE DE L'AIGUA
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Actuacions més rellevants durant 2017

Enviament a Abaqua de l’excedent d’aigua procedent 
de les fonts

El Departament d’Explotació d’EMAYA va presentar una 
proposta dia 1 de febrer de 2017 a la Direcció per a abas-
tar des de Son Tugores els dipòsits de Son Pacs d’Aba-
qua amb el sobrant d’aigua de fonts que en aquell mo-
ment no es podia aprofitar per diferents motius, per a 
evitar que aquesta aigua es perdés a la mar. El projec-
te consistia en un bypass des de la sortida de l’ETAP de 
fonts de Son Tugores cap a la canonada que connecta 
amb el dipòsit d’Abaqua situat a Son Pacs. 

El projecte es va posar en funcionament i s’abastà Aba-
qua dia 20 de febrer de 2017 mitjançant la col·laboració 
del Departament de Xarxes d’EMAYA. 

Es pretén que aquesta aigua sigui descomptada de la que, 
en còmput anual, necessiti comprar EMAYA a Abaqua.

S’estima poder enviar un tant per cent del total d’aigua de 
les fonts que no és possible captar o tractar actualment 
amb els mitjans disponibles. Aquest cabal, no és possi-
ble captar-lo per diversos i variats motius: per excés per a 
ser tractat per part del mateix Densadeg (limitació a 500 
l/s en les millors condicions), per pèrdues en cada arren-
cada d’aquest i/o per problemes durant el règim de fun-
cionament del Densadeg (aparició de flòculs a la sortida 
del tractament, increment brusc de la terbolesa d’entra-
da al tractament que ho desbarata, aigua d’entrada gris-
enca després d’abundant pluja, que no es possible flocu-
lar i coagular, etc.).

Com a dada de referència, en relació amb la mesura dels 
anys 2011-2016, el cabal no aprofitat és de 3.531.445 m³.
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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 correcte funcio-
nament de les instal·lacions i els equips que intervenen en 
el cicle integral de l’aigua, des de la seva captació i l’ex-
plotació fins al seu posterior subministrament i la depura-
ció des de les estacions d’impulsió fins a les depuradores.

Les funcions principals del centre de control de Teleco-
mandament són:

Detectar  Analitzar  Prioritzar  Actuar  Informar

Mitjançant el sistema SCADA, se supervisen i controlen 
les instal·lacions i els equips de la xarxa d’aigua pota-
ble i sanejament, mesuradors de cabal i altres dispositius 
cada dia de l’any i en temps real. Desta-quen per la seva 
importància estratègica els embassaments (Cúber i Gorg 
Blau) i els dipòsits reguladors d’emmagatzematge (Son 
Anglada i Son Tugores).

Actualment es té control sobre 33 elements de captació i 
subministrament situats a la xarxa de proveï-ment, i sobre 
62 estacions d’impulsió d’aigua residual de la xarxa de 
sanejament. A més, es monitoren dades d’un total de 114 
instal·lacions remotes, 80 mesuradors de cabal, i es pro-
cessen mils de dades al dia. Per al correcte control de les 
instal·lacions, també es controlen altres tipus de variables 
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 i assegurat el 
subministrament i la pressió d’aigua potable mitjançant el 
correcte control sobre els dipòsits reguladors i les principals 
xarxes de transport i distribu-ció, i s’han evitat els aboca-
ments d’aigües residuals a causa del correcte control dels 
nivells a les càme-res de les estacions d’impulsió d’aigües 
residuals.

S’han controlat i supervisat les dades de totes les instal·la-
cions d’EMAYA; s’han realitzat més de 194.000 intervenci-
ons per part dels operadors de telecomandament, i sempre 
actuant en funció del que estableixen les instruccions tèc-
niques de treball.

De la supervisió de les dades de l’SCADA i de les incidèn-
cies comunicades per part del personal de les brigades del 
Departament de Manteniment, s’han registrat a l’ERP les 
sol·licituds d’intervenció perquè els/les responsables de les 
distintes seccions planifiquin els manteniments correctius 

necessaris. Durant l’any 2017 s’han generat 1.635 avisos. 
En destaca el volum generat en les intervencions d’electri-
cistes (576) i mecànics (718).

Atenció i gestió telefònica

L’atenció o la gestió telefònica es classifica principalment 
en dos grans grups.

A l’operadora de Son Tugores, durant les 24 hores del dia, 
es reben telefonades principalment del per-sonal de l’em-
presa per a comunicar incidències en les instal·lacions, 
com també de relacionades amb la gestió del manteni-
ment o l’explotació dels recursos disponibles. Des de Te-
lecomandament, es gestio-nen les intervencions del per-
sonal de guàrdia de l’empresa durant l’horari no laboral.

En l’horari no cobert pel Contact Center s’atenen i gestio-
nen les telefonades amb caràcter d’urgència i/o d’avaries 
realitzades per la ciutadania al 900 724 000 i 971 764 343.

Nombre de telefonades rebudes 
Operadora Son Tugores 16.221
900 724 000 * 7.857
* En horari no cobert pel C. Center 24.078

Total avisos
Manteniment 1.635
Xarxes 2.046
Recollida 227
Neteja 376
Altres 201

4.485

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 el cas de situacions d’emergència o d’incendi.

CICLE DE L'AIGUA
TELECOMANDAMENT
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Noves instal·lacions 
21%

Preventiu 
26%

Correctiu 
53%

Picapedrers 
9%

M-58 
10%

Mecànics 
28%

Electricistes 
35%

Jardiners 
7%

Automàtica 
7%

Oficina tècnica 
1%

Pintors 
4%

MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS

Objectius

El Departament de Manteniment s'encarrega de realitzar les 
actuacions necessàries per a la instal·lació i el manteniment 
dels equips, els sistemes i els centres que siguin propietat 
d’EMAYA o quan aquesta en tingui atribuïda la gestió/i o l’ex-
plotació, amb personal propi o subcontractat, per a mante-
nir-los permanentment en bon estat de funcionament.

La gestió del manteniment es realitza mitjançant l'aplica-
ció SAP. S'estructura sobre la base d'unes dades mestres 
(ubicacions tècniques i equips) i uns fluxos de procés (man-
teniment correctiu, manteniment preventiu i compres).

El Departament de Manteniment està format per diferents 
brigades especialitzades per a poder abastar-ne qualse-
vol tipus, com electricitat, mecànica, automàtica, picape-
drers, pintura, jardineria i oficina tècnica.

Ordres de treball per tipus d’instal·lació

Intervencions

Durant l'any 2017 es varen realitzar 5.492 intervencions del 
Servei de Manteniment, distribuïdes de la següent forma:

Ordres de treball per secció

ETAPs 
2%

Pluvials 
1%

Altres Centres 
18%

Residuals 
31%

Manteniment 
35%

Terciari 
1%

Potables 
12%

M-58 
11%

Mecànics 
19%

Electricistes 
19%

Automàtica 
39%

Jardiners 
6%

Picapedrers 
3%

Pintors 
2%

Oficina tècnica 
1%

Càrrega de treball per secció

Manteniment preventiu i correctiu

El manteniment preventiu ens permet de manera progra-
mada mantenir en bon estat i funcionant tots els equips 
principals de les nostres instal·lacions. 

El manteniment correctiu té per objectiu restaurar el fun-
cionament dels equips. Per això, es requereix fer una ava-
luació integral dels danys. En algunes ocasions és ne-
cessari retirar els equips per a revisar-los a les nostres 
instal·lacions de Son Tugores.

Càrrega de treball per tipus de manteniment

CICLE DE L'AIGUA
MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS

Noves instal·lacions i principals actuacions

El Departament de Manteniment i Instal·lacions és l'en-
carregat de dissenyar les instal·lacions elèctriques i me-
càniques de les noves estacions d'impulsió d'aigua pota-
ble, residual, regenerada i d’edificis.

Les principals actuacions realitzades al llarg de l’any 2017 
varen ser:
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 - Substitució dels transformadors i les cabines d'hexa-
florur avariats a l’EDAR 2.

 - Substitució dels equips de control de presència de tota 
l'empresa, amb tecnologia RFID i empremta dactilar.

 - Reparació de diversos sondejos d'aigua potable, amb 
substitució de bomba a 130 m de profunditat, amb una 
potència de 210 kW. 

 - Substitució dels grups electrògens de les estacions 
d'aigua residual del Molinar i Sant Joan de Déu, amb 
una nova potència de 35 kVA amb capacitat per a sub-
ministrar electricitat a totes les bombes en cas de falla 
elèctrica, evitant abocaments directament a la platja.

 - Instal·lació de 7 nous punts de recàrrega de vehicles 
elèctrics a Son Pacs i Joan Maragall, amb telegestió 
dels equips.

 - Finalització de la substitució dels equips de climatitza-
ció obsolets d'aigua de l'edifici de Joan Maragall per un 
sistema VRF, amb la millora del rendiment i l’eficiència.

 - Adquisició d'un camió grua impulsat per GNC, per al 
manteniment de les bombes de les estacions d'aigua 
residual, reduint-ne les emissions nocives.

 - Inici del projecte de sensorització de la xarxa mitjan-
çant dataloggers, instal·lant a 5 punts de senyal d'abo-
cament, 10 de cabal i 2 de pressió.

 - Reformes elèctriques de diverses oficines (abonats, 
comptabilitat, vestidors de Qualitat Urbana i dotació 
de llums tipus LED a gran part de les instal·lacions).

 - Posada en marxa del segon compressor de la Gasine-
ra, amb 2 etapes de compressió de 65 a 300 bars.

 - Reforma i posada en marxa de la torxa de l'abocador 
de cua.

 - Reforma i instal·lació dels variadors de velocitat a l'es-
tació d'aigua residual de l’Auditòrium.

CICLE DE L'AIGUA
MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS
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Secció d’Oficina Tècnica

La Secció d’Oficina Tècnica és l’encarregada de gestio-
nar la documentació tècnica i administrativa de les instal-
lacions d’EMAYA, en especial la relacionada amb el Cicle 
de l’Aigua. Entre les principals tasques destaquen:

 - L’elaboració de projectes d’instal·lacions (memòries, 
plecs tècnics, pressuposts i plànols).

 - Direcció d’obres de petita envergadura en l’àmbit de 
les instal·lacions industrials.

 - Elaboració de plànols CAD de l’estat actual de les ins-
tal·lacions existents i d’elements singulars com peces 
de caldereria.

 - Gestió i planificació de les inspeccions periòdiques re-
glamentàries.

 - Gestió del Sistema de Qualitat ISO 9001.
 - Gestió del subministraments elèctrics, en especial de 

la compra i venda d’energia.
 - Suport tècnic per a altres àrees o departaments.

Dins el 2017 les principals tasques que es varen realitzar 
es descriuen a continuació:

Elaboració de projectes d’instal·lacions (memòries, 
plecs tècnics, pressuposts i plànols)

 - Infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric de 
Son Tugores, Son Pacs, Joan Maragall, EDAR 2 i Son 
Anglada.

 - Substitució de comportes de guillotina d’accés als di-
pòsits en l’arqueta de mescla de Son Tugores.

 - Instal·lació fotovoltaica de Can Valero.
 - Instal·lació fotovoltaica del dipòsit Albercuix.
 - Reforma de les instal·lacions de les platges de Palma 

3-4-5

Direcció d’obres de petita envergadura en l’àmbit de 
les instal·lacions industrials

 - Infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric de 
Son Tugores, Son Pacs, Joan Maragall, EDAR 2 i Son 
Anglada.

 - Substitució de comportes de guillotina d’accés als di-
pòsits en l’arqueta de mescla de Son Tugores.

 - Substitució dels grups electrògens de les estacions de 
Sant Joan de Déu i del carrer d’en Vidal.

Elaboració de plànols CAD d’estat actual de les 
instal·lacions existents i d’elements singulars com 
peces de caldereria.

CICLE DE L'AIGUA
MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS

Gestió i planificació de les inspeccions periòdiques 
reglamentàries

 - Inspeccions OCA MT, OCA BT, emmagatzematge de 
producte químic, d’instal·lacions contra incendis, d’apa-
rells a pressió.

Gestió de la compra i venda d’energia elèctrica

 - Redacció del Plec tècnic per al concurs 2018.
 - Sol·licitud de 3 nous subministraments i modificació de 

2 d’existents.
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Secció d’Automatització Industrial

La Secció d’Automatització industrial és l’encarregada del 
disseny i el manteniment dels sistemes d’automatització de 
l’empresa, la captació de dades de sensors industrials, la vi-
sualització de dades mitjançant sistema Scada, la gestió de 
dades, les comunicacions dels telecomandaments, CCTV, 
telefonia fixa, controls d’accessos i gestió de les PDA.

Les principals actuacions en l’àmbit l’automatització du-
rant 2017 varen ser:

Inici de la segona fase de l’actualització d’Scada i his-
tòrics a les depuradores: aquesta actualització permet 
evolucionar cap a un programari i marquinari de darre-
ra generació, el que dota d'una major capacitat de pro-
cés al sistema de supervisió i adquisició de dades. Cons-
ta de diversos servidors Scada per a explotació des dels 
quals es gestionen la xarxa de captació d'aigua potable, 
el bombatge 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 corporatiu a tra-
vés del seu mòdul de Business Intelligence.

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 el telecomandament:

 - Integració en Scada de nous dataloggers. Compta-
dors, abocaments i pressions de xarxa.

 - Servidors EDAR 1. Traspàs d’aplicació a l’EDAR, inte-
gració en sistemes i client en control de depuració. 

 - Torxa de Son Reus.
 - Integració de noves RTU ACE a Verge de Montserrat, 

el Baluard, Platja de Palma 4 i 5.

Programari de gestió

Desenvolupament i manteniment de les aplicacions dels 
43 PDA de les brigades d’Explotació T20 i C10, opera-
dors de la planta potabilitzadora de Son Tugores i de les 
del Departament de Manteniment -M58, magatzem de 
xarxes i lectors de comptadors.

Telefonia fixa

S’ha continuat amb les tasques de manteniment dels 330 
terminals fixos i de desplegament de noves extensions.

Seguretat física i perimetral - CCTV i control 
d’accessos

Tasques de manteniment i gestió de 20 controls de pre-
sència, 14 servidors d’enregistrament, 84 càmeres exis-
tents, 36 punts de control d’accés i un servidor de gestió.

CICLE DE L'AIGUA
MANTENIMENT I INSTAL·LACIONS
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Energia 
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41%

Energia poduïda  
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48%
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8%Energia consumida 

de la xarxa 
3%

DEPURACIÓ

La planta de cogeneració, durant l’any 2017, va produir 10.184.588 kWh nets, un 4 % més res-
pecte de l’any 2016, amb una mitjana de 848 kWh/mes, dels quals 8.550.209 varen ser auto-
consumits per la mateixa EDAR 1, un 83,93 %, amb el consegüent benefici econòmic i medi-
ambiental. La producció de biogàs generat per la digestió anaeròbica fou de 5.050.026 Nm³.
 
Balanç d'energia

Participació energia renovable en procés de cogeneració

Energia neta produïda a la cogeneració Energia consumida de la xarxa

Energia autoconsumida EDAR 1 Energia exportada a la xarxa

Aquestes accions permeten augmentar la cota d’eficiència energètica i econòmica de les 
instal·lacions, de cara a una major sostenibilitat del sistema de tractament d’aigües resi-
duals a Palma.

Durant l’any 2017 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 les persones usuà-
ries d’aigües regenerades.

Les mitjanes dels diferents paràmetres de les aigües depurades es mostren en els qua-
dres següents:

Any 2017 EDAR 1 EDAR 2 secundari

Cabal d’entrada a capçalera planta 15.208.077 m3 19.971.960 m3

Cabal tractat 13.018.929 m3 17.582.153 m3

DBO5 d’entrada 533 mg/l 500 mg/l

DBO5 de sortida 3,5 mg/l 29,3 mg/l

Rendiment en DBO5 99,3 % 94,0 % 

DQO d’entrada 1.205 mg/l 971 mg/l

DQO de sortida 37,5 mg/l 111,6 mg/l

Rendiment en DQO 96,9 % 88,4 %

SS d’entrada 585 mg/l 422 mg/l

SS de sortida 3,5 mg/l 46,6 mg/l

Rendiment en SS 99,4 % 88,8 %

N d’entrada 82,0 mg/l 63,2 mg/l

N de sortida 13,5 mg/l 47,5 mg/l

Rendiment eliminació N 83,9 % 24,7 %

P d’entrada 20,2 mg/l 9,8 mg/l

P de sortida 1,5 mg/l 24 mg/l

Rendiment eliminació P 92,5 % 73,3 %

Fang eliminat 26.517 Tm -

Sequedat mitjana del tortó 22,36 % -

Producció biogàs 4.814.349 Nm3 -

Cogeneració 10.184.588 KWh -

100.000 KWh

200.000 KWh

300.000 KWh

400.000 KWh

500.000 KWh

600.000 KWh

700.000 KWh

800.000 KWh

900.000 KWh

1.000.000 KWh

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

CICLE DE L'AIGUA
DEPURACIÓ
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Reutilització
2017

Cabal aportat a 
la bassa de reg

Aigua utilitzada per a reg 
urbà i ús propi de l’EDAR 2

Cabal 12.320.750 m3 2.454.067 m3

DBO5 7,1 mg/l 4,3 mg/l

DQO 54,6 mg/l 38,5 mg/l

SS 6,6 mg/l 2,5 mg/l

Es va continuar amb l’esforç dels anys anteriors per a 
aconseguir millorar la qualitat en els efluents de les dues 
depuradores. El cabal tractat d’aigua residual a les dues 
depuradores va ser de 30.601.082 m3 i, la mitjana diària, 
de 83.857 m3/dia.

Com en anys anteriors el contingut en metalls pesats en 
els fangs es va mantenir per davall dels límits establerts 
per la legislació vigent.

A causa de la inexistència de tancs de laminació de pun-
tes de cabal i de l’obsolescència dels equips de l’actu-
al depuradora EDAR 2, es registraren nombrosos episo-
dis d’abocaments d’aigües mixtes al torrent i a la badia 
de Palma que afecten l’activitat turística i la mateixa esta-
ció depuradora.

Abocaments per falta de capacitat de tractament en el 

període 2011-2017

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Pluja 121 95 100 95 109 96 118

Avaria EDAR 0 9 2 0 2 0 2

Obres 0 1 0 0 0 0 0

Aturada EDAR 0 0 0 0 0 0 0

121 105 102 95 111 96 120

Per a evitar aquestes situacions d’abocaments a la badia de 
Palma, a més de les accions que s’havien duit a terme en 
anys anteriors, es varen tramitar mitjançant el cànon de sa-
nejament els projectes següents:

 - Projecte de nova estació de bombament i dipòsit de la-
minació a l’EDAR Palma II, 7.176.054,00 €.

 - Projecte de col·lector interceptor general de gravetat 
des del centre fins a l’EDAR Palma II, 18.922.676,18 €.

Aquests projectes han estat aprovats i licitats amb una pre-
visió per a la seva execució en un breu període de temps.

Al mateix temps, el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimenta-
ció i Medi Ambient ha licitat aquest any l’Avantprojecte per a 
l’execució de l’ampliació de l’EDAR 2.

Tenint en compte que la ciutat de Palma, com també les ai-
gües i les platges de la seva badia, constitueixen per la ciu-
tadania europea un dels principals focus d’atracció turísti-
ca de la Mediterrània, l’objecte ha de ser emprendre 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 a l’RD 
509/1996 i a l’RD 1341/2007, sobre la gestió de la qualitat de 
les aigües de bany.

CICLE DE L'AIGUA
DEPURACIÓ
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LABORATORI QUÍMIC

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

Serveis interns

El Laboratori realitza controls i anàlisis; per una part, com 
a Control de Qualitat d’EMAYA, complint la legislació vi-
gent; per l’altra, com a suport per a tots els departaments 
de l’empresa, donant resposta a les sol·licituds o les ne-
cessitats per al control de processos.

Serveis externs

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

Per als dos serveis, la tasca consisteix en la programació 
de la freqüència i el tipus d’anàlisi que s’ha de dur a ter-
me, la presa o la recollida de mostres i la realització de les 
determinacions fisicoquímiques i/o microbiològiques, se-
gons la planificació establerta. 

Per altra banda, es fa una feina d’informació i assessoria, 
oferint a qui la pugui necessitar tota la documentació dis-
ponible 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 que desenvolupa (servei in-
tern i extern) es presenta al Quadre I.

Quadre I: Volum de feina d’anàlisi i control del laboratori 2017

Mostres
analitzades

Determinacions
microbiològiques

Determinacions
fisicoquímiques

Total
determinacions

Xarxes 6.007 8.037 43.470 51.507

Xarxa de distribució 4.356 5.205 28.954 34.159

Xarxa de distribució Extra 673 862 3.690 4.552

Fonts públiques 468 1.079 4.587 5.666

Reclamacions 26 53 226 279

Control de fuites 63 0 380 380

Dispensador d’aigua 392 794 5.490 6.284

Diversos 29 44 143 187

Explotació 5.521 9.461 47.184 56.645

Centres de captació 576 1.436 15.247 16.683

ETAP/dipòsits capçalera 1.339 2.228 13.727 15.955

Dipòsits reguladors 1.652 2.097 10.028 12.125

Gestors de lliurament 126 279 1.959 2.238

Potabilitzadora 866 2.385 1.561 3.946

Subministrament a pobles 19 38 114 152

Densadeg 328 2 618 620

Cloració 446 896 3.138 4.034

Depuració Lixiviats 155 52 727 779

Diversos 14 48 65 113

Depuració de residuals 14.003 5.797 48.806 54.603

EDAR 1 8.530 98 23.514 23.612

EDAR 2 3.540 1.936 16.991 18.927

Llacunes 102 230 829 1.059

Terciari (RRU) 1.765 3.530 7.265 10.795

Diversos 66 3 207 210

Qualitat Urbana 681 2.280 9.651 11.931

Son Reus 43 0 325 325

Parc de la Mar 108 672 3.240 3.912

Parc de la Mar Escullera 12 48 180 228

Aigua de mar 513 1.545 5.906 7.451

Diversos 5 15 0 15

Prevenció 2.045 2.036 1.354 3.390

Total 28.257 27.611 150.465 178.076

CICLE DE L'AIGUA
LABORATORI QUÍMIC
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El percentatge de mostres analitzades segons la legis-
lació i les sol·licituds d’altres departaments es pot veu-
re al Gràfic I.

Gràfic I: Mostres analitzades pel laboratori durant l’any 2017 

segons les necessitats

Serveis interns

Legislació

Pel que fa a la legislació vigent, el Laboratori realitza les 
anàlisis necessàries segons els criteris establerts tant per a 
aigües de consum com depurades, de bany o d’altre tipus.
 
Per a 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 l’experiència del mateix Laboratori, es fan al-
tres anàlisis i controls per a donar suport als responsables 
de les activitats desenvolupades. Les instal·lacions afec-
tades per aquests controls són, a més de les anomena-
des a l’altre 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
 - Dispensadors d’aigua osmotitzada

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 Qualitat Urbana Prevenció

100%24%76%35%27%

76%24%65%73%

Mostres legislació Mostres suport

CICLE DE L'AIGUA
LABORATORI QUÍMIC
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Gràfic II: Mostres analitzades durant l’any 

2017 a l’àrea de Xarxes

Gràfic IV: Mostres analitzades durant l’any 

2017 al departament d’Explotació

Gràfic VI: Mostres analitzades durant l’any 

2017 d’aigua residual

Gràfic VIII: Mostres analitzades durant l’any 

2017 de l’àrea de Qualitat Urbana

Gràfic III: Determinacions realitzades durant 

l’any 2017 a l’àrea de Xarxes

Gràfic V: Determinacions realitzades durant 

l’any 2017 al departament d’Explotació

Gràfic VII: Determinacions realitzades 

durant l’any 2017 d’aigua residual

Gràfic IX: Determinacions realitzades durant 

l’any 2017 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 s’esdevé, el Laboratori realitza la presa de mostra i 
l’anàlisi dels punts afectats (comptador, domicili, aljub, di-
pòsits) i després notifica a l’abonat els resultats obtinguts 
i les actuacions 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·li-
citant segons les tarifes establertes.

Gràfic X: Distribució de les tasques del servei extern del 

laboratori realitzades durant l’any 2017

Qualitat al laboratori

Per la naturalesa de la feina del Laboratori, és necessa-
ri mantenir un nivell de qualitat que permeti fer les anàlisis 
amb totes les garanties. Aquest requisit es preveu a la le-
gislació vigent (Normes ISO 9001, ISO 17025).

Actualment es disposa del certificat segons la norma ISO 
9001, i el 2016 es va iniciar el procés per a obtenir l’acre-
ditació segons ISO 17025 per a les anàlisis d’aigua rege-
nerada i aigües de mar. L’any 2017 es va continuar amb el 
procés d’acreditació.

Aquest nivell de qualitat es pot assolir desenvolupant 
unes tasques internes del Laboratori que afecten els 
equips i els instruments 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 2017

Anàlisis privats 
13%

Documentació 
64%

Reclamacions 
23%
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Gràfic XIII: Actuacions de control extern sobre els mètodes 

d’anàlisis del laboratori durant l’any 2017 exercicis 

d’intercomparació

Gràfic XII: Actuacions de control intern sobre els mètodes 

d’anàlisis del laboratori durant l’any 2017

Aigua residual Aigua regenerada Aigua blanca Aigua de mar

19

143

18

86

8

40

11

34

4
14

2
11

900
910
920
930
940
950
960
970
980
990
1000
1010
1020
1030
1040
1050
1060
1070
1080
1090
1100

5/
25
/1
7

5/
29
/1
7

6/
1/
17

6/
5/
17

6/
8/
17

6/
13
/1
7

6/
15
/1
7

6/
19
/1
7

6/
21
/1
7

6/
23
/1
7

6/
27
/1
7

6/
29
/1
7

7/
3/
17

7/
5/
17

7/
7/
17

7/
11
/1
7

7/
13
/1
7

7/
27
/1
7

8/
1/
17

8/
3/
17

8/
7/
17

8/
9/
17

8/
11
/1
7

8/
16
/1
7

8/
18
/1
7

8/
25
/1
7

8/
29
/1
7

8/
31
/1
7

9/
4/
17

9/
6/
17

9/
8/
17

9/
12
/1
7

9/
14
/1
7

9/
18
/1
7

9/
20
/1
7

9/
22
/1
7

9/
26
/1
7

9/
28
/1
7

Resultat x-3s x-2s x+2s x+3sx

Càlcul d'incertesa 
0,4%

Control de Shewhart 
77,5%

Recta de calibratge 
1,5%

Control de blancs 
20,7%

Gràfica de Shewhart DQO 2017

mg/L O2

CICLE DE L'AIGUA
LABORATORI QUÍMIC

Exercici Paràmetres Determinacions



EMAYA Memòria 2017 58

XARXES

Servei d’abastament

Control de sectors i fuites

EMAYA realitza controls de sectors per a millorar el rendi-
ment de la xarxa; per una part es revisa l’estat del sector 
en la primera ronda i, si hi ha evidències de fuites, aquestes 
se cerquen. Es finalitza amb un segon control que confirma 
que les deficiències esmenades eren totes les existents.

El 2017 es varen realitzar 1.038 controls, un 2,17 % menys 
que el 2016.

La xarxa del terme de Palma està estructurada en 565 sec-
tors, la qual cosa significa que la xarxa està revisada 1,7 ve-
gades a l’any.

Xarxes, control de sectors i fuites

Control de fuites en sectors 2017 2016 2015 2014

Sectors en 1a ronda 956 1.005 1.082 1.231

Sectors en 2a ronda 82 49 54 44

Sectors en 3a ronda 0 7 3 2

Total sectors controlats 1.038 1.061 1.139 1.277

Es varen detectar 84 sectors amb una ràtio superior a 0.5 
l/m.h; després de la revisió de la xarxa se n’optimitzen 82, 
i en queden 2 per a 2018.

El període entre la detecció d’un sector que no compleix 
amb la ràtio establerta per EMAYA i la seva optimització 
se situa en 28 dies.

2017 2016 DIF

Nombre sectors en fuita 87 56 +50 %

Nombre sectors optimitzats 82 57 +43,86 %

Es pot veure que l’evolució dels sectors controlats en 1a 
ronda va disminuint, però els sectors de 2a ronda van aug-
mentant. Això és deu a l’èmfasi que es realitza als sectors 
que normalment tenen fuites, ja que es revisen més vega-
des durant l’any perquè n’és prioritari el control; s’hi rea-
litza una optimització dels recursos en la detecció, aug-
menta el nombre de sectors amb incidència, la qual cosa 
incrementa el treball de les brigades cercafuites.

També el 2016 es va començar a realitzar la revisió de les 
artèries que no s’integren dins els sectors amb la finalitat 
de controlar-les.

Paral·lelament, es varen realitzar altres actuacions amb la 
finalitat d’optimitzar els recursos disponibles en el control 
de les fuites a la xarxa:

 - Instal·lació de 2 cabalímetres de sector
 - Instal·lació de 2 reductors de pressió

La instal·lació de cabalímetres es va mantenir en la línia de 
2016, i la instal·lació de reductors va descendir un 67 %, 
ja que en anys anteriors es va realitzar una campanya en 
la major part de les zones sensibles per a reduir pèrdues. 

Brigades de manteniment i reparació de xarxes 
d’abastament i distribució

També seguint la directriu de millora contínua de les xar-
xes de proveïment, a les artèries es varen realitzar una sè-
rie d’intervencions, les més significatives de les quals són 
les següents:

 - Carretera Militar (substituir vàlvula de 700 mm a l’artèria 
de Llevant)

 - Sant Jordi, 3 (vàlvula de 700 mm a l’artèria de Llevant)
 - L’Arenal, 42 (desviament del terciari 200 mm en primera 

línia de reg a Platja de Palma)
 - Central Son Tugores, connexió 500 mm a la xarxa Aba-

qua. Transvasament
 - Bartomeu Xamena, 9 (substituir col·lector d’estació d’im-

pulsió Palma 3)
 - Llevant, 1 (reparar impulsió del baluard, Ø 1000 mm)
 - Xarxa d’embassaments (reparar canaleta finca a Turitxant)
 - Carme Guàrdia, 4 (instal·lar cabalímetre de 200 mm)
 - Embassaments, s/n (reparar ventosa sobre xarxa)
 - Mar d’Aral, 23; renovar xarxa potable

CICLE DE L'AIGUA
XARXES

Modificacions a Son Tugores per a poder injectar aigua a la xarxa 
d’Abaqua; tres vàlvules de 500 mm i peces especials
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Tipus de treball 2017 2016

Modificació de xarxes 44 40

Renovació instal·lacions comptadors 157 168

Instal·lació escomesa aigua 304 312

Instal·lació comptador 2.695 3.382

Substitució comptador 9.101 10.747

Retirar comptador per baixa 1.424 1.273

Reparació aixeta comptadors 2.528 2.382

Reparació bateria comptadors 206 231

Renovació escomeses 354 277

Renovació o reparació porta de comptadors 338 252

Reparació fuita 799 963

Renovació o reparació clau de registre 512 423

Renovació o instal·lació boca de regatge 37 63

Renovació vàlvula xarxa 116 113

Renovació o instal·lació hidrants contra incendis 34 36

Diversos 7.355 7.204

Noves instal·lacions a demanda de persones abonades: 
304 noves connexions, davant les 312 de l’any anterior, 
mantenint-se estable; el nombre de comptadors instal-
lats ha baixat, però, un 20,31 % respecte de l’any anterior.

Quant a la substitució periòdica de comptadors s’obser-
va un descens de 1.646 unitats menys, bàsicament per 
manca temporal de personal, que ha impedit atendre 
aquest manteniment preventiu. Això no obstant, ja s’han 
pres mesures correctives per a pal·liar aquest dèficit en el 
pròxim exercici. També s’observa un increment en les re-
tirades per baixa, un 10,60 %.

A la resta de treballs, s’aprecia un increment de tasques 
preventives i de la renovació de connexions; la substitu-
ció de claus de registre i la renovació de vàlvules de xar-
xa. Això ha influït significativament en el nombre de fuites 
en les conduccions, que han baixat un 18,53 % respec-
te de l’exercici anterior, en el cas de les fuites en la xarxa.

Laboratori de comptadors

El Laboratori de Comptadors centra la seva activitat en 
el control metrològic dels comptadors, però també realit-
za un control de qualitat de material divers adquirit, com 
quadres i columnes que formen part de la instal·lació de 
comptadors; per altra banda du a terme la presa de pres-
sions en xarxa, dada base per a elaborar les cartes de 
pressió. Aquests controls de materials i de pressions per a 
la instal·lació de comptadors varien en funció de les altes.
 

2017 2016 DIF

Comprovació de comptadors 
propis 1.514 1.669 -9 %

Comp. de comptadors a petició 
de la persona abonada 70 50 40 %

Verificació de comptadors 
d’indústria 103 141 -27 %

Control de qualitat dels materials 99 51 94 %

Control de pressions 537 478 12 %

Es va iniciar l’estudi de comptadors estàtics amb telelec-
tura, amb distints assajos consistents en la instal·lació 
dels nous elements en sèrie amb existents, proves de co-
bertura de senyal, etc.

Les comprovacions de comptadors que es realitzen són:

 - Del 5 % de comptadors que s’adquireixen per substitu-
cions periòdiques i noves altes.

 - Mostres del parc de comptadors existents per a con-
trolar-ne l’envelliment, que permetin prendre decisions 
quant a la seva substitució, optimitzant la seva vida útil.

 - En nous productes, el seu estudi i la possible homo-
logació.

 - La comprovació de comptadors a sol·licitud de l’abo-
nat es realitza en camp en presència de la persona sol-
licitant o bé en el banc de comptadors si procedeix 
d’una reclamació a través de la Conselleria d’Indústria.

Modificacions a Son Tugores per a poder injectar aigua a la xarxa 
d’Abaqua; tres vàlvules de 500 mm i peces especials

Repararació del col·lector de sortida al Baluard a impulsió 1.000 mm

CICLE DE L'AIGUA
XARXES
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ponin filtres i connexions, permetent mitjançant un em-
bragatge la perforació manual sincronitzada.

També s’han adquirit 4 geòfons amb funcions intel·ligents 
d’anàlisi, processament digital del senyal i filtres adaptats 
al so detectat amb selecció automàtica de les gammes 
de freqüència més adequades, amb la finalitat de fer més 
eficient el treball de localització de fuites en les conducci-
ons d’aigua a pressió.

En l’activitat administrativa es varen crear comandes marc 
i concursos menors del departament. Entre comandes 
marc i concursos menors, es varen tramitar 37 concur-
sos, referents a subministraments de material i subcon-
tractació de serveis; s’ha de fer menció que l’any 2017 và-
rem començar a realitzar concursos menors a nivell de tot 
el cicle de l’aigua.

S’han generat un total de 40 notificacions “No conformes” 
i 3 accions entre correctives i preventives; s’han actualit-
zat, també, instruccions tècniques i fitxes d’homologació.

Servei de clavegueram

Dins els objectius de l’any 2017 es trobava la reducció de 
les actuacions correctives i la potenciació dels treballs de 
manteniment preventiu. Es pot observar, en la següent 
gràfica, l’evolució de les accions preventives respecte de 
les correctives en la gestió diària del manteniment de la 
xarxa de clavegueram:

Aigua regenerada (terciari)

Respecte d’aquestes xarxes, s’ha posat en servei un nou 
ramal de xarxa per a abastar el bosc de Bellver i garan-
tir punts de subministrament d’aigua a través d’hidrants 
contra incendis per a ús de bombers. Segueixen opera-
tius els dos traçats des de l’EDAR 2 fins a Can Valero, for-
mant un anell, amb la qual cosa queda garantit el servei.

Control de Qualitat

Pel que fa al treball desenvolupat per aquesta Secció, es 
pot dir que aquest any 2017 es va apreciar un increment 
de l’activitat de projectes que estaven en fase d’elabora-
ció, però que necessitaven d’una supervisió prèvia per-
què finalment es puguin tramitar sense incidències.

També ha continuat el treball de revisió de qualitat de tre-
balls propis, mostreig resultant del 5 % de la totalitat dels 
treballs efectuats, més les reiteracions per incidències de-
tectades, amb 280 ordres de treball supervisades.

En relació amb les assistències en el seguiment i el con-
trol de les obres internes realitzades per Projectes, s’in-
clou part de la renovació del Terreno, Son Cotoner, Can 
Domenge (b4a) i la recepció definitiva de Son Ferragut.

Obres de millora de la xarxa de distribució 
d’aigua potable

Una altra activitat que s’ha duit a terme és la tramitació i la 
supervisió d’obres directes amb contractista de renovació 
o modificació de zones amb alta sinistralitat tant de la xar-
xa d’aigua, com de clavegueram que necessiten actuaci-
ons urgents que superen la capacitat operativa de les nos-
tres brigades, dissenyades per al manteniment de la xarxa. 
Durant aquest exercici, i gràcies a una partida pressu-
postaria adequada per això, s’han fet diversos treballs de 
substitució de xarxes, els més significatius dels quals són:

 - Prolongació d’aigua al carrer de Xile, 12
 - Substitució d’un tram de xarxa de potable al c. de la 

Mar d’Aral, entre el 21 i el 39
 - Prolongació de xarxa al carrer de Bartomeu Quetglas
 - Prolongació de xarxa al carrer de Joan Mascaró i Fornés
 - Renovació d’un tram de xarxa al carrer d’Hadepema
 - Renovació de xarxa a l’avinguda d’Amèrica, del 18 al 30
 - Renovacio de xarxa al c/ de Bernat de Santaeugènia
 - Renovació de xarxa al carrer de Teseu Valentí
 - Renovar de xarxa al carrer de Son Touet.
 - Renovar de xarxes als passatges A i B del carrer 

d’Erwin Houver

Total de metres executats: 1.183.

Anàlogament, es varen tramitar i supervisar 615 connexi-
ons noves, entre aigua, clavegueram i pluvials, respecte 
de les 500 de l’anterior exercici, la qual cosa representa 
un increment del 23 %.

Fent-ne un resum, s’obté:

  Potable
Reconnexió 

de servei

Obres projectes  

El Terreno (7 % del total) 560 1.000

Son Cotoner 750 - 

Obres pròpies punts negres 1.183 - 

Obres privades  

Can Domenge (b4a) 270 - 

Son Ferragut 2.790 - 

Totals (metres lineals) 5.553 1.000

Com a innovacions tecnològiques s’han substituït les ob-
soletes màquines de foradar amb presa amb càrrega 
per equips amb noves tecnologies que milloren els ren-
diments del treball i faciliten la seva execució, evitant que 
els residus de la canonada foradada s’hi introdueixin i ta-

CICLE DE L'AIGUA
XARXES
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Durant l’any 2017, es va aconseguir la reducció de la pro-
blemàtica existent a la xarxa de clavegueram, de forma 
que les 158 obstruccions que es varen produir a la xarxa 
d’aigües residuals suposen una disminució de més d’un 
15 % respecte de l’any anterior, i aquest tipus d’interven-
cions no desitjables, urgents i no programades, són actu-
alment un 93 % menors que les que es produïen el 1991, 
data de referència de les primeres dades que mantenim.

De la mateixa manera, les 394 obstruccions que es varen 
produir a les connexions sanitàries dels immobles supo-
sen una reducció de quasi un 14 % respecte de l’any an-
terior i, d’un 51 %, pel que a 1991.

En ambdós casos, tant en les incidències per obstrucció 
de la xarxa com en les connexions, es varen aconseguir 
les millors dades obtingudes fins avui, i s’ha arribat als va-
lors mínims fins ara coneguts de la sèrie històrica. La ten-
dència de les dades, de disminució progressiva en les in-
cidències, demostren l’eficàcia dels mètodes usats.

Obstruccions

Sense cap dubte, la major part dels casos d’embossos 
varen ocórrer en els pous de bloqueig, la qual cosa està 
directament relacionada amb els residus sòlids que es 
llancen per les instal·lacions d’evacuació privades, con-
seqüència de la modificació dels hàbits higiènics, amb un 
major abocament de bastonets de les orelles, compreses 

i, sobretot, de tovalloletes de neteja, tots elements no de-
gradables. S’iniciaren des d’EMAYA accions informatives 
amb mitjans de comunicació en què s’alertava a la ciuta-
dania d’aquesta problemàtica.

Un dels factors fonamentals per al control de les obstruc-
cions és la anticipació, mitjançant el manteniment preven-
tiu sobre les canalitzacions, on se centren els esforços de 
les diferents brigades. 

Es va intensificar la conservació de les connexions domici-
liàries de clavegueram, actuant sobre 3.286 unitats, la qual 
cosa representa mantenir en un any més d’un 10 % de les 
existents a la ciutat. Aquestes tasques consisteixen en la 
comprovació del conducte, l’aspiració de fangs sèptics de 
l’arener del pou de bloqueig amb equips d’aspiració i alta 
pressió, i la supervisió de l’arqueta, notificant qualsevol des-
perfecte o anomalia existent per a la seva posterior reparació.

A més, es realitzà la neteja hidrodinàmica de 85.886 me-
tres de la xarxa de clavegueram, la qual cosa suposa su-
perar en més d’un 12 % les dades de l’any anterior, i un 
grau de compliment àmpliament major que els nostres ob-
jectius anuals. Cal destacar, també, que un any més es va 
incrementar la neteja de conduccions efectuades en ho-
rari nocturn, amb la finalitat d’aprofitar la reducció de ca-
bals, disminuir l’afectació al trànsit i les molèsties per renou 
i males olors en entorns sensibles. Són exemples d’aques-
tes actuacions les realitzades al passeig del Born, al carrer 
de Manacor, a la carretera de Sóller i al parc de la Feixina. 

En el manteniment preventiu dels sifons i elements sin-
gulars, tant de la xarxa de clavegueram com de pluvials, 
el grau de compliment del servei va ser pràcticament del 
100 %, disminuint al màxim les accions correctives ocasi-
onades per aquests punts singulars de la xarxa. 

El 2017 es va realitzar el manteniment preventiu de 23.869 
embornals dels més de 29.000 inventariats, xifra similar a 

la de l’any anterior i superior a la dels períodes anteriors. 
Aquest manteniment va donar lloc a realitzar 516 operaci-
ons per a resoldre les incidències detectades en les ins-
tal·lacions de la xarxa de pluvials.

En el transcurs de l’any, el grup de pluvials ha atès 490 re-
clamacions per filtracions, i s’ha creat un expedient a In-
tranet, on es documenten les proves de verificació realit-
zades i accions de millora per a solucionar-les. 

Amb les brigades de reparació de clavegueram es realit-
zaren tant les reparacions de xarxes i connexions que ha-
vien sofert col·lapses per trencament, com millores en col-
lectors; es comptabilitzen, entre d’altres:

 - 7 actuacions de renovació de xarxa de clavegueram, 
com per exemple la substitució d’una tram de xarxa 
de clavegueram al carrer de la Rosa i de la plaça de 
Weyler per a substituir una antiga canalització tipus 
síquia totalment derruïda. Aquesta actuació es realit-
zà prioritzant la coordinació amb els diferents establi-
ments de la zona (hotels, terrasses, restaurants, etc.), 
per a reduir les molèsties que genera l’execució d’una 
obra d’aquest tipus en l’entorn en què es troba.

 - 377 intervencions de tipus correctiu sobre embornals. 
 - 195 intervencions de tipus correctiu a pous de registre.
 - 450 intervencions de tipus correctiu en connexions i 

pous de bloqueig.

L’equip d’inspecció de xarxes sanitàries va supervisar 
25.337 metres, complint àmpliament amb els objectius 
marcats a principi d’any i superant en més d’un 33 % els 
registres de l’any anterior. Els treballs desenvolupats va-
ren ser fonamentals per a la recepció d’unes infraestruc-
tures, com també per als treballs que habitualment de-
senvolupen: determinació de causes que originen les 
obstruccions, avaluació de l’eficàcia dels manteniments i 
detecció de l’origen de les filtracions. 

CICLE DE L'AIGUA
XARXES
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Es reberen, el 2017, 1.534 avisos d’avaria relacionats amb 
la xarxa de clavegueram; es varen atendre en el 99,54 % 
dels casos, en menys de 4 hores, amb un temps inferior a 
55 minuts de mitjana. 

Com a conseqüència del desenvolupament de la nostra ac-
tivitat, la reparació de conduccions, els serveis comuns de 
xarxes s’encarreguen de gestionar amb recursos propis les 
diverses tasques, entre les quals destaquen les següents: 

 - Reposició d’enrajolats. Es varen realitzar un total de 
1.603 treballs, dels quals el 64 % es finalitzaren en els 
4 primers dies des que es generaren i, el 34 %, en un 
termini inferior als 11 dies. 

 - Reposició d’aglomerats. Es realitzaren un total de 676 
treballs, dels quals un 66 % es finalitzaren dins les pri-
meres 24 hores des que es va generar l’avís i, un 28 %, 
en 48 hores.

 - Recollida de saques. Es varen comptabilitzar un total 
de 3.305 actuacions, de les quals més del 98 % varen 
ser ateses dins les primeres 48 hores des que es ge-
nera l’avís.

 - Reparació de tapadores i reixes. Es realitzaren un total 
de 718 actuacions.

 - Senyalització d’obres, amb quasi 5.000 actuacions. 
 - Aportació de terres; es transportaren quasi 600 tones 

d’àrids com a subministrament a les nostres intervencions. 
 - Magatzem d’utillatge, que va realitzar pràcticament 

2.000 actuacions preventives sobre la maquinària que 
gestiona. 

S’ha de destacar la feina que varen realitzar totes les bri-
gades de xarxes per a la gestió en origen dels residus de 
les actuacions, dirigint al gestor autoritzat els residus de-
rivats de construcció i de demolicions, i reciclant per a al-
tres usos el material de terra no contaminada procedent 
de les excavacions, amb la consegüent millora mediambi-
ental que això suposa, mantenint la qualitat del material de 
rebliment posat a l’obra i de compactació de síquies.  

Es va incorporar un nou camió equipat amb bomba d’alta 
pressió i aspiració per buit, per a les brigades de desobs-
trucció i neteja de clavegueram, la qual cosa va millorar no-
tablement el dèficit que hi havia per l’envelliment dels equips 
existents, que reduïen la capacitat de treball. El nou vehicle 
és de GNC de 221 kW (300 CV), pesa 26 t i té 3 eixos (2 
de direccionals). Es va impartir un curs de formació sobre 
el seu maneig, per a tots els operadors i operadores de ca-
mions mixtos, dirigit pel grup formatiu de l’empresa SVAT.

Amb contractació externa, es varen renovar amb caràcter 
d’urgència trams degradats o amb deficiències en el dis-
seny de la canalització, com al camí de Muntanya (fase II), 
al carrer de l’Abat de Sant Feliu, a l’avinguda d’Amèrica, al 
carrer de la Mare de Déu de Montserrat, al carrer d’Alba-
cete, al passeig de Mallorca, al carrer dels Trobadors, al 
carrer de Martí Boneo, al carrer de Sant Ferrant i al carrer 
de Perer Oliver Domenge. Cal destacar les actuacions del 
passeig de Mallorca per les filtracions que estaven ocasi-
onant i l’actuació a la zona de Sant Ferran, que va servir 
per a una distribució més efectiva dels cabals existents.

Es varen realitzar, a petició de persones abonades, 266 
noves connexions de clavegueram, la qual cosa supo-
sa un increment respecte de l’any anterior d’aproximada-
ment un 15 %.

CICLE DE L'AIGUA
XARXES

Durant el 2017 es va donar continuïtat al pla de forma-
ció del nostre personal realitzant, entre d’altres, els cur-
sos següents: 

 - Cursos bàsics de prevenció de riscs laborals
 - Cursos específics de prevenció de riscs laborals (su-

port i senyalització, desobstrucció i neteja)
 - Reparació de clavegueram
 - Treballs en espais confinats i treballs en altura
 - Protecció davant l’amiant
 - Captació d’aptitud professional (CAP)
 - Incendis i mitjans d’extinció
 - Ergonomia postural i exercicis
 - Primers auxilis

Camió equipat amb bomba d’alta pressió i aspiració per buit
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Qualitat urbana
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RECOLLIDA

El 2017 va ser un any de transició cap a l’aplicació del 
nou model de recollida a la ciutat de Palma. El nou mo-
del es basa en la zonificació de la ciutat per diferents sis-
temes de recollida i atén les característiques de la trama 
urbana, la densitat de població i la intensitat de la genera-
ció de residus. 

Es distingeixen les següents zones:

Zona recollida punts mòbils

Al centre de Palma la recollida s’instal·là a partir del mes 
de maig a tres barriades (la Calatrava, Monti-sion i el Sin-
dicat) combinant dos sistemes:

a. Recollida selectiva mòbil
b. Recollida porta a porta comercial

La recollida selectiva mòbil consisteix en la instal·lació de 
punts d’aportació, en horari d’horabaixa de forma diària, 
en ubicacions establertes i la posterior retirada durant la nit.

L’RSM preveu la recollida de les fraccions de rebuig, d’en-
vasos, de paper i cartó, de vidre i de matèria orgànica, 
com també de bolquers i olis vegetals. El calendari de re-
collida és el següent:

La recollida es realitza amb vehicles elèctrics, que evi-
ten l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i en redueixen 
els renous.

QUALITAT URBANA
RECOLLIDA

Recollida punts mòbils

Recollida bilateral

Recollida lateral (posterior en carrers estrets)

Vehicle elèctric amb plataforma per a la Recollida Selectiva Mòbil

Aquest sistema afecta una població de 4.400 habitants, i 
els resultats ja varen ser molt satisfactoris. L’any 2018 es 
preveu l’ampliació a un total de nou barriades i a una po-
blació de 14.000 habitants.

Complementàriament a la recollida selectiva mòbil es re-
alitzà la recollida porta a porta comercial al mateix àmbit, 
amb el següent calendari: 

Els objectius del porta a porta comercial són reduir els 
desbordaments dels punts de contenidors, incrementar 
el percentatge de recollida selectiva i, en definitiva, millo-
rar la imatge de l’entorn urbà. 
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En el seu conjunt aquest model al centre ha permès asso-
lir un percentatge de recollida selectiva en aquesta zona 
del 72 %, molt superior al del conjunt de la ciutat.

Zona de recollida lateral

L’aposta pel sistema de recollida lateral té en compte di-
ferents aspectes:

 - Operacionalment el sistema lateral permet realitzar re-
collides amb un nombre menor d’equips, la qual cosa 
suposa un increment del rendiment, tant pel que fa a la 
capacitat de càrrega dels equips, com al menor temps 
d’elevació dels contenidors.

 - Des del punt de vista econòmic, el sistema lateral re-
presenta un estalvi en costs de personal i explotació 
de maquinaria; suposa un increment en despesa de 
manteniment dels contenidors i un estalvi en la inversió 
per a l’adquisició dels equips.

 - Des del punt de vista ambiental, els vehicles presenten 
les mateixes característiques en ambdós casos, tot i 
que la menor necessitat en el nombre d’aquests evi-
ta desplaçaments.

Ateses les bondats d’aquest sistema, va permetre aplicar 
els següents principis durant la implementació:

1. Homogeneïtzar les àrees d’aportació. Totes les bateri-
es, on sigui possible, han de disposar de les fraccions 
de rebuig, envasos, paper i cartó i vidre. 

La distribució de les 1.343 àrees d’aportació en càrre-
ga lateral responen a la següent distribució:

2. Eliminar sistemes menys eficients i perillosos, com la 
recollida amb el sistema de grua. 

S’han substituït 829 contenidors de vidre i 840 conte-
nidors de paper amb aquest sistema.

3. Incrementar el parc de contenidors i facilitar l’opció del 
reciclatge als ciutadans. 

Amb aquests criteris, a partir del mes d’abril, es va co-
mençar la implementació dels nous contenidors co-
mençant per la zona de la Platja de Palma, i es dugué 
a terme progressivament barriada a barriada cap a la 
vessant oest.

A la finalització del període es va incrementar notable-
ment la capacitat de recollida selectiva, com es pot 
observar al següent quadre resum:

QUALITAT URBANA
RECOLLIDA

Completes 
85%

Només rebuig 
6%

Només selectiva 
2%

Selectiva incompleta 
3%

Sense vidre 
4%

Litres inicial final diferència % increment

Rebuig 11.015.400 10.859.100 -156.300 -1,44 %

Envasos 4.109.600 5.086.650 977.050 19,21 %

Paper 4.962.100 5.664.850 702.750 12,41 %

Vidre 3.423.800 3.629.000 205.200 5,65 %

23.510.900 25.239.600 1.728.700 6,85 %

Per a poder dur a terme aquesta renovació es varen 
instal·lar 5.498 nous contenidors repartits de la següent 
forma:

Paral·lelament a la compra de contenidors, també 
s’adquiriren nous camions de recollida lateral.

Amb tot l’anterior es va aconseguir incrementar la 
capacitat de selectiva a la ciutat, i es varen incrementar 
les freqüències de recollida, especialment de selectiva. 

Un altre aspecte per a destacar és la posada en marxa 
de l’equip auxiliar que neteja l’entorn dels contenidors, 
que consisteix en el repàs diari de totes les àrees de la 
brutor a l’entorn de les àrees d’aportació, i que en va 
millorar considerablement la imatge. 

Vidre 
22%

Paper 
22%

Envasos 
22%

Rebuig 
34%
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El nou model va permetre, tot i no haver estat desplegat 
en un any complet, l’increment de la recollida selectiva.

Evolució dels residus recollits 2017

El context econòmic habitualment sol anar lligat a la ge-
neració de residus, fet que també es produeix al municipi 
de Palma, de forma que l’any 2017 es varen assolir nivells 
de generació de residus anteriors a la crisi econòmica. 
Com es mostra a la taula següent:

Any Tones RSU kg habitant /dia

2007 233.583,3 1,67

2008 229.323,8 1,58

2009 211.206,9 1,44

2010 211.631,3 1,43

2011 211.398,8 1,43

2012 203.744,8 1,37

2013 197.987,3 1,36

2014 200.704,4 1,38

2015 209.018,7 1,43

2016 217.309,6 1,48

2017 233.218,1 1,57

L’arribada creixent de turistes, i especialment d’un turis-
me més urbà, com és el turisme de creuers, l’obertura de 
nous hotels al centre de la ciutat, o el lloguer de vacan-
ces han contribuït a l’increment de la ràtio kg/hab./dia, i 
fan necessària l’aplicació d’un nou indicador que reflectei-
xi aquests visitants, com podria ser l’IPH (índex de pressió 
humana), del qual no es disposen de dades oficials per 
al municipi de Palma, i que en reflectiria millor la realitat. 

Tot i l’increment en la generació de residus, s’ha de dir 
que es va produir un increment en major mesura de les 
fraccions selectives.

Any Tones selectiva % selectiva

2007 22.951,4 9,83 %

2008 23.981,6 10,46 %

2009 23.128,2 10,95 %

2010 24.524,8 11,59 %

2011 24.718,8 11,69 %

2012 23.396,6 11,48 %

2013 23.407,8 11,82 %

2014 24.137,5 12,03 %

2015 32.098,3 15,36 %

2016 37.582,9 17,29 %

2017 48.295,2 20,71 %

Per primera vegada es va superar la fita del 20 %

Per fraccions el major increment es va produir a la frac-
ció de matèria orgànica, seguit de la del vidre, dels enva-
sos i el paper i cartó. La fracció Rebuig, tot i haver-se in-
crementat percentualment, ho va fer en menor mesura.

La implementació de la recollida selectiva mòbil va con-
tribuir a l’augment de la matèria orgànica, com també a la 
recollida comercial al sector hoteler de la Platja de Palma, 
que va reflectir l’augment de turistes. 

El canvi de sistema a la fracció vidre va permetre la im-
plementació d’un major nombre de contenidors, i con-

seqüentment s’incrementaren les tones recollides. Sobre 
aquest va tenir una especial incidència la recollida a zones 
d’oci i grans generadors. 

Altres fraccions

Fracció d’oli vegetal

L’any 2017 es varen retirar els contenidors de via pública, 
ja que es produïen habitualment vessaments i provoca-
ven una situació d’embrutiment.

Una vegada eliminats de la via pública, es varen instal·lar 
contenidors a diferents punts de recollida, com als casals 
de barri, els mercats municipals, els centres municipals 
de serveis socials, col·legis, parcs verds, recollida selecti-
va mòbil i el camió del reciclatge. 

Amb aquest nou sistema es varen recollir 20 tones d’oli 
vegetal durant el 2017.

Recollida de roba 

Al llarg de l’any es varen recollir 44,39 tones de roba ges-
tionades per Càritas i la Fundació Deixalles, la qual cosa 
suposà un increment del 6,64 % respecte de l’any anterior.

Recollida de voluminosos

D’ençà que a finals de l’any 2015 es va implementar el 
nou model de recollida, cada mes s’han incrementat les 
tones recollides.

En total es varen recollir 7.471 tones, la qual cosa va supo-
sar un increment del 17 %.

Cal destacar que els serveis programats recolliren el 78 % de 
les tones totals i, els extraordinaris, el 22 %, fet que significa 
que la major part de la ciutadania ja s’ha adaptat al sistema.

Rebuig Paper Vidre Envasos Orgànica

33,46%

9,60%
12,89%

3,98%2,89%

QUALITAT URBANA
RECOLLIDA
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Parcs Verds

Durant l’any 2017 es realitzaren les obres d’ampliació del 
parc verd de Son Castelló. Tot i les obres realitzades, es 
va produir un important increment dels residus rebuts en 
aquesta instal·lació i a la ubicada al nucli de Sant Jordi.

Es preveu que per a l’any 2018, amb les obres ja finalitza-
des i en ple funcionament, s’incrementin les quantitats de 
residus entregades als parcs verds.

A continuació es mostren les fraccions més representatives:

2016 2017

Voluminosos 1.527,280 t 3.226,171 t

Ferralla 123,980 t 347,530 t

Enderrocs 1.791,450 t 5.915,020 t

RAEE 186,217 t 1.174,786 t

Vidre pla 39,760 t 137,940 t

Pneumàtics 9,420 t 20,400 t

3.678,107 t 10.821,847 t

L’increment va ser del 194,22 %, un increment especta-
cular de 7.143 t.

QUALITAT URBANA
RECOLLIDA
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NETEJA

L’any 2017 va ser un període de preparació per als can-
vis que s’iniciaran l’any 2018, i que serviren per a definir el 
model de neteja per a implementar. Aquests canvis venen 
definits per la zonificació de la ciutat, de forma similar a la 
recollida, i que distingeix la ciutat en 3 zones:

La zona 1 correspon al centre històric i als barris amb alta 
pressió turística com Santa Catalina.

 - Consisteix en un escombratge manual diari del 100 % 
de la zona, fins i tot els diumenges.

 - Escombratge mixt (agranadora lleugera complementa-
da amb peó bufador) de forma diària.

 - Tractament amb aigua programat: servei de cister-
nes (places i carrers per als vianants), equip a pressió 
per a zones de difícil accés (existeixen zones d'esca-
les i punts negres aïllats), agranadora dual hidro, ser-
vei d’aigualeig.

 - Equips elèctrics de buidatge de papereres.

La zona 2 correspon a una zona residencial d'alta densi-
tat, amb comerços de proximitat.

 - Consisteix en l’escombratge manual diari del 85 % de 
la zona. La freqüència no és diària en zones noves de la 
ciutat a les quals encara no s’ha consolidat la població.

 - Escombratge mixt diari (agranadora lleugera i peó amb 
bufadora).

 - Tractament amb aigua programat: servei de cisternes 
en torn de nit, equip a pressió en zones de difícil accés, 
agranadora dual hidro amb rutes programades. Aques-
tes darreres permeten realitzar tractament en aigua o 
escombratge mecànic en funció de la necessitat; per 
exemple, en èpoques d’intensa caiguda de fulles.

 - S'estableix una freqüència mensual de tractament amb 
aigua. Aquest serà un dels canvis fonamentals respec-
te de la neteja anterior, en la qual el tractament amb ai-
gua en aquesta zona era excepcional i no programat.

 - Servei de recollida de papereres.

La zona 3 correspon a la zona extensiva i la zona turística 
de la Platja de Palma. 

 - Consisteix en agranatge manual altern.
 - Agranatge mixt altern.
 - Tractament amb aigua programat.
 - S'estableix una freqüència mensual com a la zona 2. 

Igualment, el tractament amb aigua era un servei oca-
sional i no programat.

 - Servei de recollida de papereres.
 - Obligació de finalització de la ruta.

A més de la zonificació prevista territorialment, està previs-
ta l’aplicació de diferents tractaments als mateixos punts, 
per a eliminar els diferents tipus de brutor que hi pugui ha-
ver, com agranatge manual, mixt, mecànic o amb aigua. 

Aquest nou model requereix un increment de flota, espe-
cialment d’agranadores duals, com també una renovació 
dels equips cisterna, equips a pressió, agranadores lleu-
geres, etc. A continuació es mostra la llista dels equips 
subministrats per a poder realitzar aquest canvi:

 - Agranadores duals: 21 (14 amb sistema d’aspiració i 7 
d’arrossegament)

 - Camions cubà insonoritzats: 6 unitats
 - Camions polivalents compartimentats: 10 unitats
 - Agranadores lleugeres. 5 unitats 
 - Hidronetejadores. 11 unitats

Canvis implementats durant l’any 2017

En tots els sectors es creà la figura de l'equip polivalent, 
un total de 10 equips. Aquest equip es va dotar amb un 
vehicle de 3,5 t, amb caixa oberta compartimentada i pla-
taforma elevadora.

Les seves funcions són les de resoldre incidències lleus 
que requereixen una actuació immediata i poder garan-
tir el compliment de la resta de serveis programats (les 
greus, tipus vessaments i abocaments, són cobertes per 
l'equip d'emergències).

Un altre canvi destacat va ser la incorporació de perso-
nal suficient per a poder complir els serveis programats i 
extraordinaris.

La plantilla mitjana anual va ser de 506, la qual cosa supo-
sà un increment de 4,59 % respecte de l’any 2016. 

Pel que fa la programació s’augmentaren les rutes pro-
gramades, com també el compliment en la programació, 
tot i que el compliment de realització de la ruta es va re-
duir mínimament.

QUALITAT URBANA
NETEJA

Zona 1 Zona 2 Zona 3
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QUALITAT URBANA
NETEJA

Els indicadors més representatius foren el metres lineals 
realitzats en els serveis d’agranatge manual, mixt i mecà-
nic, i els serveis prestats en aquest cas mesurat en temps:

Els metres lineals agranats s’incrementaren en un 3,60 %, 
especialment en tractament mixt i mecànic. 

2015 2016 2017

Agranat 
manual 8.607.253,54 13.850.873,77 13.941.447,23

Agranat mixt 
i mecànic 9.674.359,00 10.703.190,00 11.497.500,00

 18.281.613 24.554.064 25.438.947

Aquest increment va suposar un augment del nombre 
d’hores del 7,5 %.

Tot i haver-hi incrementat el nombre d’hores, cal desta-
car que qualitativament l’acabat d’un i altre sistema no és 
el mateix.

Pel que fa als serveis generals que realitzen tasques que 
no es poden mesurar en metres lineals de feina, es pre-
nen com a indicador les hores de feina. Aquests agrupen 
els següents serveis:

 - Servei de cisterna
 - Hidronetejador
 - Decapada
 - Fregada de voreres
 - Eliminació de grafits
 - Eliminació d’herbes
 - Neteges especials de mercats
 - Neteja de platges no concessionades
 - Buidatge de papereres
 - Recollida de voluminosos
 - Servei polivalent

 

Aquests serveis s’incrementaren un 0,53 % respecte de 
l’any 2016, un lleuger augment que consolidà el canvi ini-
ciat l’any anterior.

2015 2016 2017

Altres serveis 
(hores personal) 139.940,40 163.648,30 164.512,20 

 430.871 554.066 582.463

Pel que fa al compliment de la programació realitzada, el 
percentatge es va reduir. Aquesta davallada va ser degu-
da que es varen incrementar el nombre de serveis progra-
mats, que anteriorment es comptabilitzaven com a servei 
extraordinari. 

Percentatge de finalització d’agranatge manual

1r
trimestre

2n
trimestre

3r
trimestre 

4t
trimestre Mitjana

2012 91 % 92 % 91 % 89 % 91 %

2013 94 % 95 % 93 % 88 % 92 %

2014 94 % 94 % 93 % 92 % 93 %

2015 94 % 95 % 94 % 92 % 94 %

2016 92 % 92 % 91 % 91 % 91 %

2017 86% 90 % 90 % 84 % 88 %

Percentatge de finalització d’agranatge mixt

1r
trimestre

2n
trimestre

3r
trimestre 

4t
trimestre Mitjana

2012 73 % 84 % 85 % 84 % 81 %

2013 85 % 88 % 84 % 78 % 84 %

2014 92 % 91 % 89 % 88 % 90 %

2015 90 % 88 % 89 % 89 % 89 %

2016 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

2017 85 % 86 % 82 % 79 % 83 %
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INSPECCIÓ MEDIAMBIENTAL

L’any 2017 es va treballar intensament per a complir les 
tres ordenances en les quals el Servei d’Inspecció Medi-
ambiental té atribucions: Ordenança municipal de neteja, 
rebuigs i residus sòlids urbans; Ordenança de publicitat 
dinàmica, i la d’inserció d’animals de companyia. A més, 
hi destaquen les quasi 13.000 actuacions ateses, entre 
les quals es troben peticions ciutadanes, d’altres adminis-
tracions, internes d’EMAYA, etc.

A més, s’ha treballat en les següents línies de feina:

Campanya de tancament i manteniment de solars 
públics i privats

El Servei d’Inspecció Mediambiental hi destinà una per-
sona a temps complet per a vetlar pel correcte estat dels 
solars públics i privats del municipi de Palma. Així, es 
duen a terme totes les gestions amb l’Ajuntament de Pal-
ma per a aconseguir que les persones propietàries de so-
lars i descampats tinguin els seus espais d’acord amb el 
que estableix la normativa en vigor. 

Durant l’any es va netejar una superfície total de 55.378 
m², dels quals 740 corresponen a superfície privada (122 
solars). Del total de solars privats denunciats, 72 ho varen 
ser per vegetació i, 50, per presència de residus. EMAYA 
va fer una neteja subsidiària d’un solar privat, requerit per 
instàncies judicials al barri de Plaça de Toros. Els solars 
municipals netejats se situen a les barriades de Son For-
tesa Nord, Son Fortesa Sud, Cal Capiscol, el Rafal Nou, la 
Indioteria i Can Pastilla. En total, es varen fer més de 600 
seguiments a solars i es va col·laborar de manera activa 
amb les diferents administracions en matèria de residus.

Erradicació d’abocaments incontrolats

Es varen erradicar tres abocadors incontrolats, alguns 
d’aquests amb més de 30 anys, al municipi de Palma. Al 
camí del Palmer i al camí de Passatemps es varen retirar 
143 i 111,76 tones de residus, respectivament. Quant al Car-
natge, i gràcies a l’encàrrec de l’Ajuntament de Palma, es va 
eliminar un abocador històric de la ciutat. Es varen gestionar 
1.852 tones de residus de construcció i demolició.

Campanya de control d’abocaments als polígons

Durant 2017 es varen vigilar i controlar descampats situ-
ats dins els polígons industrials. Fruit del treball conjunt 
amb ASIMA, compartint informació sobre incidències, es 
varen identificar 172 persones infractores, i s’han estès 
les corresponents actes de denúncia. Dins aquesta cam-
panya es visitaren empreses dels polígons amb l’objectiu 
que els seus contenidors estassin retolats i en bones con-
dicions i, sobretot, per a regular correctament la forma de 
treure els seus residus.

Campanya de tecnificació del Servei de Recollida

El Servei d’Inspecció Mediambiental continuà informant a 
la ciutadania amb motiu de la tecnificació i la innovació 
del Servei de Recollida. S’informà sobre horaris, canvis de 
models, noves ubicacions dels punts de contenidors, ús 
dels parcs verds, camió del reciclatge, nou sistema de re-
collida porta a porta a la zona del centre i nou sistema de 
recollida d’oli, entre d’altres. És una eina que ha permès 
arribar a la ciutadania d’una manera directa. També va par-
ticipar plenament en la nova implantació d’RSM (Recollida 
Selectiva Mòbil), amb la participació de la empresa Talher.

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, du-
rant 2017, va ajudar tots els adherits al sistema porta a 
porta hoteler en la manera de fer una correcta segregació 
en origen dels residus. També es realitzà un control i un 
seguiment periòdic dels seus residus per a comprovar-ne 
la correcta aportació.

Campanya del nou servei de recollida de trastos

El desembre de 2015 es va posar en marxa el nou siste-
ma de recollida de trastos. El 2017 es va mantenir el re-
forç informatiu, el control i l’estesa d’actes de denúncia 
per part del Servei d’Inspecció Mediambiental.

Campanya de conscienciació d’ús dels parcs verds

Es fomentà l’ús dels parcs verds per part del personal pro-
pi dels punts. El mes de maig varen començar les obres 
d’ampliació del parc verd de Son Castelló, amb les quals 
se’n quadruplicarà la superfície i es podrà acceptar una 
major diversitat de residus. A més a més, durant 2007, 
més de 67.000 vehicles visitaren els dos parcs verds.

QUALITAT URBANA
INSPECCIÓ MEDIAMBIENTAL
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Activitat del Servei d’Inspecció Mediambiental

Quadre de denúncies de l’any 2017 per tipus d’infracció i 
de persona infractora:

Per tipus d’infracció

Animals de companyia  67

Trastos  130

Embrutiment de via pública  109

Obres  5

Publicitat dinàmica  17

RSU 1.311

Sacs i contenidors  23

1.662

Per tipus d’infractor

Particulars 924

PIMES 297

Bars-restaurants 204

Comunitat de propietaris  10

Construcció  61

Empreses de neteja  15

Hotels  37

Oficina-professional  85

Supermercats  11

Tallers  18

QUALITAT URBANA
INSPECCIÓ MEDIAMBIENTAL
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Comptes anuals
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Balanç al 31 de desembre de 2017

ACTIU 2017 2016

A) ACTIU NO CORRENT 103.573.344,63 93.124.074,58

I. Immobilitzat intangible Nota.6 285.300,25 288.403,06

1. Aplicacions informàtiques 285.300,25 288.403,06

II. Immobilitzat material Nota.5 80.149.614,46 76.318.669,40

1. Terrenys i construccions 9.969.263,09 10.258.040,39

2. Instal·lacions tècniques i maquinària 67.163.493,25 62.598.757,29

3. Immobilitzats materials en curs 3.016.858,12 3.461.871,72

III. Inversions empreses grup i asociades Nota.16 0,00 0,00

IV. Inversions financeres a llarg termini Nota.8.1 23.138.429,92 16.517.002,12

1. Crèdits Administracions Públiques 1.611.849,45 2.490.739,52

2. Altres actius financers 21.526.580,47 14.026.262,60

B) ACTIU CORRENT 35.104.691,31 51.322.416,50

I. Existències Nota.7 4.660.920,77 4.279.356,68

II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar Nota.8.1 15.197.558,98 30.778.510,21

1. Clients per vendes i prestacions de serveis 9.000.407,28 10.132.302,52

2. Clients, empreses del grup i associaciats Nota.16 1.462.310,16 15.568.951,57

3. Personal 149.020,00 136.940,00

4. Altres crèdits amb Administracions Públiques 4.585.821,54 4.940.316,12

III. Inversions financeres a curt termini Nota.8.1 12.507.889,75 12.580.922,99

1. Valors representatius deute 0,00 996.540,77

2. Altres actius financers 12.507.889,75 11.584.382,22

IV. Periodificacions a curt termini 85.703,01 84.416,53

V. Efectiu i altres actius líquids equivalents 2.652.618,80 3.599.210,09

1. Tresoreria 2.652.618,80 3.599.210,09

TOTAL ACTIU (A+B) 138.678.035,94 144.446.491,08

PATRIMONI NET I PASSIU 2017 2016

A) PATRIMONI NET 84.240.891,75 94.104.035,42

A-1) Fons propis Nota.9 65.313.324,54 72.780.610,87

I. Capital 4.851.506,13 4.851.506,13

II. Reserves 58.929.104,74 44.473.771,85

1. Reserva legal 970.301,25 970.301,25

2. Altres reserves 57.958.803,49 43.503.470,60

III. Resultat de l’exercici (benefici) 1.532.713,67 23.455.332,89

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts Nota.15 18.927.567,21 21.323.424,55

B) PASSIU NO CORRENT 28.573.751,68 22.742.358,22

I. Provisions a llarg termini Nota.12 2.838.478,56 3.127.098,06

1. Altres provisions 2.838.478,56 3.127.098,06

II. Deutes a llarg termini Nota.8.2 25.735.273,12 19.615.260,16

1. Deutes amb entitats de crèdit 25.735.273,12 19.615.260,16

C) PASSIU CORRENT 25.863.392,51 27.600.097,44

I. Deutes a curt termini 6.375.415,47 7.432.673,02

1. Deutes amb entitats de crèdit Nota.8.2 5.262.593,33 5.966.300,66

2. Altres passius financers 1.112.822,14 1.466.372,36

II. Creditors comercials i altres comptes a pagar 19.487.977,04 20.167.424,42

1. Proveïdors 1.861.796,69 3.129.890,69

2. Creditors diversos 8.446.907,41 6.757.954,24

3. Personal (remuneracions pendents de pagament) 2.485.543,59 2.805.986,34

4. Altres deutes administracions públiques 6.693.729,35 7.473.593,15

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 138.678.035,94 144.446.491,08

BALANÇ DE SITUACIÓ A 31 DE DESEMBRE DE 2017
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Compte de pèrdues i guanys corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de 
desembre de 2017

2017 2016

A) OPERACIONS CONTINUADES

1. Import net xifra de negocis Nota.18 84.429.770,23 81.351.538,36

a) Vendes 40.698.174,30 38.932.229,94

b) Prestació de serveis 43.731.595,93 42.419.308,42

2. Treballs realitzats per l’empresa pel seu actiu Nota.5 57.543,81 75.945,19

3. Aprovisionaments -21.813.350,98 -25.340.506,51

a) Consum d’aigua Nota.11 -3.582.156,22 -7.968.667,24

b) Consum d’altres matèries consumibles Nota.11 -11.664.018,93 -11.658.307,50

c) Treballs realitzats per altres empreses -6.567.175,83 -5.713.531,77

4. Altres ingressos d’explotació Nota.11 25.194.410,39 24.969.915,32

a) Subvencions d'explotació 25.194.410,39 24.969.915,32

5. Despeses de personal -68.628.064,38 -66.468.508,10

a) Sous, salaris i assimilats Nota.17 -52.730.345,44 -51.355.932,31

b) Càrregues socials Nota.11 -15.897.718,94 -15.112.575,79

6. Altres despeses d’explotació -10.911.984,62 -10.685.099,93

a) Serveis exteriors -8.758.880,25 -8.492.002,94

b) Tributs -1.666.302,74 -1.593.795,85

c) Variació provisions operacions comercials -370.280,73 -496.962,73

d) Altres despeses de gestió -116.520,90 -102.338,41

 7. Amortització de l’immobilitzat Notes.5-6 -9.805.742,63 -10.148.931,26

 8. Imputació de subvencions d’immobilitzat Notes.5-15 3.614.197,34 3.943.192,98

 9. Excés de provisions 149.259,35 47.203,82

 10. Deteriorament i resultat per alineacions immob. -45.152,86 -23.606,68

a) Resultat per alieacions immobilitzat -45.152,86 -23.606,68

 11. Altres resultats Nota.11.D 14.100,85 24.261.097,50

2017 2016

A-1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 2.254.986,50 21.982.240,69

12. Ingressos financers 70.560,03 2.421.730,99

a) Instruments financers de tercers 70.560,03 2.421.730,99

13. Despeses financeres -637.717,91 -760.798,68

a) Per deutes amb tercers -637.717,91 -760.798,68

A-2) RESULTAT FINANCER -567.157,88 1.660.932,31

A-3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS 1.687.828,62 23.643.173,00

14. Impost sobre beneficis Nota.10 -155.114,95 -187.840,11

A-4) RESULTAT D’OPERACIONS CONTINUADES 1.532.713,67 23.455.332,89

A-5) RESULTAT DE L’EXERCICI 1.532.713,67 23.455.332,89

COMPTE DE RESULTATS
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Estat de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2017

A) Estat d’ingressos i despeses reconeguts corresponents a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017

2017 2016

A) Resultat del compte de pèrdues i guanys 1.532.713,67 23.455.332,89

B) Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net

I. Per valoració d'actius i passius

II. Subvencions, donacions i llegats Nota 15 542.285,64 212.667,38

III. Efecte impositiu

B) Total ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net 542.285,64 212.667,38

(I+II+III)

C) Transferències al compte de pèrdues i guanys

IV. Per valoració d'actius i passius

V. Subvencions, donacions i llegats Nota 15 -3.614.197,34 -3.943.192,98

VI. Efecte impositiu

C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (IV+V+VI) -3.614.197,34 -3.943.192,98

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C) -1.539.198,03 19.724.807,29

B) Estat total de canvis en el patrimoni net corresponent a l’exercici finalitzat el 31 de desembre de 2017

Capital escriturat Reserves Resultat exerc. anteriors Resultat de l'exercici Subvencions, donacions Total

A. 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

I. Ajusts per canvis de criteri 2015 i anteriors

II. Ajusts per errors 2015 i anteriors

B. SALDO AJUSTAT INICI DE L'ANY 2016 4.851.506,13 41.787.974,81 0,00 2.685.797,04 23.541.772,76 72.867.050,74

I. Total ingressos i despeses reconeguts 23.455.332,89 -3.730.525,60 19.724.807,29

II. Operacions amb socis

III. Altres variacions de patrimoni net 2.685.797,04 -2.685.797,04 1.512.177,39 1.512.177,39

C. SALDO FINAL DE L'ANY 2016 4.851.506,13 44.473.771,85 0,00 23.455.332,89 21.323.424,55 94.104.035,42

I. Ajusts per canvis de criteri 2016 i anteriors

II. Ajusts per errors 2016 i anteriors

D. SALDO AJUSTAT INICI DE L'ANY 2017 4.851.506,13 44.473.771,85 0,00 23.455.332,89 21.323.424,55 94.104.035,42

I. Total ingressos i despeses reconeguts 1.532.713,67 -3.071.911,70 -1.539.198,03

II. Operacions amb socis -9.000.000,00

III. Altres variacions de patrimoni net 23.455.332,89 -23.455.332,89 676.054,36 676.054,36

C. SALDO FINAL DE L'ANY 2017 4.851.506,13 58.929.104,74 0,00 1.532.713,67 18.927.567,21 84.240.891,75

COMPTE DE RESULTATS



EMAYA Memòria 2017 78

C) Estat de fluxes d’efectiu corresponents a l’exercici anual acabat el 31 de desembre de 2017

2017 2016

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

1. Resultat d'exercici abans d'imposts 1.687.828,62 23.643.173,00

2. Ajusts al resultat 6.600.462,14 4.461.997,26

a) Amortització de l'immobilitzat (+) 9.805.742,63 10.148.931,26

c) Variació de provisions (+/-) -149.259,35 -47.203,82

d) Imputació de subvencions (-) -3.614.197,34 -3.943.192,98

e) Resultats per baixes i alienacions de l'immoblitzat (+/-) 45.152,86 23.606,68

f) Ingressos financers (-) -70.560,03 -2.421.730,99

g) Despeses financeres (+) 637.717,91 760.798,68

h) Altres ingressos i despeses (-/+) -54.134,54 -59.211,57

3. Canvis en el capital corrent 4.951.127,68 12.516.599,93

a) Existències (+/-) -381.564,09 -352.118,18

b) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-) 8.134.859,65 17.032.119,94

c) Altres actius corrents (+/-) -1.286,48 -84.416,53

d) Creditors i altres comptes a pagar (+/-) -2.447.331,18 -5.198.889,82

e) Altres passius corrents (+/-) -353.550,22 1.823.174,22

f) Altres actius i passius no corrents (+/-) 0,00 -703.269,70

4. Altres fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació -576.447,85 1.559.585,98

a) Pagament d'interessos (-) -647.007,88 -759.278,01

b) Cobrament d'interessos (+) 0,00 2.318.863,99

c) Cobrament (pagament) per impost sobre beneficis (+/-) 70.560,03 0,00

5. Fluxes d'efectiu de les activitats d'explotació (1+2+3+4) 12.662.970,59 42.181.356,17

2017 2016

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

6. Pagaments per inversions (-) -32.150.476,36 -34.847.020,97

a) Immobilitzat intangible -45.294,04 -135.408,87

b) Immobilitzat material -11.966.540,31 -8.175.247,51

c) Altres actius financers -20.138.642,01 -26.536.364,59

d) Altres actius 0,00 0,00

7. Cobraments per desinversions (+) 12.573.033,24 0,00

a) Immobilitzat intangible 0,00 0,00

b) Immobilitzat material 0,00 0,00

c) Altres actius financers 0,00 0,00

d) Altres actius 12.573.033,24 0,00

8. Fluxes d'efectiu de les activitats d'inversió (7-6) -19.577.443,12 -34.847.020,97

C) FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni 542.285,64 212.667,38

a) Subvencions, donacions i llegats rebuts (+) 542.285,64 212.667,38

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financ. 5.425.595,60 -4.489.259,44

a) Emissió 18.000.000,01 8.051.758,17

1. Deutes amb entitats de crèdit (+) 18.000.000,01 8.000.000,00

2. Altres deutes (+) 0,00 51.758,17

b) Devolució i amortització de -12.574.404,41 -12.541.017,61

1. Deutes amb entitats de crèdit (-) -12.574.404,41 -12.323.221,71

2. Altres deutes (-) 0,00 -217.795,90

11. Pagaments per dividends (-) 0,00 0,00

12. Fluxes d'efectiu de les activitats de finançament (9+10+11) 5.967.881,24 -4.276.592,06

D) AUGMENT/DISMINUCIÓ NET DE L'EFECTIU (5+8+12) -946.591,29 3.057.743,14

Efectiu o equivalents a l'inici de l'exercici 3.599.210,09 541.466,95

Efectiu o equivalents al final de l'exercici 2.652.618,80 3.599.210,09

COMPTE DE RESULTATS
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MEMÒRIA DELS COMPTES 2017

1. Activitat de l’empresa

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram SA 
està domiciliada al carrer de Joan Maragall núm. 3 de Pal-
ma i opera sota la personalitat jurídica de societat anònima.

D'acord amb l'objecte social de l'em presa, EMAYA, Em-
presa Municipal d’Aigües i Clavegueram SA, realitza, bàsi-
cament, 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 
convenis signats entre l'Ajuntament de Palma i els con-
sistoris respectius, se subministra aigua en gros als 
municipis de Bunyola, Consell i Binissalem. Així ma-
teix, l'Ajuntament de Palma té delegat a aquesta em-
presa el manteniment de la xarxa de pluvials, compen-
sant EMAYA de les despeses ocasionades a través de 
la corresponent partida pressupostària.

2. Recollida i depuració, mitjançant dues estacions de-
puradores, 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 Palma.

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, els 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 pèrdu-
es i guanys, de l’estat de canvis en el patrimoni net i de 
l’estat de fluxos d’efectiu no ha sofert cap modificació res-
pecte 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 l’aplicació de les polítiques 
comptables i els 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 
basades en l’experiència històrica i en altres factors di-
versos que són entesos com a raonables d’acord amb les 
circumstàncies, els resultats de les quals constitueixen la 
base per a establir els judicis sobre el valor comptable 

dels actius i passius que no són fàcilment disponibles mit-
jançant altres fonts. Les estimacions i assumpcions res-
pectives són revisades de forma continuada; els efectes 
de les revisions de les estimacions comptables són re-
coneguts en el període en què es realitzen, si aquestes 
afecten tan sols aquest període, o en el període de la re-
visió i futurs, si la revisió afecta els dos. No obstant això, 
la incertesa inherent a les estimacions i assumpcions po-
dria conduir a resultats que podrien requerir un ajusta-
ment dels valors comptables dels actius i passius afec-
tats en el futur.

Al marge del procés general d’estimacions sistemàtiques 
i de la seva revisió periòdica, els administradors duran a 
terme determinats judicis de valor sobre temes amb es-
pecial 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 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 n’existeixen indicadors.

2.3.2 Provisions per a riscs i despeses

La Societat reconeix provisions sobre riscs, d’acord amb 
la política comptable indicada a l’apartat de normes de 
registre i valoració d’aquesta memòria. La Societat ha 
realitzat judicis i estimacions en relació a la probabilitat 
d’ocurrència d’aquests riscs, així com la quantia dels ma-
teixos, i ha registrat una provisió quan el risc ha estat con-
siderat com a probable, estimant el cost que li originaria 
aquesta obligació.
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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.

2.3.3 Càlcul dels valors raonables, dels valors en ús i 
dels valors actuals

El càlcul dels valors raonables, els valors en ús i els valors 
actuals implica el càlcul del Valor Net de Reposició. Les es-
timacions 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 2017 
és la que s’explicita a continuació:

Base de repartiment 2017 Import €

Saldo del compte de Pèrdues i Guanys (guany) 1.532.713,67

Aplicació 2017 Import €

Reserves voluntàries 1.532.713,67

La distribució dels guanys de l’exercici 2016, aprovada 
per la Junta General el 29 de juny de 2017, és la que s’ex-
plicita a continuació:

Base de repartiment 2016 Import €

Saldo del compte de Pèrdues i Guanys (guany) 23.455.332,89

Aplicació 2016 Import €
Reserves voluntàries 23.455.332,89

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 legal 
fins que aquesta abasti almanco el 20 % del capital soci-
al. Aquesta reserva no és atribuïble als accionistes, i tan 
sols podrà ser utilitzada per a cobrir, en el cas de no tenir 
altres reserves disponibles, el saldo deutor del compte de 
resultats. A 31 de desembre de 2017 la societat té total-
ment dotada la reserva legal.

4. Normes de registre i valoració

4.1 Immobilitzat intangible

Els actius intangibles es troben valorats pel seu preu d’ad-
quisició o pel seu cost de producció, minvat per l’amortit-
zació acumulada i per les possibles pèrdues per deterio-
rament del seu valor. Un actiu intangible es reconeix com 
a tal 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 funcio-
nament d’aquells actius que necessiten més d’un any per 
a estar en condicions d’ús.

En cada cas s’analitza i determina si la vida útil econòmica 
d’un actiu intangible és definida o indefinida. Els que te-
nen una vida útil definida són amortitzats sistemàticament 
al llarg de les seves vides útils estimades, i la seva recu-
perabilitat s’analitza quan es produeixen esdeveniments 
o canvis que indiquen que el valor net comptable pot no 
ser recuperable. Els mètodes i els períodes d’amortitza-
ció aplicats són revisats al tancament de l’exercici, i si es-
cau, ajustats de forma prospectiva. Per altra banda, s’ha 
de dir que no hi ha actius intangibles de vida útil estima-
da 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.

4.2 Immobilitzat material

L’immobilitzat material es troba valorat al preu d’adqui¬sició 
o al cost de producció en aquells casos en què la matei¬xa 
empresa realitza les obres, i minorat per l’amortització acu-
mulada 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 a es-
tar en condicions d’ús.

Per a 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’ampli-
ació o millora que donen lloc a un augment de la capacitat 
productiva o a un allargament de la vida útil dels béns són 
incorporats a l’actiu com a major valor d’aquest.

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
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A cada tancament d’exercici, la Societat revisa i ajusta, 
si s’escau, els valors residuals, les vides útils i el mèto-
de d’amortització dels actius materials, i si és procedent, 
s’ajusten 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, 
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’Or-
dre EHA/733/2010 de 25 de març, del Ministeri d’Econo-
mia i Hisenda.

Les pèrdues per deteriorament es reconeixen per a tots 
aquells actius o, si s’escau, per a les unitats generadores 
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 comp-
te 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 recu-
perable. La reversió d’una pèrdua per deteriorament es 
comptabilitza en el compte de pèrdues i guanys, amb el 
límit que el valor comptable de l’actiu després de la rever-
sió no pugui excedir l’import, net d’amortitzacions, que fi-
guraria a llibres si no s’hagués reconegut prèviament l’es-
mentada 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 mate-
rial utilitzat en la realització de l’actiu.

4.3 Arrendament financer

Els contractes d’arrendament per als quals, atenent l’anà-
lisi de la naturalesa de l’acord i de les condicions d’aquest, 
es dedueixi que s’han transferit a la societat substanci-
alment tots els riscs i els beneficis inherents a la propi-
etat de l’actiu objecte del contracte es qualifiquen com 
a arrendament financer i, per tant, la propietat adquirida 
mitjançant aquests arrendaments es comptabilitza per 
la seva naturalesa a l’immobilitzat material per un import 
equivalent al menor del seu valor raonable i el valor pre-
sent dels pagaments mínims establerts al començament 
del contracte de lloguer, menys la depreciació acumula-
da i qualsevol pèrdua per deteriorament experimentada.

4.4 Instruments financers

4.4.1 Actius financers

A) Classificació i valoració

Els actius financers, a l’efecte de la seva valoració, es 
classifiquen en:

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 
crèdits per operacions no comercials definits com aquells 
actius financers que, no essent instruments de patrimo-
ni ni derivats, no tenen origen comercial, sempre que els 
seus cobraments siguin de quantia determinada o deter-
minable 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 
valor raonable és, excepte evidència del contrari, el preu 
de la transacció, que equival al valor raonable de la con-

traprestació entregada més els costs de transacció que li 
siguin directament atribuïbles.

Després del reconeixement inicial, els actius financers 
inclosos en aquesta categoria es valoren pel seu cost 
amortitzat. Els interessos reportats es comptabilitzen en 
el compte de pèrdues i guanys, aplicant el mètode del ti-
pus d’interès efectiu.

No obstant, els crèdits per operacions comercials amb 
venciment no superior a un any i que no tinguin un tipus 
d’interès contractual, així com les bestretes i els crèdits al 
personal, els dividends a cobrar i els desemborsaments 
exigits sobre instruments de patrimoni, l’import dels quals 
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 els comptes a cobrar amb venciment infe-
rior a 12 mesos comptats a partir de la data de balanç es 
classifiquen com a corrents, i aquells amb venciment su-
perior 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 es-
deveniments que hagin ocorregut després del seu reco-
neixement inicial i que ocasionin una reducció o un 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-
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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 disminuei-
xi per causes relacionades amb un esdeveniment poste-
rior, es reconeixen com a despesa o 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 re-
gistrat el deteriorament del valor.

C) Baixa d’actius financers

La Societat dona de baixa un actiu financer, o part d’aquest, 
quan expiren o se cedeixen els drets contractuals sobre els 
fluxos d’efectiu de l’actiu financer, i és necessari que es 
transfereixin de manera substancial els riscs i els benefi-
cis inherents a la seva propietat, en circumstàncies que 
s’avaluïn comparant l’exposició de la Societat, abans i des-
prés de la cessió, a la variació en els imports i en el calen-
dari 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.

4.4.2 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’em-
presa; a més, s’inclouen en aquesta categoria els dèbits 
per operacions no comercials que són referits com aquells 
passius financers que, no essent instruments derivats, no 
tenen origen comercial.

Els passius financers es valoren inicialment pel seu valor 
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 les par-
tides 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 tinguin un tipus 
d’interès contractual, l’import dels quals 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 d’aquest que s’hagi donat de baixa i la contra-
prestació pagada, incloent-hi els costs de transacció atri-
buïbles, es reconeix en el compte de pèrdues i guanys de 
l’exercici en què tingui lloc.

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, 
com transports, aranzels de duanes, assegurances i altres 
de directament atribuïbles a l’adquisició de les existències.

Quan el valor net realitzable de les existències sigui in-
ferior al seu preu d’adquisició es realitzen les oportunes 
correccions valoratives, reconeixent-les com a despesa al 
compte de pèrdues i guanys.

4.6 Efectiu i altres actius líquids equivalents

Aquest epígraf inclou l’efectiu en caixa, els comptes cor-
rents bancaris i els dipòsits i les adquisicions temporals 
d’actius que compleixen amb tots els requisits següents:

 - 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 

efectiu i altres actius líquids equivalents els descoberts 
ocasionals 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 
calcula com l’impost corrent que resulta de l’aplicació del 
corresponent tipus de gravamen sobre la base imposable 
de l’exercici després d’aplicar les bonificacions i les de-
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duccions existents. Es reconeix en el compte de pèrdu-
es i guanys excepte en aquells casos en els quals aquest 
impost estigui directament relacionat amb partides reflec-
tides en el patrimoni net. En aquest cas l’impost es reco-
neix, així mateix, en aquest epígraf.

Els actius i els passius per imposts corrents són els im-
ports estimats a cobrar o a pagar de l’Administració públi-
ca, conformement als tipus d’impositius en vigor a la data 
del balanç, incloent-hi qualsevol altre ajustament per im-
posts corresponent 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 aplicable sobre les se-
ves activitats principals. Com a conseqüència d’això els 
actius i els passius per imposts diferits no són rellevants i 
l’empresa no els registra.

4.8 Ingressos i despeses

Els ingressos i les despeses s’imputen en funció del cor-
rent real de béns i serveis que representen i amb indepen-
dència del moment en què es produeix el corrent mone-
tari o financer que se’n deriva.

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 a rebre, que se’n deriva, deduït l’im-
port de qualsevol descompte, rebaixa en el preu, o altres 
partides similars que l’empresa pugui concedir, com tam-
bé els imposts indirectes que graven les operacions i que 
són repercutibles a tercers. S’inclouen com a major valor 
dels ingressos els interessos incorporats als crèdits co-
mercials amb venciment no superior a un any que no tin-
guin un tipus d’interès contractual, atès que l’efecte de no 
actualitzar els fluxos d’efectiu no és significatiu.

Els ingressos es comptabilitzen atenent el fons econòmic 
de l’operació, i es reconeixen quan es compleixen totes i 
cadascuna de les següents condicions:

 - La societat ha transferit al comprador els riscs i benefi-
cis significatius inherents a la propietat dels béns, amb 
independència de la seva transmissió jurídica.

 - La Societat no manté la gestió corrent dels béns ve-
nuts en un grau associat normalment amb la seva pro-
pietat, ni reté el control efectiu d’aquests.

 - 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 costs 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 tanca-
ment 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 què 
les despeses reconegudes es considerin recuperables.

4.9 Provisions i contingències

Les provisions es reconeixen en el balanç quan la Soci-
etat té una obligació present (ja sigui per disposició le-
gal o contractual, o per una obligació implícita o tàcita) 
com a resultat de successos passats, i s’estima probable 
que suposi la sortida de recursos que incorporin despe-
ses econòmiques 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 despesa 
financera segons es vagin reportant. Per a les provisions 
amb venciment inferior o igual a un any, quan l’efecte finan-
cer no sigui significatiu, no es du a terme cap tipus de des-
compte. 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 corresponent en cada 
moment. Per a la resta de les contingències que no com-
pleixin les característiques esmentades anteriorment, la So-
cietat n’ha informat a la memòria sobre les característiques.

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 conformement 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 suposa 
adscriure inicialment a una partida específica del patrimo-
ni l’import de la subvenció sense tenir en compte l’efec-
te impositiu diferit com a conseqüència de gaudir d’una 
bonificació del 99 % de la quota de l’impost de societats i 
d’aplicar el principi d’importància relativa.

Quan es tracti d’una subvenció relacionada amb una parti-
da de despeses, la subvenció s’imputa al compte de pèrdu-
es i guanys en el període necessari per a igualar-la, segons 
una base sistemàtica, a les despeses a què està destinada a 
compensar. Quan la subvenció està relacionada amb un ac-
tiu, s’imputa al resultat de cada exercici en proporció a la de-
preciació experimentada en aquest pels actius que finança.
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Les subvencions, les donacions i els llegats reintegrables 
es registren com a passius de l’empresa fins que adquirei-
xin la condició de no reintegrables; és a dir, quan s’hagin 
complert les condicions per a la seva concessió i no exis-
teixin 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 
anteriorment. 

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 legislació 
mediambiental es registren com a despeses de l’exercici 
en què 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 perma-
nent. En aquest cas, es comptabilitzen a les corresponents 
partides de l’epígraf immobilitzat material, i són amortitzats 
amb els mateixos criteris indicats anteriorment.
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5. IMMOBILITZAT MATERIAL

La composició i els moviments de l’immobilitzat material a l’exercici 2017 han estat els següents:

Exercici 2017 31.12.16 Altes Baixes Traspassos 31.12.17

Cost

Terrenys 3.701.228,54 0,00 0,00 0,00 3.701.228,54

Construccions 16.896.456,91 2.107,80 0,00 47.322,77 16.945.887,48

Instal·lacions tècniques i altre immob. material 277.082.128,16 9.978.903,82 -1.712.300,04 4.091.894,60 289.440.626,54

Immobilitzat en curs 3.461.871,72 3.722.620,09 -28.416,32 -4.139.217,37 3.016.858,12

301.141.685,33 13.703.631,71 -1.740.716,36 0,00 313.104.600,68

Amortització acumulada

Construccions -10.339.645,06 -338.207,87 0,00 -10.677.852,93

Instal·lacions tècniques i altre immob. material -208.839.805,23 -9.460.909,60 1.667.147,18 -216.633.567,65

-219.179.450,29 -9.799.117,47 1.667.147,18 0,00 -227.311.420,58

Deteriorament

Pèrdua per deteriorament -5.643.565,64 -5.643.565,64

Valor net comptable 76.318.669,40 80.149.614,46

La composició i els moviments de l’immobilitzat material a l’exercici 2016 foren els següents:

Exercici 2016 31.12.15 Altes Baixes Traspassos 31.12.16

Cost

Terrenys 3.387.656,48 313.572,06 3.701.228,54

Construccions 16.865.710,19 19.421,64 11.325,08 16.896.456,91

Instal·lacions tècniques i altre immob. material 270.705.622,71 1.294.945,72 -141.324,19 5.222.883,92 277.082.128,16

Immobilitzat en curs 5.083.481,19 3.612.599,53  -5.234.209,00 3.461.871,72

296.042.470,57 5.240.538,95 -141.324,19 0,00 301.141.685,33

Amortització acumulada

Construccions -10.001.517,95  -338.127,11 -10.339.645,06

Instal·lacions tècniques i altre immob. material -199.125.929,06  -9.831.593,68  117.717,51 -208.839.805,23

-209.127.447,01 -10.169.720,79  117.717,51 -219.179.450,29

Deteriorament

Pèrdua per deteriorament -5.643.565,64 -5.643.565,64

Valor net comptable 81.271.457,92 -4.929.181,84 -23.606,68 0,00 76.318.669,40
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A 31 de desembre de 2017 l’import dels elements d’im-
mobilitzat material totalment amortitzats i en ús tenia un 
valor de cost de 145.899,18 milers d’euros (134.029,16 
milers d’euros a 31 de desembre de 2016), dels quals 
1.438,25 corresponen a construccions i, 144.460,93, a 
instal·lacions tècniques i altres immobilitzats materials.

La Societat té materialitzada una provisió per deteriora-
ment a les instal·lacions tècniques del sistema de recolli-
da pneumàtica de residus sòlids 

Durant l’any 2017 l’empresa ha efectuat obres per al propi 
immobilitzat per un import de 57.543,81 euros (75.945,19 
euros l’any 2016).

A 31 de desembre de 2017 existien obres adjudicades 
i altres compromisos de compra d’immobilitzat d’acord 
amb el detall que s’explicita a continuació, i amb indicació 
de les fonts previsibles de finançament.

FONTS DE FINANÇAMENT

Tipus
d’inversió

Import
compromès Fons propis DGRH FEDER

Estructura 153.846,49 153.846,49

Cicle de l’Aigua 2.485.326,25 2.485.326,25

Qualitat Urbana 6.333.049,81 6.333.049,81

Totals 8.972.222,55 8.972.222,55 0,00 0,00

A 31 de desembre de 2016 existien obres adjudicades 
i altres compromisos de compra d’immobilitzat d’acord 
amb el detall que s’explicita a continuació, i amb indicació 
de les fonts previsibles de finançament.

FONTS DE FINANÇAMENT

Tipus
d’inversió

Import
compromès Fons propis DGRH FEDER

Estructura 3.975,00 3.975,00

Cicle de l’Aigua 3.218.591,30 3.218.591,30

Qualitat Urbana 1.393.541,68 1.393.541,68

Totals 4.616.107,98 4.616.107,98 0,00 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 preveuen unes necessitats urgents d’in-
versions per import de 10.354 milers d’euros a les ins-
tal·lacions 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. A la data de formulació 
d’aquests comptes anuals hi ha adjudicat 2.485.326,25 
euros, i la resta encara no ha estat coberta. Per a fer front 
a aquestes mesures urgents, la Societat va posar en mar-
xa un pla d’inversions a 4 anys que inclou la realització 
d’obres a la xarxa d’abastament d’aigua potable. Per als 
pròxims 3 anys el Pla preveu invertir un total de 21.931 mi-
lers d’euros. La Societat disposa d’una part important de 
la tresoreria necessària per a fer front a aquest pla i addi-
cionalment té previst obtenir noves fonts de finançament 
externes, la qual cosa suposa poder fer front a les inversi-
ons planificades.
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6. Immobilitzat intangible

La composició i els moviments de l’immobilitzat intangible a l’exercici 2017 han estat els següents:

Exercici 2017 31.12.16 Altes Baixes Traspassos 31.12.17

Cost

Aplicacions informàtiques 3.308.198,37 99.471,76 -3.454,26 0,00 3.404.215,87

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques -3.019.795,31 -102.574,57 3.454,26 0,00 -3.118.915,62

Valor net comptable 288.403,06 285.300,25

La composició i moviments de l’immobilitzat intangible a l’exercici 2015 varen ser els següents:

Exercici 2016 31.12.15 Altes Baixes Traspassos 31.12.16

Cost

Aplicacions informàtiques 3.148.597,57 166.459,02 -6.858,22 3.308.198,37

Amortització acumulada

Aplicacions informàtiques -2.949.140,76 -77.512,77  6.858,22 -3.019.795,31

Valor net comptable 199.456,81 288.403,06

L’import dels elements totalment amortitzats ascendeix a 2.936,37 milers d’euros el 31 de desembre 
de 2017 corresponent a aplicacions informàtiques encara en ús per part de la Societat (2.920,10 mi-
lers d’euros l’any 2016).

7. Existències

Com a conseqüència de les característiques de l’empresa no hi ha existènci-
es comercials, ni de productes acabats o primeres matèries. L’inventari d’exis-
tències es compon 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 disponibilitat de les existències.

La Societat no utilitza contractes de futur ni d’opcions relatius a la compra o 
venda d’existències.

La Societat té contractades pòlisses d’assegurances que garanteixen la recu-
perabilitat del valor net comptable de les existències en cas de sinistres.
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8. Instruments financers

8.1 Actius financers

Préstecs i partides a cobrar

El detall d’instruments financer és el següent:

Préstecs i partides a cobrar  31.12.17  31.12.16

Instruments financers a llarg termini

Crèdits Admin. Públiques 1.611.849,45 2.490.739,52

Altres actius financers 21.526.580,47 14.026.262,60

23.138.429,92 16.517.002,12

Instruments financers a curt termini 
Deutors comercials i altres 
comptes a cobrar 15.197.558,98 30.778.510,21

Inversions financeres a curt termini 12.507.889,75 12.580.922,99

27.705.448,73 43.359.433,20

Els imports dels crèdits d’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”.

Dins els altres “actius financers a llarg termini” i “inversions 
financeres a curt termini” es recullen dipòsits fets a dife-
rents entitats bancàries.

La composició dels deutors comercials i altres comptes 
per a cobrar és la següent:

 31.12.17  31.12.16

Clients per vendes i prest. de serveis 9.000.407,28 10.132.302,52

Clients, empreses del grup i assoc. 1.462.310,16 15.568.951,57

Personal 149.020,00 136.940,00

Altres crèdits amb les admin. púb. 4.585.821,54 4.940.316,12

15.197.558,98 30.778.510,21

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:

 31.12.17  31.12.16

Correcció acumulada a 1 de gener 8.229.408,41 8.603.189,50

Excessos nets de la provisió -373.781,09

Dotacions netes de la provisió 541.974,33

Correcció acumulada a 31 de des. 8.771.382,74 8.229.408,41

El detall per venciments dels crèdits de les administraci-
ons públiques que vencen dins els pròxims 5 anys és el 
següent:

31.12.17 Import 31.12.16

2018 4.585.821,54 2017 4.940.316,12

2019 220.376,93 2018 1.432.215,29

2020 220.376,93 2019 151.217,73

2021 220.376,93 2020 151.217,73

2022 220.376,93 2021 151.217,73

Següents 730.341,73 Següents 604.871,04

6.197.670,99 7.431.055,64

Al 31 de desembre de 2017, la Societat té registrada una 
provisió per insolvències a l’epígraf “Deutors comercials i 
altres comptes a cobrar” de 1.390 milers d’euros (1.533 
milers d’euros el 2016), i que correspon a saldos d’exer-
cicis anteriors amb administracions locals i entitats públi-
ques. Aquest registre correspon a la millor estimació del 
valor actual d’aquests comptes per a cobrar, atesa la difi-
cultat per a determinar el període de cobrament, derivat de 
la informació històrica d’aquests comptes per a cobrar i de 
la situació financera de les administracions locals i les enti-
tats públiques.

8.2 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 2017 2016

Deutes amb entitats de crèdit 25.735.273,12 19.615.260,16

A curt termini

Deutes amb entitats de crèdit 5.241.318,23 5.935.735,59

Interessos meritats 21.275,10 30.565,07

5.262.593,33 5.966.300,66

El detall de saldos mantinguts amb entitats de crèdit al 31 
de desembre de 2017 és el següent:

Entitat Llarg termini Curt termini

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 4.885.714,36 1.633.381,83

Caixabank, SA 1.285.714,29 285.714,28

Bankia, SA 3.874.110,97 452.338,25

Banco de Sabadell, SA 6.726.680,04 1.254.794,78

Targobank, SA 1.587.007,78 212.992,22

Banco Popular Español, SA 4.896.019,34 913.379,99

Bankinter, SA 2.480.026,34 488.716,88

25.735.273,12 5.241.318,23
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El detall de saldos mantinguts amb entitats de crèdit al 31 
de desembre de 2016 va ésser el següent:

Entitat Llarg termini Curt termini

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA 6.519.096,23 1.633.381,84

Caixabank, SA 3.688.112,63 1.105.075,72

Bankia, SA 2.571.428,64 857.142,84

Banco de Sabadell, SA 1.620.639,91 1.221.977,89

Targobank, SA 1.129.606,69 360.309,04

Banco Popular Español, SA 1.117.968,89 278.320,49

Bankinter, SA 2.968.407,15 479.527,77

19.615.260,16 5.935.735,59

L’amortització dels préstecs del BBVA per un import de 
897.667,61 euros, com també el pagament dels interessos, 
corre a càrrec de la Comunitat Autònoma de les Illes Ba-
lears, a través de la Conselleria de Medi Ambient. Els pa-
gaments que la CAIB fa a EMAYA per aquests conceptes 
estan afectes a la devolució de principal i al pagament d’in-
teressos dels préstecs citats, i en constitueixen la garantia.

El detall per venciments dels deutes a 31 de desembre de 
2017 és el següent:

Deutes amb entitats de crèdit 2017

Préstecs Euros

2018 5.241.318,30

2019 4.198.801,16

2020 4.254.900,14

2021 4.203.021,09

2022 4.034.180,81

Següents 9.044.369,85

30.976.591,35

El tipus d’interès mitjà dels deutes no comercials a llarg ter-
mini amb entitats de crèdit és de l’1,47 %, (2,64 % el 2016). 

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 
2016 és el següent:

Deutes amb entitats de crèdit 2016

Préstecs Euros

2017 5.935.735,59

2018 5.165.836,67

2019 4.113.015,19

2020 3.746.389,84

2021 1.977.647,42

Següents 4.612.371,02

25.550.995,73

A 31 de desembre de 2017 no hi ha cap pòlissa de crè-
dit en vigor.

Les despeses financeres meritades i no pagades a la fina-
lització de l’exercici pugen a 21.275,10 euros (30.565,07 
euros el 2016) i, per altra banda, s’ha de dir que no exis-
teixen línies de descompte de paper.

9. Fons propis

El capital social està representat per 100 accions nomina-
tives de 48.515,0613  € de valor nominal cadascuna, nu-
merades correlativament del número 1 al 100, ambdós in-
closos, 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.

Al present exercici s’ha fet una distribució de divi-
dends contra la partida reserva voluntària per import de 
9.000.000,00 euros. Aquesta quantia s’ha compensat 
amb saldos pendents de cobrament de l’Ajuntament de 
Palma. Aquests dividends s’han considerat part dels flu-
xos d’efectiu de les activitats d’explotació, com un canvi 
en el capital corrent.
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10. 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.

Al mes de setembre de l’exercici 2016 la Societat va rebre la comunicació d’inici d’actua-
cions de comprovació i investigació dels exercicis 2013 i 2014 de l’impost sobre Societats 
i l’impost sobre el valor afegit. El 20 de juliol de 2017 varen finalitzar les actuacions. Del re-
sultat de la comprovació, s’ha girat una liquidació, respecte de l’impost sobre el valor afe-
git, per import de 4.322.525,19 euros d’IVA, més els interessos de demora corresponents, 
per la falta de repercussió de l’IVA a les subvencions/indemnitzacions rebudes de l’Ajunta-
ment de Palma i de la Direcció General de Recursos Hídrics per la realització de determi-
nades activitats d’interès general. La referida liquidació està recorreguda davant el Tribu-
nal Econòmic Administratiu Central. 

No s’ha registrat cap provisió respecte d’això, ja que el recurs presentat té probabilitats 
d’èxit, atès que és un tema tècnicament complex des del punt de vista tributari, molt con-
trovertit actualment i que, en aquest cas en concret, existeix jurisprudència favorable als 
interessos d’EMAYA.

En concret, a les sentències de 16 de maig de 2011 i de 27 de febrer del 2012, el Tribunal 
Suprem ja va tenir l’ocasió d’analitzar les subvencions rebudes per EMAYA, i conclogué 
que no havien de formar part de la base imposable de l’IVA. La doctrina dels òrgans tecni-
cojurídics desenvolupada per la Direcció General de Tributs des de 2006 – i elevada a rang 
legal amb efectes de 2015– també validaria la no-repercussió de l’IVA en aquests casos.

En conseqüència, els administradors de la Societat i els seus assessors entenen que no 
existeix un risc probable en relació amb les esmentades actes i, per tant, no s’ha registrat 
cap provisió per riscs i despeses.

Addicionalment, en opinió dels administradors de la Societat, com també dels seus as-
sessors fiscals, existeixen contingències fiscals derivades de les diferents interpretacions 
de la normativa fiscal que afecten les operacions realitzades per la Societat. No obstant 
això, els administradors de la Societat, sobre la base de les opinions dels seus assessors 
fiscals, interpreten que no cal la dotació d’una previsió comptable per a atendre aques-
tes contingències.

Els beneficis, determinats conformement a la legislació, estan subjectes a un gravamen del 
25 % sobre la base imposable. L’empresa, atesa la seva característica d’empresa pública 
de titularitat municipal, gaudeix d’una bonificació del 99 % sobre la quota a pagar per l’im-
post de societats de les seves principals activitats. 

La conciliació entre l’import net dels ingressos i les despeses de l’exercici i la base impo-
sable (resultat fiscal) és la següent:

2017 2016

Compte de pèrdues i guanys Augments /
(Disminucions)

Augments /
(Disminucions)

Saldo d’ingressos i despeses de l’exercici 1.687.828,62 23.643.173,00

Impost sobre Societats 155.114,95 0,00

Diferències permanents: Augments 1.946.931,06 1.857.502,62

Diferències temporàries: Augments 154.874,23 0,00

Diferències temporàries: Disminucions -370.033,25 -172.468,50

30 % import despeses amortització: Augments 0,00 0,00

Recuperació despeses amortització: Disminució -681.812,00 -681.812,00

Compensació de bases imposables negatives d’exercicis anteriors 0,00 0,00

Base imposable (resultat fiscal) 2.737.788,66 24.646.395,12

Quota íntegra 684.447,17 6.161.598,78

Bonificacions 536.279,79 5.912.832,40

Deduccions 0,00 10.905,63

Disposició transitòria 37 llei 27/2014 5.416,97 37.901,31

Quota líquida 142.750,41 200.376,12

  
Els augments per diferències permanents són bàsicament despeses fiscalment no dedu-
ïbles corresponents a multes i sancions, com també els subministraments gratuïts deta-
llats a la nota 16.
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Segons el que disposa la legislació fiscal vigent, amb 
efectes per a l’exercici 2017, la compensació de bases 
imposables negatives de la Societat està limitada al 60 % 
de la base imposable prèvia a aquesta compensació.

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 bé, atenent les boni-
ficacions que deté la Societat en quota, no es va registrar 
l’impost diferit corresponent. Els imports al final de l’exer-
cici de les despeses d’amortització per a recuperar des 
de l’any 2015 són:

Exercici Import termini màxim de compensació

2013 3.885.149,42 any 2024

2014 2.932.970,62 any 2024

No existeixen bases imposables negatives pendents de 
compensar, atès que han estat regularitzades com a re-
sultat de la inspecció abans esmentada.

11. Ingressos i despeses

a) Detall de la partida Altres ingressos d’explotació – 
subvencions d’explotació.

2017 2016

Subvenció Ajuntament 15.033.257,18 14.805.432,08

Subvenció explotació 10.052.556,14 10.079.678,56

Subvenció formació continua 108.597,07 84.804,68

25.194.410,39 24.969.915,32

b) Detall de les partides Compres d’aigua i Consum 
d’altres materials.

La partida de "Compres d’aigua" inclou exclusivament les 
compres d’aigua a tercers. Conseqüentment, no hi ha va-
riació d’existències. Durant l’exercici l’import de les com-
pres ha pujat a 3.582.156,22 euros (7.968.667,24 euros 
el 2016).

La partida de “Consum d’altres materials” inclou les com-
pres de combustibles, les compres de mate¬rials diver-
sos, les compres de productes químics, les compres 
d’energia per al procés productiu, d’acord amb el se-
güent detall:
 

2017 2016

Compres de materials diversos 4.160.447,28 4.501.417,30

Compres de combustible 1.902.380,60 1.921.302,94

Compres de productes químics 1.179.198,71 1.208.919,46

Compres d’energia procés productiu 4.421.992,34 4.026.667,80

11.664.018,93 11.658.307,50

c) Detall de la partida Càrregues socials.

2017 2016

Seguretat Social 15.383.050,26 14.586.542,57

Aport. pensions, invalidesa o mort 74.938,19 139.961,99

Vestuari personal 156.471,97 146.043,62

Formació 144.288,89 120.623,06

Altres càrregues socials 138.969,63 119.404,55

15.897.718,94 15.112.575,79

d) La Societat va instar un procediment contra les socie-
tats que havien duit a terme les obres del sistema subter-
rani de recollida pneumàtica dins el centre de Palma, con-
siderant que eren responsables del seu deteriorament, 
per al qual es va dotar la provisió que s’esmenta a la nota 
5 d’aquesta memòria. 

Atesa la sentència de l’Audiència Provincial de Palma, les 
societats demandades n’han complert voluntàriament 
l’execució provisional. 

Segons resolució publicada al BOICAC núm. 108/2016, 
la Societat ha de registrar al seu compte de pèrdues i 
guanys l’import acordat per la sentència sempre que s’ha-
gi cobrat l’import i hi hagi plena disposició del fons. Dins 
l’any 2016, la Societat va rebre en concepte d’indemnitza-
ció 24.261.097,50 euros, reconeguts dins la partida “altres 
ingressos”, i uns interessos de demora de 2.263.909,47 
euros, reconeguts a la partida “Ingressos financers”.

Les societats demandades han presentat un recurs de 
cassació, però la Societat no considera probable que pros-
peri, per la qual cosa no ha registrat cap provisió per aquest 
concepte ni altres passius derivats d’aquesta actuació.

MEMÒRIA DELS COMPTES 2017



EMAYA Memòria 2017 92

12. Provisions

La composició i els moviments de les provisions durant l’exercici 2017 han estat els se-
güents:

Saldo inicial Traspassos Aplicacions Saldo final

Provisió per a responsabilitats  31.053,18  0,00  0,00  31.053,18

Altres provisions 3.096.044,88  -139.360,15 -149.259,35 2.807.425,38

3.127.098,06  -139.360,15 -149.259,35 2.838.478,56

12.1. Provisió per a responsabilitats

Per a fer front a probables responsabilitats derivades de litigis en curs es dota aquesta pro-
visió pels imports que previsiblement s’hauran d’atendre en cas de perdre el litigi.

12.2. Altres provisions

Corresponen a l’aportació de l’IVA de diferents subvencions rebudes per a l’immobilitzat 
de l’empresa i d’altres contingències.

13. Informació sobre el medi ambient

Els administradors de la Societat estimen que no existeixen contingències significatives en 
relació amb la protecció i la millora del medi ambient, i no es considera necessari registrar 
cap provisió en aquest 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.

14. Compromisos per pensions i obligacions similars

Durant l’exercici 2002 EMAYA va exterioritzar els compromisos per pensions a l’empara de 
l’RD 1518/99. Per això, en data 31 de maig de 2002, es va subscriure un acord amb els re-
presentants dels treballadors pel qual se substituïa el sistema de previsió social regulat als 
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 a 
garantir el capital mínim assegurat.

Finalment, també es va subscriure una pòlissa d’assegurança per a cobrir els compromi-
sos amb els empleats que en el seu moment varen manifestar la seva voluntat de no aco-
llir-se al nou sistema i que, per tant, mantenen els drets que els reconeixen els respectius 
convenis col·lectius. 

En aplicació de l’article 18.Tres de la Llei 3/2017, de Pressuposts generals de l’Estat per a 
2017, durant l’exercici 2017 no s’han realitzat aportacions per part de l’empresa al Pla de 
pensions.
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15. Subvencions rebudes

La composició i els moviments de les subvencions durant l’exercici 2017 han estat els següents:

Subvencions no reintegrables 2017

Saldo inicial a 31 de desembre de 2016 21.323.424.55

Entrades 1.222.092,41

Sortides -3.752,41

Imputació al compte de pèrdues i guanys -3.614.197,34

Saldo final a 31 de desembre de 2017 18.927.567,21

La composició i els moviments de les subvencions durant l’exercici 2016 foren els següents:

Subvencions no reintegrables 2016

Saldo inicial a 31 de desembre de 2015 23.541.772,76

Entrades 1.724.844,77

Sortides 0,00

Imputació al compte de pèrdues i guanys -3.943.192,98

Saldo final a 31 de desembre de 2016 21.323.424,55

El desglossament de les subvencions en funció de l’organisme que les ha atorgades, du-
rant l’exercici 2017, és el següent:

31.12.16 Altes Baixes Traspàs resultats 31.12.17

Direcció Recursos Hídrics 12.201.482,45 504.452,00 -1.962.526,42 10.743.408,03

Fons de Cohesió UE 4.848.545,39 -622.650,18 4.225.895,21

Ajuntament de Palma 2.531.282,10 512.443,05 -683.492,66 2.360.232,49

Consell de Mallorca 30.101,59 -7.685,51 22.416,08

Govern de les Illes Balears 636.639,74 -3.752,41 -164.576,14 468.311,19

Subvencions diverses 612.815,04 18.000,00 -102.085,64 528.729,40

Subvencions privades 462.558,24 187.197,36 -71.180,79 578.574,81

21.323.424,55 1.222.092,41 -3.752,41 -3.614.197,34 18.927.567,21

El desglossament de les subvencions en funció de l’organisme que les va atorgar durant 
l’exercici 2016 va ser el següent:
 

31.12.15 Altes Baixes Traspàs resultats 31.12.16

Direcció Recursos Hídrics 12.697.340,39 1.571.436,73 -2.067.294,67 12.201.482,45

Fons de Cohesió UE 5.463.895,52 -615.350,13 4.848.545,39

Ajuntament de Palma 3.444.267,26 -912.985,16 2.531.282,10

Consell de Mallorca 37.787,10 -7.685,51 30.101,59

Govern de les Illes Balears 716.295,31 103.408,04 -183.063,61 636.639,74

Subvencions diverses 661.338,19 50.000,00 -98.523,15 612.815,04

Subvencions privades 520.848,99 -58.290,75 462.558,24

23.541.772,76 1.724.844,77 -3.943.192,98 21.323.424,55

Totes les subvencions són no reintegrables i financen béns d’inversió.
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16. Operacions amb parts vinculades

Societats vinculades

Les parts vinculades més rellevants amb les quals la Societat ha mantingut transaccions 
durant l’exercici 2017, i la naturalesa d’aquesta vinculació són les següents:

Nom Naturalesa de la vinculació

Ajuntament de Palma Accionista únic

Empresa Funerària Municipal, SA Vinculació a través d’accionista únic

Societat Municipal Aparcaments de Palma, SA Vinculació a través d’accionista únic

Institut Municipal de l’Esport Vinculació a través d’accionista únic

Mercapalma Vinculació a través d’accionista únic

Els saldos mantinguts amb les parts vinculades detallades al quadre anterior a 31 de de-
sembre de 2017 i l’exercici anterior són els següents:

Clients, empreses 
del grup 2017 

Clients, empreses 
del grup 2016 

Ajuntament de Palma 1.248.187,16 15.328.868,00

Empresa Funerària Municipal, SA 16.892,40 60.495,13

Societat Municipal Aparcaments de Palma, SA 360.388,61 360.388,61

Institut Municipal de l’Esport 91.060,15 98.990,45

Mercapalma 80.916,84 65.318,41

Altres 25.253,61 20.937,48

Provisions -360.388,61 -366.046,51

1.462.310,16 15.568.951,57

Les transaccions mantingudes amb les parts vinculades detallades anteriorment per a 
l’exercici 2017 i l’exercici anterior són les següents:

 Vendes 2017 Vendes 2106

Ajuntament de Palma 2.442.315,34 2.411.027,53

Empresa Funerària Municipal, SA 28.267,90 52.138,91

Societat Municipal Aparcaments de Palma, SA 13.944,59 5.807,24

Institut Municipal de l’Esport 160.921,08 153.243,48

Mercapalma 417.628,42 426.333,67

Altres 71.179,29 73.502,09

3.134.256,62 3.122.052,92

Les transaccions mantingudes amb les parts vinculades estan relacionades amb el trànsit 
normal de l’empresa i es realitzen en condicions de mercat.

Dins les vendes de l’Ajuntament de Palma hi ha un import d’1.559.648,99 euros 
(1.540.825,17 euros el 2016) que es correspon als subministraments d’aigua gratuïts, i que 
és de l’aigua que utilitza l’Ajuntament per al reg de jardins públics. Aquest consum, per una 
part, es factura normalment i, per l’altra, es carrega com a despesa.

Per altra banda, s’ha d’assenyalar que els ingressos procedents de l’Ajuntament de Palma 
corresponents a la neteja viària, al centre sanitari, al manteniment de pluvials, la neteja de 
platges i els solars municipals tenen la consideració de subvencions d’explotació i ascen-
deixen a 14.784.814,47  € (14.805.432,08 euros el 2016).

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 a l’article 228 del Text refós de la Llei 
de societats de capital. Així mateix, tant ells com les persones que hi estan vinculades, s’han 
abstingut d’incórrer en els supòsits de conflicte d’interès prevists a l’article 229 d’aquesta Llei.

Al llarg de l’any 2017 i 2016 els membres del Consell d’Administració no han rebut cap import 
en concepte d’assistència a les reunions. La remuneració rebuda pel personal d’alta direcció 
ha estat de 61.862,38 euros (59.047,47 euros l’any 2016). 
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L’empresa té contractada una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil dels administra-
dors per la qual s’han pagat unes primes per import de 6.997 euros l’any 2017; 5.592 euros, 
l’any 2016. 

A 31 de desembre de 2017 i de 2016, la Societat no manté avançaments ni crèdits concedits 
o pendents de devolució, no s’han adquirit obligacions en matèria de pensions ni s’han efec-
tuat pagaments de primes d’assegurances de vida, amb cap dels membres de l’alta direcció 
ni del Consell d’Administració de la Societat.

17. Altra informació

a) Estructura del personal de l’àrea del Cicle de l’Aigua

A fi de l’exercici 2017 A fi de l’exercici 2016

Homes Dones Mitjana total Amb discapacitat >33 % Homes Dones Mitjana total Amb discapacitat >33 %

Alts directius - 1 1 - - 1 1 -

Directius, enginyers i tècnics 58 26 87,32 1 42 18 57,69 -

Personal administratiu 101 52 148,23 4,12 106 47 152,02 2,80

Personal de serveis 237 235,53 2 248 245,89 3,00

396 79 472,08 7,12 396 66 456,6 5,80

b) Estructura del personal de l’àrea de Qualitat Urbana

A fi de l’exercici 2017 A fi de l’exercici 2016

Homes Dones Mitjana total Amb discapacitat >33 % Homes Dones Mitjana total Amb discapacitat >33 %

Alts directius - - - - - - - -

Directius, enginyers i tècnics 12 2 13,40 2,00 12 1 12,09 2,00

Personal administratiu 34 7 41,20 - 35 6 41,52 -

Personal de serveis 692 130 844,95 25,89 660 97 801,05 21,81

738 139 899,55 27,89 707 104 854,66 23,81
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c) Honoraris d’auditoria

El total de despeses en concepte d’auditoria dels comp-
tes anuals ha estat de 20.000,00 euros (18.500,00 eu-
ros el 2016).

El total de despeses en concepte d’assessoria fiscal ha 
estat de 10.775,00 euros (17.000,00 euros el 2016).

d) Informació sobre el període mitjà de pagament a 
proveïdors

Disposició addicional tercera. Deure d’informació de la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol.

La informació relativa al període mitjà de pagament a pro-
veïdors a l'any 2017 ha estat la següent:

Període mitjà de pagament a proveïdors (25,57) dies

Ràtio d'operacions pagades (21,22) dies

Ràtio d'operacions pendents de pagament (46,60) dies

Total pagaments realitzats 38.931.352,73 €

Total pagaments pendents 8.043.311,07 €

La informació relativa al període mitjà de pagament a pro-
veïdors a l’any 2016 va ser la següent:

Període mitjà de pagament a proveïdors (17,92) dies

Ràtio d'operacions pagades (10,65) dies

Ràtio d'operacions pendents de pagament (46,18) dies

Total pagaments realitzats 30.248.123,22 €

Total pagaments pendents 7.771.993,29 €

e) Edifici C/Joan Maragall, 3

En data 12 de gener de 2011, la Junta de Govern de 
l’Ajuntament de Palma va aprovar definitivament el Pro-
jecte de reparcel·lació de la UA-FM 1 “Façana Marítima”, 
a l’àmbit del qual està inclòs l’edifici del c. de Joan Ma-
ragall, 3. A l’apartat segon del referit acord s’especifica 
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 im-
port de 5.435.033,70 euros.

Tenim coneixement d’un altre acord de la Junta de Go-
vern, 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 to-
tes les despeses, de qualsevol tipus, que generi el pro-
cés de trasllat dels mitjans humans i materials d’aques-
ta empresa.

18. 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 és la següent:

 2017  2016

Servei d’aigua 45.853.979,52 € 44.111.137,17 €

Servei de clavegueram 11.607.310,49 € 10.920.558,29 €

Servei de recollida de RSU 26.858.448,67 € 26.269.875,63 €

Serveis diversos de neteja 110.031,55 € 49.967,27 €

84.429.770,23 € 81.351.538,36 €

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. 

19. Fets posteriors

En el temps transcorregut de l’any 2018 no s’ha produït 
cap fet que afecti significativament l’exercici de 2017. 
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20. Previsió d’ingressos i despeses de la societat

La comparativa entre les previsions de l’estat de previsió d’ingressos i despeses 2017 i la realitat de l’exercici 2017 és la següent:
 

Previsió Real Diferència
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net xifra de negocis 84.247.508,94 84.429.770,23 -182.261,29

a) Vendes d'aigua 40.762.912,26 40.698.174,30 64.737,96
b) Prestació de serveis 43.484.596,68 43.731.595,93 -246.999,25

2. Treballs realitzats per l’empresa pel seu actiu 119.550,06 57.543,81 62.006,25
3. Aprovisionaments -25.399.527,90 -21.813.350,98 -3.586.176,92

a) Compres d'aigua -8.632.290,00 -3.582.156,22 -5.050.133,78
b) Consum d’altres matèries consumibles -12.134.829,53 -11.664.018,93 -470.810,60
c) Treballs realitzats per altres empreses -4.632.408,37 -6.567.175,83 1.934.767,46

4. Altres ingressos d’explotació 24.696.970,55 25.194.410,39 -497.439,84
a) Subvencions d’explotació 24.696.970,55 25.194.410,39 -497.439,84

5. Despeses de personal -65.033.182,79 -68.628.064,38 3.594.881,59
a) Sous, salaris i assimilats -49.780.616,46 -52.730.345,44 2.949.728,98
b) Càrregues socials -15.252.566,33 -15.897.718,94 645.152,61

6. Altres despeses d’explotació -11.368.808,33 -10.911.984,62 -456.823,71
a) Serveis exteriors -8.347.719,08 -8.758.880,25 411.161,17
b) Tributs -1.599.201,68 -1.666.302,74 67.101,06
c) Variació provisions operacions comercials -1.118.181,82 -370.280,73 -747.901,09
d) Altres despeses de gestió -303.705,75 -116.520,90 -187.184,85

7. Amortització de l’immobilitzat -10.001.989,55 -9.805.742,63 -196.246,92
8. Imputació de subvencions d’immobilitzat 3.459.216,11 3.614.197,34 -154.981,23
9. Excés de provisions 41.955,72 149.259,35 -107.303,63
10. Deteriorament i resultat per alineacions immob. 0,00 -45.152,86 45.152,86

a) Resultat per alieacions immobilitzat 0,00 -45.152,86 45.152,86
11. Altres resultats 0,00 14.100,85 -14.100,85
A-1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 761.692,81 2.254.986,50 -1.493.293,69
12. Ingressos financers 30.935,35 70.560,03 -39.624,68

a) Instruments financers de tercers 30.935,35 70.560,03 -39.624,68
13. Despeses financeres -791.963,97 -637.717,91 -154.246,06

a) Per deutes amb tercers -791.963,97 -637.717,91 -154.246,06
A-2) RESULTAT FINANCER -761.028,62 -567.157,88 -193.870,74
A-3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS 664,19 1.687.828,62 -1.687.164,43
14. Impost sobre beneficis 0,00 -12.364,54 12.364,54
A-4) RESULTAT DE L’EXERCICI 664,19 1.675.464,08 -1.674.799,89
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La comparativa entre les previsions de l’estat de previsió d’ingressos i despeses 2016 i la realitat de l’exercici 2016 va ser la següent:
 

Previsió Real Diferència
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Import net xifra de negocis 78.261.808,55 81.351.538,36 -3.089.729,81

a) Vendes d'aigua 37.366.075,53 38.932.229,94 -1.566.154,41
b) Prestació de serveis 40.895.733,02 42.419.308,42 -1.523.575,40

2. Treballs realitzats per l’empresa pel seu actiu 92.518,42 75.945,19 16.573,23
3. Aprovisionaments -22.627.638,32 -25.340.506,51 2.712.868,19

a) Compres d'aigua -5.500.590,00 -7.968.667,24 2.468.077,24
b) Consum d’altres matèries consumibles -12.456.892,74 -11.658.307,50 -798.585,24
c) Treballs realitzats per altres empreses -4.670.155,58 -5.713.531,77 1.043.376,19

4. Altres ingressos d’explotació 25.083.289,76 24.969.915,32 113.374,44
a) Subvencions d’explotació 25.083.289,76 24.969.915,32 113.374,44

5. Despeses de personal -62.332.518,64 -66.468.508,10 4.135.989,46
a) Sous, salaris i assimilats -47.537.391,90 -51.355.932,31 3.818.540,41
b) Càrregues socials -14.795.126,74 -15.112.575,79 317.449,05

6. Altres despeses d’explotació -10.909.426,54 -10.685.099,93 -224.326,61
a) Serveis exteriors -8.140.417,16 -8.492.002,94 351.585,78
b) Tributs -1.545.574,10 -1.593.795,85 48.221,75
c) Variació provisions operacions comercials -613.981,04 -496.962,73 -117.018,31
d) Altres despeses de gestió -609.454,24 -102.338,41 -507.115,83

7. Amortització de l’immobilitzat -10.179.715,89 -10.148.931,26 -30.784,63
8. Imputació de subvencions d’immobilitzat 3.759.836,42 3.943.192,98 -183.356,56
9. Excés de provisions 30.000,00 47.203,82 -17.203,82
10. Deteriorament i resultat per alineacions immob. 0,00 -23.606,68 23.606,68

a) Resultat per alieacions immobilitzat 0,00 -23.606,68 23.606,68
11. Altres resultats 0,00 24.261.097,50 -24261097,5
A-1) RESULTAT D’EXPLOTACIÓ 1.178.153,76 21.982.240,69 -20804086,93
12. Ingressos financers 63.278,76 2.421.730,99 -2.358.452,23

a) Instruments financers de tercers 63.278,76 2.421.730,99 -2.358.452,23
13. Despeses financeres -1.108.046,49 -760.798,68 -347.247,81

a) Per deutes amb tercers -1.108.046,49 -760.798,68 -347.247,81
A-2) RESULTAT FINANCER -1.044.767,73 1.660.932,31 -2.705.700,04
A-3) RESULTAT ABANS D’IMPOSTS 133.386,03 23.643.173,00 -23.509.786,97
14. Impost sobre beneficis -5.307,39 -187.840,11 182.532,72
A-4) RESULTAT DE L’EXERCICI 128.078,64 23.455.332,89 -23.327.254,25

MEMÒRIA DELS COMPTES 2017



EMAYA Memòria 2017 99

INFORME DE GESTIÓ

L’import de la xifra de negocis de l’empresa durant l’any 
2017 ha estat de 84,43 milions d’euros, la qual cosa re-
presenta un increment del 3,8 % sobre l’exercici anterior. 
Els ingressos totals d’explotació han estat de 109,62 mi-
lions d’euros,amb un increment del 3,1 % quant a 2016.

La facturació tarifària d’aigua ha pujat en un 4,51 %, i en 
la mateixa línia els ingressos totals per aigua s’han incre-
ment respecte de l’any passat, en què l’increment fou 
d’un 3,96 %. 

Respecte del tractament d’aigua tractada a les depurado-
res s’ha de tenir en compte que des de l’any 1992, i com 
a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei regulado-
ra del cànon de sanejament, únicament se segueix co-
brant la tarifa corresponent per la utilització de la xarxa de 
clavegueram, mentre que els costs de depuració són pa-
gats per la Direcció General de Recursos Hídrics. Durant 
l’exercici els ingressos totals del servei de clavegueram i 
depuració s’han incrementat en un 4,08 %. 

Pel que fa al servei de recollida de residus sòlids urbans 
els ingressos tarifaris del servei han experimentat un in-
crement d’un 1,32 %. Els ingressos totals d’aquesta acti-
vitat presenten un increment del 2,08 %.

Els ingressos totals del servei de neteja s’han incrementat en 
un 1,17 % respecte de l’any passat, la qual cosa suposa es-
tar un 8,65 % per davall respecte de l’any 2013. Si no tenim 
en compte els ingressos no recurrents d’aquest any es pro-
duiria una disminució dels ingressos d’un 0,55 %, que su-
posaria estar un 10,20 % per davall respecte de l’any 2013.

Durant l’any 2017 el volum d’inversions efectuades en im-
mobilitzat material i intangible ha estat de 13,8 milions 
d’euros, la qual cosa representa un important creixement 
quant a 2016, any en el qual la inversió va ser de 5,41 mi-

lions d’euros. L’import més significatiu d’inversió s’ha des-
tinat a l’adquisició de nous contenidors per valor de 3,3 
milions d’euros, així com de nous vehicles i camions per 
a recollida per import de 5,8 milions d’euros. Les inversi-
ons en xarxes, de transport i distribució, puja a 1,9 mili-
ons d’euros.

Pel que fa a l’evolució previsible de la societat durant l’any 
2018, l’estat de previsió d’ingressos i despeses elaborat 
per a aqueix any presenta una previsió de pèrdues de 2,04 
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 novament serà insuficient 
per a assolir l’equilibri d’ingressos i despeses. 

La informació relativa al període mitjà de pagament a pro-
veïdors és la següent:

Període mitjà de pagament a proveïdors (25,57) dies

Ràtio d'operacions pagades (21,22) dies

Ràtio d'operacions pendents de pagament (46,60) dies

Total pagaments realitzats 38.931.352,73 €

Total pagaments pendents 8.043.311,07 €

La informació relativa al període mitjà de pagament a pro-
veïdors l’any 2016 va ser la següent:

Període mitjà de pagament a proveïdors (17,92) dies

Ràtio d'operacions pagades (10,65) dies

Ràtio d'operacions pendents de pagament (46,18) dies

Total pagaments realitzats 30.248.123,22 €

Total pagaments pendents 7.771.993,29 €

Pel que fa a investigació, desenvolupament i innovació, 
s’ha d’assenyalar que no s’ha duit a terme cap actuació 
econòmicament significativa. Tampoc existeix, com és lò-
gic, cap adquisició d’accions pròpies.

En data 30 de gener de 2017 el Jutjat de Primer instàn-
cia de Palma va desestimar la demanda interposada per 
TIRME, SA contra EMAYA, SA per la facturació dels llots 
de l’any 2014.

Finalment, s’ha d’indicar que no s’ha produït cap fet im-
portant per a la Societat en el temps transcorregut des de 
la finalització de l’exercici a 31 de desembre de 2017 i la 
data de formulació d’aquest informe de gestió.

INFORME DE GESTIÓ
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FORMULACIÓ DELS COMPTES

Els comptes anuals i l’informe de gestió continguts en el 
present document han estat formulats pel Consell d’Ad-
ministració de la Societat en sessió celebrada dia 22 de 
març de 2018.

FORMULACIÓ DELS COMPTES




