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I. Introducció

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA, està domiciliada al c. de Joan Maragall, 3, 
de Palma, i opera sota la personalitat jurídica de societat anònima, de la qual el 100 % és titularitat de 
l’Ajuntament de Palma. La societat té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Palma.

D’acord amb l’objecte social de l’empresa, EMAYA realitza, bàsicament, les quatre activitats següents:

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’Ajunta-
ment de Palma i els consistoris respectius, se subministra aigua en gros als municipis de Bunyola, 
Alaró i Binissalem. Així mateix, l’Ajuntament de Palma delega en aquesta empresa el manteniment 
de la xarxa de pluvials, i compensa EMAYA per les despeses ocasionades a través de la correspo-
nent partida pressupostària.

2. Recollida i depuració, mitjançant dues estacions depuradores, de les aigües residuals generades al 
terme municipal de Palma, i de part de les dels termes de Marratxí, Bunyola i Esporles.

3. Recollida i eliminació, en règim de monopoli, dels residus sòlids urbans generats al terme municipal 
de Palma.

4. Neteja de les vies públiques de Palma, compensada per part de l’Ajuntament mitjançant la corres-
ponent partida pressupostària. Així mateix, aquesta empresa realitza, per encàrrec del negociat 
corresponent, la neteja de les platges i dels solars municipals.

El Consell d’Administració de l’empresa està format per:

Presidenta  Neus Truyol Caimari

Vocals  Rodrigo Andrés Romero
  Adrián García Campos
  María José Bauzà Alonso
  Josep Lluís Bauzà Simó

Secretari Miquel Ballester Oliver
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L’estructura organitzativa de l’empresa s’indica a continuació:

Missió
Gestionar els serveis públics que es presten a la ciutadania relatius al cicle integral de l’aigua, la re-
collida de residus sòlids urbans i la neteja viària, garantint en cadascun d’aquests la màxima qualitat i 
eficiència, dins d’un marc de sostenibilitat.

Visió
Ser una empresa pública líder en la gestió integral de l’aigua, la recollida de residus sòlids urbans i la 
neteja viària, millorant cada any la satisfacció dels nostres grups d’interès, i contribuir al desenvolupa-
ment sostenible.

Valors
Els valors corporatius de l’empresa, que estableixen les pautes generals d’actuació que han de ser 
observades per totes les persones d’EMAYA en el seu desenvolupament professional.

Integritat. Les persones que integram EMAYA assumim la responsabilitat d’actuar amb integritat a tra-
vés d’un comportament honest, digne i ètic, que generi confiança en la nostra empresa sobre la base 
de la transparència en la gestió i en la comunicació que transmetem als nostres grups d’interès.

Innovació. EMAYA és una empresa que aposta per la millora contínua i la innovació tecnològica.

Vocació de servei. Som una empresa orientada a la clientela i a la ciutadania, amb vocació d’oferir 
uns serveis de qualitat que garanteixin la seva satisfacció, a més d’establir-hi unes relacions honestes, 
sinceres, amb un tractament pròxim i respectuós.
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Respecte al medi ambient. Per a EMAYA són prioritaris el respecte i el compromís amb el medi ambi-
ent, minimitzant l’impacte ambiental de les nostres actuacions i contribuint a la preservació i la con-
servació de la biodiversitat.

Persones. El principal actiu d’EMAYA són els seus treballadors i treballadores i, per això, s’aposta per 
unes relacions laborals adequades i estables, en un marc d’igualtat d’oportunitats.

EMAYA és una empresa responsable i que aposta decididament per un desenvolupament sostenible. 
El nostre compromís amb la societat forma part ineludible de la historia d’EMAYA.

L’estratègia i la política d’EMAYA intenten donar resposta als nostres grups d’interès, per la qual cosa 
ens hem proposat:

 - Millorar en les relacions amb els nostres treballadors i treballadores.
 - Cercar canals de comunicació més eficients amb tots els nostres grups d’interès.
 - Reforçar la gestió ètica i la nostra reputació.
 - Minimitzar l’impacte ambiental de totes les nostres actuacions.
 - Fomentar la participació de tots i totes per a aconseguir un objectiu comú, compartint informació i 

coneixements.
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II. Informació sobre qüestions mediambientals

La principal activitat de l’empresa se centra a oferir serveis en el tractament, la depuració i la distribu-
ció de l’aigua de Palma, com també en la recollida dels residus i la neteja viària. Per tant, té uns efec-
tes directes en el medi ambient i el benestar de la ciutadania. És per això que aquests són el centre 
de les decisions. 

La política general de l’empresa incideix en el compromís amb un desenvolupament sostenible, la 
minimització dels impactes ambientals de totes les actuacions i la contribució en la preservació i la 
conservació de la biodiversitat. 

Seguint aquesta línia, en els darrers anys s’han incrementat dins l’empresa els esforços per part del 
personal per a incorporar millores en activitats que afecten el medi ambient. També ha augmentat el 
nombre de personal tècnic específic dedicat a identificar, avaluar i gestionar riscs ambientals, i a com-
plir la normativa ambiental vigent. 

D’altra banda, s’ha invertit en recerca i desenvolupament, per a l’adopció de les millors tecnologies 
disponibles, participant en xarxes d’investigacions científiques, en projectes LIFE i desenvolupant pro-
jectes a partir de fons europeus. A més, es comencen a introduir criteris ambientals en els processos 
de contractació de subministraments i serveis.

Des dels diferents departaments es treballa per a monitoritzar la informació sobre aspectes ambien-
tals i per a elaborar procediments per al control i l’avaluació de les activitats. Per la magnitud de l’em-
presa, es comencen a estudiar vies per a la implementació separada de sistemes de gestió ambiental 
en diferents instal·lacions per a, en un futur, obtenir el certificat ISO 14001 en l’àmbit global.

Dins un àmbit més d’estratègia empresarial s’han establert objectius que facilitaran la gestió i l’efi-
ciència mediambiental i energètica. Des de l’Àrea de Projectes i Innovació, una àrea transversal i de 
suport cooperatiu, s’ha iniciat la centralització de la gestió mediambiental, energètica i la gestió de la 
mobilitat, amb la creació de tres departaments amb personal tècnic especialitzat. Prova d’això és que 
els objectius estratègics d’aquesta àrea dels pròxims anys van íntimament lligats a:

 - Desenvolupament del nou objecte social de l’empresa  comercialitzadora energètica
 - Implantació d’energies renovables a l’empresa
 - Generació energètica
 - Consum  mobilitat i maquinaria 
 - Implantació de la ISO 50.001– gestió energètica
 - Implantació transversal del control ambiental 
 - Gestió unificada de la flota

Comercialitzadora energètica

Implantació energies renovables

ISO 50.001

Implantació transversal del
control ambiental

Gestió centralitzada
de flota i maquinària
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A. Contaminació i canvi climàtic

La mobilitat, el servei que realitza la flota de vehicles industrials de recollida, neteja, serveis del cicle 
de l’aigua i serveis corporatius de l’empresa, i les instal·lacions, consumidores d’energia elèctrica, són 
les principals fonts d’emissió de gasos d’efecte hivernacle, els quals contribueixen al canvi climàtic. 

Mobilitat

L’organització consta de quasi 700 unitats de flota, entre camions lleugers i pesats, furgonetes, turis-
mes, agranadores i vehicles lleugers. A causa d’aquest volum de flota, els darrers anys s’ha creat el 
Departament de Mobilitat, en què se centralitza l’estudi i l’adquisició de flota de tecnologies alternati-
ves, l’adquisició de combustibles, i en fort creixement cap a les gestions transversals de flota. 

L’estratègia empresarial dins l’àmbit de la mobilitat marca una substitució de tecnologia de flota cap 
a sistemes mediambientalment més eficients i menys costosos. En línies generals, la flota lleugera 
(tradicionalment dièsel i benzina) es va substituint cap a flota elèctrica. Per altra banda, la flota pesada 
(tradicionalment dièsel) es va substituint cap a flota GNC. Aquest fet incrementa la utilització de com-
bustibles més nets en substitució dels convencionals i suposa una reducció de les emissions. 

Tecnologia Vehicles 2015  % Vehicles 2019 % Dif. %

Dièsel 263 57,0 % 308 43,9 % -13,2 %

Dièsel-elèctric 1 0,2 % 4 0,6 % 0,4 %

Dièsel-GNC 6 1,3 % 13 1,9 % 0,6 %

Elèctric 5 1,1 % 41 5,8 % 4,8 %

Gasoli-elèctric 1 0,2 % 1 0,1 % -0,1 %

Benzina 119 25,8 % 119 17,0 % -8,9 %

Benzina-GLP 60 13,0 % 62 8,8 % -4,2 %

Benzina-GNC 1 0,2 % 12 1,7 % 1,5 %

GNC 3 0,7 % 68 9,7 % 9,0 %

Sense tecnologia1 2 0,4 % 74 10,5 % 10,1 %

Total general 461 702

 1 Flota no consumidora, remolcs.

És molt destacable la comparativa de l’escenari actual amb el de 2015 sobre distribució tecnològica 
de flota. Hi ha hagut una disminució del 13,2 % de la flota dièsel, un 8,9 % de la flota de benzina i, per 
altra banda, un increment d’un 9 % de la flota GNC i d’un 4,8 % de la flota 100 % elèctrica. 

Tendènica distribució tecnològica de mobilitat 2015 vs 2019

Dièsel Dièsel-elèctric Dièsel-GNC Elèctric Gasoli-elèctric Benzina Benzina-GLP Benzina-GNC GNC

9%

1,5%

-4,2%

-8,9%

-0,1%

4,8%

0,6%0,4%

-13,2%
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Aquest fet ha produït una baixada de les emissions de CO2 (GEH), que s’estima entre un 3 % i un 5 % 
respecte de 2015, gràcies al consum intern de GNC a la gasinera pròpia de Son Pacs, i al consum 
d’energia elèctrica en mobilitat. Això és gràcies a una reducció (brut) de 2.300 t CO2 en les emissions 
de les mecàniques dièsel, en què s’estima un balanç global (net) de 170 t CO2. 

Per altra banda, es va reduint significativament la quantitat de partícules que afecten el medi ambient 
i la salut pública, com també d’altres gasos com el NOx. Concretament, si es compara l’escenari 
tecnològic de 2015 amb el consum de 2018, en què una part important del consum de dièsel ha 
estat substituïda per GNC, s’estima que s’han reduït un 23 % les emissions de partícules i un 25 % les 
emissions de NOx.
 
L’electrificació d’algunes línies de vehicles lleugers, com són els turismes, les furgonetes o les trac-
tores elèctriques de transport de plataformes de recollida al centre històric, han suposat una àmplia 
implantació en aquests darrers anys (4,8 %), però només ha significat un 0,4 % del consum total de 
mobilitat, per l’alta eficiència dels motors elèctrics d’impulsió dels vehicles, respecte dels convencio-
nals de combustió interna. La instal·lació de plaques fotovoltaiques per a la recàrrega implicarà una 
reducció total del consum elèctric i de les emissions produïdes per la generació elèctrica. 

Per últim, des d’un punt de vista de gestió, es du a terme l’objectiu de monitorització i geoposiciona-
ment de flota. Actualment ja es disposa d’unes eines de BI (Business Intelligence) amb quadres de 
comandament molt robusts i desenvolupats per a l’anàlisi i la monitorització dels consums de flota 
i facturació de combustible. En una segona fase, s’estudia la implantació d’un sistema de geoposi-
cionament dels actius de maquinària i flota. Afegit a la formació dels treballadors i treballadores, la 
difusió de bones pràctiques en la conducció i l’establiment d’incentius, implicaran una reducció del 
consum energètic i, per tant, de les emissions. 

Infraestructura

Les instal·lacions d’EMAYA, tret de l’EDAR 1, que funciona amb cogeneració, s’abasteixen d’energia 
elèctrica de la xarxa. 

El factor d’emissió elèctrica de 2016, reconegut per la Unió Europea per a les Illes Balears, és de 
0,74 t CO2/MWh. La xifra per al mix elèctric peninsular per a 2017, segons l’Oficina Catalana de Canvi 
Climàtic, és de 0,39 t CO2. Això es deu als efectes d’insularitat, mitigats per la introducció del gas i 
la connexió amb la Península. L’increment en la producció d’energia elèctrica fotovoltaica farà que, a 
nivell de l’empresa, aquest factor d’emissió es vegi disminuït a quasi zero, tenint en compte les emis-
sions en la producció de les plaques i un cicle de vida de 25 anys. Malgrat tot, un objectiu ha de ser 
la reducció del consum energètic de l’empresa. 

D’altra banda, cal considerar possibles emissions de gas metà (CH4), les quals tenen un potencial 
d’escalfament global (GWP) de 25, poden produir-se en cas de fuites a l’abocador, la gasinera, i les 
línies de tractament de fang.

Quant a l’abocador, existeix una xarxa de recollida de gasos que es cremen mitjançant una torxa, 
amb la qual cosa s’evita l’emissió de metà directament a l’atmosfera. A la línia de tractament de fangs 
de l’EDAR 1 es disposa d’un sistema de cogeneració que permet aprofitar el metà produït en la 
digestió dels fangs per a subministrar energia a la depuradora. Per tant, s’eviten emissions de metà 
a l’atmosfera i es redueixen les emissions implicades en el subministrament d’energia per al funcio-
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nament de la instal·lació. L’estació de servei de gas natural i biometà segueix un protocol per a evitar 
fuites de gas metà. 

Un indicador de qualitat, medi ambient, mobilitat i energia de la ISO 9001 per a 2019 és el percentat-
ge de reducció de la quantitat d’emissions de CO2 de la flota de vehicles d’EMAYA causat per l’in-
crement del consum de combustibles alternatius respecte dels convencionals. Per tant es requerirà 
d’una monitorització de les emissions de mobilitat ampliable a les emissions d’energia. D’aquesta 
manera es podria millorar el càlcul de la petjada de carboni. 

Energia

El funcionament de l’empresa requereix d’una important quantitat d’energia per a abastir la deman-
da de mobilitat i de les instal·lacions. El consum energètic en els darrers anys ha suposat un elevat 
consum de recursos naturals i unes emissions de CO2 associades als combustibles fòssils convenci-
onals. Per això, es disposa d’un Departament d’Energia que treballa per a millorar l’eficiència energèti-
ca i la transició cap a les energies renovables.

Els riscs principals, els trobam en la dependència energètica als combustibles convencionals i l’elevat 
consum d’algunes instal·lacions, com les estacions de captació, que consumeixen un 40 % del total 
d’energia elèctrica consumida; es requereix l’adaptació de les instal·lacions a les noves tecnologies, 
la millora de les rutes de recollida, la monitorització dels actius energètics i l’adaptació dels departa-
ments com el taller als nous combustibles.
 
En el darrer any s’han pres diverses mesures per a la producció energètica com la instal·lació de pla-
ques fotovoltaiques a les cobertes de Son Pacs, amb una producció d’un màxim de 97.920 kW. 

Pel que fa a la mobilitat, l’empresa disposa des de l’any 2015 d’una estació de servei de gas natural i 
biometà o gasinera, per la qual cosa se segueix un procés de transició de combustibles fòssils com 
el dièsel a combustibles renovables i no convencionals, com el GNC o el biogàs. L’ús de combustible 
dièsel i benzina s’ha reduït al 59 % del total en comparació del 100 % el 2013. 

Distribució de consums de mobilitat 2018

Ga95 (L) GLP (L) GNC (kg) GoA (L) VE (kWh)

0,4%

56,4%

38,6%

1,7%2,9%

Figura 1. Percentatges de diferents fonts d’energia per a la flota de vehicles.

Com a fita general, es treballa per al certificat ISO-50.001 de Sistemes de Gestió d’Energia, fet que re-
queriria la redacció d’una política energètica concreta, el reforçament de recursos en aquest departament 
i els conseqüents avanços pel que fa a l’eficiència i l’autoconsum, que suposarien millores ambientals. 
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Els objectius tècnics de l’empresa pel que fa a la millora ambiental del consum d’energia se centrarien 
en els següents eixos:

 - Eficiència energètica 

Assolir una gestió i un control de l’energia que es consumeix a través de la monitorització d’actius 
energètics d’instal·lacions i mobilitat que suposi una reducció de l’energia per a la dotació de serveis.

Pel que fa a la mobilitat, la monitorització dels vehicles facilitaria l’establiment d’incentius per a la 
millora de les pràctiques de conducció del personal i suposaria una major eficiència en la planifica-
ció de les rutes de recollida. 

 
 - Autoconsum 

L’objectiu final és assolir el 100 % de l’autoconsum en energia renovable. El pla d’energia fotovol-
taica preveu per a 2019 una producció de 1.800 MWh només a l’edifici de Son Pacs, l’equivalent 
al que consumeixen 300 domicilis familiars en un any. Es preveu que aquesta producció i l’energia 
produïda per cogeneració en el tractament de fangs de depuradora suposi aproximadament un 
25 % d’autoconsum elèctric d’energies renovables. 

Pel que fa a la cogeneració, es preveuen millores en l’eficiència de la tecnologia amb la incorpo-
ració d’hidròlisi i upgrading, que milloraran la quantitat i la qualitat del biogàs. Això suposaria un 
subministrament de biogàs d’una part de la flota de mobilitat a través de la gasinera. 

El departament disposa d’un catàleg de projectes d’energia en què es preveuen diferents opcions 
de producció d’energia, tant elèctrica com per a mobilitat, per a assolir els objectius. Un paquet de 
projectes fa referència a la producció d’energia hidràulica a partir dels embassaments del gorg Blau 
i Cúber, que suposarien un 33 % de la producció elèctrica de l’empresa. La planta de separació i 
metanització per al tractament de la FORM i RSU a Son Reus, i l’augment de la superfície fotovol-
taica a Son Reus són alguns dels projectes que apareixen en aquest catàleg. 

Contaminació acústica, lumínica i olfactiva

Des de l’empresa, es treballa per a la prevenció i la reducció de la contaminació atmosfèrica, inclo-
ent-hi la contaminació per renou, il·luminació o olors. Tenint en compte l’activitat de l’empresa, són 
unes emissions freqüents en la seva activitat. L’objectiu és la minimització d’aquests renous per a 
reduir les molèsties als veïns i veïnes de Palma i als ecosistemes naturals pròxims. 

 - Mobilitat 

Es detecten riscs des de l’Àrea de Mobilitat pel que fa a la contaminació acústica, sobretot de 
vehicles pesats de recollida de residus i neteja viària. Perquè moltes de les rutes de recollida són 
nocturnes, la contaminació lumínica pot ser també un factor per a considerar. 

Pel que fa a les olors, es vetla per la correcta netedat dels vehicles que transporten residus i altres 
substàncies susceptibles de produir olors.
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Les compres realitzades en el darrer any incorporen mesures per a minimitzar el renou; se sol·lici-
ten, prèviament a la compra, informes sobre les emissions per a valorar les ofertes amb criteris de 
prevenció. Algunes de les accions realitzades són la substitució de la flota pesada per vehicles de 
combustible no convencional, com el GNC, les combustions internes dels quals són més silenci-
oses. L’electrificació de la flota lleugera ha reduït les emissions de renou quasi al zero. A més, pel 
que fa al centre històric, la substitució de la recollida convencional per les plataformes ha contribuït 
a reduir el renou, ja que aquestes són transportades per vehicles elèctrics.
 

 - Instal·lacions

Quant a les instal·lacions, poden suposar fonts de contaminació acústica el taller, les estacions de 
captació i impulsió, les grans infraestructures com les EDAR i d’altres. Moltes de les instal·lacions 
d’EMAYA són també una font d’emissió d’olors, com són l’abocador, les depuradores o les zones 
d’abocament d’aigües tractades. Per exemple, a l’EDAR 1 existeix un sistema de desodorització. 

B. Economia circular i prevenció i gestió de residus

Residus

La recollida dels residus municipals és una de les principals activitats de l’empresa. Es promou la 
minimització de residus i la seva correcta deposició; s’eviten així abocaments incontrolats al territori 
i es disminueix el volum de residus destinats a valorització energètica. Es generen anualment unes 
200.000 tones de residus, el 80 % de les quals van al contenidor de rebuig. Això suposa només un 
20 % de reciclatge davant l’objectiu que proposa la Unió Europea per a 2020, d’un 50 % de reciclatge. 

Els principals riscs pel que fa a la prevenció i la gestió de residus són els següents:

 - Augment de la població i l’estacionalitat, incrementant la quantitat de residus.
 - No col·laboració ciutadana en la deposició dels residus domèstics segons marca l’Ordenança 

municipal de neteja, rebuigs i residus sòlids urbans de l’Ajuntament de Palma, i les instruccions de 
l’empresa EMAYA.

 - Fuites de lixiviats i contaminació de les aigües subterrànies o possibles incendis a l’abocador de 
Son Reus. 

 - La producció de residus evitables i la correcta gestió als laboratoris, el taller i d’altres instal·lacions. 

L’empresa s’encarrega de la gestió de l’abocador de Son Reus, el qual té una zona clausurada i una 
en funcionament. Aquest tipus de gestió de residus es troba al final de la jerarquia marcada per la 
Unió Europea, on es prioritza la prevenció i la preparació per a la reutilització. L’empresa ha de vetlar 
per la correcta disposició dels residus que hagin de ser destinats a l’abocament i de controlar el cor-
recte funcionament pel que fa als lixiviats i les emissions atmosfèriques. Aquesta instal·lació disposa 
d’una Autorització Ambiental Integrada, amb un seguiment i control prou exhaustius. 

La producció de residus a EMAYA és considerable, des dels residus produïts als tallers fins als fangs 
produïts a les depuradores, per la qual cosa s’estableixen solucions específiques per a la correcta gestió 
d’aquests, com també es gestionen correctament els residus d’oficina com tòners, lluminàries i d’altres. 

Des d’EMAYA es treballa per a la millora d’aquests serveis i la incorporació de sistemes efectius. 
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S’han duit a terme diverses mesures per a assolir nivells de recollida selectiva en consonància amb 
els objectius que marca la legislació. Un dels objectius és la implementació i l’adaptació a les noves 
exigències d’administració electrònica dels residus per part de la Conselleria de Medi Ambient.

Pel que fa a la prevenció, la llei estatal, a més de reciclar, estableix que s’ha de prevenir la gestió de 
residus. S’ha de reduir un 10 % de la xifra de producció anual de 2010, 211.000 tones, però el 2018 
aquesta xifra ha augmentat a 233.218. Per tant, ara el repte és disminuir-ne un 18,22 %, 42.750 tones. 
L’empresa ha treballat durant el 2018 en l’elaboració d’un Pla de prevenció de residus. 

En la comparativa de les dades mensuals de gener de 2017 i de 2018, s’ha passat d’un 17,88 % de re-
collida selectiva a un 22,45 %. L’augment de recollida de residus ha augmentat; produïm més residus, 
ara bé la fracció resta ha augmentat un 1 %, mentre que, la selectiva, un 34 %. En els darrers anys, i en 
aquest 2018, s’han implantat nous sistemes de recollida que han ajudat a assolir aquests resultats.

 - Campanyes informatives

Un element clau per a assolir aquest objectiu és la informació a la ciutadania; s’han duit a terme 
diverses campanyes informatives i d’educació ambiental a la ciutadania sobre el funcionament dels 
sistemes de recollida i els efectes positius que poden tenir sobre el medi ambient. S’hi reparteix el 
material necessari per al bon ús dels sistemes implantats: poals, bosses, imants de nevera, fulle-
tons informatius i d’altres. Aquestes sessions informatives es realitzen als mateixos barris afectats, i 
s’hi facilita l’assistència a la ciutadania. 

 - Recollida selectiva a la ciutat

Una mesura clau és la renovació de contenidors; 5.775 contenidors nous a 65 barris de Palma, 
amb la qual cosa se n’augmenta la quantitat i la capacitat dels de recollida selectiva en un 13 % i 
15 %, ja que es facilita el reciclatge a la ciutadania.

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
900724000

www.emaya.es
App EMAYA

V24580

CODI
CONTENIDOR

Només és rebuig
si no pot anar a

un altre contenidor

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

900724000
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

900724000
www.emaya.es

App EMAYA

V24580

CODI
CONTENIDOR

Una tona
de paper recuperat

salva 17 arbres

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
900724000

www.emaya.es
App EMAYA

V24580

CODI
CONTENIDOR

Reciclant una botella
estalvies l’energia per a 

carregar el teu mòbil 
durant un any

 - Recollida selectiva mòbil al centre històric

L’any 2017 s’implementà un sistema de recollida amb plataformes al centre de la ciutat, barris del 
Sindicat, la Calatrava, Monti-sion, la Seu i Cort. Els resultats són notables. Amb aquest sistema 
s’eliminen dels carrers els contenidors convencionals, els quals se substitueixen per plataformes 
de recollida selectiva que s’instal·len i es retiren diàriament, i que romanen al servei de la ciutadania 
entre les 19 i les 23 h. 

El 2017 es va iniciar la primera fase de recollida selectiva mòbil al centre històric, que finalitzà el 
maig de 2018 amb la segona fase i la completa implantació. Les plataformes de recollida mòbils 
van acompanyades de la recollida porta a porta comercial. Els resultats pel que fa a aquests dos 
serveis són positius, perquè es compta amb un 70 % de recollida selectiva. 
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La recollida selectiva mòbil ha estat ampliada als barris de Sant Nicolau, la Llotja-el Born, el Puig de 
Sant Pere i Sant Jaume. 

 - Recollida porta a porta comercial

Recollida porta a porta al centre històric en bars, cafeteries, hotels, hostals, comerços, centres 
educatius i anàlegs. Són grans productors de residus, sobretot pel que fa a la fracció orgànica de 
restaurants i hotels. En aquest sistema es supera el 72 % de recollida selectiva. A més, es disposa 
un servei especial per a la recollida del paper. 

 - Recollida de matèria orgànica

Les proves pilot pel que fa a la recollida de matèria orgànica van donant molt bons resultats. És 
una de les fraccions més significatives dels residus domèstics: restes de menjar i jardineria. Supo-
sa la valorització d’aquest residu com a compost per a fertilitzar camps de conreu, horts i jardins, 
enlloc de destinar-se a la crema. 

Es començà a implantar el contenidor d’orgànica en alguns barris el novembre de 2018 –a Son 
Flor, Los Almendros-Son Pacs, Son Rapinya, Son Cotoner, el Fortí, el Camp d’en Serralta–, i s’am-
pliarà el 2019 a Son Dameto i Son Espanyolet. 

Aquests contenidors s’obren amb la targeta ciutadana i el seu ús ha de suposar un estalvi en la taxa 
de recollida. El nombre d’obertures augmenta des que es va implementar. Els resultats de la carac-
terització del residu abocat es d’un 98 % de FORM, cosa que suposa un nombre molt baix d’impropis. 

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
900724000

www.emaya.es
App EMAYA

V24580

CODI
CONTENIDOR
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Deixalleries

D’altra banda, s’impulsen els parcs verds per a la recollida separada de residus perillosos i d’altres 
que no s’adeqüen a la recollida domiciliària. D’aquesta manera s’assegura que els residus es tractin 
de manera adequada i s’evitin abocaments incontrolats. Actualment donen servei a Palma dues dei-
xalleries, Son Castelló i Sant Jordi, i una deixalleria mòbil, el Camió del Reciclatge. 

El parc verd de Son Castelló es va renovar el 2017, i això ha suposat un augment en l’ús del servei. L’any 
2017 es varen atendre 61.148 vehicles, 47.724 menys que el 2018, fet que suposa un increment del 78 %. 

Nombre de vehicles atesos al parc verd de Son Castelló

2017 2018

108.872

61.148

El Camió del Reciclatge és un altre sistema de recollida de residus no assimilables a urbans, que 
complementa el servei ofert als parcs verds. L’acollida d’aquest sistema és satisfactòria; les tones 
recollides a través del Camió del Reciclatge són notables. És un servei recuperat l’any 2016 amb 
diferències respecte de l’anterior sistema. Actualment té una ruta setmanal i s’estaciona cada dia en 
un lloc diferent (estadi de Son Moix, mercat de Santa Catalina, mercat de l’Olivar i mercat de Pere 
Garau). Segons indiquen les dades, el nombre d’usuaris és major actualment, i ha augmentat un 15 % 
de 2017 a 2018.

El servei de deixalleries treballa per a la millora de les instal·lacions i per a l’adaptació d’aquestes a les 
normatives en matèria de residus. Per això, un dels objectius és la implementació de la preparació per 
a la reutilització de RAEES, tèxtils i mobles.

 - Neteja de solars

L’empresa s’encarrega també de la inspecció de solars públics i privats i, en cas necessari, de la 
neteja subsidiària d’aquests. La presència d’abocaments de residus i la vegetació incontrolada 
poden suposar un risc ambiental pel que fa a vessaments i incendis. 

Durant 2017 es varen dedicar recursos a la neteja d’abocadors incontrolats històrics a diferents 
punts del municipi, com el Carnatge i alguns camins; també, a netejar solars municipals. El 2018 
han minvat les tones recollides.
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 - Altres serveis

L’empresa ofereix altres serveis en la línia de prevenció i gestió adequada de residus com són:

 · El de préstec de tassons reutilitzables per a esdeveniments del municipi de Palma, amb la qual 
cosa es redueix el consum d’envasos d’un sol ús. 

 · Els punts de recollida per a l’oli a casals de barri, mercats municipals, centres educatius i altres, 
a més de la recollida a través de parcs verds, RSM i camió del reciclatge.

 · El sistema de recollida de trastos porta a porta amb horaris setmanals.

C. Ús sostenible dels recursos

Un dels principals serveis de l’empresa és la gestió del cicle de l’aigua al municipi de Palma, des de 
la captació fins a la reinserció als sistemes naturals. Per tant, la influència en els sistemes hídrics i en 
els ecosistemes d’aigües continentals i oceàniques és significativa, i se’n poden derivar diferents tipus 
d’impactes ambientals com abocaments, contaminació, sobreexplotació i d’altres. Actualment es 
disposa d’un sistema de captació i tractament dels anys 70, que ha sofert nombroses remodelacions 
les darreres dècades i es treballa per a la seva millora constant i l’adaptació a noves necessitats. Els 
projectes de millora més imminents son un nou col·lector general i un dipòsit de laminació de 50.000 
m3, un tractament de potabilització d’ultrafiltració i una nova EDAR 2, a càrrec del Ministeri. 

Pel que fa a l’aigua potable, els principals riscs, agreujats per la manca de inversió, són la manca de 
disponibilitat d’aigua per a abastir el municipi i l’explotació de sistemes naturals de manera sostenible, 
ja sigui per absència de fonts de captació, per qualitat d’aquesta aigua o per deficiències a la xarxa 
de distribució; l’augment de la demanda i l’estacionalitat d’aquesta, i el desaprofitament d’aquesta 
aigua per a usos aptes per les seves qualitats organolèptiques i la percepció que en té la ciutadania.

Pel que fa a les aigües residuals, el risc més visible és la incapacitat de tractament de les instal·laci-
ons actuals en períodes de fortes pluges i els conseqüents abocaments de contaminants sobre el 
medi; un altre és la qualitat de l’aigua depurada que s’aboca al medi i els possibles usos que aquesta 
té i són desaprofitats i, finalment, les mancances en la xarxa de clavegueram per falta de renovació 
que suposen fuites puntuals i contaminació d’aqüífers. 

Els objectius de l’empresa pel que fa a l’aigua podrien englobar-se a establir un Pla director del cicle 
de l’aigua, amb compromís d’inversió sostinguda independentment dels períodes legislatius. 

Un altre objectiu general és la recollida de dades de la xarxa a través de sensorització, col·locació de 
cabalímetres i el posterior desenvolupament de la modelització per a tecnificar la presa de decisions. 
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Aigua potable

 - Manca de disponibilitat d’aigua per a abastir el municipi

Existeixen diferents aspectes que afecten la disponibilitat d’aigua, sigui per absència d’aquesta o 
per manca de qualitat. 

Pel que fa a la presència d’aigua, un risc que s’ha de considerar és la manca de disponibilitat de 
recursos naturals, fet que es veurà augmentat amb els efectes del canvi climàtic. La comunitat ci-
entífica apunta que suposarà situacions extremes, d’intenses pluges combinades amb èpoques de 
sequera; aquestes darreres afectaran la càrrega d’embassaments i aqüífers. L’empresa està execu-
tant els estudis hidrològics previs per a dur a terme un projecte de reciclatge d’aigües subterrànies, 
que implica la introducció d’aigua dins l’aqüífer i, per tant, una regeneració d’aquest. S’ha sol·licitat 
la inclusió en un projecte europeu Horitzó 2020. 

Les fuites en la xarxa de distribució produeixen unes pèrdues del 15 % de l’aigua potable. En els 
darrers anys, incloent-hi 2018, s’han executat múltiples projectes de renovació de la xarxa de distri-
bució per a corregir aquestes pèrdues. 

D’altra banda, la sobreexplotació d’aqüífers pot provocar intrusió d’aigua de la mar en aquests i, per 
tant, una salinització que inhabilitaria el recurs per a la captació. L’explotació actual, realitzada de 
forma sostenible, ha suposat la baixada dels nivells de salinització dels aqüífers en què EMAYA té 
concessions. Un altre risc és la contaminació dels aqüífers. El 2009 es va produir una contaminació 
del de la Font de la Vila, ocasionada pel desenvolupant urbanístic dels municipis pròxims a Palma, 
que subministra 8 dels 40 hm³ que es consumeixen al municipi –els resultats dels controls i l’adap-
tació de tractaments en converteix l’aigua en apta per al consum, però suposa un risc ambiental 
important. Actualment està en procés de licitació un tractament d’ultrafiltració a Son Tugores que, 
a part d’assegurar la qualitat, permetrà l’ús dels cabals punta, que ara no es poden aprofitar. S’ha 
detectat també una contaminació de l’aqüífer de Son Reus i se n’ha fet un seguiment mitjançant un 
conveni amb l’IGME. 

L’aigua potable es destina a usos que podrien prescindir d’una qualitat tan elevada, com és el reg 
de parcs i jardins o la neteja viària. És un objectiu important la substitució de consums d’aigua 
potable per aigua regenerada, a través de la prolongació d’aquesta xarxa i l’establiment d’hidrants i 
boques de reg. El 2018 s’ha iniciat el projecte de renovació del rentador de vehicles de Son Pacs, i 
se’n preveu la connexió a la xarxa d’aigua regenerada. Per a prendre aquestes mesures cal garantir 
uns nivells de salubritat aptes per a l’aigua. 

Un altre motiu per a la manca de disponibilitat és la consideració de l’aigua com a no apta per al 
consum humà. De forma puntual les aigües ja potables poden veure’s contaminades per diferents 
motius, com l’acumulació de material indesitjable als acabaments de la xarxa d’aigua potable. 
També poden produir-se trencaments a la xarxa d’aigua potable pròxims a xarxes de clavegueram 
embossades, que produeixen una introducció d’aigües residuals en aquesta xarxa d’aigua potable. 
Es requereix una renovació d’aquesta i la substitució de les canonades de fibrociment per a mini-
mitzar aquest riscs.

La qualitat de l’aigua està assegurada i se’n garanteix la qualitat per a considerar-la potable mitjan-
çant controls exhaustius; es prenen més de 12.000 mostres d’aigua cada any tant de les instal·la-
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cions de captació i tractament com de la xarxa de distribució, i se’ls fan exhaustius controls per a 
garantir que l’aigua compleixi tots els requeriments legals i ofereixi la màxima seguretat sanitària. És 
un objectiu del laboratori assolir acreditacions de qualitat. 

 - Demanda

L’increment de la demanda esdevé un risc per a l’empresa. La ciutat de Palma augmenta en volum 
de població, per moviments migratoris o per creixement de la població local. A més, s’ha de tenir 
en compte l’estacionalitat; la demanda és més elevada en èpoques de forta pressió turística, 
centrades en els mesos d’estiu, en què sovint la disponibilitat d’aigua és menor. Aquesta situació 
requereix una gestió de la demanda i de la infraestructura específica.

 - Qualitat organolèptica 

L’aigua potable té unes característiques organolèptiques com la duresa o la presència de clor, que 
fan que la ciutadania no en consumeixi. Existeix un problema amb la percepció de la ciutadania i el 
consum de l’aigua potable. L’aigua és dura, incrustant i amb elevada mineralització. Això és deu a 
les característiques geològiques de l’illa i no suposa en cap cas un risc per a la salut. 

La garantia sanitària és total i es pot fer servir per a beure i cuinar; compleix el Reial decret 
140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua de 
consum humà, i el Decret 53/2012, de 6 de juliol, sobre vigilància sanitària de les aigües de con-
sum humà de les Illes Balears. Durant 2018 s’han duit a terme controls permanents en centres de 
captació, potabilitzadores, dipòsits de capçalera, dipòsits reguladors, gestors de lliurament, i en la 
xarxa de distribució. 

Llavors, la ciutadania instal·la descalcificadors que desaprofiten aigua potable en el tractament i 
aboquen a la xarxa de clavegueram elevades quantitats de salmorra, la qual cosa produeix proble-
mes a les depuradores. D’altra banda, la nova Llei de residus de les Illes Balears apunta a la pro-
moció de l’aigua de l’aixeta per a reduir la producció de residus d’envasos. 

Es prenen mesures per a millorar la qualitat organolèptica de l’aigua potable, variant les mescles 
entre aportacions d’aigua d’embassaments, aqüífers i aigua osmotitzada. Els canvis en la mescla i 
la instal·lació d’un procés d’ultrafiltració a l’ETAP de Son Tugores suposen una reducció de residu 
sec de l’aigua a 500 mg/l, equivalent al d’una aigua de mineralització dèbil. També es treballa per a 
reduir la quantitat de clor a 0,3 mg/l. 

Paral·lelament, es pretén impulsar una campanya de promoció del consum d’aigua potable, co-
mençant per la coherència dins la mateixa empresa. La nova Llei de residus insta a la reducció de 
subministrament d’aigua embotellada en actes, esdeveniments, competicions esportives, com tam-
bé a la instal·lació de fonts. 
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Aigua residual

 - Capacitat de depuració 

A l’EDAR 1 i a l’EDAR 2 es depuren les aigües per a retornar-les al medi i per a poder destinar-les a 
altres usos. Existeixen diversos factors perquè aquests tractaments no siguin realitzats i es produeixin 
abocaments al medi d’aigües residuals a través de sortides de torrent, emissaris i sobreeixidor. Du-
rant 2018 s’han comptabilitzat entorn de 0.8 hm³ abocats a la mar. Existeix una incapacitat de gestió 
de les estacions d’impulsió i les EDAR en alguns episodis de pluja. Això es deu a diversos factors: 

 · Hi ha una xarxa unitària; en la majoria de zones del municipi l’aigua pluvial i de clavegueram 
s’ajunta, fins i tot als llocs on la xarxa s’ha fet separativa, ja que els immobles sovint no dispo-
sen de separació d’aquestes aigües. Una brigada d’inspecció ha iniciat l’elaboració d’un catàleg 
d’immobles que incompleixen la normativa de separació. 

 · L’EDAR 2 es troba al final de la seva vida útil i requereix una renovació urgent. El Ministeri de 
Medi Ambient actualment redacta, en contacte amb els tècnics d’EMAYA, un avantprojecte per a 
executar la necessària renovació de l’EDAR.

 · Baixa capacitat de drenatge de la ciutat; augmenta l’escorrentia amb les noves urbanitzacions i 
les dotacions de serveis. Per això, cal promoure solucions de drenatge sostenible. 

 · Aportacions indegudes d’altres municipis i deficiències d’infraestructures alienes a l’empresa. 
 · Salinització de l’aigua residual per presència de descalcificadors a les cases i per intrusió d’aigua 

de la mar en col·lectors. 
 · Abocaments per falta de capacitat de les estacions d’impulsió i les EDAR en períodes de fortes 

pluges. 
 · Entrada incontrolada a la planta d’aigües tòxiques de diverses fonts que perjudiquen el procés 

biològic de la depuradora. 
 · Vessaments d’aigües fecals per avaries o en períodes de pluja en conduccions que van a l’interi-

or de torrents. 
 · L’augment de la població i estacionalitat afecta els cabals d’entrada de la depuradora.

Es treballa per a la millora d’una infraestructura de tractament, tancs de laminació per a èpoques 
de pluja, i s’impulsa la xarxa separativa a les cases i en algunes zones, per a poder separar l’aigua 
pluvial de l’aigua bruta i reduir esforços en la depuració. A més, com a mesures preventives, durant 
el 2018 s’han produït tancaments de platges fins que els controls analítics han determinat que l’ai-
gua era apta per al bany. 

 - Qualitat de l’aigua depurada

L’aigua depurada pot ser tractada per a utilitzar-se com a aigua regenerada o ser abocada direc-
tament als sistemes naturals. L’adequació de les aigües per a l’abocament a través d’emissaris no 
compleix els paràmetres de qualitat de l’aigua per tecnologia obsoleta de l’EDAR 2, d’acord amb la 
normativa en vigor (RD 509/1996 i RD 1620/2007). 

D’altra banda, l’aigua regenerada es tracta amb filtració d’arenes i desinfecció de clor perquè sigui 
apta per a la reutilització: regar parcs i jardins, netejar carrers, extingir incendis.
 
Un risc detectat és la presència de contaminants emergents a les aigües depurades i regenerades, 
per no haver-se implantat una tecnologia per tractar-los.
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 - Xarxa de clavegueram

És essencial la conservació, el manteniment i l’explotació de la xarxa de clavegueram i pluvials. 
Existeix una xarxa de 1.100 km de conduccions per tot Palma. La xarxa de clavegueram, sobretot 
per la falta de renovació, té diversos problemes de fuites i obstruccions que produeixen aboca-
ments puntuals d’aigua contaminada al sòl i la posterior contaminació d’aqüífers. Es duen a terme 
projectes de renovació d’aquestes xarxes per a renovar els punts que es troben en pitjor estat. 

Les obstruccions a la xarxa es deuen a canvis d’hàbits higiènics; hi ha un abocament considerable 
de tovalloletes i altres rebuigs a les aigües residuals que produeixen greus problemes tècnics a la xar-
xa i a les EDAR. Això suposa un risc per al medi ambient i la salut pública. S’ha impulsat en el darrer 
any la campanya de conscienciació “No alimentis el monstre”, acompanyada d’una neteja i desembós 
d’instal·lacions (canalitzacions, estacions d’impulsió, estacions depuradores), reparació d’avaries en 
bombes d’impulsió i equipaments de les estacions depuradores. S’han retirat 1.000 tones de residus 
que obstruïen la xarxa de clavegueram i l’entrada de les aigües residuals a les depuradores.

D. Protecció de la biodiversitat

Els riscs principals pel que fa a la conservació dels ecosistemes i les espècies que hi habiten en 
relació amb l’activitat de l’empresa són l’afecció de l’ecosistema marí i, especialment, de les praderies 
de posidònia, i les possibles afeccions a diferents ecosistemes en les obres de construcció i manteni-
ment de les infraestructures.
 
Pel que fa als projectes de nova construcció, es realitzen els estudis d’impacte ambiental dels que ho 
requereixen segons la Llei 12/2016, d’avaluació d’impacte ambiental de les Illes Balears. Així mateix, 
es comencen a incorporar també en els projectes d’obres menors. 

Quant a la infraestructura existent, com per exemple les depuradores, els emissaris o els embassa-
ments, es realitzen els estudis pertinents tenint en compte el factor de la biodiversitat. Es treballa per 
a millorar les deficiències d’aquestes infraestructures; especialment, per a evitar els abocaments als 
torrents i a la badia de Palma, que contribueixen a la degradació de l’ecosistema marí. Aquesta feina 
es realitza amb un diàleg constant entre la comunitat científica i l’empresa, per a recollir la informació 
existent i actuar d’acord amb criteris científics.
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III. Informació sobre qüestions socials

A. Ocupació

Les estadístiques d’aquest 2018 respecte del total de personal segons el personal empleat per sexe 
i classificació professional, amb el detall de discapacitat, i diferenciant per a cadascun dels convenis 
col·lectius vigents a l’empresa, són les següents:

Cicle de l’Aigua Plantilla a 31/12/2018 Homes Dones Discapacitat +33 %

1. Enginyers/res i llicenciats/ades 19 13 6 1

2. Eng. tècnics/ques, perits, ajud. tit. 44 32 12 1

3. Caps administratius/ives i de taller 29 19 10 0

4. Ajudants no titulats/ades 53 49 4 1

5. Oficials/les administratius/ives 33 16 17 0

6. Subalterns/nes 16 16 0 0

7. Auxiliars administratius/ives 42 11 31 3

8. Oficials/les de 1a i 2a 154 153 1 0

9. Oficials/les de 3a especialistes 89 89 0 2

Total 479 398 81 8

Qualitat Urbana Plantilla a 31/12/2018 Homes Dones Discapacitat +33 %

1. Enginyers/res i llicenciats/ades 7 5 2 0

2. Eng. tècnics/ques, perits, ajud. tit. 1 0 1 0

3. Caps administratius/ives i de taller 8 8 0 1

4. Ajudants no titulats/ades 33 33 0 0

5. Oficials/les administratius/ives 7 5 2 0

6. Subalterns/nes 0 0 0 0

7. Auxiliars administratius/ives 10 4 6 0

8. Oficials/les de 1a i 2a 406 374 32 4

9. Oficials/les de 3a especialistes 408 300 108 25

Total 880 729 151 30

El nombre total de personal a final d’any per modalitat de contracte i per sexe, separant el personal 
discapacitat és:

Cicle de l’Aigua Homes Dones Discapacitat +33 %

Fix/indefinit 366 61 6

Temporal 32 20 2

Total 398 81 8

Qualitat Urbana Homes Dones Discapacitat +33 %

Fix/indefinit 656 94 23

Temporal 73 57 7

Total 729 151 30



21

La mitjana de la plantilla de l’exercici 2018 per modalitat de contracte i sexe, separant el personal 
discapacitat és:

Cicle de l’Aigua Homes Dones Discapacitat +33 %

Fix/indefinit 369,83 58,13 6,00

Temporal 27,86 22,17 3,38

Total 397,69 80,30 9,38

Qualitat Urbana Homes Dones Discapacitat +33 %

Fix/indefinit 659,41 90,93 22,23

Temporal 107,36 69,89 8,22

Total 766,77 160,82 30,45

B. Organització del treball

Tant en el Conveni col·lectiu del Cicle de l’Aigua com en el de Qualitat Urbana, la jornada laboral queda 
determinada en 1.554 hores efectives anuals, que segons el tipus de servei i secció queda distribuïda 
d’una o altra manera.

L’absentisme total d’EMAYA l’any 2018 ha estat d’un 7,47 %, entenent-se com a absentisme les malal-
ties, els accidents i les faltes. Desglossant-se l’absentisme, el 5,86 % correspon al Cicle de l’Aigua; el 
0,42 %, a serveis corporatius i, el 8,59 %, a Qualitat Urbana.

Sempre que el servei ho permet i que el personal en compleix els requisits, l’empresa, en la mesura del 
que és possible, facilita la conciliació familiar i laboral: 

 - En el Cicle de l’Aigua s’han concedit l’any 2018 16 conciliacions, totes consistents en una flexibilitat 
o modificació horària, per a l’atenció i cura de fills o filles menors.

 - A Qualitat Urbana s’han concedit 39 conciliacions el 2018, de les quals la majoria (35) són per a 
cura de fills i filles menors; 2, per a compatibilitzar una formació i, 2 més, per cura de familiars (pro-
genitors o cònjuge).

Qualitat Urbana 
57,8%

Serveis Corporatius 
2,8%

Aigües 
39,4%

Absentisme 2018
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C. Seguretat i salut

La Direcció d’EMAYA, conscient de la importància que les condicions de treball tenen sobre la segu-
retat i la salut del seu personal, en el marc de les seves responsabilitats i d’acord amb la normativa 
que regeix el marc organitzatiu de la prevenció, considera com a principis prioritaris i objectiu fona-
mental garantir unes condicions adequades de seguretat i salut en el desenvolupament de la seva 
activitat, i la promoció de la seguretat i salut del personal. Amb aquesta finalitat s’ha elaborat la políti-
ca de seguretat i salut, en què la direcció de l’empresa es compromet a aconseguir uns objectius.

Així mateix el servei de prevenció de riscs laborals d’EMAYA ha elaborat el pla de prevenció de riscs 
laborals, que constitueix la base del sistema de gestió de la seguretat i salut a la feina de l’organitza-
ció i té com a objectiu definir-ne l’estructura i el funcionament amb el propòsit de:

 - Establir les pautes per a garantir la seguretat i la salut dels treballadors i les treballadores en tots els 
aspectes relacionats amb la feina.

 - Desenvolupar les accions i els criteris d’actuació per a la integració de l’activitat preventiva a l’em-
presa i adoptar les mesures necessàries, assegurant el compliment del que estableix l’LPRL, al seu 
article 16.

 - Prevenir, eliminar o minimitzar els riscs als quals està exposat el personal de l’empresa i altres parts 
interessades.

 - Implementar, mantenir i millorar contínuament el Sistema de gestió de la seguretat i salut a la feina 
(d’ara endavant, SGSST).

 - Assegurar la conformitat amb la política d’SST establerta.
 - Demostrar aquesta conformitat a d’altres.
 - Facilitar el certificat de l’SST per part d’una organització externa.

Accidents de treball i malalties professionals

Els accidents de treball a EMAYA s’han diferenciat segons el personal de cadascun dels dos convenis 
existents: Conveni de Qualitat Urbana i Conveni del Cicle de l’Aigua.

L’anàlisi estadística proporciona un bon sistema de seguiment i control dels accidents de treball.
L’índex de freqüència relaciona el nombre d’accidents amb baixa amb el nombre total d’hores efecti-
vament treballades.

L’índex de gravetat relaciona el nombre de jornades no treballades per accident de treball amb el 
nombre total d’hores efectivament treballades.

D’altra banda, és la mútua de treball qui diagnostica les malalties professionals, que són les que es 
produeixen per l’exercici d’una activitat laboral o a causa de l’exposició a agents químics o físics en el 
lloc de feina. 

Diferenciarem les dades segons els convenis d’EMAYA.
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Qualitat Urbana

Distribució per sexe Nre. d’accidents* 

Homes 289

Dones 74

*S’hi inclouen també els accidents in itinere (12 en el període).

Índex (només es comptabilitzen accidents amb baixa)

Malalties professionals

Distribució per baixes Nre. d’accidents* 

Provoca baixa 241

No provoca baixa 110

*No s’hi inclouen els accidents in itinere (12 en el període).

No provoca baixa 
31%

Provoca baixa 
69%

Dones 
20%

Homes 
80%

Període Nre. de treballadors/res Nre. d’accidents* Dies de baixa Índex de freqüència Índex de gravetat

2018 945 241 7.596 150,02 4,73

Període Nre. de treballadors/res Homes Dones

2018 945 5 1

Cicle de l’Aigua

Distribució per sexe Nre. d’accidents* 

Homes 98

Dones 0

*S’hi inclouen també els accidents in itinere (12 en el període).

Índex (només es comptabilitzen accidents amb baixa)

Malalties professionals

Distribució per baixes Nre. d’accidents* 

Provoca baixa 59

No provoca baixa 37

*No s’hi inclouen els accidents in itinere (12 en el període).

No provoca baixa 
39%

Provoca baixa 
61%

Homes 
100%

Homes 
100%

Període Nre. de treballadors/res Nre. d’accidents* Dies de baixa Índex de freqüència Índex de gravetat

2018 478 59 1.550 72,61 1,91

Període Nre. de treballadors/res Homes Dones

2018 478 6 0
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D. Relacions socials

EMAYA té dos convenis col·lectius: Cicle de l’Aigua i Qualitat Urbana. 

El Cicle de l’Aigua té la seva representació laboral dels treballadors en tres seccions sindicals: UGT, 
CCOO i SITEIB, mentre que, a Qualitat Urbana, la representació social està formada per 7 seccions 
sindicals: UGT, CCOO, CGT, CSIF, USTE, USO i SITEIB. 

La participació dels representants dels treballadors i de les treballadores s’estableix mitjançant les 
següents comissions, tant a Cicle de l’Aigua com a Qualitat Urbana:

 - Comissió Negociadora
 - Comissió Paritària
 - Comissió de Formació
 - Comissió de Treball (Cicle de l’Aigua) o Comissió de Contractació (Qualitat Urbana)
 - Fons Social
 - Fons de Pensions
 - Comissió d’Igualtat
 - Comitè de Seguretat i Salut

A més, compten amb els seus delegats/des sindicals i de prevenció.

Tot el personal de l’empresa està cobert pel seu respectiu conveni col·lectiu (Cicle de l’Aigua o Quali-
tat Urbana).

En ambdós convenis col·lectius, i com a cos normatiu d’aquests en un annex (l’I a Qualitat Urbana i, 
el IV, a Cicle de l’Aigua), s’estableix el Protocol de prevenció davant l’assetjament psicològic sexual o 
per raó de sexe.

E. Formació

El Departament de Recursos Humans té entre les seves funcions l’elaboració i la impartició del pla 
anual de formació com a eina estratègica per a la consecució dels objectius de l’empresa i el desen-
volupament personal i professional del personal.

A EMAYA, la formació, sempre que és possible, es realitza a càrrec de les subvencions que ens 
ofereix la Seguretat Social a través de la FUNDAE (Fundació Estatal per a la Formació en l’Ocupació), 
subjecta a la legalitat implícita per al compliment de la normativa establerta en el marc jurídic vigent: 
l’RD 395/2007, de 23 de març de 2007, que regula el Subsistema de formació professional contínua, 
que es desenvolupa mitjançant l’Ordre TAS/2307/2007; la Llei 30/2015, de 9 de setembre de 2015, 
per la qual es regula el Sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

L’any 2018 s’han realitzat 255 grups formatius; s’han impartit 3.105 hores de formació, a les quals han 
assistit 1.716 persones. En total, les hores de formació anuals (hora/empleat/ada que assisteix a la 
formació) han estat més d’11.000.
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Dels 255 grups formatius:

 - Un 63 % ha estat bonificat totalment o parcial a través de la FUNDAE.
 - Més d’un 7 % dels grups formatius, els ha impartit personal d’EMAYA, majoritàriament cursos de 

prevenció de riscs laborals.
 - Quasi un 29 % dels grups formatius, ha estat impartit per proveïdors externs, però sense cost, atès 

que aquesta formació ha estat inclosa en els plecs de compra de productes o serveis.

El Pla de formació s’ha basat en els següents eixos formatius: 

I. Habilitats directives i de gestió
Aquestes accions han proporcionat a les persones responsables i els comandaments intermedis 
de tota l’organització els instruments i els recursos necessaris per a la consecució dels objectius 
en el seu lloc, desenvolupant les competències necessàries per a dur-ho a terme. 

II. Formació mediambiental
Amb el doble objectiu, d’una banda, de conscienciar en l’impacte que té EMAYA en la gestió 
de recursos ambientals tan importants com són l’aigua, els residus o l’energia i, per l’altra, en el 
foment de la conservació, el respecte i la protecció del medi ambient.

III. Formació ofimàtica
Amb l’objectiu de millorar en la utilització de les eines informàtiques. Aquests cursos s’han ofert a 
qualsevol treballador o treballadora de l’empresa. 

IV. Formació en idiomes
Amb l’objectiu de facilitar als/a les professionals d’EMAYA formació en català, anglès i alemany. 
Tot el personal ha pogut realitzar classes de català en modalitat presencial i cursos d’anglès i 
alemany en línia, fora de l’horari laboral. 

V. Formació de conductors/res
Amb el temps s’ha convertit en un altre dels principals objectius del Pla de formació, fonamental-
ment per la flota de vehicles de què disposa EMAYA per a la seva activitat. S’han impartit noves 
accions encaminades a formar de manera contínua i permanent tots els conductors i les conduc-
tores en totes les tipologies de vehicles, especialment pesats, amb l’objectiu de millorar la seva 
qualificació i dotar-los d’eines i recursos perquè puguin fer un bon ús de la maquinària sota unes 
condicions adequades de seguretat.

VI. Formació en seguretat i prevenció de riscs laborals
En aquesta àrea hem de distingir dos tipus d’accions formatives, dirigides a tot el personal de 
l’empresa. D’una banda, formació interna realitzada pel Servei de Prevenció d’EMAYA, que 
consisteix en formacions contínues i específicament dirigides al lloc de feina. De l’altra, formació 
externa que per la seva especificitat no s’imparteixi des del Servei de Prevenció (espais confinats, 
treball en altura, legionel·la, fitosanitari, etc.).

VII. Formació en igualtat. Assetjament
Com a conseqüència de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes, s’han realitzat accions formatives encaminades a reconèixer explícitament que la 
igualtat d’oportunitats i de tracte entre les dones i els homes és una realitat a la nostra empresa. 
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VIII. Formació interna
Aquest tipus de formació ha estat dirigida a diversos departaments i el seu contingut inclou 
serveis i processos que estan descentralitzats, conceptes bàsics dels serveis que presta EMAYA, 
com també informació sobre el funcionament d’alguns departaments (Compres, RH, Xarxes, 
etc.), formació en determinades eines (sobretot, SAP), maquinària (vehicles pesats de neteja viària 
o recollida d’RSU), legislació o canvis normatius, etc.

IX. Formació específica en el lloc de feina
Encaminada a desenvolupar majors habilitats en el lloc de feina i aconseguir així un millor acom-
pliment i un augment en la motivació. 

Així s’ha complert amb el Pla de formació 2018, i s’ha ofert formació a totes les categories professionals.

F. Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

A data de 31 de desembre de 2018 tenim un 2,79 % de la quota de reserva en favor del personal amb 
discapacitat. Conseqüentment, i atès que complim el que estipula l’article 38.1 de la Llei 13/1982, no 
és necessari aplicar-hi mesures alternatives.

Cal esmentar que tant l’any 2016 com el 2017 també superàvem el 2 % estipulat.

G. Igualtat

En el marc del Conveni col·lectiu d’EMAYA-Cicle de l’Aigua (2016-19), aprovat dia 4 d’abril de 2017, se 
n’estableixen les bases al capítol IX, Igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes.

“Art. 47. Igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes per a garantir la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre homes i dones. Les parts acorden la necessitat de realitzar accions encamina-
des a assolir els objectius d’igualtat en aspectes com accés a l’ocupació, classificació professional, 
promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball per a afavorir, en termes d’igualtat 
entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i de 
l’assetjament per raó de sexe.

Per a això s’ha creat la Comissió Paritària d’Igualtat d’Aigües, en compliment de l’LO 3/2007, de 22 de 
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, formada per tres representants de la part empresa-
rial i tres representants de la part social, amb la missió de vetlar pel compliment de la dita Llei.

La Comissió d’Igualtat es reunirà de manera ordinària amb caràcter trimestral i, de manera extraordi-
nària, a petició de qualsevol de les parts, amb un preavís mínim de 15 dies hàbils laborables, especifi-
cant l’ordre del dia.

La Comissió d’Igualtat impulsarà, en el marc de la negociació del Conveni col·lectiu, mesures dirigi-
des a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, així com mesures d’acció 
positiva per a afavorir l’accés de les dones a l’ocupació i l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de 
tracte i no-discriminació en les condicions de treball entre dones i homes.
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Com a desenvolupament per a assolir els objectius d’igualtat al Cicle de l’Aigua en aspectes com 
accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, conciliació laboral, 
personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, les parts acor-
den el següent:

a. El Pla d’igualtat diferenciarà les accions concretes del Cicle de l’Aigua de les de Qualitat Urbana per 
a garantir la igualtat entre dones i homes.

b. Accés a l’ocupació i promoció: les parts acorden remoure els obstacles que impliquin la super-
vivència de qualsevol tipus de discriminació amb la finalitat d’oferir condicions d’igualtat efectiva 
entre dones i homes en l’accés a l’ocupació i en el desenvolupament de la carrera professional, 
per la qual cosa es crearà un procés de selecció de personal que garanteixi les normes i els drets 
establerts en aquest Conveni, amb l’objectiu d’avaluar les persones candidates amb criteris clars i 
objectius, i atenent principis de mèrit, capacitat i idoneïtat per al lloc de feina. Així mateix, es pro-
mourà la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció i valoració.

c. Formació: ambdues parts acorden fomentar la formació en igualtat, tant en l’accés a l’ocupació 
com al llarg de la carrera professional. Els/les comissionats/ades d’Igualtat podran disposar en el si 
de la Comissió les accions formatives que tinguin relació amb els objectius fixats al Pla d’igualtat.

d. Retribucions: ambdues parts acorden establir mesures efectives per a eliminar qualsevol discrimi-
nació retributiva, directa o indirecta, per raó de sexe.

e. Prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe i/o de la violència de gènere: ambdues parts 
acorden utilitzar els mecanismes existents per a la prevenció de l’assetjament i de la violència de 
gènere, com poden ser el Programa d’atenció a l’empleat (PAE) i el protocol de prevenció de l’as-
setjament difós a tot el personal de l’empresa (s’inclou com a annex IV al Conveni).

f. Conciliació laboral, personal i familiar: les parts acorden facilitar la conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral, sense detriment de la promoció professional, per la qual cosa s’establiran les me-
sures específiques a l’art. 48 d’aquest Conveni.”

Igualment, en el marc del Conveni col·lectiu d’EMAYA-Àrea de Qualitat Urbana (2018-19), aprovat el 
dia 14 de desembre de 2017, s’estableixen les bases en el seu art. 35.
 
“Art. 35. Igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes

Per a garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones, les parts acorden la neces-
sitat de realitzar accions encaminades a assolir els objectius d’igualtat en aspectes com accés a 
l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions i ordenació del temps de fei-
na per a afavorir, en termes d’igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, personal i familiar, 
i la prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe.

Per a això s’ha creat la Comissió Paritària d’Igualtat de Qualitat Urbana, en compliment de l’LO 
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, formada per representants de la 
part empresarial i un representant de cadascuna de les seccions sindicals signants del Conveni amb 
representació al Comitè d’Empresa, amb la missió de vetlar pel compliment de la Llei esmentada.
Les parts acorden que la Comissió elaborarà amb dades actualitzades un diagnòstic i aplicarà un 
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pla d’igualtat en un termini no superior a 18 mesos comptat des de la data de la firma d’aquest 
Conveni 2018-2019, mitjançant grups de treball. A aquest efecte, els membres de la Comissió 
disposaran dels permisos necessaris, a compte de l’empresa, amb petició i justificació prèvia per la 
part social, així com amb l’aprovació per part de l’empresa.

La Comissió es reunirà de manera ordinària cada quadrimestre i de manera extraordinària a petició de 
qualsevol de les parts, amb un preavís mínim de 15 dies hàbils laborables, especificant l’ordre del dia.

En el marc de la negociació del Conveni col·lectiu, la Comissió impulsarà mesures dirigides a evitar 
qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, així com mesures d’acció positiva 
per a afavorir l’accés de les dones a l’ocupació i l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i 
no-discriminació en les condicions de feina entre dones i homes.

Com a desenvolupament per a assolir els objectius d’igualtat a l’Àrea de Qualitat Urbana en aspec-
tes com accés a l’ocupació, classificació professional, promoció i formació, retribucions, conciliació 
laboral, personal i familiar, i prevenció de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, les 
parts acorden el següent:

 - Que el pla d’igualtat diferenciï les accions concretes de Qualitat Urbana de les del Cicle de l’Ai-
gua per a garantir la igualtat entre dones i homes.

 - Crear una figura d’agent d’igualtat: un/una professional que dissenya, dirigeix, coordina, dina-
mitza, implementa, gestiona i avalua plans, programes, projectes i campanyes d’acció positiva 
en referència a la igualtat d’oportunitats i de gènere a diferents àrees i escenaris professionals. 
L’elecció de l’agent d’igualtat serà consensuada per la Comissió d’Igualtat. Aquest/ta agent no 
formarà part de la Comissió i hi col·laborarà de forma independent.

 - Accés a l’ocupació i promoció: remoure els obstacles que impliquin la supervivència de qualsevol 
tipus de discriminació amb la finalitat d’oferir condicions d’igualtat efectiva entre dones i homes en 
l’accés a l’ocupació i en el desenvolupament de la carrera professional, per a la qual cosa s’establirà 
un procés de selecció de personal que garanteixi les normes i els drets establerts en aquest Conve-
ni, amb l’objectiu d’avaluar les persones candidates amb criteris clars i objectius i atenent principis 
de mèrit, capacitat i idoneïtat per al lloc de feina. Així mateix, es promourà la presència equilibrada 
de dones i homes en els òrgans de selecció i valoració, tot això en el termini màxim d’un any.

 - Formació: fomentar la formació en igualtat, tant en l’accés a l’ocupació com al llarg de la carrera 
professional. S’introduiran al pla anual de formació de l’Empresa cursos o jornades de sensibilit-
zació i/o formació sobre igualtat d’oportunitats entre homes i dones, dirigits a tot el seu personal. 
Els comissionats/ades d’Igualtat podran proposar en el si de la Comissió les accions formatives 
que tinguin relació amb els objectius fixats al pla d’igualtat.

 - Retribucions: establir mesures efectives per a eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa 
o indirecta, per raó de sexe.

 - Prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe i/o de la violència de gènere: utilitzar els 
mecanismes existents per a prevenir l’assetjament i la violència de gènere, com poden ser el 
Programa d’atenció a l’empleat (PAE) i el protocol de prevenció de l’assetjament difós a tot el 
personal de l’Empresa (s’inclou com a annex I al Conveni).

 - Conciliació laboral, personal i familiar: facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, 
sense perjudici de la promoció professional. A aquest efecte s’estableixen les mesures especifi-
cades per l’art. 36 d’aquest Conveni. Si a partir del pla d’igualtat es recull una mesura de con-
ciliació no assenyalada al dit article, la Comissió d’Igualtat traslladarà la proposta a la taula de 
negociació perquè s’inclogui al cos normatiu del Conveni.”
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Mesures adoptades per a promoure la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes

A més de les mesures aprovades en els dos convenis col·lectius d’EMAYA, ja vistes, s’hi han pactat 
importants mesures de conciliació per a afavorir la conciliació de la vida personal, laboral i famili-
ar (art. 36 del Conveni col·lectiu d’EMAYA-Àrea de Qualitat Urbana, i art. 48 del Conveni col·lectiu 
d’EMAYA-Cicle de l’Aigua. S’han de destacar, al Conveni de Cicle de l’Aigua: millores en l’excedència 
per cura de familiar, millores en el període de lactància, mesures en favor de la maternitat; al Conveni 
de Qualitat Urbana: millores en l’excedència per cura de familiar, millores en el període de lactància, 
preferència en l’acumulació de descansos per als/per a les treballadors/res amb fills o filles menors de 
12 anys i familiars discapacitats dependents a càrrec seu, mesures en favor de la maternitat.

Per altre costat, EMAYA ha participat activament en les reunions pel diagnòstic i l’elaboració del Pla 
d’igualtat de la ciutadania de Palma, amb el compromís d’adoptar mesures d’igualtat sol·licitades 
per la Regidoria d’Igualtat. Entre aquestes, d’acord amb la Llei d’igualtat i el Pla d’igualtat de Palma, 
EMAYA adapta els formularis, els registres, les bases de dades, les publicacions i les memòries per-
què hi consti la variable sexe, i altres variables de diversitat: edat i procedència, i mesures d’igualtat 
per a implantar en el programa “EMAYA a l’escola”.

Plans de igualtat

Durant l’any 2018 es varen crear les comissions paritàries d’igualtat al Cicle de l’Aigua i a l’Àrea de Qua-
litat Urbana, formades per tres representants per part de l’empresa i tres de l’RLT, a cada comissió. 

Als membres d’aquestes comissions paritàries d’igualtat, se’ls han impartit 10 hores de formació 
teoricopràctica en matèria de plans d’igualtat. En aquesta formació s’ha donat l’oportunitat de partici-
par-hi a altres membres de l’RLT que hagin volgut fer-ho.

Es va contractar una empresa especialitzada en el diagnòstic i l’elaboració de plans d’igualtat; la gua-
nyadora del concurs va ser Activa Formació.

Activa Formació ha realitzat els diagnòstics d’igualtat tant al Cicle de l’Aigua, com a l’Àrea de Qualitat 
Urbana, i ja ens n’ha entregat els esborranys, que varen ser presentats –i aprovats– a les comissions 
paritàries d’igualtat. Ja comptam amb aquests esborranys dels plans d’igualtat d’EMAYA, i estam pen-
dents de convocar dins 2019 les comissions paritàries perquè els aprovin i s’implantin a l’empresa.

Amb l’entrada en vigor del Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a garantir la 
igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, que va entrar en vigor dia 8 de març de 2019, hi 
anam adaptant l’empresa.

Mesures adoptades per a promoure la feina

L’any 2018, quant a l’accés a l’ocupació i la promoció, l’empresa i l’RLT, en tots els processos selec-
tius, concursos oposició per a places fixes i concursos de promoció interna, les bases s’han elaborat 
sense cap tipus de discriminació, amb la finalitat d’oferir condicions d’igualtat efectiva entre dones i 
homes en l’accés a l’ocupació i en el desenvolupament de la carrera professional.
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En aquestes convocatòries de concurs oposició, tant per a la cobertura de places fixes com de tempo-
rals, ha augmentat el nombre d’aspirants del gènere femení, i la incorporació de les dones a diferents 
llocs de feina, tant als grups de personal operari, administratiu, tècnic, o de prefactura, va creixent.

Pel que fa a les retribucions no s’ha detectat cap tipus de discriminació retributiva, directa o indirecta, 
per raó de sexe.

Protocols contra l’assetjament

Als dos convenis col·lectius d’EMAYA, tant el de Cicle de l’Aigua, com el de Qualitat Urbana, es re-
gula la prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe i/o de la violència de gènere, i s’hi acorda 
utilitzar els mecanismes existents per a la prevenció de l’assetjament i de la violència de gènere, com 
poden ser el Programa d’atenció a l’empleat (PAE) i el Protocol de prevenció de l’assetjament, difós a 
tot el personal de l’empresa. Al Conveni col·lectiu d’EMAYA-Cicle de l’Aigua, el protocol de l’assetja-
ment psicològic, l’assetjament sexual o per raó de sexe es desenvolupa àmpliament al seu annex IV i, 
al Conveni col·lectiu de Qualitat Urbana, aquest protocol es desenvolupa a l’annex I.
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VI. Informació relativa al respecte dels drets humans

A EMAYA, estam adherits al Pacte mundial de les Nacions Unides (Global Compact) des del 28 de 
gener de 2013. Amb aquesta adhesió garantim el compromís amb els 10 principis del Pacte en les 
àrees de drets humans, normes laborals, medi ambient i lluita contra la corrupció: 

Drets humans
 - Les empreses han de donar suport i respectar la protecció dels drets humans fonamentals recone-

guts internacionalment, dins del seu àmbit d’influència.
 - Les empreses han d’assegurar-se que les seves empreses no són còmplices en la vulneració dels 

drets humans.

Estàndards laborals 
 - Les empreses han de donar suport a la llibertat d’associació i al reconeixement efectiu del dret a la 

negociació col·lectiva.
 - Les empreses han de donar suport a l’eliminació de tota forma de treball forçós o realitzat sota 

coacció.
 - Les empreses han de donar suport a l’eradicació del treball infantil.
 - Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació a la feina.

Medi ambient 
 - Les empreses han de mantenir un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.
 - Les empreses han de fomentar les iniciatives que promoguin una responsabilitat ambiental major.
 - Les empreses han d’afavorir el desenvolupament i la difusió de les tecnologies respectuoses amb 

el medi ambient.

Lluita contra la corrupció
 - Les empreses han de treballar contra la corrupció en totes les seves formes, incloent-hi l’extorsió i 

el suborn.
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V. Informació relativa a la lluita contra la corrupció i el suborn

També disposam d’un Codi ètic i de conducta, que va ser aprovat el 18 de juliol de 2012 pel Consell 
d’Administració de la companyia. 

Aquest Codi ètic i de conducta està a disposició de tots els nostres grups d’interès, i garanteix el 
compliment efectiu dels drets humans i laborals, i la integració de tot el col·lectiu de persones, amb la 
seva complexitat i diversitat, en la cultura corporativa. 

Aquest document pretén garantir la prevenció de comportaments delictius, i també qualsevol com-
portament il·lícit, i s’hi estableixen els mecanismes de seguiment i control necessaris per a assegu-
rar-ne el compliment. 

El Codi ètic i de conducta d’EMAYA garanteix:

 - respecte a la legalitat    
 - integritat ètica
 - respecte als drets humans
 - igualtat d’oportunitats i no-discriminació
 - diversitat
 - desenvolupament professional i formació

Seguiment i control del Codi ètic

EMAYA té un Comitè del Codi Ètic i de Conducta, que és l’òrgan de gestió i consulta. Està format per 
persones responsables de Recursos Humans, Serveis Jurídics, Auditoria i RSC d’EMAYA.

Canal de denúncies

El procediment establert per a comunicar denúncies és l’adreça de correu electrònic rsc@emaya.es. 
Les denúncies que es tramiten són tractades pel Comitè del Codi Ètic i de Conducta. Durant l’any 
2018 no s’ha rebut cap denúncia. 

Aportacions a fundacions i entitats sense ànim de lucre

A EMAYA comptam amb un Pla d’acció social i durant aquest any 2018 s’ha fet una donació d’ali-
ments i productes de primera necessitat per un valor de 3.300 €. Aquesta donació ha tingut com a 
destinatàries les següents entitats i organitzacions sense ànim de lucre:

 - Can Gazà
 - Hermanitas de los Pobres
 - Associació altruista Es Refugi

També hi ha hagut una aportació de 12.000 € al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, i una altra 
a Protecció Civil de 1.494 €. 

 - prevenció de riscs laborals
 - drets col·lectius
 - protecció de dades de caràcter personal
 - ús i protecció d’actius i recursos d’EMAYA
 - confidencialitat
 - lluita contra la corrupció i el suborn
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Vi. Informació sobre la societat

A. Subcontractació i proveïdors

La política de compres de l’empresa inclou els aspectes següents:

Circumstàncies determinants de l’adjudicació en els casos d’igualtat de proposicions

A l’efecte de resoldre empats, i quan sigui procedent d’acord amb el plec de clàusules particulars i 
prescripcions tècniques, la proposta d’adjudicació es fa a favor de l’empresa que hagi acreditat la 
circumstància següent:

Disposició d’un pla d’igualtat visat prèviament per l’Institut Balear de la Dona o amb el distintiu empresarial, 
o bé acreditació equivalent en matèria d’igualtat, expedida per un òrgan competent estatal o autonòmic.

Si no n’hi ha o si persisteix la igualtat, en la mateixa forma i condicions, la proposta d’adjudicació es 
realitza a favor del licitador que hagi acreditat:

Percentatge superior de treballadors amb discapacitat en la plantilla de cadascuna de les empreses; 
en cas d’igualtat ha de prevaldre el nombre més alt de treballadors fixos amb discapacitat en plantilla.

Condicions especials d’execució

Per a complir l’art. 202 de la Llei de contractes del sector públic, l’empresa sempre inclou als contrac-
tes condicions especials d’execució relacionades amb qüestions mediambientals, socials, d’igualtat... 
El personal tècnic pot triar entre les opcions que s’indiquen a continuació.

 - Es poden establir condicions d’execució de tipus mediambiental que persegueixin alguna de les 
següents finalitats: 

a. La reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, a fi de contribuir a complir l’objectiu 
que estableix l’art. 88 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenible. 

b. El manteniment o la millora dels valors mediambientals que es puguin veure afectats per l’execu-
ció del contracte.

c. Una gestió més sostenible de l’aigua.
d. El foment de l’ús de les energies renovables.
e. La promoció del reciclatge de productes i l’ús d’envasos reutilitzables.
f. L’impuls del lliurament de productes a l’engròs i la producció ecològica. 

 - Es poden establir condicions d’execució de tipus social que persegueixin alguna de les següents 
finalitats:

a. Fer efectius els drets reconeguts a la Convenció de les Nacions Unides sobre els de les perso-
nes amb discapacitat. 

b. Contractar un nombre de persones amb discapacitat superior al que exigeix la legislació nacional.
c. Promoure l’ocupació de persones amb dificultats especials d’inserció en el mercat laboral; en 

particular de les persones amb discapacitat o en situació de risc d’exclusió social a través d’em-
preses d’inserció.
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d. Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat esmentat, afavorint l’aplicació de 
mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes a la feina. 

e. Afavorir una participació més alta de la dona en el mercat laboral i la conciliació del treball i la 
vida familiar. 

f. Combatre l’atur, en particular el juvenil, el que afecta les dones i el de llarga durada. 
g. Afavorir la formació en el lloc de feina. 
h. Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de feina i el compliment dels convenis col-

lectius sectorials i territorials aplicables.
i. Mesures per a prevenir la sinistralitat laboral. 
j. Altres finalitats que s’estableixin amb referència a l’estratègia coordinada per a l’ocupació, defini-

da a l’art. 145 del Tractat de funcionament de la Unió Europea. 
k. Garantir el respecte als drets laborals bàsics al llarg de la cadena de producció mitjançant 

l’exigència del compliment de les convencions fonamentals de l’Organització Internacional del 
Treball, incloent-hi les consideracions que cerquin afavorir els petits productors de països en 
desenvolupament, amb els quals es mantenen relacions comercials que els són favorables, com 
ara el pagament d’un preu mínim i una prima als productors o una transparència i traçabilitat 
més grans de tota la cadena comercial.

S’inclou sempre una penalització d’almenys un 1 % del valor de l’adjudicació del contracte per als 
casos en què la condició d’execució triada no es compleixi durant l’execució del contracte, sense 
perjudici que EMAYA pugui optar també per resoldre el contracte.

També s’hi inclouen les següents clàusules de resolució del contracte:

L’incompliment d’algun dels 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, principis que EMAYA 
assumeix en la seva organització i en les seves operacions com a societat adherida al Pacte Mundial.

La presentació de les proposicions als procediments de contractació suposa que els licitadors conei-
xen, accepten de forma incondicionada i acaten el Codi ètic i de conducta aprovat pel Consell d’Ad-
ministració d’EMAYA a la sessió ordinària de dia 18 de juliol de 2012, i publicat al web www.emaya.es 
en el seu apartat relatiu a la Responsabilitat Social Corporativa.

També assumeixen que EMAYA és signatària del Pacte Mundial de Nacions Unides i que, com a 
tal, està compromesa amb el respecte dels drets humans, no fer ús de treballs forçats ni coacció, 
l’eradicació del treball infantil, el respecte del medi ambient, l’eradicació de la discriminació en l’àm-
bit laboral, i tots i cadascun dels principis establerts en aquest Pacte, els quals es comprometen a 
respectar en tot moment durant l’execució del contracte, com també exigir-ne el compliment als seus 
subcontractistes o proveïdors.
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B. Consumidors

De cara a tenir una bona gestió de les queixes o les reclamacions de les persones abonades, per 
part de l’empresa s’ha establert un procediment a l’abast de totes les parts implicades. El document 
manifesta el següent:

Canals d’entrada

Qualsevol persona que contacti amb EMAYA pot formular-hi una demanda, tant si hi té com no una 
relació contractual.

Formes de presentar la demanda

 - verbalment
 - per escrit, sense format
 - per escrit, segons el model “Full de reclamació”, disponible al web o als punts d’atenció al client.

Canals habilitats

 - per telèfon, al 900 724 000
 - per correu electrònic emaya@emaya.es
 - presencialment, a les oficines de Joan Maragall
 - per correu postal dirigit a qualsevol oficina
 - per DMS
 - per H72
 - per gestió d’incidències a la via pública (GIVP)

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

Procés

El procés de gestió de les demandes comença quan aquestes es reben i finalitza quan s’han gestio-
nat i se n’ha informat la ciutadania. 

Totes les demandes que es reben a EMAYA han de ser introduïdes en el sistema (amb independència 
del canal d’entrada emprat per la clientela) i les persones gestores han de definir en els seus serveis 
un catàleg únic per a quantificar les demandes i tenir una visió global de les introduïdes al sistema. 

Formula demanda Classificar-la
Enregistrar i 
documentar

(avís SAP)

Gestionar la 
demanda

Informar el ciutadà 
o ciutadana
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Crear client

Gestió 
resolta

Temps
forma

Entrada

Sol·licitud 
de servei

Fi

Queixa

Sol·licitud d’informació o 
suggeriment

SÍ

NO

NO

SÍ

Correu electrònic
Correu postal
DMS
IMOV / H72
Oficina virtual
Presencial
Telèfon
Registre

Diagrama conceptual de gestió d’una demanda

 - Revisions i avaluacions del servei

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

Els departaments i serveis han d’analitzar periòdicament totes les sol·licituds d’informació i suggeri-
ments pera proposar i impulsar les accions de millora que es desprenguin d’aquesta anàlisi.

 - Responsabilitats

Supervisor/ra del Contact Center
 · Supervisar l’atenció que es dona a la clientela.
 · Informar les persones gestores i a les usuàries dels canvis que puguin afectar el procés com a 

conseqüència de qualsevol modificació.
 
Gestor/ra
 · Supervisar i gestionar els avisos per al compliment del compromís assolit amb la clientela, en les 

condicions de temps i forma definits en les cartes de serveis.
 · Documentar dins l’avís la resolució adequada a la sol·licitud o queixa realitzada.
 · Informar a la clientela del tancament de la seva sol·licitud de servei o de la queixa pel mateix mitjà 

de comunicació en què s’ha dirigit a EMAYA.
 · Analitzar periòdicament els seus catàlegs de servei per a optimitzar-los.
 · Analitzar periòdicament els suggeriments amb l’objectiu de millorar els serveis.
 · Informar el Contact Center de qualsevol modificació en els serveis.
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Receptor/ra de la demanda
 · Creació i classificació dels avisos dins el sistema, emplenant les dades necessàries en funció del 

tipus de gestió.
 · Atendre de forma correcta totes les demandes. Garantir que els avisos generats siguin entesos 

pel departament corresponent. 

C. Informació fiscal

Tot el resultat obtingut per l’empresa és generat a l’Estat espanyol. 

El resultat de l’exercici 2018 ha estat de pèrdues, per import de 625.487,59 €, per la qual cosa no s’ha 
pagat impost de societats. 

El detall de les subvencions públiques rebudes al llarg de 2018 és:

31.12.17 Altes Traspàs de resultats 31.12.18

Direcció de Recursos Hídrics 10.743.408,03 418.199,54 -1.957.976,51 9.203.631,06

Fons de Cohesió de la UE 4.225.895,21 345.517,42 -653.119,11 3.918.293,52

Ajuntament de Palma 2.360.232,49 339.464,46 -554.458,15 2.145.238,80

Consell de Mallorca 22.416,08 - -7.685,51 14.730,57

Govern de les Illes Balears 468.311,19 132.326,66 -153.631,54 447.006,31

Subvencions diverses 528.729,40 238.000,00 -114.658,99 652.070,41

Subvencions privades 578.574,81 - -67.755,40 510.819,41

18.927.567,21 1.473.508,08 -3.509.285,21 16.891.790,08

Les altes corresponents a la Direcció General de Recursos Hídrics corresponen a subvencions rebudes 
per a obres i instal·lacions de depuració d’aigües residuals, segons el Decret 51/1992, de 30 de juliol.

Les altes corresponents als Fons de Cohesió de la UE provenen de les ajudes del Fons FEDER, eix 2, 
MEDI AMBIENT, per a nous contenidors i punts verds de recollida de residus.

Les altes corresponents a l’Ajuntament de Palma provenen d’ajudes per obres de clavegueram a Palma.

Les altes del Govern de les Illes Balears són ajudes destinades a la instal·lació de noves plantes foto-
voltaiques i nous punts verds de recollida de residus.

Les altes de subvencions diverses provenen d’ajudes destinades a la renovació de la flota de vehicles, 
substituïts per altres d’elèctrics o amb combustible GNC.



Aquest document, denominat Estat d’informació no financera és formulat pel 
Consell d’Administració de la Societat en sessió de 27 de març de 2019.


