
EMAYA 
Qui som?



Empresa municipal d’aigües i clavegueram



Xifra de negoci  
87.700.000 € 

+ 23,4 M€ en subvencions públiques
Empresa mercantil municipal  

Capital 100% de l’Ajuntament de Palma

Empresa municipal d’aigües i clavegueram



Consell d’Administració 

President 
Ramon Perpinyà 

Vicepresident 
Francesc J. Dalmau 

Vocals 
María de las Mercedes Celeste (PP) 

José Villanueva (VOX) 
Eva M. Pomar (C’s) 

Rodrigo A. Romero (UP) 
Neus Truyol (MÉS)

Empresa municipal d’aigües i clavegueram



1943  
Es crea el servei municipal d’aigua i clavegueram

1982  
S’assumeix la recollida i la eliminació de residus

Empresa municipal d’aigües i clavegueram



Tasques  
Gestionar els serveis públics que es presten a la ciutadania relatius a:

Objectius  
Màxima qualitat i eficiència, dins d’un marc de sostenibilitat

Cicle de l’aigua 
Abastiment | Sanejament

Empresa municipal d’aigües i clavegueram

Qualitat Urbana 
Recollida RSU | Neteja viària



Empresa municipal d’aigües i clavegueram

Integritat 
Responsabilitat d’actuar amb integritat a través d’un comportament honest, digne i ètic

Vocació de servei  
Empresa orientada a la clientela i a la ciutadania, amb vocació d’oferir uns serveis de qualitat

Innovació  
Aposta per a la millora contínua i la innovació tecnològica

Respecte al medi ambient  
Minimitzar l’impacte ambiental i contribuir a la conservació de la biodiversitat

Persones  
Unes relacions laborals adequades i estables, en un marc d’igualtat d’oportunitats

Valors



Joan Maragall Son Pacs ETAP Son Tugores EDAR1 i 2

Empresa municipal d’aigües i clavegueram
Instal·lacions

Laboratoris i dipòsits  
de Son Anglada

ETAP Lloseta Embassaments Centres de treball  
sectors



Cicle de l’Aigua



500.000 clients 

50% de la població de l’illa

Palma

Sta Maria, Alaró, Lloseta, Binissalem 
Subministrament

Marratxí, Bunyola, Esporles 
Depuració

Cicle de l’Aigua
Àrea de servei



Distribució 32,5 hm3 
1.105 km xarxa subministrament 
Manteniment i prevenció de fuites

Reutilització 15 hm3 
101 Km xarxa regenerada 
Reg agrícola, urbà, neteja

Depuració 30 hm3 
1.540 km xarxa sanejament 

2 plantes depuradores 
30.000 tones/any fangs

Captació 40 hm3 

Criteris de sostenibilitat

Consum 29 hm3 facturats/any 

100.000 comptadors

Tractament i emmagatzematge 
Son Tugores / Son Anglada 
Millora de la qualitat

Cicle de l’Aigua



Control de qualitat  
30.000 mostres analitzades / any 

Garantir compliment de la legislació 
Atendre reclamacions ciutadanes

Telecomandament 
24h / 365 dies  

Garantir subministrament 
Atendre urgències

Cicle de l’Aigua



Abocaments 
Construcció del dipòsit i col·lector

Projectes estratègics

Consum d’aigua del grifó

Pla de Sant Jordi 
Tancament del cicle de l’aigua

Ultrafiltració 
Més capacitat i qualitat

Field Services Management

Transformació digital

Smart metering

Cicle de l’Aigua



Gestió de compres

Seguretat jurídica

Nova normativa de l’aigua 
potable i regenerada

Relacions institucionals

Inversió

5.000.000 € 
Renovació continuada 
d’infraestructures

Cicle de l’Aigua



Qualitat Urbana



Qualitat Urbana |

Recollida bilateral

Recollida selectiva mòbil i PaP

Recollida lateral (posterior a carrers estrets )

Sistemes de recollida per zona

Recollida



Equips complementaris

Equips auxiliars de neteja entorn de contenidors Neteja i manteniment de contenidors

Qualitat Urbana | Recollida



Evolució de la recollida selectiva

2015 2016 2017 2018

15,36 % 17,29 % 20,74 % 24,65 %

Qualitat Urbana | Recollida

Rebuig Selectiva



Rebuig 
75,35%

Selectiva 
24,65%

2018

Rebuig 185.271,01 t 75,35%

Paper 13.498,28 t 5,50%

Vidre 9.195,87 t 3,74%

Envasos 6.749,01 t 2,74%

Orgànica 3.219,29 t 1,30%

Oli 41,18 t 0,02%

Parcs verds 19.386,24 t 7,88%

Altres 8.524,979 t 3,47%

Recollida 2018

Qualitat Urbana | Recollida



Creixement de la recollida per fraccions

Paper i Cartó

Qualitat Urbana | Recollida
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Creixement de la recollida per fraccions

Orgànica

Qualitat Urbana | Recollida
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Reptes de la recollida de residus

Manteniment contenidors i 
neteja àrea de contenidors

Continuar el creixement 
de la recollida selectiva

Matèria orgànica, més barris 
i generadors singulars

Consolidació recollida 
selectiva mòbil i porta a 

porta al centre

Reestructuració de la 
recollida de càrrega posterior

Tecnificació

Qualitat Urbana | Recollida



EMAYA és responsable de la neteja a les zones urbanes de Palma

voreres

zones d’aparcament herbes de les voreres
pintades del mobiliari propi i 
façanes municipals

Qualitat Urbana | Neteja

buidat de 
papereres

mercats i zones de bany



Qualitat Urbana | Neteja

1.400 km lineals de neteja 
Agranat manual, mixt i mecànic 
Vehicles i màquines de neteja 
Aplicació d’aigua 
Organització per sectors 
Plantilla regular i reforç de temporada alta



Realització i col·laboració amb 
campanyes informatives

Informació i vigilància del compliment de 
les ordenances municipals 

Vigilància dels abocaments de productes 
contaminants i aigües residuals

Vigilància, control i eradicació 
d’abocaments incontrolats 

10.884 actuacions | 1.313 denúncies

Qualitat Urbana | Inspecció Mediambiental



Serveis Corporatius



Serveis Corporatius | Projectes i Innovació
Gestió Centralitzada i Transversal de la Planificació:

Tecnològica Energètica MobilitatMediambiental

Objectius estratègics mig termini  

- Implantació energies renovables / ISO 50.001 / Comercialitzadora energètica 

- Implantació transversal de la gestió i control ambiental

- Gestió i control centralitzat de flota i maquinari

- Planificació a llarg termini de la inversió



Serveis Corporatius | Projectes i Innovació

1. Projectes 

- Realització, seguiment i gestions projectes de sanejament i xarxa clavegueram

- Altres projectes (parcs verds, plaques solars, ultrafiltració, hidròlisi tèrmica, etc)

- Software de control d’obres

2. Energia 

- ISO 50.001, auditoria i futura implantació

- Gestió compra energia

- EMAYA com a gestor energètic

- Projectes gasinera, electrolinera, plaques fotovoltaiques, biometà, etc.

3. Serveis tècnics i mobilitat 

- Gestió integral de la flota i futur pla de mobilitat. 

- Tecnificació del control d’ús i consum

- Renovació de la flota cap a tecnologies alternatives: vehicles elèctrics, GNC i eficiència en el 

consum de combustible



Serveis Corporatius | Projectes i Innovació

4. Medi Ambient 

- Revisió i millora GIMAS

- Gestió ambiental de l’empresa i les obres

- Permisos i tramitacions ambientals

- Implantació ISO 14.001

- Estudis i seguiment abocaments a la badia i abocador

5. Planificació 

- Pla de sanejament de la badia de Palma seguiment i desenvolupament

- Depuradora, col·laboració amb el Ministeri

- Infraestructures i propietats EMAYA

- Pla Director Integral i plans àrees



Serveis Corporatius | Recursos Humans

Cicle de l’Aigua 
326 persones

Qualitat Urbana 
949 persones

Serveis Corporatius 
152 persones

Plantilla mitjana

1.427 persones



Piràmide d’edat per sexes

Serveis Corporatius | Recursos Humans

Jubilats Parcials

6%

Temporals

20%

Fixos

74%

61 - 65
56 - 60
51 - 55
46 - 50
41 - 45
36 - 40
31 - 35
26 - 30
21 - 25 2

10
18

48
55
55

35
24

4

2
13

90
203

226
210

201
136

96

Distribució per sexes
Dones

18%

Homes

82%

Distribució per contractesEdat mitjana 

46,73 anys

Antiguitat mitjana 

15,37 anys

Homes Dones



Evolució de la plantilla

Serveis Corporatius | Recursos Humans

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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- Modernització de l’estructura organitzativa i 
de l’organigrama


- Accés a l’empresa amb criteris objectius i 
transparents 


- Implantació del pla de carrera (P. Kairós)

1.625 participants | 258 accions formatives

85% de satisfacció dels participants

83% d’eficàcia de la formació

Eixos:

Habilitats directives i de gestió 

formació mediambiental 

formació ofimàtica 

formació en idiomes 

formació de conductors 

formació en seguretat i prevenció de riscos laborals 

formació en igualtat. Assetjament 

formació interna 

formació específica en el lloc de treball 

formació per a la promoció interna

Serveis Corporatius | Recursos Humans

Direcció de Recursos Humans Formació



Serveis Corporatius | Recursos Humans

Transformació digital dels processos de 
gestió de personal:

- Portal de l’empleat

- Portal del mànager

- Diàleg permanent amb els representants 
legals dels treballadors


- Optimització dels costos laborals

- Condicions de treball que afavoreixin al 

màxim el desenvolupament dels serveis 
cap a la ciutadania.


- Aplicació del règim disciplinari

- Representar a l’empresa davant l’Autoritat 

Laboral i instancies judicials socials

Administració de personal Relacions laborals



Serveis Corporatius | Recursos Humans

Responsable dels CO i les borses de treball.

Dades 2018:

- Places convocades: 131

- Incorporacions: 129 (27 dones i 102 homes)

- Persones inscrites als CO: 1.259

- Borses gestionades: 5 (821 inscrits)

Programa d’Atenció a l’Empleat (PAE):

- 26 persones ateses.


- 1.078 revisions mèdiques.

- 422 consultes mèdiques-laborals.

- Reducció dels accidents de treball del 

8,5% respecte 2017.

- Reducció de les jornades perdudes per 

accident de treball del 16,47% respecte 
2017. 

Concursos oposició Servei de prevenció



Serveis Corporatius | Comptabilitat i Tresoreria

Comptabilitat

Fiscal 
Determinació i seguiment de política fiscal

Pressupost 
Elaboració i seguiment del pressupost anual

Comptable 
Revisió de la comptabilitat 
Realització d’estats comptables 
Report d’informació financera

Tresoreria

Gestió de Cobrament 
Reclamació de deute vençuda (+ d’1 mes) 
Reclamació de deute morosa (+ de 6 mesos)

Gestió de l’efectiu 
Conciliacions bancàries  
Control de la tresoreria 
Centralització dels pagaments de la Societat 
Previsió dels ingressos y pagaments



Serveis Corporatius | Atenció Ciutadana
Atenció i resposta de les sol·licituds de la ciutadania i dels abonats sobre els serveis d’EMAYA

Contractació de serveis 
99.522 contractes de clients el 2018

Lectura de comptadors

Facturació Gestió de sol·licituds i queixes



Per canal d’entrada

Telèfonica 76.076

Personal 64.661

Telemàtica 
Oficina virtual, correu, APP, xarxes socials

16.141

Demandes municipals de servei 1.657

Total 160.553

Serveis Corporatius | Atenció Ciutadana

Administració

58%

Qualitat

Urbana


27%

Cicle de l'Aigua

15%

2018

Gestió de sol·licituds i queixes

Sol·licituds per àrea



Serveis Corporatius | Atenció Ciutadana
Reptes

Potenciar l’oficina virtual i tràmits electrònics Reduir el temps d’espera

Millorar els canals de seguiment, resposta 
i traçabilitat de tots els processos

Fomentar els comptadors individuals



Serveis Corporatius | Compres i Proveïdors
El Procediment de Compra és un sistema descentralitzat mitjançant el qual 
cada Direcció gestiona les seves necessitats

Secció de Contractació 
Procura l’assessorament a les Direccions segons la normativa de contractació en vigor.

El Servei de Compres i Proveïdors està integrat per dues seccions: 

Secció de Proveïdors 
Gestiona centralitzadament les factures emeses pels proveïdors d’EMAYA.

Contractació Preparació Adjudicació Execució Facturació Pagament



Serveis Corporatius | Compres i Proveïdors

El Servei de Compres i Proveïdors intervé: 

- En la planificació de les necessitats de la Direcció d’Administració participant en la Comissió de Compres. 

- En la preparació de documentació tècnica de necessitats transversals poc especialitzades assignades al 
Servei de CiP. 

- En la preparació dels PCAPs de les licitacions públiques de totes les Direccions. 

- En l’adjudicació de les licitacions públiques de totes les Direccions. 

- En les Meses de Contractació de l’Òrgan de Contractació d’EMAYA. 

- En l’execució dels contractes transversals poc especialitzades assignats al Servei de CiP 

- En la gestió i comptabilització centralitzada de les factures emeses pels proveïdors d’EMAYA. 

- En la configuració de les eines DTIC relacionades amb el procediment de compra.



Serveis Corporatius | Serveis Jurídics

2 Defensa jurídica 

- Penal crema de contenidors 
- Civil reclamació d’indemnitzacions 
- Contenciós actes administratius, responsabilitat patrimonial 
- Laboral suport RRHH, defensa treballadors com a codemandats

1 Assessorament legal i suport a totes les àrees de l’empresa

3 Creació de nous procediments legals 

- Tresoreria morositat 
1.150 reclamacions deute 2014, (1000 x any successivament fins 2019) 
Demandes civils: 70 monitoris 
Recuperació deute històric amb acció legal: 2.333.173 € 
Recuperació via telefònica: 2.779.649 € 

- Denúncies frau subministrament 
- Responsabilitat patrimonial nou procediment en via administrativa + defensa legal



Serveis Corporatius | Serveis Jurídics

4 Consell d’Administració preparació, actes

5 Convenis

6 Suport a Contractació

7 Compliance penal; codi ètic, reglament, etc.

8 Altres



Serveis Corporatius | DTIC

Sistemes ofimàtics, col·laboració i comunicació

Portal web corporatiu i serveis en línia

Telecomunicacions

Sistemes de Business Intelligence

Sistemes d’informació geogràfica 

Tecnificació dels processos de negoci 
Incrementar l'eficàcia i l'eficiència dels 

processos de negoci i la qualitat dels serveis

Seguretat de la informació

Dispositius d’usuari i assistència tècnica



Serveis Corporatius | Qualitat

El que no es pot mesurar no es pot millorar 
La finalitat és ser d’utilitat per a millorar contínuament, no és aconseguir el certificat. 

Integració i alineació del sistema de gestió de qualitat amb la direcció estratègica i el 
dia a dia de l’organització.

ISO 9001:2015 
Tots els processos de l’organització estan certificats per la ISO 9001:2015. 

Pròxima auditoria de renovació: abril 2021.



Mitjans de comunicació
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Educació ambiental a la ciutadania Web corporatiuXarxes socials

Imatge corporativaCampanyes de conscienciació i 
informació

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

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.

Serveis Corporatius | Comunicació



EMAYA a l’escola i 
visites a instal·lacions

Concurs de fotografia Opticaigua Cooperació internacional

Activitats internesPla d’acció social Projectes solidaris

Serveis Corporatius | RSC



www.emaya.es

http://www.emaya.es

