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Introducció

El Codi ètic i de conducta d’EMAYA té com a 
finalitat desenvolupar els models i les pautes 
de comportament professional, ètic i social-
ment responsable que han de guiar totes les 
persones que integren EMAYA en l’exercici 
de la seva activitat, prevenir la comissió de 
comportaments delictius i il·lícits, i establir els 
mecanismes de seguiment i control necessa-
ris per a garantir-ne el compliment.

En els nostres més de 75 anys d’història han 
canviat moltes coses, però no hem perdut 
mai la nostra essència, consistent en el com-
promís amb totes les persones amb les quals 
ens relacionam, la cura i el respecte del medi 
ambient, el compliment de la legalitat vigent i 
la vocació de servei públic. 

Per això, en aquest Codi volem plasmar el 
nostre esperit d’assolir l’excel·lència en el que 
feim, i deixar-hi patents els nostres valors i 
principis ètics, de forma que totes les perso-
nes que integren l’organització els coneguin i 
hi actuïn en coherència

A qui va dirigit?

El nostre Codi és aplicable a:

 - tot el conjunt d’activitats o accions cor-
poratives que realitzam

 - empleats i empleades, Direcció, Con-
sell d’Administració, en definitiva; totes 
les persones que integren EMAYA

 - totes les persones que, d’una forma o 
altra, treballen a EMAYA o hi col·laboren 
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Missió, visió i valors

Missió

Gestionar els serveis municipals que es pres-
ten a la ciutadania relatius al cicle integral de 
l’aigua, la recollida de residus sòlids urbans i 
la neteja viària, garantint en cada un la màxi-
ma qualitat i eficiència, en un marc de soste-
nibilitat econòmica i ambiental. 

La nostra tasca es basa a:

 - Disposar d’un sistema de recollida de fems 
òptim, còmode i econòmic, utilitzant els mi-
llors mètodes en la disminució de rebuig, en 
el foment del reciclatge i en la reducció del 
consum d’energia. 

 - Oferir un servei de neteja viària mitjançant 
sistemes d’agranada que mantinguin els 
nostres carrers nets i en bon estat. 

 - Gestionar els recursos tenint cura de la sos-
tenibilitat econòmica i ambiental, anul·lant 
els impactes negatius a l’entorn.

 - Gestionar el cicle integral de l’aigua de Palma, 
des de la captació als embassaments, fonts 
i pous, el tractament per a fer-la potable, la 
distribució a través de la xarxa de canonades, 
i la depuració i la reutilització de l’aigua.

 - Millorar la qualitat de vida de la ciutadania 
introduint millores contínues que permetin 
incrementar la qualitat de l’aigua potable. 

Visió

A EMAYA volem ser líders exemplars en sos-
tenibilitat ambiental. 

Volem defensar i promoure l’economia circu-
lar, treballant per un nou model de societat 
que utilitzi i optimitzi els materials i els residus 
donant-los una segona vida; és a dir, fomen-
tar les accions de Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

Volem millorar cada dia la satisfacció de la 
nostra clientela i de les persones que es 
relacionen amb nosaltres. Només hi ha un 
desenvolupament sostenible en la gestió dels 
recursos públics si es compleix la legalitat. 

A EMAYA volem ser un referent quant a la 
nostra actitud per a assolir l’excel·lència i la 
innovació dels serveis municipals de neteja, 
recollida i depuració d’aigües, actuant sem-
pre de manera compromesa, transparent, 
ètica i responsable. 

Volem que la nostra gestió satisfaci la ciuta-
dania de Palma garantint la màxima profes-
sionalitat en la prestació dels nostres serveis 
i facilitant-ne l’accés a qualsevol informació 
que necessiti. 
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Valors

El treball, la persona i el medi ambient com a 
elements essencials d’EMAYA es concreten 
en cinc valors adaptats per a tots i totes en el 
nostre desenvolupament professional:

 - Integritat: com a gestors de recursos públics 
i prestadors d’un servei públic de naturalesa 
municipal, a EMAYA assumim la responsabi-
litat d’actuar íntegrament mitjançant un com-
portament honest, digne i ètic. Cal generar 
confiança basada en una gestió transparent i 
que es trobi a l’abast de tothom. 

 - Innovació: la cerca de l’excel·lència exigeix 
la millora contínua i la innovació per a dotar 
de major eficàcia i eficiència la prestació 
dels serveis en benefici de les persones i el 
medi ambient. 

 - Vocació de servei públic: som una empresa 
orientada a la clientela i a la ciutadania, amb 
vocació d’oferir uns serveis públics de quali-
tat que garanteixin la seva satisfacció, a més 
d’establir unes relacions honestes, sinceres, 
amb un tractament pròxim i respectuós. 

 - Respecte del medi ambient: per a nosal-
tres és prioritari el respecte i el compromís 
amb el medi ambient, minimitzant l’impacte 
ambiental de les nostres actuacions i con-
tribuint a la preservació i la conservació de 
la biodiversitat. Volem acostar la ciutadania 
a la realitat del nostre medi natural per a fo-
mentar canvis d’actitud que n’afavoreixin el 
respecte i la conservació. 

 - Persones: a EMAYA ens preocupen les per-
sones, tant les que hi fan feina com o es rela-
cionen de forma professional amb nosaltres, 
com la clientela i les persones usuàries, que 
gaudeixen del millor servei. 
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La persona

Compromís

EMAYA exigeix de tots i totes un comporta-
ment ètic i professional que asseguri un es-
tàndard de qualitat especialment elevat. 
 
Aquest compromís es tradueix en la res-
ponsabilitat individual i col·lectiva, personal 
i corporativa sobre la nostra conducta, que 
ha d’estar presidida pels principis i els valors 
d’aquests Codi, exercits de forma exemplar. 
 
Les actuacions d’EMAYA i de totes les perso-
nes que s’hi relacionen han d’estar presidides 
pels principis de lleialtat i bona fe amb l’em-
presa, amb les persones usuàries, la clientela 
i els proveïdors, i amb l’entorn on duim a ter-
me la nostra feina. 

Entorn de feina

EMAYA s’esforça per a crear entorns de feina 
on imperi la confiança i el respecte a la digni-
tat de les persones, la cordialitat i l’esforç de 
la feina en equip. 

Per això, queda expressament i absolutament 
prohibit qualsevol abús d’autoritat, conducta 
que pugui generar un entorn de feina intimi-
datori i hostil contra qualsevol persona o qual-
sevol tipus d’assetjament o discriminació per 
motius de gènere, raça, sexe o orientació se-
xual, creences religioses, opinions públiques 
lícites, nacionalitat i llengua, origen social, dis-
capacitat o qualsevol altra circumstància. 

És responsabilitat de tots i totes la genera-
ció i el manteniment d’un ambient de feina 
agradable, gratificant i segur, que animi les 
persones a donar el millor de si mateixes en 
benefici de la societat i del medi ambient. 

Diversitat, igualtat d’oportunitats i 
desenvolupament professional

EMAYA treballa per a la integració de la diver-
sitat dels seus recursos humans, al mateix 
temps que garanteix l’aplicació col·lectiva 
d’una mateixa normativa interna. 

EMAYA garanteix l’absoluta igualtat d’oportu-
nitats i es compromet a posar els mitjans per 
a ajudar els empleats i empleades actuals i 
futurs en el seu desenvolupament professio-
nal i personal. 

EMAYA posa els mitjans necessaris per a 
contribuir a l’aprenentatge, la formació o 
l’actualització dels coneixements i de les 
competències de les persones que integren 
l’empresa, amb la finalitat de facilitar la seva 
ocupabilitat i el seu progrés professional.

El personal d’EMAYA es compromet a partici-
par als programes de formació en la mesura 
que hi sigui requerit i s’esforçarà a obtenir-ne 
el màxim aprofitament. 
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Drets laborals

EMAYA respecta els drets de sindicació, as-
sociació i negociació col·lectiva reconeguts 
internacionalment, així com les activitats que 
duguin a terme les organitzacions representa-
tives dels treballadors i treballadores, d’acord 
amb les funcions i les competències que 
tinguin legalment atribuïdes. S’hi té una rela-
ció basada en el respecte mutu en favor de 
promoure un diàleg obert, transparent i cons-
tructiu que permeti consolidar els objectius de 
pau social i estabilitat laboral. 

EMAYA facilita als treballadors i treballadores to-
tes les mesures i equips de seguretat en com-
pliment de la normativa vigent sobre prevenció 
de riscs laborals i implementa les exigències 
suficients per a obligar a la seva utilització.

Entre els objectius d’EMAYA es troba el del 
manteniment d’unes condicions òptimes 
perquè el personal pugui dur a terme la seva 
activitat laboral de la millor forma possible i 
sempre amb la major seguretat. 

Els treballadors i treballadores de l’empresa 
tenen l’obligació de complir les exigències en 
aquesta matèria plantejades per la compa-
nyia. Les directrius marcades per l’organitza-
ció han de ser adoptades per cada un dels 
empleats i empleades d’EMAYA sense cap 
tipus de reserva. 

Confidencialitat

EMAYA estableix l’obligació de tot el personal 
de mantenir la deguda confidencialitat en el 
tractament de dades o informacions no públi-
ques d’EMAYA o de tercers que coneguin a 
causa del desenvolupament de la seva activi-
tat professional, minimitzant els riscs derivats 
de la seva divulgació i mal ús tant interna-
ment com externa. 

Totes les dades de caràcter personal es trac-
ten de forma especialment restrictiva i única-
ment s’obtenen les que són necessàries. 

Els recursos d’EMAYA

EMAYA facilita els recursos i els mitjans materi-
als, tècnics i tecnològics necessaris per a exer-
cir la seva activitat, i n’exigeix un ús responsa-
ble perquè es duguin a terme correctament les 
funcions pròpies de cada persona.

En tot cas, s’han de garantir els drets i les 
llibertats de terceres persones pel que fa a 
les dades personals i la propietat intel·lectual 
o industrial. 

Cada membre d’EMAYA és responsable de la 
utilització correcta i la protecció dels actius i 
els recursos facilitats per l’empresa. 
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Clientela

La professionalitat i l’experiència constitueixen 
senyes de la nostra identitat. La màxima qua-
litat dels serveis i fer feina per a una millora 
contínua són valors que identifiquen la nostra 
relació amb aquests col·lectius. 

EMAYA té com a finalitat vetlar pel bon tracte 
i el respecte a les persones, bé siguin veïns 
i veïnes, comerciants, empresaris, etc., així 
com atendre i gestionar les reclamacions, les 
queixes i els suggeriments cercant sempre la 
qualitat i la millora del servei públic. 

Cal mantenir un diàleg permanent i construc-
tiu amb la nostra clientela, a través de canals 
de comunicació bidireccionals que possibilitin 
detectar-ne les necessitats o expectatives, 
així com la seva implicació i participació en els 
resultats de la nostra activitat. 

Empreses proveïdores

Com a empresa pública municipal, els va-
lors fonamentals que regulen la contractació 
amb les empreses proveïdores i contractistes 
s’han d’inspirar en la norma de contractes del 
sector públic. 

La confiança i la transparència són valors 
fonamentals que han de ser presents en la 
nostra relació amb les empreses proveïdo-
res i contractistes. Per això és indispensable 
complir amb la màxima exigència la legislació 
en matèria de contractació pública, així com 
el compliment recíproc dels compromisos. 

A EMAYA és vital efectuar una política de com-
pra sostenible, de manera que s’incentivi la 
contractació d’empreses proveïdores que du-
guin a terme polítiques de gestió ètica i social. 

Relació amb la clientela i les empreses proveïdores
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L’entorn

El medi ambient

Fomentar el compromís i el respecte pel medi 
ambient, així com per la sensibilitat ambiental 
lligada al medi urbà i natural, són valors es-
sencials per la nostra empresa. 

Fer feina en una millora contínua dels nostres 
serveis, així com en l’acompliment ambiental, 
contribueix a l’impuls econòmic i social de la 
ciutat, la qual cosa redunda en una millora de 
la qualitat de vida dels veïns i veïnes i de la 
societat en general. 

Les decisions corporatives a EMAYA han de 
ser respectuoses amb el medi ambient ga-
rantint un enfocament preventiu de l’impacte 
de les nostres operacions i establint siste-
mes que previnguin la contaminació, en què 
s’identifiquin, avaluïn, eliminin o minimitzin els 
impactes ambientals negatius i es maximitzin 
els positius. 

EMAYA fomenta el desenvolupament sosteni-
ble, l’economia circular, el reciclatge i la reuti-
lització de residus, així com la seva reducció. 

Treballa en la recerca de fórmules eficaces per 
a un ús eficient de l’energia i la utilització de 
fonts netes, i contribueix també a la lluita contra 
el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica. 

El patrimoni

Preservar i respectar la ciutat, el patrimoni 
històric, cultural i arqueològic, així com ge-
nerar el mínim impacte urbanístic, són pilars 
bàsics de la nostra actuació. 

EMAYA garanteix el compromís amb les mi-
llors pràctiques i el compliment de la norma-
tiva nacional, autonòmica i local en matèria 
d’urbanisme i construcció.

EMAYA garanteix el mateix estàndard 
d’exigència amb les empreses prove-
ïdores, contractistes i col·laboradores 
amb les quals manté relacions, amb 
la finalitat de transmetre’ls aquests 
principis, i exigeix el compliment dels 
procediments i requisits ambientals 
aplicables en cada cas. 
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Nosaltres

Corrupció i suborn

EMAYA ha de ser un exemple en la prevenció i 
la lluita eficaç i constant contra qualsevol acte 
corrupte, per la qual cosa adopta un criteri de 
tolerància zero davant el suborn i la corrupció.

EMAYA refusa expressament i sense fissures 
qualsevol tipus de situació, acord o conces-
sió individual o col·lectiva basada en actua-
cions corruptes o deslleials amb persones, 
autoritats o funcionariat públic i entitats públi-
ques i privades. 

Qualsevol persona exposada a aquest tipus 
de situacions ha de conèixer la normativa 
interna i externa d’aplicació i comunicar a 
l’empresa al més aviat possible qualsevol fet 
o indici de corrupció o suborn. 

EMAYA col·labora de forma activa amb les 
autoritats administratives i judicials per a in-
vestigar i depurar responsabilitats de qualse-
vol acte corrupte. 

Conflictes d’interès

La Direcció i el personal d’EMAYA han d’evi-
tar qualsevol escenari que impliqui un con-
flicte, directe o indirecte, entre els seus inte-
ressos personals i/o laborals i els interessos 
propis de l’empresa. 

Amb aquesta finalitat, EMAYA exigeix el co-
neixement i el compliment de la normativa in-
terna i externa que reguli el conflicte d’interès, 
i exigeix de la Direcció i del personal la comu-
nicació dels conflictes d’interès i l’abstenció 
d’intervenir en la presa de decisions de les 
persones que directament o indirecta tinguin 
un interès personal en l’assumpte. 

Transparència

EMAYA és conscient de la importància i la 
necessitat de concedir l’accés a la informació 
econòmica i estructural de l’empresa a la res-
ta de la comunitat. 

En conseqüència, EMAYA compleix les previ-
sions legals a fi de facilitar l’accés corporatiu 
a la ciutadania mitjançant les eines tecnològi-
ques corresponents.
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Contractació pública

EMAYA garanteix els principis de llibertat d’ac-
cés a les licitacions, publicitat, concurrència, 
idoneïtat i transparència en els procediments 
de contractació, així com a la no-discrimina-
ció, la igualtat de tracte i la justificació de la 
selecció d’oferta més avantatjosa, d’acord 
amb la normativa nacional o autonòmica en 
matèria de contractació pública.  

EMAYA es compromet que totes les fases de 
la contractació es realitzin de forma adequa-
da i legal, seguint sempre les directrius asse-
nyalades per la normativa aplicable. 

EMAYA es relaciona amb les empreses pro-
veïdores de béns i serveis de forma ètica, 
lícita i imparcial, i el personal involucrat s’ha 
d’abstenir de participar en la selecció d’em-
preses proveïdores en el supòsit que hi hagi 
una situació de conflicte o risc de vulneració 
de la normativa.

Informació financera i tributària

EMAYA es compromet a oferir informació 
exacta i precisa en compliment de les obliga-
cions legals corresponents. 

Així, la comptabilitat mercantil, els llibres o 
registres fiscals han de reflectir de forma ín-
tegra, precisa i ajustada a la normativa que 
resulti d’aplicació totes les operacions econò-
miques i la imatge fidel de totes les transacci-
ons realitzades. 

Els registres comptables queden a disposi-
ció de les entitats reguladores i supervisores 
públiques i privades, i s’acorden les revisions 
i les auditories periòdiques que legalment 
corresponen. 

EMAYA compleix les seves obligacions tribu-
tàries i fiscals, i col·labora en tot moment amb 
les autoritats estatals, autonòmiques i locals 
que ho necessiten, en un ple règim de trans-
parència fiscal. 

La gestió de les ajudes i les subvencions pú-
bliques ha de ser transparent i s’han de desti-
nar en tot moment les quantitats concedides 
al propòsit de la seva concessió. 

Dades personals

EMAYA s’obliga a respectar la intimitat perso-
nal i familiar del personal i de les altres per-
sones o entitats amb les quals es relaciona, 
ja siguin empreses proveïdores, clientela o 
qualsevol altres persones a les dades de les 
quals tinguin accés derivat de la pròpia activi-
tat corporativa. 

EMAYA manifesta el seu compromís amb el 
compliment de la normativa en matèria de 
protecció de dades de caràcter personal, i 
adverteix que les dades es tracten de forma 
especialment restrictiva en compliment de la 
normativa vigent, de manera que: 

 - Únicament s’obtenen les necessàries per a 
assolir la finalitat perseguida.

 - La captació, tractament informàtic o no au-
tomatitzat i la utilització es duen a terme de 
forma que se’n garanteixin la seguretat, la ve-
racitat i l’exactitud, el dret a la intimitat de les 
persones i el compliment dels principis rectors 
de la normativa de protecció de dades de ca-
ràcter personal i les obligacions d’EMAYA que 
resulten de la normativa aplicable.

 - Només els treballadors i treballadores 
d’EMAYA autoritzats per a això per les seves 
funcions tenen accés a aquestes dades en 
la mesura que resulta necessari. 

La informació de caràcter no públic es con-
sidera reservada i confidencial, per la qual 
cosa s’apliquen els mecanismes necessaris 
físics i lògics per a preservar-ne la integritat, 
la disponibilitat i la confidencialitat. 
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Codi ètic

Aquest Codi ètic i de conducta regula les 
relacions dins l’empresa, de forma que la 
nostra conducta s’ha d’adequar als principis 
que recull. 

El Codi ètic i de conducta no té una finalitat 
sancionadora sinó que, en coherència amb els 
valors ètics i de responsabilitat social corpora-
tiva, la seva funció és prevenir les conductes 
contràries als principis que conté, en el cas 
d’eventuals incompliments, corregir o reedu-
car, sempre amb l’objectiu d’obtenir una millo-
ra contínua.

Canal ètic

El compromís d’EMAYA amb el compliment 
normatiu i l’ètica afecta tothom de forma sos-
tinguda en el temps. 

En conseqüència, EMAYA ha disposat d’una 
canal ètic i d’una funció de compliance per a 
recollir, fins i tot de forma anònima, informació, 
dubtes, suggeriments o comunicacions sobre 
l’aplicació d’aquest Codi ètic i de conducta, i 
de la resta de normativa complementària. 

Les comunicacions rebudes s’avaluen i trac-
ten de manera absolutament confidencial, 
i no es tolera cap reacció negativa o desfa-
vorable contra qui hagi fet ús del canal per a 
comunicar possibles irregularitats. 

Les dades dels intervinents es gestionen 
d’acord amb la normativa de protecció de 
dades aplicable. 

EMAYA prohibeix expressament qualsevol ti-
pus de represàlia contra els usuaris del canal 
ètic que, actuant de bona fe, hagin comuni-
cat assumptes irregulars referits al que s’ha 
plasmat en aquest Codi.

Per a dubtes, suggeriments, consultes, 
incidències o denúncies podeu 
escriure a: 

canaletic@emaya.es



EMAYA | Codi ètic i de conducta

13

Actualització i revisió

El Codi ètic i de conducta entra en vigor el 
dia que es publica al web (amb l’aprovació 
prèvia per part del Consell d’Administració 
d’EMAYA) per a tot el personal i és vigent fins 
que no se n’aprovi la derogació. 

El Comitè d’Ètica el revisarà i actualitzarà peri-
òdicament i, si s’escau, es revisaran, actualit-
zaran o implantaran les polítiques, els proces-
sos i els controls que resultin necessaris. 

El Consell d’Administració d’EMAYA té el com-
promís d’assegurar l’efectivitat del model d’èti-
ca i compliment de l’empresa i actualitzar-ne 
els continguts amb la freqüència necessària 
per a assegurar que s’ajusta a les qüestions 
en matèria d’ètica i compliment més impor-
tants per a l’empresa, per la qual cosa qual-
sevol proposta de modificació d’aquest Codi 
haurà de ser aprovada pel dit òrgan. 

Incomplir la normativa continguda en aquest 
Codi ètic i de conducta pot donar lloc a l’apli-
cació de les sancions laborals que corres-
ponguin, segons el que prevegi en aquesta 
matèria el conveni col·lectiu o estatut dels 
treballadors en vigor. 


