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SOBRE AQUEST INFORME

Aquest informe recull informació no financera de l’Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA, 
d’ara endavant “EMAYA”, durant l’any 2019. Mitjançant aquest document l’organització dona resposta 
als requeriments d’informació no financera i diversitat prevists per la Llei 11/2018, de 29 de desembre.
 
Les següents pàgines recullen informació relativa al seu model de negoci, a l’àmbit ambiental, social, 
de personal, de drets humans i de lluita contra la corrupció i el suborn de l’organització. Per a cada 
qüestió es descriuen les polítiques i les accions implementades, així com els riscs derivats del desen-
volupament de l’activitat. 

L’informe ha esta elaborat prenent com a base la Iniciativa mundial de presentació d’informes de sos-
tenibilitat del GRI (Global Reporting Initiative) en la seva versió “Estàndards”. També s’hi han aplicat els 
principis de comparabilitat, fiabilitat, materialitat i rellevància que recull la Llei d’informació no financera: 

 - Criteri de comparabilitat: “L’organització informant ha de seleccionar, recopilar i comunicar la infor-
mació de forma coherent. La informació comunicada ha de presentar-se d’una forma que permeti 
als grups d’interès analitzar els canvis en l’acompliment de l’organització i que doni suport a l’anàlisi 
relatiu a altres organitzacions”.

 - Criteri de fiabilitat: “L’organització informant ha de reunir, registrar, recopilar, analitzar i comunicar la 
informació i els processos utilitzats per a preparar l’informe, de manera que puguin ser objecte de 
revisió i que estableixin la qualitat i la materialitat de la informació”. 

 - Criteri de materialitat i rellevància: “L’organització informant ha de tractar temes que: reflecteixin 
els impactes significatius econòmics, ambientals i socials de la dit organització, i influeixin substan-
cialment en les valoracions i les decisions dels grups d’interès”. 

D’acord amb el criteri de materialitat i rellevància, s’han analitzat les activitats de la companyia amb 
l’objectiu de conèixer la notorietat dels aspectes relacionats amb l’estratègia de negoci. 

Per a això s’ha realitzat una anàlisi de materialitat basada en la següent metodologia: 

 - entrevistes presencials amb els diferents departaments d’EMAYA 
 - anàlisi de polítiques i procediments interns d’EMAYA
 - elaboració d’una anàlisi del negoci i del seu entorn

En línia amb l’anàlisi realitzada, s’han identificat aspectes materials per a l’organització i així poder 
retre comptes als seus grups d’interès sobre informació no financera. 

Els aspectes materials identificats s’han estructurat en 6 àmbits, d’acord amb el que estableix la Llei 
11/2018, d’informació no financera i diversitat: model de negoci, medi ambient, personal, drets hu-
mans, compliment normatiu i societat. A continuació es descriuen els aspectes materials identificats a 
cada àmbit:
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Descripció dels aspectes materials 

MODEL DE NEGOCI  

Principis i ètica de negoci Missió, visió i valors que constitueixen les bases per al desenvolupament de 
l’activitat d’EMAYA.

Gestió del risc Procediments de diligència deguda, polítiques i procediments comunicats 
al personal per a garantir una gestió correcta dels riscs derivats de l’activitat 
d’EMAYA.

QÜESTIONS AMBIENTALS

Prevenció i gestió de residus Opció de l’organització per la prevenció, el reciclatge, la reutilització i altres 
formes de recuperació i eliminació de residus.

Gestió eficient dels recursos Gestió apropiada del consum i subministrament d’aigua i energia.

Contaminació Mesures per a prevenir, reduir o reparar les emissions de carboni que afecten 
greument el medi ambient, tenint en compte altres formes de contaminació 
atmosfèrica, inclosos el renou, l’olor i la contaminació lumínica.

QÜESTIONS RELACIONADES AMB EL PERSONAL

Ocupació Polítiques i procediments de gestió del personal, riscs relacionats, generació 
d’ocupació sostenible i equitativa entre homes i dones, organització del temps de 
feina i modalitats de contractació aplicades per l’empresa.

Seguretat i salut de les persones 
ocupades

Assegurament que les condicions dels llocs de feina garanteixen la seguretat i 
la salut de les persones ocupades.

Igualtat i diversitat Mesures implementades a l’organització per a fomentar la diversitat, assegurar 
la igualtat d’oportunitats i la inclusió, i garantir la proporció d’una retribució justa 
a totes les persones ocupades.

Formació i retenció del talent Programes per a millorar el desenvolupament d’aptituds de les persones treba-
lladores mitjançant formació contínua i adaptada a necessitats individuals.

DRETS HUMANS

Respecte dels drets humans Mesures i iniciatives en drets humans definides i implementades per a minimit-
zar els riscs de vulnerar-los.

COMPLIMENT NORMATIU

Compliment regulador Polítiques i procediments per a garantir el compliment de la regulació aplicable, 
monitoritzant contínuament tot canvi que s’hi pugui produir.

Transparència, ètica i integritat Polítiques per a garantir que l’organització operi d’una forma transparent, ètica 
i íntegra.

Lluita contra la corrupció i suborn Mesures adoptades per a sumar-se a la lluita contra la corrupció i el suborn.

SOCIETAT  

Compromís amb el desenvolupament 
sostenible  

Contribució al desenvolupament sostenible de la societat en què opera. Establi-
ment de canals de comunicació bidireccionals per a impulsar les relacions i les 
col·laboracions amb els grups d’interès.

Cadena de subministrament Gestió de proveïdors i opció per una cadena de subministrament de qualitat i 
responsable.
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ESTAT D’INFORMACIÓ NO FINANCERA

1. MODEL DE NEGOCI

1.1. Introducció a EMAYA

EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i Clavegueram, SA, estam domiciliats al carrer de Joan Maragall, 
3, de Palma, i operam sota la personalitat jurídica de societat anònima. Tenim condició de mitjà propi 
i servei tècnic de l’Ajuntament de Palma. Més del 80% de les nostres activitats han estat confiades 
per part de l’Ajuntament de Palma. La nostra funció és gestionar els serveis públics que es presten a 
la ciutadania relatius al cicle integral de l’aigua, la recollida selectiva dels residus i la neteja viària.

MISSIÓ 
Gestionar els serveis públics que es presten a la ciutadania relatius al cicle integral de l’aigua, la 
recollida de residus sòlids urbans i la neteja viària, garantint en cada un d’aquests la màxima qualitat i 
eficiència, en 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 de l’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 mit-
jançant 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 nostre grups d’interès.

Innovació | EMAYA és una empresa que opta per a 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 unes relacions honestes, 
sinceres, amb un tracte pròxim i respectuós.

Respecte al medi ambient | Per a EMAYA són prioritaris el respecte i el compromís amb el medi 
ambient, minimitzant l’impacte ambiental de les nostres actuacions i contribuint a la preservació i 
conservació de la biodiversitat.

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

A EMAYA, optam decididament pel desenvolupament sostenible. El nostre compromís amb la socie-
tat forma part ineludible de la nostra història i raó de ser. El nostre propòsit és vetlar per la qualitat de 
vida de la ciutadania de Palma i per la preservació del medi ambient, mitjançant la innovació i la millora 
contínua dels nostres serveis.
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L’estructura organitzativa de l’empresa és la següent:

1.2. Principals activitats

D’acord amb l’objecte social de l’empresa, a EMAYA realitzam les cinc activitats següents:

1. Captació, tractament, adducció i distribució de l’aigua potable consumida dins el terme municipal de 
Palma, en règim de monopoli. També en virtut de convenis firmats entre l’Ajuntament de Palma i els 
consistoris respectius, se subministra aigua a l’engròs als municipis de Bunyola, Alaró i Binissalem.

2. Sanejament, que inclou la recollida i la depuració de les aigües residuals per a la seva distribució i ús 
com a aigua regenerada i/o reincorporació al medi natural, mitjançant les dues estaciones depura-
dores de Palma, al terme municipal de Palma, i de part 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.

5. Producció o comercialització d’energia provinent de fonts renovables per al subministrament a 
l’Ajuntament de Palma i el seu sector públic, així com a tercers que es determinin.

LABORATORI
XARXES

Abastiment
Sanejament

CICLE DE L’AIGUA QUALITAT URBANA

TALLER
PRODUCCIÓ
Neteja viària

Recollida

Administració i 
qualitat

Planificació i 
estudis

Comunicació

GERÈNCIA

SERVEIS CORPORATIUS

CENTRALS
Depuració

Telecomandament
Manteniment

Explotació

RECURSOS 
HUMANS

Servei de prevenció
RSC

PROJECTES I 
INNOVACIÓ

OFICINA 
MEDIAMBIENTAL

Relacions 
institucionals

ADMINISTRACIÓ
Tresoreria i compt.
Atenció ciutadana

Qualitat
DTIC

PRESIDÈNCIA

ASSESSORIA 
JURÍDICA

I CONTRACTACIÓ

Planificació
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1.3. Fites 2019

El 2019 ens vàrem proposar una sèrie d’objectius amb els quals tancam les nostres línies estratègi-
ques 2015-2019.

OBJECTIUS 2019 PRINCIPALS FITES

Cercar canals de comunicació més eficients amb tots 
els grups d’interès

Desenvolupar el sistema de cita prèvia

Reforçar la gestió ètica i la nostra reputació Incorporar el compliance officer

Minimitzar l’impacte ambiental de totes les nostres 
actuacions 

Reduir en un 2 % la intensitat d’emissions de CO2 de la 
flota de vehicles

Fomentar la participació de tothom per a aconseguir un 
objectiu comú compartint informació i coneixements

Dur a terme campanyes o activitats de conscienciació per 
a la ciutadania. 8.036 hores de formació interna

A més, volem destacar els avenços en una de les nostres principals activitats: la gestió de residus. 
L’objectiu de l’Ajuntament de Palma és reduir un 10 % la generació de residus urbans aplicant el 
Programa local de prevenció de residus municipals de Palma. Per a això es compta amb un pla de 
prevenció de residus amb certes accions que corresponen a EMAYA:

 - Campanyes de conscienciació de la ciutadania en col·laboració amb altres ens per l’ús i bosses 
reutilitzables, consum d’aigua del grifó, utilització dels sistemes de recollida de residus implantats. 

 - Habilitar un espai de PxR (preparació per a la reutilització en el Parc Verd).
 - Servei de préstec de tassons reutilitzables per esdeveniments. 
 - Requisits de compra verda en els plecs de contractació. 
 - “EMAYA a l’escola”, educació ambiental als centres educatius.

En la comparativa de les dades de 2018 i de 2019 observam un increment en la recollida selectiva 
d’un 4,2 % (s’aconsegueix un 26,7 %). Encara que produïm més residus, la fracció rebuig ha disminuït 
un 3,4 %, mentre que la selectiva ha augmentat un 4,2 %. Els darrers anys, i en aquest 2019, les nos-
tres campanyes informatives i els nostres sistemes de recollida han ajudat a assolir aquests resultats:

Distribució de les fraccions 2019 

Rebuig
73,3%

Selectiva
26,7%

Paper i cartó 5,4%

Vidre 4,0%

Envasos lleugers 3,2%

Orgànica 1,6%

Parcs verds 8,9%

Altres 3,6%
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CAMPANYES INFORMATIVES  
Un element clau de la nostra activitat és la informació a la ciutadania. Hem duit a terme diverses cam-
panyes 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. Repartim el material necessari 
per a usar correctament els sistemes implantats: poals, bosses, imants de gelera i fullets informatius, 
entre d’altres.

          

          

RECOLLIDA SELECTIVA A LA CIUTAT
Ampliar la capacitat de recollida selectiva és fonamental. Una de les mesures implantades és la reno-
vació de contenidors. El 2018 es varen instal·lar 5.775 contenidors nous a 65 barris de Palma, i es va 
facilitar així el reciclatge a la ciutadania. El 2019 s’ha continuat ampliant la renovació de contenidors.
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RECOLLIDA SELECTIVA MÒBIL AL CENTRE HISTÒRIC
La recollida selectiva mòbil està implantada al centre històric, als barris del Sindicat, la Calatrava, Mon-
ti-sion, la Seu, Cort, Sant Nicolau, la Llotja-Born, el Puig de Sant Pere, Sant Jaume i Sant Nicolau.

Els contenidors convencionals es varen eliminar dels carrers i cada dia, entre les 19 i les 23 h es poden 
deixar els residus seleccionats en unes plataformes de recollida selectiva que s’instal·len i es retiren dià-
riament. Els vehicles que transporten les plataformes són petits i elèctrics, no fan renou ni contaminen. 

Aquest nou sistema és fruit del consens i respon a la necessitat de respectar el patrimoni del centre 
històric. A més, incorpora la recollida de noves fraccions, com la matèria orgànica, l’oli i els bolquers. 
Fer-ho bé és important per a tota la ciutat. Separar els residus i dipositar-los a les hores i els dies 
fixats ens permet reciclar més i mantenir net el nostre centre històric. 

En poc temps des de la posada en funcionament d’aquest sistema (per fases entre 2017 i 2018) s’ha 
arribat al 70 % de recollida selectiva, mentre que la resta de la ciutat és del 27 %. El 2019 el percentat-
ge de selectiva per aquest tipus de recollida va ser del 56 %. 

RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL
Al centre històric la recollida porta a porta a bars, cafeteries, hotels, hostals, comerços, centres edu-
catius i anàlegs és molt important estratègicament. Aquests són grans productors de residus, sobretot 
pel que fa a la fracció orgànica de restaurants i hotels. Mitjançant aquest sistema, el 2018 ja es va su-
perar el 80 % de recollida selectiva. A més, es disposa d’un servei especial per a la recollida de paper.
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RECOLLIDA PORTA A PORTA A HOTELS DE LA PLATJA DE PALMA 
El servei de porta a porta a la Platja de Palma es va iniciar l’any 2009 amb la firma d’un conveni entre 
l’Àrea d’Ecologia de l’Ajuntament de Palma, EMAYA i l’Associació d’Hotelers de la Platja de Palma per 
a la gestió dels residus dels establiments hotelers. El conveni preveu l’adhesió voluntària dels hotels 
al sistema de recollida porta a porta de les diverses fraccions: rebuig, envasos, paper i cartó, vidre i 
matèria orgànica.

Als hotels participants al sistema el personal separa els residus en aquestes fraccions, en uns conte-
nidors ubicats al seu establiment. EMAYA recull cada una de les fraccions segons un calendari prees-
tablert i unes freqüències que varien segons els materials: diària per a la matèria orgànica i el rebuig, 
tres dies a la setmana per al paper i el cartó, un dia a la setmana per al vidre i tres dies a la setmana 
per als envasos. 

Actualment hi estan adherits 35 establiments, que representen unes 13.000 places turístiques, el 
40 % de les places dels hotels de l’Associació d’Hotelers de la Platja de Palma. 

FASE PILOT D’IMPLANTACIÓ DE LA RECOLLIDA DE MATÈRIA ORGÀNICA
A partir del 19 de novembre de 2018 es va posar en marxa la fase pilot de recollida de matèria orgànica 
a les següents barriades de Palma: Son Flor, Los Almendros-Son Pacs, Son Rapinya, Son Cotoner, el 
Fortí i el Camp d’en Serralta.

A partir del 25 de març de 2019 es va ampliar el desplegament d’aquesta fase pilot de recollida de ma-
tèria orgànica a Son Dameto i Son Espanyolet mitjançant la instal·lació de 33 contenidors. 

La fracció orgànica recollida mitjançant aquest sistema respecte de 2018 s’ha incrementat en 258 t, la 
qual cosa representa 20 vegades la quantitat recollida l’any esmentat. 

La totalitat de la FORM recollida de forma selectiva a Palma s’ha incrementat un 23 % respecte de 
2018. Aquests contenidors s’obren amb la targeta ciutadana i el seu ús ha de suposar un estalvi a la 
taxa de recollida. El nombre d’obertures augmenta des que es va implantar. Els resultats de la carac-
terització de la FORM indiquen que tan sols hi ha un 0,5 % d’impropis.

     

CENTRES DE RECOLLIDA
D’altra banda, s’impulsen els parcs verds per a la recollida separada de residus perillosos i d’altres 
fraccions especials assimilables a residus urbans que no tenen recollida mitjançant contenidors a la 
via pública. D’aquesta manera s’assegura que els residus es tracten de manera adequada i s’eviten 
abocaments incontrolats. 
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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 i les tones 
recollides són notables. 

El Servei de Centres de Recollida treballa per a millorar les instal·lacions i adaptar-les a les normatives 
en matèria de residus. Per això, un dels objectius és implementar la preparació per a reutilitzar RAEES, 
tèxtils i mobles. 

     

NETEJA DE SOLARS
L’Empresa s’encarrega també de la inspecció de solars públics i privats i, si cal, de la seva neteja 
subsidiària. La presència d’abocaments de residus i la vegetació incontrolada poden suposar un risc 
ambiental pel que fa a abocaments i incendis.

1.4. Nova estratègia

El 2019 hem establert unes noves línies estratègiques i objectius estratègics 2020-2023 que contenen 
a la vegada objectius operatius per a guiar la seva implementació.

A més, EMAYA ha requerit donar resposta a la necessitat d’avançar cap a un model energètic des-
centralitzat, renovable, eficient, transparent, competitiu i democràtic mitjançant el subministrament 
d’energia renovable i la gestió de la produïda per l’Ajuntament mateix i organismes que en depenen. 
L’aprovació definitiva dels tràmits per a fer-ho realitat ha suposat la modificació de l’objecte social 
d’EMAYA per a incloure el desenvolupament municipal a l’àmbit energètic. Els pròxims anys durem a 
terme les següents fases:

2020 | Posada en marxa de la comercialitzadora energètica municipal i licitació i execució de la planta 
solar fotovoltaica a Son Pacs.

2021 | Electrolinera solar a les instal·lacions de Son Pacs.

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 2020-2023

1. Aportar qualitat de vida a la ciutadania.
2. Contribuir a la qualitat urbana de la ciutat millorant infraestructures.
3. Preservar el medi ambient.
4. Millorar l’eficiència de l’empresa incorporant la innovació com a requisit permanent.
5. Posar EMAYA en valor davant la ciutadania de Palma.
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2022 | Hidròlisi tèrmica per l’increment de producció de biogàs i secat de llots amb energia fotovoltaica 
i producció de biometà per a la flota vehicular d’EMAYA.

2023 | Millora del rendiment de captacions d’aigua potable.

El desenvolupament d’EMAYA com a comercialitzadora d’energies renovables aportarà els següents 
beneficis socials, econòmics i mediambientals:

Reduir les emissions de CO2 mitjançant la producció d’energia renovable i local.

Usar racionalment i eficient l’energia amb major coneixement de la seva gestió.

Actuar en defensa de consumidors vulnerables o d’interès públic amb altres administradors.

Generar estalvi econòmic.

Promoure projectes participatius d’energies renovables.

1.5. Principals riscs

EMAYA ha identificat riscs no financers que poden afectar negativament la consecució dels objectius 
de la companyia perquè n’afectin la credibilitat i la reputació enfront de la ciutadania i els grups d’in-
terès. A continuació oferim una llista de les àrees més rellevants quant a exposició a riscs d’EMAYA. 
En apartats posteriors detallam riscs específics per a cada àrea de l’Empresa, així com les mesures 
adoptades per a prevenir-los o mitigar-los.

 - Climatologia adversa i abocaments. 
 - Falta de disponibilitat d’aigua de recursos propis per a abastir la totalitat del municipi. 
 - Pressió demogràfica: augment de la població i estacionalitat. 
 - Falta de col·laboració ciutadana i incivisme. 
 - Obsolescència de les infraestructures. 
 - Legislació i normativa pública més exigent i restrictiva. 
 - Gestió del coneixement. 
 - Falta d’inversió per a la renovació d’infraestructures i serveis. 

1.6. Grups d’interès

La relació amb els grups d’interès és un pilar fonamental per EMAYA. Per això, cercam establir canals 
de comunicació amb els qui permetin desenvolupar relacions basades en la confiança i la transparència. 

A EMAYA consideram grup d’interès qualsevol col·lectiu o entitat que pugui estar afectat per la nostra 
activitat. En aquest sentit, hem identificat sis grups i hem formalitzat diferents canals que ens perme-
ten desenvolupar i millorar de forma contínua la nostra relació entre ells.
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PART INTERESSADA CANAL DE COMUNICACIÓ

Ciutadania *
Abonats/ades *

 - Contact Center (telèfon, correu electrònic, DMS)
 - xarxes socials 
 - atenció a la ciutadania
 - web

Ajuntament de Palma 
(accionista)

 - Junta General
 - Consell d’Administració
 - informes de gestió

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

Creditors *
Entitats financeres *

 - web
 - Perfil del Contractant
 - Servei de Compres / Tresoreria

Treballadors/res *
Altres departaments *

 - representants sindicals i comitès d’empresa
 - tauler d’anuncis, Intranet, correu electrònic i Portal de l’Empleat 

Mitjans de comunicació  - Servei de Comunicació
 - notes i rodes de premsa

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

*Part interessada pertinent: 
Persona o organització especialment rellevant per a considerar el seu efecte sobre el compliment dels resultats prevists. 
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2. INFORMACIÓ SOBRE QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS

2.1. Política de la companyia i principals riscs identificats

La preservació del medi ambient és un pilar fonamental i conseqüència de l’activitat d’EMAYA. La 
política general de l’empresa incideix en el compromís amb el desenvolupament sostenible, la mini-
mització dels impactes ambientals de totes les actuacions i la contribució a preservar i conservar la 
biodiversitat. 

La nostra direcció en la preservació del medi ambient es formalitza en les línies estratègiques 2019-
2023 de l’organització, que defineixen els nostres objectius estratègics:

Reduir la generació de residus i augmentar la recollida selectiva.

Assegurar el subministarment d’aigua en base a l’ús racional i sostenible dels rescursos aprofi-
tant els de menor petjada energètica.

Fomentar l’ús responsable de l’aigua.

Protegir l’ecosistema.

Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic.

El Servei de Medi Ambient d’EMAYA dona suport a la planificació i la gestió ambiental de tota l’Em-
presa. També ofereix suport al Departament d’Obres i Projectes realitzant estudis i gestions, i amb 
el seguiment ambiental de les obres. A llarg termini, volem dissenyar i implantar un sistema de gestió 
ambiental integrat basat en el sistema de qualitat ISO 14001, que faciliti complir els objectius ambien-
tals de l’Empresa. 

Amb l’objectiu d’identificar els impactes en el medi ambient derivats de les activitats d’EMAYA, hem 
realitzat una anàlisi interna i externa que ha assenyalat els següents riscs en les diferents àrees. 

ENERGIA 
 - Dependència energètica dels combustibles convencionals i elevat consum d’algunes instal·lacions, 

com les de captació, que representen un 40 % del total d’energia elèctrica consumida.
 - Contaminació atmosfèrica i canvi climàtic per l’ús d’energies derivades de combustibles fòssils i 

l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

CONTAMINACIÓ
 - Contaminació acústica a l’Àrea de Mobilitat per part de vehicles pesats de recollida de residus i 

neteja.
 - Contaminació odorífera a les infraestructures grans d’EMAYA com les depuradores, els punts 

conflictius de la xarxa de sanejament (estacions d’impulsió) i abocador.
 - Fuites de lixiviats i contaminació de les aigües subterrànies a l’abocador.
 - Possibles incendis a l’abocador de Son Reus.
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RESIDUS 
 - Gestió incorrecta de residus perillosos generats per les activitats pròpies.

AIGUA 
 - Falta de disponibilitat d’aigua de recursos propis per a abastir tot el municipi i d’explotació de 

sistemes naturals de manera sostenible, ja sigui per l’absència de pluges, no disposar d’algun recurs 
de captació, la qualitat puntual a la xarxa d’aigua captada o distribuïda o l’augment a la demanda. 
Poden provocar escassetat de recursos propis de forma temporal, encara que en aquestes situaci-
ons s’ha de recórrer a la compra d’aigua al gestor ABAQUA, contractat amb aquesta finalitat.

 - Incapacitat de tractament d’aigües residuals a l’EDAR 2 en períodes de fortes pluges i els con-
següents abocaments de la xarxa sobre el medi.

 - Presència de contaminants emergents a les aigües depurades i regenerades. 
 - Obsolescència de l’EDAR 2.

INFRAESTRUCTURA 
 - Obstruccions a la xarxa de clavegueram per un mal ús per part de la ciutadania. 

A més, per a aprofundir la nostra gestió de riscs, la nova figura del compliance officer exerceix el rol 
d’identificar, avaluar i controlar els riscs, inclosos els ambientals, de l’activitat de l’empresa. Amb el 
mateix objectiu s’està treballant en la realització d’un mapa de riscs i el disseny d’un sistema de gestió i 
monitorització. A més, comptam amb el suport d’un assessor extern.

Finalment, comprenent la importància de la investigació invertim en la recerca i el desenvolupament de 
les millors tecnologies disponibles participant en xarxes d’investigació científiques. Un projecte del 2019 
que cal destacar és l’estudi sobre la viabilitat de tancar el cicle de l’aigua recarregant l’aqüífer del Pla 
de Sant Jordi amb aigua regenerada. L’objectiu de l’estudi és determinar el volum anual d’aigua depu-
rada que es podria emmagatzemar a l’aqüífer pliocè i quanta sen podria extreure per a bastir la ciutat 
de Palma, de manera que l’aqüífer milloràs el seu estat qualitatiu i quantitatiu a l’hora que es pal·lia la 
problemàtica de les inundacions periòdiques que sofreixen determinades zones a l’àmbit del dit Pla. 
Entre setembre i desembre de 2019 es varen executar dos pous i dos piezòmetres d’investigació i el 
2020 es faran assajos de bombeig. També s’ha elaborat un estudi isotòpic per a determinar l’origen de 
la contaminació de les aigües d’aquest aqüífer.

2.2. Canvi climàtic i contaminació 

CANVI CLIMÀTIC 

Contribuir a la lluita contra l canvi climàtic és part de les línies estratègiques d’EMAYA. Per això, un 
dels nostres objectius operatius és reduir la petjada de carboni de la nostra activitat. Les principals 
fonts d’emissió de gasos d’efecte hivernacle a la nostra organització són:

Mobilitat | necessària per a dur a terme els nostres serveis de recollida de residus i neteja, així com 
serveis del cicle de l’aigua i corporatius.

Infraestructura | consumeix energia elèctrica.
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A continuació, presentam les mesures preses per EMAYA per a combatre les emissions en aquests 
dos àmbits de la nostra activitat.

Canvi climàtic | Mobilitat

EMAYA treballa en la transició cap a una flota de vehicles d’emissions zero. El nostre Departament 
de Mobilitat se centra en l’estudi i l’adquisició de flota de tecnologies alternatives, així com l’adquisi-
ció de combustibles i la gestió transversal de la flota. 

L’estratègia del Departament per a avançar cap a sistemes mediambientalment eficients i menys 
costosos s’ha basat a substituir la flota lleugera per flota elèctrica (BEV), i la flota mitjana i pesada 
per tecnologia de gas natural (GNC). Així, EMAYA va deixant enrere de forma progressiva el consum 
de dièsel i benzina, la qual cosa suposa una reducció important de les emissions. 

En comparar la composició de la nostra flota actual amb la de 2015 observam una disminució del 
15 % dels vehicles dièsel i d’un 9 % en els de benzina. De forma paral·lela, veim un increment del 
10 % a la flota GNC i d’un 5 % a l’elèctrica.
 

Tecnologia
Vehicles  

2015 %
Vehicles  

2019 % Diferència

Dièsel 263 57 % 285 42 % -15 %

Dièsel - elèctric 1 0 % 4 1 % 0 %

Dièsel - GNC 6 1 % 16 2 % 1 %

Elèctric 5 1 % 41 6 % 5 %

Gasoil - elèctric 1 0 % 1 0 % 0 %

Benzina 119 26 % 112 17 % -9 %

Benzina - GLP 60 13 % 61 9 % -4 %

Benzina - GNC 1 0 % 12 2 % 2 %

GNC 3 1 % 74 11 % 10 %

Sense propulsió 2 0 % 66 10 % 9 %

Total 461  672  

El resultat d’aquestes accions és una reducció estimada d’entre un 8 % i un 10 % d’emissions de 
CO2 al 2019 enfront del mateix i un escenari de tecnologia convencional, a pesar d’haver incremen-
tat el número de vehicles de la flota. Aquesta reducció succeeix gràcies a una reducció en consum 
de dièsel del 13 % i de benzina del 33 %, així com reduccions en els models híbrids que utilitzen 
aquests combustibles. 

De forma paral·lela, es redueixen significativament les emissions de partícules que afecten la salut 
pública i al medi ambient. La renovació de la flota GNC, especialment a vehicles pesats, encara que 
no ofereix una gran reducció d’emissions de CO2 contribueix en gran mesura a una reducció estima-
da d’entre un 25 i un 30 % en l’emissió de partícules respecte de 2018, enfront del mateix consum i 
un escenari de tecnologia convencional. 

Comparant els consums i escenaris tecnològics reals entre 2018 i 2019 observam una reducció d’un 
1 % en emissions CO2 i d’un 15 % en emissions de partícules. La següent taula presenta un resum de 
l’evolució de les quantitats totals reals d’emissions el darrer any, així com de l’indicador d’intensitat. 
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 2018 2019 Evolució (%)

Nre. de vehicles 611 624 2 %

Emissions totals de CO2 (Kg CO2) 6.445.604 6.359.392 -1 %

Emissions totals de partícules (Kg Part.) 2.450.278 2.080.681 -15 %

Consum total (Mwh) 26.384 26.668 1 %

Kg CO2/MWh 244 238 -2 %

Kg Part./MWh 93 78 -16 %

Presentam també els consums i emissions reals amb major detall, per tecnologia i tipus de vehicle:

Consum (Mwh) Emissions CO2 ( t )

Tecnologia 2018 2019 Variació 2018 2019 Variació

Dièsel 13.583 11.756 -13% 3.614 3.128 -13%

Dièsel - elèctric 253 231 -9% 67 61 -9%

Dièsel - GNC 1.072 1.255 17% 284 328 16%

Elèctric 100 39 -61% 77 30 -61%

Gasoil - elèctric 127 2 -98% 1 1 -15%

Benzina 540 364 -33% 120 94 -22%

Benzina - GLP 553 753 36% 183 185 1%

Benzina - GNC 20 242 1.107% 6 51 742%

GNC 10.136 12.026 19% 2.092 2.481 19%

Total 26.384 26.668 1% 6.446 6.359 -1%

Composició flota Emissions CO2 (t)

Tipo de vehículo 2018 2019 2018 2019 Variació

Agranadora lleugera 7,9 % 8,4 % 518 548 6 %

Agranadora pesada 6,1 % 6,2 % 826 862 4 %

Camió lleuger 15,8 % 16,3 % 562 555 -1 %

Camió mitjà 6,1 % 5,5 % 416 396 -5 %

Camió pesat 19,3 % 18,9 % 3.678 3.523 -4 %

Furgó 6,4 % 6,2 % 74 118 60 %

Maquinària d’obra 3,9 % 3,8 % 26 25 -3 %

Motocicleta 3,7 % 3,3 % 5 3 -36 %

Turismes i furgonetes 30,9 % 31,6 % 341 328 -4 %

Total 6.446 6.359 -1%

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 ha estat un dels focus 
d’acció aquests darrers anys. Han significat un consum molt reduït respecte del total de mobilitat 
per l’alta eficiència dels seus motors en comparació amb els convencionals. A més, la instal·lació de 
plaques solars fotovoltaiques per a la recàrrega implicarà una reducció total del consum elèctric i de 
les emissions produïdes per a la generació elèctrica. 

Encara que la nostra flota no deixi de créixer, l’evolució de la intensitat de les nostres emissions ob-
servada en un període de temps més llarg mostra una tendència clara de decreixement en els tres 
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tipus d’emissions monitoritzades. Aquests resultats demostren l’efectivitat de l’estratègia d’EMAYA, 
encara que som plenament conscients de la necessitat de continuar treballant per a reduir a zero les 
nostres emissions, la qual cosa és la nostra ambició i direcció.

Evolució Kg CO2 / MWh           Evolució Kg Part. / MWh    

2015 2016 2017 2018 2019

238,47

244,3

257,07

262,16
264,48

     2015 2016 2017 2018 2019

78,02

93,87

117,39

127,66
133,44

En darrer lloc, comprenent la importància de la conscienciació del nostre personal per a seguir incre-
mentant la nostra eficiència afegim a les sessions de formació bones pràctiques en la conducció.

Canvi climàtic | Infraestructura

Les instal·lacions d’EMAYA, llevat de l’EDAR 1, que funciona amb cogeneració, s’abasteixen d’ener-
gia 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 del Canvi Climàtic, és de 0,39 t CO2. Això es deu als efectes de la insularitat, miti-
gats per la introducció del gas i la connexió amb la Península.

En aquest context, a EMAYA ens esforçam per a implantar mesures de reducció de consum energè-
tic i així reduir la nostra petjada de carboni. El catàleg de projectes d’eficiència energètica presenta 
19 iniciatives en diferents àmbits, incloent la instal·lació de plaques fotovoltaiques, microturbines, 
millores d’eficiència i infraestructures per a combustibles alternatius per a vehicles. El 2019 cal 
destacar la instal·lació de plaques fotovoltaiques a Son Pacs i Can Valero, amb un estalvi energètic 
anual estimat de 232.870 KWh. Amb vista al 2020 es troben en procés de redacció, en licitació o 
pendents d’aquesta 7 projectes, entre els quals la millora d’eficiència a la línia de fangs de l’EDAR 
1, la comercialització d’energia elèctrica i de gas natural, i la instal·lació de plaques fotovoltaiques. 
L’estimació d’estalvi energètic anual s’ha realitzat per a quatre d’aquests projectes, i suma un total de 
12.339.021 KWh. Aquests projectes es focalitzen en les localitzacions de Son Pacs i Sant Jordi. 

D’altra banda, cal considerar possibles emissions de gas metà ( CH4 ), que poden produir-se en el 
cas de fuites a l’abocador, la gasinera i les línies de tractament de fangs. 

Pel que fa a l’abocador, hi ha una xarxa de recollida de gasos gràcies a la qual es poden cremar mit-
jançant una torxa, amb la qual cosa s’evita l’emissió directa de metà a l’atmosfera. Addicionalment, 
en 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 submi-
nistrament d’energia per al funcionament de la instal·lació. A més, l’estació de servei de gas natural i 
biometà segueix un protocol per a evitar fuites de gas metà.
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CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA I OLFACTIVA

A EMAYA treballam per a prevenir i reduir altres tipus de contaminació, més enllà de l’emissió de 
gasos d’efecte hivernacle, com són les derivades del renou, la il·luminació i els olors. La nostra activi-
tat implica que siguin freqüents i, per tant, assumim la responsabilitat de procurar reduir-les. El nostre 
objectiu és minimitzar aquests renous i olors per a reduir molèsties als veïnats i veïnades de Palma, 
així com l’impacte en els ecosistemes naturals pròxims.

Contaminació | Mobilitat

L’activitat de vehicles pesats de recollida de residus i neteja genera renou. Conscients d’això, EMAYA 
incorpora mesures i criteris en relació amb el renou a les compres que realitza. Prèviament a la com-
pra se sol·liciten informes sobre les emissions per a valorar les ofertes amb criteris de prevenció. A 
més, mitjançant la transició de part dels vehicles cap a combustible no convencional, com el GNC, 
es redueix l’emissió de renous ja que les seves combustions internes són més silencioses. De la 
mateixa manera, l’electrificació de la flota lleugera ha reduït les emissions de renou gairebé a zero. 
Finalment, per a evitar l’emissió d’olors dels vehicles que transporten residus, es té cura de nete-
jar-los correctament.

Contaminació | Infraestructura

Les instal·lacions d’EMAYA, com tallers, estacions d’impulsió i plantes de tractament, poden suposar 
fonts de contaminació acústica. Algunes poden ser també una font d’emissió d’olors, com l’aboca-
dor, les depuradores o les estacions d’impulsió d’AR. En la mesura del possible, EMAYA implanta 
sistemes, processos i mesures per a minimitzar aquestes emissions. Per exemple, les EDAR estan 
dotades amb sistemes de desodorització en diversos dels seus processos i recentment s’ha instal-
lat un altre sistema de desodorització a l’Estació d’Impulsió de Duanes.

2.3. Economia circular i prevenció i gestió de residus

En la realització de la seva activitat EMAYA també genera residus. Aquest és el cas de tallers, depura-
dors i oficines, entre d’altres. És per això que establim solucions específiques per a cada cas i asse-
guram la seva gestió correcta. 

Els residus no perillosos s’incorporen al sistema de gestió d’EMAYA, mitjançant els contenidors instal-
lats al municipi. Els perillosos es gestionen mitjançant els parcs verds i altres petits punts nets dins les 
instal·lacions d’EMAYA, on són retirats per gestors autoritzats. 

Uns dels residus materials a la nostra activitat són els llots generats a les plantes EDAR, els quals són 
directament gestionats per TIRME.

2018 2019

Fang generat eliminat per TIRME 27.430 t 25.115 t
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A més, estudiam els nostres processos operatius per a implantar mesures que proporcionin major 
eficiència i minimització de residus a laboratoris, tallers, oficines i altres instal·lacions. Algunes de les 
iniciatives a destacar són:

 - Avantprojecte de gestió RSU Palma
 - Projecte de millora de l’eficàcia i l’eficiència a la línia de fangs EDAR 1 (en redacció)

 
Consisteix a instal·lar un sistema de pretractament dels llots que es generen en el cicle de depura-
ció de les aigües residuals abans de la seva digestió, denominat hidròlisi tèrmica. Amb aquest pre-
tractament s’aconsegueix rompre prèviament la matèria perquè la digestió sigui més efectiva i per 
tant es produeixi més biogàs (aproximadament un +18 %) i es redueixi el residu final de llots (-20 % i 
-43 %). A més, atès que la hidròlisi sotmet el fang a una alta pressió i una alta temperatura, fa inert 
biològicament el residu final. El resultat obre l’escenari a aplicar-los de manera directa, implicant 
una valorització i eliminant el caràcter de residu.

El procés crea una doble generació de valor: d’una banda l’increment de biogàs produït i, per un 
altre, l’estalvi de costos d’eliminació del subproducte final i, en un escenari futur, l’aplicació dels llots 
al sòl de manera directa sense costos d’eliminació.

Perquè el conjunt del sistema sigui 100 % sostenible, es projectarà un sistema de producció d’ener-
gia solar fotovoltaica que contindrà sistemes de seguiment solar per a incrementar la producció 
d’energia solar fotovoltaica com a mínim en un 30 %. 

 - Projecte de conversió de biogàs a biometà 200 Nm3 / hora 

Consisteix a instal·lar un sistema de pretractament i refinament del biogàs per a la seva valorització 
mitjançant dues vies: gasoducte virtual i injecció a la xarxa de distribució de gas natural. D’aques-
ta forma s’incrementarà la penetració de gas renovable a les instal·lacions d’EMAYA i es facilitarà 
també la hibridació amb altres tecnologies renovables. Els avantatges que ofereix l’avantprojecte 
són els següents:

 · increment de l’energia renovable en flota vehicular fins a un 40 %
 · producció d’origen local reduint la dependència energètica exterior
 · reducció de la petjada de carboni d’EMAYA

 - Possibilitat d’incrementar tant la producció com el refinament del biogàs a biometà, la qual 
cosa podria arribar a autoproveir gas 100 % renovable per a energia vehicular i altres usos de les 
instal·lacions d’EMAYA com la producció d’electricitat, calor o fred.

2.4. Ús sostenible dels recursos

AIGUA

El nostre equip del Cicle de l’Aigua promou iniciatives per a l’ús eficient i sostenible de l’aigua i l’energia 
orientades a les línies estratègiques d’EMAYA, abordant els principals riscs i oportunitats derivats dels 
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nostres serveis. En coherència amb les prioritats estratègiques, hem desenvolupat un pla d’inversions 
per a 2020 - 2023, dotat amb un total de 147 milions d’euros que es dedicaran a:

 - Modernitzar les xarxes de distribució d’aigua i clavegueram.
 - Augmentar l’eficiència de les instal·lacions. 
 - Preservar el medi ambient. 

Aigua | Captació i tractament d’aigua potable

Pel que fa a la captació i el tractament d’aigua, ens esforçam a fer un ús racional i sostenible dels 
recursos disponibles, aprofitant els de menor petjada energètica sent els primers a aprofitar les fonts 
naturals i els embassaments, ja que depenen de la pluviometria i millorant els sistemes de tractament.

Font de captació 2018 % 2019 %

Embassaments 10,57 hm3 26 % 6,26 hm3 15 %

Fonts 9,63 hm3 24 % 6,76 hm3 16 %

Pous 9,38 hm3 23 % 9,87 hm3 24 %

Pous salobres 10,51 hm3 26 % 13,17 hm3 32 %

ABAQUA 0,55 hm3 1 % 5,28 hm3 13 %

40,63 hm3 41,32 hm3

La sobreexplotació dels aqüífers pot provocar-hi la intrusió d’aigua de la mar, la qual implica una 
salinització que inhabilitaria el recurs per a la captació. A EMAYA és una prioritat fer la captació de 
forma sostenible, sense que se superin les concessions vigents. Aquesta captació responsable ha 
suposat la baixada de nivells de salinització dels aqüífers de Llevant i Ponent, que alimenten l’osmosi 
inversa. 

El novembre de 2019 es va adjudicar la contractació conjunta d’un projecte de millora del tractament 
de les fonts naturals i del pretractament de l’ETAP d’osmosi inversa de Son Tugores mitjançant la 
ultrafiltració. Aquest té com objectiu, a més de millorar la qualitat final per a la ciutadania, augmentar 
el cabal de les fonts naturals que ara no es pot aprofitar.

Aigua | Xarxes de distribució d’aigua potable, regenerada, clavegueram i pluvial

L’aigua no registrada a la xarxa de distribució suposa el 15 % de l’aigua captada. Els darrers anys, 
inclòs el 2019, hem executat múltiples projectes de renovació de la xarxa de distribució per a corre-
gir aquestes pèrdues. A més, hem continuat implementant la sectorització de la xarxa per a detectar 
quan es produeixen fuites. El 2019 el 33 % de la xarxa baixa ha quedat sectoritzada i telecontrolada. 
D’altra banda, la implementació de noves tecnologies smart metering i la instauració de la telelectura 
al parc de comptadors de Palma afavoriran l’eficiència del servei. 

A EMAYA som conscients que l’aigua potable es destina a usos que podrien prescindir d’una qua-
litat tan elevada, com el reg de parcs i jardins o la neteja viaria. És un objectiu important substituir 
consums d’aigua potable per aigua regenerada prolongant aquesta xarxa i establint d’hidrants i 
boques de reg. El 2019, per exemple, s’ha executat el projecte de renovació del rentador de vehicles 
de Son Pacs.
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A més, sabem que són essencials la conservació, el manteniment i l’explotació de la xarxa de cla-
vegueram i pluvials. En total, són gairebé 1.400 km de conduccions per tota la ciutat de Palma. A 
causa del final de la vida útil de les canalitzacions, la xarxa presenta diversos problemes de fuites i 
obstruccions que poden produir abocaments puntuals. EMAYA du a terme projectes de renovació 
d’aquestes xarxes i prioritzar els punts en pitjor estat.

Una altra problemàtica en relació amb les xarxes d’aigües residuals són les obstruccions, que es 
deuen a canvis d’hàbits higiènics. Es produeix un abocament considerable de tovalloletes i d’altres 
residus a les aigües residuals que produeix greus problemes a la xarxa i a les EDAR. Això suposa un 
risc per al medi ambient i la salut pública. 

Per a prevenir aquestes obstruccions hem impulsat aquest darrer any la campanya de conscienci-
ació “No alimentis el monstre”, acompanyada amb un neteja i desembossament d’instal·lacions (ca-
nalitzacions, estacions d’impulsió, estacions depuradores), i reparació d’avaries a bombes d’impulsió 
i equipaments de les estacions depuradores. Hem retirat 1.000 tones de residus que obstruïen la 
xarxa de clavegueram i l’entrada de les aigües residuals a les depuradores. 

     

En darrer lloc, cal destacar l’aprovació del Pla de sanejament amb la Direcció General de Recursos 
Hídrics, amb una inversió de 69 milions d’euros per al 2019-2023.

Aigua | Depuració

A l’EDAR 1 i l’EDAR 2 es depura l’aigua per a tornar-la al medi i poder-la destinar a altres usos com a 
aigua regenerada. En episodis de pluja i per l’obsolescència de l’EDAR 2, la xarxa de sanejament se 
satura i es poden produir abocaments d’aigües mixtes al medi. Durant els episodis de pluja la gestió 
de les estacions d’impulsió i les EDAR es dificultosa per una sèrie de raons:

 - Hi ha una xarxa unitària al centre històric de la ciutat, on l’aigua pluvial i la del clavegueram acaba 
mesclant-se, fins i tot als llocs amb xarxa separativa, ja que els immobles sovint no disposen de 
separació d’aigües internament. 

 - L’EDAR 2 es troba al final de la seva vida útil i requereix una renovació urgent. El Ministeri de Transi-
ció Ecològica ha contractat la redacció de l’avantprojecte d’ampliació per a executar-ne la renovació. 

 - La ciutat té una baixa capacitat de drenatge i l’escorrentia augmenta amb les noves urbanitzaci-
ons i dotacions de serveis. Per això s’han de promoure solucions de drenatge sostenible junta-
ment amb l’Ajuntament. 
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 - Es produeixen aportacions indegudes d’altres municipis i deficiències d’infraestructures alienes a 
l’empresa. 

 - L’aigua residual se salinitza per la presència de descalcificadors a les cases i per la intrusió d’aigua 
de mar a la xarxa pròxima a la costa. 

 - Es possible que entri aigua de diverses fonts que pot perjudicar el procés biològic de la depuradora.
 

 - L’augment de la població i estacionalitat afecta als cabals d’entrada de la depuradora. 

En aquest context, treballam per a millorar la infraestructura de tractament per a èpoques de pluja. 
Hem iniciat les obres de construcció d’un tanc de laminació de 50.000 m3.

L’aigua depurada es pot tractar per a utilitzar-la com a aigua regenerada o abocar-la directament als 
sistemes naturals. L’aigua residual és tractada mitjançant un procés de depuració biològica i a conti-
nuació passa per un tractament fisicoquímic, filtratge d’arena i desinfecció per clor, per a reutilitzar-la 
en reg agrícola i de parcs i jardins, neteja de carrers i extinció d’incendis. L’aigua depurada també és 
controlada pel Laboratori, amb un total de més de 14.000 mostres i 55.968 determinacions. El 2019 
s’ha aconseguit regenerar els següents volums d’aigua:

Aigua regenerada 2019

Reg agrícola 14.043.957 m3

Reg urbà 1.722.781 m3

Serveis EDAR2 780.660 m3

16.547.398 m3

Aigua | Foment del consum de l’aigua de grifó

El consum d’aigua del grifó és una opció més sostenible i evita l’ús d’envasos innecessaris. Fomen-
tar aquesta opció entre la ciutadania és un dels nostres objectius. Per a aconseguir-ho, a EMAYA 
feim feina per a:

 - Millorar la qualitat gustativa de l’aigua.
 - Subministrar aigua de mineralització dèbil tot l’any.
 - Instal·lar fons a la via pública. 
 - Dur a terme campanyes per a promoure el consum.

La qualitat de l’aigua està assegurada i es garanteix que es consideri potable mitjançant controls ex-
haustius. Es prenen més de 12.000 mostres d’aigua cada any, tant de les instal·lacions de captació 
i tractament com de la xarxa de distribució, i es garanteix que l’aigua compleix tots els requeriments 
legals i ofereixi la màxima seguretat sanitària. És un objectiu del Laboratori assolir acreditacions de 
qualitat segons la norma UNE-EN-ISO 17025.

L’aigua potable té característiques organolèptiques com la duresa o la presència de clor que fan que 
una part de la ciutadania no en consumeixi. La percepció de la ciutadania és en molts de casos 
errònia, ja que no està convençuda que no suposa en cap cas un risc per a la salut. 



24

La garantia sanitària és total i es pot utilitzar per a beure i cuinar. Compleix el Reial decret 140/2003, 
de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de qualitat de l’aigua de consum humà, i el 
Decret 53/2012, de 6 de juliol, sobre vigilància sanitària de l’aigua de consum humà de les Illes Ba-
lears. Durant el 2019 s’han fet controls permanents a centres de captació, potabilitzadores, dipòsits 
de capçalera i reguladors, gestors d’entrega i la xarxa de distribució. Han representat un total de 
102.722 determinacions, entre les microbiologies i les fisicoquímiques.

ENERGIA

Els nostres esforços per a complir els objectius establerts pel que fa a la millora ambiental del con-
sum es fan tangibles en els següents plans d’acció:

 - Pla d’energies renovables
 - Pla de gestió d’energia pròpia, amb l’objectiu de ser autosuficients el 2013
 - Pla de generació d’energia elèctrica 100 % renovable

El consum elèctric dels 125 centres actius d’EMAYA per a dur a terme la seva activitat ha estat el 
següent:

2018 2019

Consum elèctric 43.137.397 kWh 38.733.093 kWh

Energia | Eficiència energètica

Treballam per a obtenir el certificat ISO-50.001 de sistemes de gestió d’energia, el qual requereix 
redactar una política energètica, reforçar recursos en aquest Departament i els consegüents avan-
ços pel que fa a l’eficiència i l’autoconsum, que suposaran millores ambientals. 

Volem assolir un major nivell de gestió i de control del consum d’energia monitoritzant actius energè-
tics d’instal·lacions i mobilitat. Els objectius d’aquesta gestió són identificar i aprofitar les oportunitats 
de reducció de consum per a la dotació de serveis. 

Pel que fa a la mobilitat, la monitorització dels vehicles facilitarà establir incentius per a millorar les 
pràctiques de conducció del personal i suposarà una major eficiència en la planificació de les rutes 
de recollida. 

A més, al 2019 destaquen els següents projectes:

 - Projecte de millora de l’eficàcia i l’eficiència a la línia de fangs EDAR 1 (en redacció). 
 - Projecte de pèrgola i electrolinera amb seguiment solar 69 kW (redactat). 
 - Projecte de 20 MW amb emmagatzemament energètic a gran escala. Necessita inversió en com-

pra de terrenys i dotació de recursos financers (en estudi). 
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Energia | Autoconsum

El nostre objectiu es assolir el 100 % de l’autoconsum en energia renovable al 2030. Aquest objectiu 
requerir una implementació reeixida i la dotació de recursos financers a les següents línies d’acció:

 - increment de la producció d’energia solar fotovoltaica
 - gestió dels RSU de Palma: recuperació material i valorització energètica sostenible

El 2019 destaquen els següents projectes:

 - fotovoltaica de Can Valero, 70 kW (en producció)
 - fotovoltaica de Son Pacs, fase 3, 1.000 kW (redactat)

A més, s’han produït 10.294.525 kW/h d’energia neta i l’energia autoconsumida per l’EDAR 1 ha estat 
de 9.016.879 kW/h.

Balanç energètic 2019 

Exportada
12%

Autoconsum
88%

2.5. Protecció de la biodiversitat

Protegir l’ecosistema és un objectiu formalitzat a les línies estratègiques 2019-2023. Una de les accions 
previstes és aprovar un pla de Sanejament amb l’objectiu de minimitzar l’aigua contaminada que acaba 
a la mar. 

Els riscs en relació amb la conservació dels ecosistemes i les espècies que habiten prop de l’activitat 
de l’empresa són l’afecció de l’ecosistema marí i, especialment, de les praderes de posidònia. A més, 
hi ha possibles afeccions a diferents ecosistemes a les obres de construcció i manteniment de les 
infraestructures. 

Pel que fa als projectes de nova construcció, es redacten estudis d’impacte ambiental d’acord amb 
els requeriments de la Llei 12/2016, d’avaluació de l’impacte ambiental de les Illes Balears. També es 
comencen a incorporar als projectes de les obres menors. 

Quant a la infraestructura existent, com per exemple les depuradores, els emissaris o els embassa-
ments, els estudis pertinents incorporen factors de biodiversitat. Treballam per a millorar les deficiènci-
es d’aquestes infraestructures i evitar, especialment, els abocaments als torrents i a la badia de Palma, 
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els qual poden contribuir a degradar l’ecosistema marí. Comprenem que aquesta tasca s’ha de fer amb 
plena consideració i col·laboració amb els grups d’interès. Per això es manté un diàleg constant entre 
la comunitat científica i l’Empresa, amb la finalitat de recollir la informació existent i actuar d’acord amb 
criteris científics. 
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3. INFORMACIÓ SOBRE QÜESTIONS SOCIALS I  
RELATIVES AL PERSONAL

3.1. Polítiques de la companyia

EMAYA és conscient que el seu capital humà és, a més d’indispensable, un factor clau per a desen-
volupar el seu propòsit i activitat amb èxit. Mitjançant el seu personal EMAYA pot servir la ciutadana 
de Palma i millorar la seva qualitat de vida.

Volem que el nostre personal formi part de la nostra raó de ser des d’un inici brindant-li un espai 
de feina ple de propòsits i tota la informació necessària per a realitzar-lo amb èxit. Per això, EMAYA 
compta amb un pla d’acollida que facilita la incorporació i l’adaptació a l’Empresa i detalla les per-
sones responsables, les fases i les accions. Aquest pla inclou un manual d’acollida que presenta la 
companyia exposant-ne la missió, la visió, els valors i l’estructura organitzativa, així com aspectes nor-
matius o sistemes de comunicació. El manual també inclou pilars de màxima importància per EMAYA, 
com són el Codi ètic, la protecció de dades, la política de compres i la política d’igualtat i informació 
sobre prevenció de riscs laborals. En darrer lloc, el manual exposa les oportunitats de formació i 
desenvolupament que s’ofereixen al personal en formar part d’EMAYA. 

Quan forma part de l’equip, EMAYA té cura del seu personal i s’esforça a crear un ambient de feina 
segur, agradable i respectuós. En aquest sentit, EMAYA compta amb una política de seguretat i salut. 

També disposa d’un procediment d’adscripció de personal. El context social, polític i econòmic actual 
requereix de totes les organitzacions del sector públic el major nivell de transparència a l’hora de se-
leccionar nous empleats/ades i de promoure’ls internament, garantint els principis constitucionals que 
ens regeixen com a organització. L’objectiu del procediment d’adscripció és establir pautes de selec-
ció de personal i promoció interna que, respectant la igualtat d’oportunitat i la meritocràcia, garantei-
xin la cobertura correcta i àgil dels llocs vacants amb personal competent. A més, establir aquests 
procediments ens ajuda com a organització a optimitzar la promoció interna de forma efectiva, de 
manera que fomentem el desenvolupament professional present i futur del nostre personal..

3.2. Riscs identificats

En les qüestions socials i relatives al personal EMAYA identifica riscs comuns a les empreses públi-
ques o a l’activitat que realitza. Alguns d’aquests riscs són:

 - Riscs laborals en seguretat i salut. Els següents són els més comuns, diferenciant els corpora-
tius i els de la part operària:

Corporatius: fatiga física-posició, fatiga visual, lesions musculoesquelètiques i riscs psicosocials.

Part operària: caigudes a distint o mateix nivell, fatiga física, lesions musculoesquelètiques, incen-
dis, exposició o contacte amb substàncies nocives, contactes elèctrics, sobreesforços o cops amb 
vehicles o maquinària. 
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 - Gestió del coneixement, en què destaca l’envelliment de la plantilla i el relleu generacional, junta-
ment amb la intensitat del treball físic de gran part de les posicions.

 - Retenció del talent i adequació de la plantilla a les necessitats de l’organització per la impossibili-
tat de dotar d’estabilitat a perfils tècnics coberts temporalment a causa de les limitacions imposades 
per les taxes de reposició fixades per les corresponents lleis de pressuposts generals de l’Estat.

 - Adaptació tecnològica dels nostres sistemes de gestió i capacitats necessàries en el nostre per-
sonal per a evolucionar.

Responent a aquests riscs ens hem marcat com a objectiu elaborar una política de recursos humans 
càlida i transparent, alineada amb les necessitats productives de l’organització. Volem garantir l’accés 
a l’Empresa i la promoció interna amb els criteris d’igualtat, mèrit i capacitat. Ens proposam també 
posar en marxa plans de carrera, així com d’avaluació contra l’absentisme laboral.

3.3. Ocupació: xifres principals 

En tancar l’exercici de 2019 EMAYA comptava amb 1.347 professionals, dels quals un 36 % formava 
part del Cicle de l’Aigua i el 64 % restant, de Qualitat Urbana. 

A continuació presentam la composició de la nostra plantilla per edat, sexe i categoria laboral:

Cicle de l’Aigua | Plantilla per edat, sexe i categoria laboral

2018 2019
Categoria / edat Homes Dones Homes Dones
Alta Direcció 1
< 30 anys
30 - 50 anys
> 50 anys 1
Directors/res 4 4 1
< 30 anys
30 - 50 anys 3 3 1
> 50 anys 1 1
Gestors/res 15 7 12 7
< 30 anys
30 - 50 anys 6 6 5 6
> 50 anys 9 1 7 1
Capatàs/assa intermedi/mèdia, tècnics/iques i especialistes 92 24 54 74
< 30 anys
30 - 50 anys 65 19 23 66
> 50 anys 27 5 31 8
Administratius/ives i operaris/ràries 288 48 286 46
< 30 anys 4 1 2 2
30 - 50 anys 194 37 191 33
> 50 anys 90 10 93 11
Total per gènere 399 80 356 128
TOTAL (homes + dones) 479 484
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Qualitat Urbana | Plantilla per edat, sexe i categoria laboral

2018 2019
Categoria / edat Homes Dones Homes Dones
Alta Direcció
< 30 anys
30 - 50 anys
> 50 anys
Directors/res 1 0 1 0
< 30 anys
30 - 50 anys 1 1
> 50 anys
Gestors/res 6 1 5 1
< 30 anys
30 - 50 anys 4 1 4 1
> 50 anys 2 1
Capatàs/assa intermedi/mèdia, tècnics/iques i especialistes 47 2 48 2
< 30 anys 1 1
30 - 50 anys 18 1 15 1
> 50 anys 29 33
Administratius/ives i operaris/ràries 675 148 654 152
< 30 anys 6 5 5 0
30 - 50 anys 355 88 326 93
> 50 anys 314 55 323 59
Total per gènere 729 151 708 155
TOTAL (homes + dones) 880 863

PERSONAL PER TIPOLOGIA DE CONTRACTE

EMAYA es compromet amb la creació d’ocupació a la comunitat on opera. És una prioritat per a 
l’Empresa crear ocupació estable i de qualitat, a pesar de la temporalitat inherent a la demanda dels 
nostres serveis a causa del turisme.

Cicle de l’Aigua | Personal per tipologia de contracte

2018 2019
Per gènere Homes Dones Total Homes Dones Total
Contracte fix 366 61 427 371 61 432
Contracte eventual 32 20 52 28 24 52
TOTAL 398 81 479 399 85 484

2018 2019
Per edat <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Contracte fix 2 288 137 427 2 286 144 432
Contracte eventual 3 42 7 52 2 42 8 52
TOTAL 5 330 144 479 4 328 152 484
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2018

Per categoria Alta direcció Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries Total

Contracte fix 1 4 22 108 292 427
Contracte eventual 0 0 0 8 44 52
TOTAL 1 4 22 116 336 479

2019

Per categoria Alta direcció Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries Total

Contracte fix 0 5 19 112 296 432
Contracte eventual 0 0 0 16 36 52
TOTAL 0 5 19 128 332 484

Qualitat Urbana | Personal per tipologia de contracte

2018 2019
Per gènere Homes Dones Total Homes Dones Total
Contracte fix 656 94 750 652 99 751
Contracte eventual 73 57 130 56 56 112
TOTAL 729 151 880 708 155 863

2018 2019
Per edat <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Contracte fix 1 386 363 750 1 367 383 751
Contracte eventual 11 82 37 130 5 74 33 112
TOTAL 12 468 400 880 6 441 416 863

2018

Per categoria Alta direcció Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries Total

Contracte fix 0 1 7 46 696 750
Contracte eventual 0 0 0 3 127 130
TOTAL 0 1 7 49 823 880

2019

Per categoria Alta direcció Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries Total

Contracte fix 0 1 6 47 697 751
Contracte eventual 0 0 0 3 109 112
TOTAL 0 1 6 50 806 863
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PERSONAL PER TIPOLOGIA DE JORNADA

D’acord amb l’opció per la creació d’ocupació de qualitat, la majoria dels contractes oferts per EMAYA 
són a jornada completa. A continuació presentam la composició de la plantilla per gènere i tipologia 
de jornada.

Cicle de l’Aigua | Personal per tipologia de jornada

2018 2019
Per gènere Homes Dones Total Homes Dones Total
Jornada completa 372 79 451 381 84 465
Jornada parcial 26 2 28 18 1 19
TOTAL 398 81 479 399 85 484

2018 2019
Per edat <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Jornada completa 5 329 117 451 4 327 134 465
Jornada parcial 0 1 27 28 0 1 18 19
TOTAL 5 330 144 479 4 328 152 484

2018

Per categoria Alta direcció Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries Total

Jornada completa 1 4 19 112 315 451
Jornada parcial 0 0 3 4 21 28
TOTAL 1 4 22 116 336 479

2019

Per categoria Alta direcció Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries Total

Jornada completa 0 5 18 125 317 465
Jornada parcial 0 0 1 3 15 19
TOTAL 0 5 19 128 332 484

Qualitat Urbana | Personal per tipologia de jornada

2018 2019
Per gènere Homes Dones Total Homes Dones Total
Jornada completa 660 149 809 653 154 807
Jornada parcial 69 2 71 55 1 56
TOTAL 729 151 880 708 155 863
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2018 2019
Per edat <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Jornada completa 12 468 329 809 6 441 360 807
Jornada parcial 0 0 71 71 0 0 56 56
TOTAL 12 468 400 880 6 441 416 863

2018

Per categoria Alta direcció Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries Total

Jornada completa 0 0 6 41 761 808
Jornada parcial 0 0 1 8 62 71
TOTAL 0 0 7 49 823 879

2019

Per categoria Alta direcció Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries Total

Jornada completa 0 1 6 43 757 807
Jornada parcial 0 0 0 7 49 56
TOTAL 0 1 6 50 806 863

NOMBRE D’ACOMIADAMENTS

A continuació s’ofereixen les dades de desvinculació contractual durant l’exercici 2019 i 2018.

Cicle de l’Aigua | Nombre d’acomiadaments

2018 2019
Per gènere Homes Dones Total Homes Dones Total
Nombre d’acomiadaments 4 0 4 0 0 0

2018 2019
Per edat <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Nombre d’acomiadaments 0 3 1 4 0 0 0 0

2018

Per categoria Alta direcció Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries Total

Nombre d’acomiadaments 0 0 0 0 4 4

2019

Per categoria Alta direcció Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries Total

Nombre d’acomiadaments 0 0 0 0 0 0
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Qualitat Urbana | Nombre d’acomiadaments

2018 2019
Per gènere Homes Dones Total Homes Dones Total
Nombre d’acomiadaments 3 1 4 0 0 0

2018 2019
Per edat <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Nombre d’acomiadaments 0 2 2 4 0 0 0 0

2018

Per categoria Alta direcció Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries Total

Nombre d’acomiadaments 0 0 0 1 3 4

2019

Per categoria Alta direcció Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries Total

Nombre d’acomiadaments 0 0 0 0 0 0

3.4. Política retributiva

En matèria retributiva a EMAYA distingim entre el personal de conveni i el personal de lliure designa-
ció. Al primer col·lectiu se li apliquen taules salarials d’ambdós convenis col·lectius: Cicle de l’Aigua i 
Qualitat Urbana. Al personal de lliure designació (personal amb prefectura i en llocs de treball tècnics 
d’especial complexitat) se’ls apliquen a discreció de la Direcció uns nivells retributius anomenats staff, 
per sobre dels salaris fixats pels convenis corresponents. Tant els convenis col·lectius com la retribu-
ció del personal de lliure designació es basen fonamentalment en la retribució fixa. 

En el futur volem disposar de mecanismes i incentius retribuïts que enriqueixin les nostres pràctiques.

REMUNERACIONS MITJANES

2018 2019
Per gènere Homes Dones Homes Dones
Remuneració mitjana (€) 41.351 37.442 41.962 39.278

2018 2019
Per edat <30 30-50 >50 <30 30-50 >50
Remuneració mitjana (€) 35.193 40.403 41.474 36.164 41.311 41.950
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2018

Per categoria Alta direcció Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries

Remuneració mitjana (€) 60.915 71.018 61.602 48.707 38.217

2019

Per categoria Alta direcció Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries

Remuneració mitjana (€) 75.062 63.821 49.658 39.572

REMUNERACIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ I ALTA DIRECCIÓ

La remuneració total dels directius/ives es basa en l’element retributiu fix.

Homes Dones
Remuneració mitjana de consellers/res (€) N/A N/A
Remuneració mitjana de directius/ives (€) 73.604 *

* S’omet per confidencialitat ja que només una persona forma part del grup de dones directives.

BRETXA SALARIAL

2018

Alta direcció Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries

Remuneració mitjana homes (€)  - 73.038 63.825 49.156 39.599
Remuneració mitjana dones (€) 60.915 - 57.539 45.676 35.045
Bretxa salarial n/a n/a 10 % 7 % 12 %

2019

Alta direcció Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries

Remuneració mitjana homes (€) - 73.604 65.838 50.749 40.284
Remuneració mitjana dones (€)  - * 59.422 47.415 35.967
Bretxa salarial  n/a 10 % 7 % 11 %

* S’omet per confidencialitat ja que només una persona forma part del grup de dones directives.
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REMUNERACIÓ DE LLOCS DE FEINA IGUALS O DE MITJANA DE LA SOCIETAT

2018 2019

Cicle de l’Aigua Salari inicial Salari mínim local
Ràtio 

(inicial/local) Salari inicial Salari mínim local
Ràtio 

(inicial/local)
Espanya 29.876 € 10.303 € 2,9 30.563 € 12.600 € 2,4

2018 2019

Qualitat Urbana Salari inicial Salari mínim local
Ràtio 

(inicial/local) Salari inicial Salari mínim local
Ràtio 

(inicial/local)
Espanya 31.055 € 10.303 € 3,0 31.686 € 12.600 € 2,5

3.5. Organització del treball

ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL

En relació amb la jornada laboral i l’organització del treball, EMAYA compleix el que disposen els con-
venis col·lectius del Cicle de l’Aigua i Qualitat Urbana. Els convenis detallen torns, descansos i vacan-
ces, entre d’altres qüestions. 

A més, comprenent la necessitat d’assegurar la desconnexió laboral del nostre personal, feim feina 
per a implementar mesures específiques que facilitin, entre d’altres variables, la desconnexió digital. 

CONCILIACIÓ LABORAL

Cicle de l’Aigua

El 2019, 22 homes i 2 dones del Cicle de l’Aigua han tingut dret a permís parental i s’hi han acollit. De la 
mateixa manera, els 11 homes i 1 dona que varen tenir dret al permís el 2108 també s’hi varen acollir. 

Durant l’any s’han concedit 29 conciliacions, totes consistents en flexibilitat o modificacions horàries 
per a atendre els fills o filles menors o majors dependents. 

Qualitat Urbana

El 2019, 15 homes i 2 dones de Qualitat Urbana han tingut dret a permís parental i s’hi han acollit. De la 
mateixa manera, els 14 homes i 1 dona que varen tenir dret al permís el 2018 també s’hi varen acollir. 

Durant l’any s’ha regularitzat el procediment de les conciliacions familiars i s’han tramitat un total de 
72. D’aquestes, se’n denegaren 6. Hi va haver un total de 17 sol·licituds per a gaudir del descans per 
conveni, de les qual una era per a tenir cura dels pares i la resta, era per a tenir cura dels menors. Es 
varen tramitar 14 conciliacions per canvi de torn o horari, de les quals se’n denegaren 2, i totes eren 
per a tenir cura de menors. A més, se’n varen concedir 3 per a canvi d’ubicació i 26 per a canvi de 
vacances, també per a tenir cura de menors. 
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ABSENTISME

2018 2019
Cicle de l’Aigua Homes Dones Total Homes Dones Total
Nombre d’hores d’absentisme 1.133,1 7.924,7 9.057,9 901,3 8.415,7 9.317
Taxa d’absentisme laboral 3,9 5,5 5,2 2,9 5,8 5,3

2018 2019
Qualitat Urbana Homes Dones Total Homes Dones Total
Nombre d’hores d’absentisme 5.853,4 23.432,9 29.286,3 5.803,1 27.942,8 33.745,9
Taxa d’absentisme laboral 9,4 8,1 8,3 9,3 9,8 9,7

3.6. Seguretat i salut

PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

La Direcció d’EMAYA, conscient de la importància de les condicions de feina sobre la seguretat i la 
salut del seu personal, en el marc de les seves possibilitats i d’acord amb la normativa que regeix en 
el marc organitzatiu de la prevenció, considera com a principis prioritaris i objectiu fonamental garantir 
unes condicions adequades de seguretat i salut en el desenvolupament de la seva activitat, i la pro-
moció de la seguretat i la salut del personal. Amb aquesta finalitat s’ha elaborat la política de segure-
tat i salut, en la qual la Direcció de l’Empresa es compromet a aconseguir una sèrie d’objectius.

També, 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 en el treball de l’organit-
zació i té com objectiu definir 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 el treball. 

 - Desenvolupar les accions i els criteris d’actuació per a integrar l’activitat preventiva a l’empresa i 
adoptar les mesures necessàries, assegurant el compliment del que estableix l’article 16 de la Llei 
de prevenció de riscs laborals. 

 - Prevenir, eliminar o minimitzar els riscs als qual 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 en el 
treball (d’ara endavant, SGSST). 

 - Assegurar la conformitat amb la política de seguretat i salut en el treball establerta. 

 - Demostrar aquesta conformitat a d’altres. 

 - Facilitar el certificat de la seguretat i salut en el treball per part d’una organització externa. 
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Per a cada posició de treball a EMAYA el Pla de prevenció identifica els riscs segons la definició de 
tasques del lloc. Els riscs més comuns entre els operaris/ràries són caigudes a distint o mateix nivell, 
fatiga física, lesions musculoesquelètiques, incendis, exposició o contacte amb substancies nocives, 
contactes elèctrics, sobreesforços o cops amb vehicles o maquinària. 

EMAYA creu que la formació és clau Per a prevenir la materialització d’aquests riscs. Cal destacar la 
realització d’una matriu competencial que ens permet identificat quina formació en prevenció ha de 
rebre un operari/rària segons l’àrea o secció a la qual pertany. D’aquesta forma, es facilita garantir 
la periodicitat obligatòria i la formació inicial que han de realitzar les noves incorporacions. A més, 
EMAYA incorpora a la Intranet tota la informació necessària sobre procediments, instruccions tècni-
ques i avaluació de riscs. 

Atenent les diferents necessitats del Cicle de l’Aigua i Qualitat Urbana, presentam les diferents mesu-
res preses a cada unitat: 

Cicle de l’Aigua

 - Formació als treballadors i treballadores sobre instruccions tècniques de seguretat elaborades per 
les estacions d’impulsió de Baluard i Duanes. Col·locació de punts d’ancoratge a les estacions 
d’impulsió. Formació pràctica en depuració de zones crítiques i primers auxilis. 

 - Realització d’una reunió amb empreses externes per a conscienciar pel que fa a la prevenció a la 
depuradora davant treballs perillosos. 

 - Elaboració d’instruccions tècniques per a treballs crítics en depuració i en la potabilitzadora (racks). 
 - Formació als treballadors i treballadors sobre instruccions tècniques de seguretat elaborades per 

als treballs amb línia de vida provisional i definitiva als passadissos del biològic, i de fixació de tubs 
elèctrics i d’aigua sobre escala manual per a connexió de panell d’analítica a P-29 Son Tugores. 

 - Implantació de faixa lumbar a determinats treballadors i treballadores amb esforç físic. 
 - Execució de simulacres d’emergència i de treballs crítics a l’EDAR. 

Qualitat Urbana

 - Implementació d’ulleres de protecció graduades per als treballadors i treballadores del taller. 
 - Instal·lació de noves plataformes homologades al taller.
 - Col·locació d’un tauler d’anuncis al taller per a la comunicació del SPP amb els treballadors i treba-

lladores. 
 - Instal·lació de línia de vida al pont grua de taller per als treballs en altura que necessitin utilitzar-lo, 

elaboració de la instrucció tècnica i formació del personal implicat. 
 - Licitació de nova roba de feina per als diferents col·lectius d’EMAYA d’acord amb els riscs. 
 - Instruccions tècniques de seguretat d’ús de plataformes mòbils, treballs de recollida a punts de 

contenidors (palito) i soldadura. 
 - Millora en els certificats d’aptitud del personal amb restriccions per a facilitar al Departament l’as-

signació de tasques. 
 - Seguiment del personal amb absentisme mitjançant reunions i accions de vigilància i seguiment. 
 - Execució de simulacres d’emergència. 
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COMITÈ DE SALUT I SEGURETAT

Al Cicle de l’Aigua hi ha un Comitè de Salut i Seguretat que acull el 100 % de la plantilla. Està integrat 
per 6 membres i es reuneix de forma trimestral. Durant el 2019 es va reunir l’11 de febrer, el 13 de 
juny i el 30 d’octubre. Els principals temes tractats a les reunions varen ser formació, uniformitat, ves-
tuari per a les dones, detectors de clor, imants per a tapes d’arquetes, arnesos i treballs a embornals.
 
A Qualitat Urbana també hi ha un Comitè de Salut i Seguretat que acull el 100 % de la plantilla. Està 
integrat per 8 membres i es reuneix de forma trimestral. Durant el 2019 es va reunir el 8 de febrer, el 
29 de maig, el 13 de juny, l’11 d’octubre i el 12 de desembre. Els principals temes tractats a les reuni-
ons varen ser el calçat, l’abocador, els arnesos de motxilla, les certificacions d’aptitud, els horaris dels 
delegats/ades de prevenció i la neteja de les agranadores. 

ACCIDENTS DE TREBALL

2018 2019
Cicle de l’Aigua Homes Dones Homes Dones
Nombre d‘accidents de treball amb baixa 59 0 70 0
Índex de freqüència 72,6 n/a 84,9 n/a
Índex de gravetat 1,9 n/a 2,2 n/a
Nombre de defuncions 0 0 0 0

L’accidentalitat es pot haver incrementat a causa de de l’increment d’un 7,9% en les hores extres 
respecte del 2018.

2018 2019
Qualitat Urbana Homes Dones Homes Dones
Nombre d‘accidents de treball amb baixa 186 55 168 72
Índex de freqüència 115,8 34,2 102,9 44,1
Índex de gravetat 3,6 1,2 5,3 1,2
Nombre de defuncions 0 0 0 0

MALALTIES PROFESSIONALS

No hi ha hagut cap baixa al Cicle de l’Aigua ni a Qualitat Urbana en relació amb malalties professionals. 

3.7. Relacions socials

Tot el personal d’EMAYA està cobert pel seu respectiu conveni col·lectiu: el del Cicle de l’Aigua o el de 
Qualitat Urbana.

El Cicle de l’Aigua té la seva representació laboral dels treballadors/res en tres seccions sindicals amb 
presència al Comitè d’Empresa: UGT, CCOO i SITEIB, mentre que a Qualitat Urbana la representació 
social està formada per 6 seccions sindicals: CCOO, CGT, CSIF, USTE, USO i SITEIB.
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La participació dels representants dels treballadors i de les treballadores s’estableix mitjançant les 
següents comissions, tant al 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/ades sindicals i de prevenció. 

3.8. Formació 

El desenvolupament del capital humà d’EMAYA és una prioritat per a l’organització. Per això, el De-
partament de Recursos Humans té la funció d’elaborar i dur a terme un pla anual de formació com a 
eina estratègica per al desenvolupament professional i personal dels empleats i empleades, sinònim 
del desenvolupament d’EMAYA. 

El Pla de formació cerca desenvolupar capacitats i habilitats tècniques i de gestió dels nostres pro-
fessionals, i anticipar-se als requeriments organitzatius futurs. És un instrument dinàmic i flexible, que 
s’adapta a les necessitats dels nostres equips i d’EMAYA. 

El disseny del Pla es basa en les conclusions d’un qüestionari de necessitats formatives emplenat per 
les persones responsables de cada departament, amb les quals també es fa una entrevista. A més, 
s’analitzen les activitats duites a terme durant l’any anterior. 

Eixos del Pla d’acció 2019 d’EMAYA:

1 Habilitats directives i de gestió

2 Formació ambiental

3 Formació oifimàtica

5 Formació de conductors/res

4 Formació en idiomes

Formació en seguretat i prevenció de riscs laborals 6

Formació en igualtat i assetjament 7

Formació interna 8

Formació específica al lloc de feina 9

Formació per a la promoció interna 10
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1. HABILITATS DIRECTIVES I DE GESTIÓ
Aquestes accions proporcionen a les persones responsables i capatassos/asses intermedis/mèdi-
es de tota l’organització els instruments i els recursos necessaris per a assolir els objectius que els 
corresponen. 

2. FORMACIÓ AMBIENTAL
Amb el doble objectiu de conscienciar pel que fa a l’impacte que té EMAYA en la gestió de recursos 
ambientals tan importants com són l’aigua, els residus o l’energia, i de fomentar la conservació, el 
respecte i la protecció del medi ambient. 

3. FORMACIÓ OFIMÀTICA
Amb l’objectiu de millorar en la utilització de les eines informàtiques. Aquests cursos són oberts i s’hi 
pot inscriure qualsevol treballador/ra de l’empresa. En la mesura del possible es fan dues convoca-
tòries a l’any. Aquesta formació s’ha ofert en dos suports metodològics: en línia i presencial, i sem-
pre de forma voluntària, llevat d’excepcions en què la justificació de seguir-lo dins la jornada laboral 
depèn del lloc de feina que ocupa la persona participant. 

4. FORMACIÓ EN IDIOMES
Amb l’objectiu de facilitar als professionals d’EMAYA formació en català i anglès. Tots els empleats i 
empleades poden seguir classes de català en modalitat presencial i cursos d’anglès en línia fora de 
l’horari laboral. A més, com a novetat aquest any per a aquest tipus de formació s’ha comptat amb 
la possibilitat d’executar-la en dos suports metòdics: en línia i presencial. 
 
5. FORMACIÓ DE CONDUCTORS
Amb el temps s’ha convertit en un altre dels principals objectius del Pla de formació, a causa fo-
namentalment de la tipologia, l’especificitat i la complexitat de la flota de vehicles de què disposa 
EMAYA per a la seva activitat i el consegüent nivell de capacitació (tant en habilitats com en acredi-
tacions o “carnets”) que requereixen els seus conductors.  

D’altra part, es continuen impartint noves accions encaminades a formar de manera contínua i 
permanent tots els conductors/res en totes les tipologies de vehicles, especialment pesats, amb 
l’objectiu de millorar-ne la qualificació i dotar-los d’eines i recursos perquè puguin fer un bon ús de la 
maquinària i amb unes condicions adequades de seguretat. 

6. 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’em-
presa: d’una banda, la formació interna realitzada pel Servei de Prevenció d’EMAYA, que consisteix 
en formacions contínues i especialment dirigides al lloc de feina, i, de l’altra, formació externa que 
per la seva especificitat no s’imparteix des del Servei de Prevenció. 

7. FORMACIÓ EN IGUALTAT I ASSETJAMENT
Com a conseqüència de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i 
homes, l’Empresa es planteja dur a terme accions formatives o informatives encaminades a reconèi-
xer explícitament que la igualtat d’oportunitats i tracte entre les dones i els homes és una realitat a la 
nostra empresa. Aquestes accions formatives es determinen a la Comissió d’Igualtat i van dirigides 
bé als seus membres o a tots els treballadors i treballadores. 
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8. FORMACIÓ INTERNA
Cada vegada amb major presència en el pla formatiu anual, aquest tipus de formació va dirigida 
a diversos departaments i el seu contingut inclou serveis i processos que estan descentralitzats, 
conceptes bàsics dels serveis que presta EMAYA i també informació sobre el funcionament d’alguns 
departaments. Entre els nostre objectius hi ha el de millorar la qualificació de certs treballadors/res 
o departaments que a la vegada han de proporcionar formació interna a d’altres treballadors/res o 
unitats organitzatives que requereixen formació en determinades eines (SAP), maquinària (vehicles 
pesats de neteja viària o recollida RSU), legislació o canvis normatius, etc.

9. FORMACIÓ ESPECÍFICA AL LLOC DE FEINA
Aquesta formació està encaminada a desenvolupar majors habilitats al lloc de feina i aconseguir així 
un millor acompliment i un augment de la motivació. Aquesta formació està determinada per la tasca 
que desenvolupa cada treballador o treballadora al seu lloc de feina amb referència al curs ofert. 
També es té en compte la predisposició i l’actitud del treballador o treballadora i la necessitat d’as-
sistir a aquesta acció formativa que es considera que té. 

10. FORMACIÓ PER A LA PROMOCIÓ INTERNA
Des de fa anys aquest tipus d’accions està cobrant un major protagonisme. A les comissions de 
formació s’ha presentat aquest projecte amb la intenció de formar una comissió de treball específica 
per a treballar en la confecció d’eines per a elaborar itineraris formatius que el personal pot seguir 
per a promocionar dins l’Empresa. En són un bon exemple les matrius de formació voluntària que, 
en funció de cada unitat organitzativa, reflecteixen les qualificacions necessàries per a poder promo-
cionar a altres llocs de la unitat. 

En finalitzar cada acció formativa se n’analitzen la qualitat i l’impacte facilitant a totes les persones 
participants una enquesta de valoració obligatòria mitjançant la qual poden opinar de forma anònima. 

A continuació presentam les hores de formació impartides el 2018 i 2019.

Hores de formació Cicle de l’Aigua Any Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries

Formació en capacitació i prevenció 2018 0 60,5 218 1.412
2019 0 48 449 2.982

Formació interna i tècnica 2018 62 143 836,5 657,5
2019 16 73 1.165,5 1.003

Formació transversal i normativa 2018 4 222 960,5 1.887
2019 7 33 223 665

Habilitats i competències 2018 0 98 161 0
2019 49,5 25,5 79 42

Total d’hores de formació 2018 66 523,5 2.176 3.956,5
2019 72,5 179,5 1.916,5 4.692
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Hores de formació Qualitat Urbana Any Directius/ives Gestors/res

Capatàs/assa 
intermedi/mèdia, 

tècnics/iques 
i especialistes

Administratius/ives 
i operaris/ràries

Formació en capacitació i prevenció 2018 0 14 289,5 2.449,5
2019 0 0 209,5 2.725,5

Formació interna i tècnica 2018 0 55 218,5 2.126,9
2019 0 28,5 346,4 1.337,8

Formació transversal i normativa 2018 24 9 207 871
2019 0 20 240 617

Habilitats i competències 2018 0 14 765 0
2019 16 0 245 0

Total d’hores de formació 2018 24 92 1.480 5.447,36
2019 16 48,5 1.040,9 4.680,3

A Qualitat Urbana destacam algunes iniciatives en formació implementades el 2019: 

MOTIVACIÓ I LIDERATGE PER A TÈCNICS/QUES
Una vegada desenvolupades les habilitats troncals al perfil de tècnics/ques amb direcció o interme-
dis i per a donar continuïtat a la formació de caps de sector de Qualitat Urbana, aquest any s’han 
realitzat 5 grups focalitzats a millorar la seva implicació i el seu rol de cap. Utilitzant una metodologia 
basada en el coaching grupal, s’han format 33 caps de sector per a homogeneïtzar criteris i establir 
formes d’actuació conjunta que reforcin el lideratge d’aquest col·lectiu. 

FORMACIÓ EN L’ÚS I EL MANEIG DE MAQUINÀRIA 
S’han realitzat grups formatius per a usuaris de maquinària que necessiten disposar d’un coneixe-
ment específic per a prevenir riscs en el seu ús i el seu maneig. 

FORMACIÓ PER AL PERSONAL AL TALLER 
En aquest exercici un objectiu prioritari ha estat millorar la qualificació tècnica del personal del taller. 
En aquest sentit, ha estat notable la participació del personal operari a diversos cursos dissenyats i 
confeccionats específicament per a aquest personal, en els quals s’ha comptat amb fabricants i pro-
veïdors de vehicles per a impartir-los. El focus de la formació ha estat la prevenció i el manteniment 
correctiu, posant l’èmfasi en determinades instruccions de treball específiques del taller, i aprofundir 
en el coneixement tècnic de la mecànica de determinats vehicles.

3.9. Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat 

El 31 de desembre de 2019 hi havia un 2 % de personal amb discapacitat al Cicle de l’Aigua. A Qua-
litat Urbana, el percentatge ha augmentat respecte del 2018 i és d’un 4 %. Cal destacar que des de 
2106 EMAYA ha superat el 2 % estipulat per la Llei. 

Cicle de l’Aigua Qualitat Urbana
2018 2019 2018 2019

Nombre d’empleats i empleades amb discapacitat 8 8 30 32
% sobre la plantilla total 2 % 2 % 3 % 4 %
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3.10. Igualtat 

La igualtat entre homes i dones és per a EMAYA un compromís fort i un principi rector de la política 
corporativa recollit al Codi ètic i de conducta. Aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones és 
una prioritat per a tots nosaltres. 

Així ho reflecteixen el capítol IX del Conveni col·lectiu de la Secció d’Aigües i el capítol VI del Conveni 
col·lectiu de la Secció de Qualitat Urbana, titulats ambdós “Igualtat d’oportunitats i de tracte entre 
dones i homes”. 

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, modificada per 
l’RDL 6/2019, d’1 de març, imposa a l’Empresa deures d’igualtat que impliquen tothom i a tots els 
àmbits. Una implicació d’aquesta Llei, en línia amb el compromís d’EMAYA, és la implantació dels 
plans d’igualtat. Per a assolir aquests objectius EMAYA ha creat dues comissions d’igualtat, una per 
la Secció d’Aigües i una altra per la Secció de Qualitat Urbana. Durant l’any 2019 l’activitat d’aquestes 
comissions s’ha dirigit a crear i implantar els dits plans d’igualtat. 

El 2019 no hi ha hagut cap cas de discriminació o assetjament identificats. 

COMISSIÓ D’IGUALTAT DEL CICLE DE L’AIGUA

La Comissió Paritària d’Igualtat d’Aigües, regulada per l’article 47 del Conveni col·lectiu d’Aigües, està 
integrada des de la seva creació per 6 persones, 3 nomenades per l’Empresa i 3 que són membres 
de la part social. 

L’any 2019 la Comissió d’Igualtat es va reunir en dues ocasions. Es varen aprovar el seu Reglament 
de funcionament intern i l’informe de diagnòstic en igualtat d’oportunitats i tracte entre homes i dones 
a EMAYA.

A les sessions de la comissió s’han tractat els objectius d’igualtat a assolir. A més, es troba en procés 
de disseny un conjunt de mesures per assolir-los, les quals formaran part del Pla d’igualtat que s’està 
elaborant. 

Aquests objectius i mesures estan relacionat amb les següents qüestions: 

 - desigualtat a la feina
 - classificació professional
 - conciliació amb la vida familiar
 - assetjament per raó de sexe i assetjament sexual
 - discriminació accés a l’ocupació, mesures d’acció positiva per la consecució efectiva de la igualtat 

a l’accés a l’ocupació
 - promoció i formació

Es preveu que el primer semestre de 2020 s’aprovi el Pla d’igualtat d’EMAYA per al Cicle de l’Aigua. 
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COMISSIÓ D’IGUALTAT DE QUALITAT URBANA

La Comissió Paritària d’Igualtat de Qualitat Urbana, regulada per l’article 35 del Conveni Col·lectiu de 
Qualitat Urbana, està integrada per representants de la part empresarial i una persona representant 
de cada una de les seccions sindicals firmants del Conveni i amb representació al Comitè d’Empresa.
 
Durant l’any 2019 la Comissió d’Igualtat de Qualitat Urbana va adaptar els seus objectius i activitat a 
les novetats legislatives en matèria d’igualtat fruit de l’entrada en vigor de l’RDL 6/2019, d’1 de març. 
També va tractar i proposat mesures estratègiques per a aconseguir la igualtat efectiva entre homes 
i dones a EMAYA Qualitat Urbana. Aquestes mesures deriven de l’informe de diagnòstic d’objectius 
d’igualtat i formaran part del Pla d’igualtat que està en procés d’elaboració. 

Aquests objectius i mesures estratègiques tenen com a finalitat evitar qualsevol tipus de discriminació 
entre homes i dones, i comprenen les següents qüestions: 

 - prevenció de l’assetjament sexual 
 - prevenció de l’assetjament per raó de sexe
 - discriminació accés a l’ocupació, mesures d’acció positiva per a afavorir l’accés de les dones a la feina
 - classificació professional
 - conciliació amb la vida familiar
 - promoció i formació

Es preveu que el primer semestre de 2020 s’aprovi el nou Pla d’igualtat d’EMAYA per a Qualitat Urbana. 
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4. INFORMACIÓ SOBRE EL RESPECTE DELS DRETS HUMANS

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

DRETS HUMANS

 - Les empreses han de donar suport a la protecció dels drets humans fonamentals reconeguts inter-
nacionalment i respectar-los, dins el seu àmbit d’influència. 

 - Les empreses han d’assegurar-se que 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’erradicació del treball infantil. 
 - Les empreses han de donar suport a l’abolició de les pràctiques de discriminació en el treball. 
 - 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. 

A més, el nostre Codi ètic i de conducta recull els drets laborals i estableix que EMAYA respecta els 
drets de sindicació, associació i negociació col·lectiva reconeguts internacionalment, així com les ac-
tivitats que duen a terme les organitzacions representatives dels treballadors i treballadores, d’acord 
amb les funcions i les competències que tenguin legalment atribuïdes. El Codi indica que s’ha de 
mantenir una relació basada en el respecte mutu, amb la finalitat de promoure un diàleg obert, trans-
parent i constructiu que permeti consolidar els objectius de pau social i estabilitat laboral. 

Cal esmentar que la nostra activitat contribueix directament a protegir el dret a l’aigua i al sanejament. 
EMAYA proveeix d’aigua potable la ciutadania de Palma assegurant el seu dret al seu accés. A més, 
contribuïm a protegir el dret a un ambient saludable mitjançant la gestió dels residus generats a la ciutat. 
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5. SISTEMA DE COMPLIMENT NORMATIU

El compliment normatiu i la gestió ètica són fonamentals per a EMAYA. En aquest sentit, cal destacar 
que el 2019 ha estat un any de grans avenços en el nostre sistema de compliment normatiu. 

LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER A EMAYA

Al 2019, s’ha instaurat una nova figura com a compliance officer a l’organització. Aquest avenç re-
presenta un esforç important del nostre model de prevenció i sistema d’identificació de riscs. Per a la 
plena efectivitat de la nova figura s’han concretat les seves responsabilitats i s’han establerts objectius 
per al 2020. Les responsabilitats de la persona responsable són les següents:

1. Controlar, supervisar, avaluar i millorar el model de prevenció i detecció de delictes d’EMAYA. 
2. Definir i actualitzar anualment un mapa de riscs penals. 
3. Supervisar, controlar i avaluar el funcionament del model de prevenció i detecció de delictes. 
4. Identificar debilitats de control o aspectes de millora, promoure plans per a la seva esmena i actu-

alitzar les mesures i controls del model de prevenció i detecció de delictes de la societat. 
5. Comunicar o promoure l’efectiva comunicació a tot el personal d’EMAYA dels controls prevists en 

el model de prevenció i detecció de delictes, essencialment del canal ètic. 
6. Promoure plans de formació sobre el model de prevenció i detecció de delictes, una vegada im-

plantat. 
7. Assessorar la Direcció d’EMAYA en la presa de decisions que puguin implicar una responsabilitat 

penal de la persona jurídica. 
8. Gestionar un arxiu documental que acrediti l’exercici efectiu de control i supervisió contínua del 

model de prevenció i detecció de delictes, mantenint-lo actualitzat. 
9. Analitzar i registrar riscs i controls que puguin afectar diversos departaments d’EMAYA. 

10. Redactar un pla anual de control, supervisió, avaluació i actualització del model de prevenció i 
detecció de delictes. 

11. Informar periòdicament el Consell d’Administració d’EMAYA sobre els resultats de les avaluacions 
del model de prevenció i detecció de delictes. 

Els principals objectius per al compliance officer el 2020 són:

 - Elaborar el model de prevenció i detecció de riscs penals, en procés juntament amb ECIX GROUP, 
firma especialitzada en aquest camp, i implantar aquest model atots els nivells d’EMAYA. 

 - Promoure i fomentar la utilització del canal ètic.
 - Promoure formació en aquest camp, sobre tot de cultura compliance a tots els nivells (directius/ives, 

capatàs/assa intermedi/mèdia i treballadors/res). 
 - Crear el Comitè Ètic per a gestionar, actualitzar i revisar el Codi ètic aprovat l’octubre de 2019.
 - Potenciar la màxima col·laboració amb Directiva i Consell d’Administració no només per a implantar 

la política de Compliance sinó també per una vertadera cultura de compliment normatiu. 
 - Crear arxiu documental on s’acrediti l’efectiu exercici del Model de Prevenció i Detecció de Riscs Penals. 
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CODI ÈTIC I COMITÈ ÈTIC

L’octubre de 2019 es va aprovar una actualització del Codi ètic i de conducta d’EMAYA que el va 
adaptar a les exigències actuals. Es va comunicar a tota la plantilla, juntament amb la posada en fun-
cionament del canal de denúncies. El Codi étic i de conducta conté els principis fonamentals que han 
de servir de guia a totes les persones membres del Consell d’Administració, als òrgans de direcció 
i als treballadors i treballadores de la companyia. Garanteix l’aplicació col·lectiva dels compromisos 
d’EMAYA, el compliment efectiu dels drets humans i laborals i la integració de tot el col·lectiu de per-
sones, amb la seva complexitat i diversitat, en la cultura corporativa. 

El Codi pretén desenvolupar els models i les pautes de comportament professional, ètic i socialment 
responsable que han de guiar totes les persones que integren EMAYA en l’exercici de la seva activitat.
 
El 2020 es pretén crear un Comitè Ètic que gestioni, actualitzi i revisi el Codi periòdicament, i implanti 
les polítiques, els processos i els controls que resultin necessaris. Això no obstant, cal esmentar que 
qualsevol modificació del Codi ètic i de conducta ha de ser aprovada pel Consell d’Administració. 

CANAL DE DENÚNCIES

El 31 d’octubre de 2019 es va posar en funcionament el canal de denúncies via correu electrònic 
d’EMAYA. Se’n va informar, juntament amb l’aprovació del Codi ètic i de conducta, tota la plantilla. 
Durant el període del 2019 en què el canal va estar en actiu no es va rebre cap denúncia. 

FORMACIÓ

El 2019 també es varen impartir diversos cursos de formació per a abordar temàtiques relacionades 
amb el compliment normatiu i la gestió ètica, des de contractació pública a prevenció d’assetjament. 
A continuació s’esmenten els cursos impartits, amb el nombre de participants i les hores realitzades. 

Denominació del curs Nre. participants Nre. hores
Protocol de prevenció davant l’assetjament psicològic, sexual o per raó de sexe 9 3
Curs per a la certificació com a delegat de protecció de dades 1 40
Seminari: auditoria i control de riscs a les empreses de serveis públics 2 7
Dues jornades sobre la plataforma de contractació del sector públic 2 8
Jornades aspectes pràctics de la llei de contractes del sector públic 5 26
Jornada Garrigues novetats laborals 2019 14 2
Aspectes pràctics de la contractació pública electrònica 5 5,5
Dues jornades sobre opcions de la plataforma de contractació del sector públic 3 8
Sistemes de gestió de seguretat de la informació 1 60
Comptabilització de factures/abonaments de proveïdors 7 1,5
Tancament fiscal 2019 i novetats tributàries 2020 3 5
Comptes anuals: el nou estat d’informació no financera 3 4
Fiscalització de la contractació pública 8 8
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PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

EMAYA compta amb una política de privacitat i el 2019 va invertir 208 hores de formació sobre a la 
protecció de dades, la privacitat i la ciberseguretat. Aquesta xifra inclou les 180 hores realitzades per 
un col·laborador per a ser certificat com a delegat de protecció de dades. A més, EMAYA realitza 
auditories d’adaptació al GDPR, de seguretat i de protecció de dades. 

POLÍTICA DE QUALITAT

EMAYA també disposa d’una política de qualitat segons la norma ISO 9001, amb l’objectiu d’atendre 
les exigències dels seus clients i millorar contínuament els serveis públics que es presten a la ciutada-
nia. Mitjançant aquesta política EMAYA assumeix els següents compromisos:

 - Aportar qualitat de vida a la ciutadania introduint millores que permetin incrementar la qualitat 
de l’aigua i aconseguir una ciutat més neta i confortable. 

 - Contribuir a la qualitat urbana de la ciutat millorant les infraestructures de recollida de residus, 
actuant sobre els abocaments il·legals i modernitzant les xarxes de distribució d’aigua potable i 
clavegueram. 

 - Respectar el medi ambient fomentant la reducció de residus, la recollida selectiva, el reciclatge i 
la reutilització. Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic, protegir els recursos naturals i promoure 
l’ús responsable de l’aigua potable fomentant també el manteniment correcte dels aljubs. 

 - Millorar la qualitat de l’aigua de les platges i de l’ecosistema marí. 

 - Aconseguir ser una empresa pública valorada i estimada per la ciutadania assumint criteris 
d’eficiència i transparència empresarial amb els nostres proveïdors i garantint els principis d’igualtat, 
mèrit, capacitat i publicitat a les contractacions de personal. 

 - Invertir en innovació i coneixement per a aplicar la tecnologia més puntera a la gestió del medi 
ambient i incorporar millores als vehicles i la maquinària utilitzada. 

 - Incentivar la capacitació, la formació i la promoció del personal per a millorar la nostra profes-
sionalitat i la nostra satisfacció en el treball. 
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6. INFORMACIÓ SOBRE LA SOCIETAT

6.1. Compromisos amb el desenvolupament sostenible

La nostra activitat i la direcció estratègica s’alineen amb els objectius de desenvolupament sostenible 
de les Nacions Unides. Mitjançant la nostra activitat contribuïm a la sostenibilitat de Palma i la seva 
comunitat, al sanejament de l’aigua, a la creació de treball digne, a ecosistemes terrestres saludables 
i a l’acció pel clima. 

6.2. Proveïdors 

La contractació a EMAYA es regeix per la Llei 9/2017, de contractes del sector públic (LCSP). Mitjan-
çant els plecs de clàusules particulars es pretén complir els principis definits en aquesta Llei, basats 
en l’Estratègia Europa 2020, tals com incrementar l’eficiència de la despesa pública i facilitar, en par-
ticular, la participació de les petites i mitjanes empreses en la contractació pública, així com permetre 
que els poders públics usin la contractació en suport d’objectius socials. Per a gestionar el compli-
ment d’aquest darrer extrem EMAYA s’inspira en les instruccions proporcionades per l’Ajuntament 
de Palma, les quals integren criteris de responsabilitat social i mediambiental, i permeten atendre 
objectius com la inserció sociolaboral de les persones desfavorides, la igualtat entre dones i homes, 
la generació d’ocupació, la sostenibilitat ambiental, la qualitat a l’ocupació o el compliment de drets 
ètics i humans. 

En aquest sentit, a EMAYA aplicam criteris de desempat basats en criteris socials si dues propostes 
de proveïdors obtenen la mateixa puntuació en la valoració de criteris per a la selecció: 

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

 - Si no, o si persisteix la igualtat, es valora el percentatge de treballadors i treballadores amb disca-
pacitat a la plantilla de cada una de les empreses o, en cas d’igualtat, preval el nombre de treballa-
dors i treballadores fixos amb discapacitat a la plantilla. 

De la mateixa manera, els plecs obliguen les empreses proveïdores a complir el Codi ètic d’EMAYA 
així com el Pacte mundial de Nacions Unides del qual EMAYA és signatària. A més, es preveu com a 
causa de resolució del contracte l’incompliment dels principis del dit Pacte. 

A més, els plecs d’EMAYA estableixen condicions especials d’execució per a complir l’art. 202 de 
l’LCSP. No hi ha una llista taxada de condicions d’execució aplicables perquè es considera més ade-
quat definir-les a cada plec, amb la finalitat de que s’adeqüin el millor possible a l’objecte del contrac-
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te, tal com estableix l’article 202.1 de la Llei. A mode l’exemple, algunes de les condicions d’execució 
incorporades als plecs licitats per EMAYA es vinculen als següents aspectes: 

 - el manteniment o la millora dels valors mediambientals que es poden veure afectats per l’execució 
del contracte. 

 - el foment de l’ús de les energies renovables.
 - la promoció del reciclatge de productes i l’ús d’envasos reutilitzables.
 - l’efectivitat dels drets reconeguts a la Convenció de Nacions Unides sobre les persones amb discapacitat.
 - l’afavoriment de la formació al lloc de feina. 
 - l’afavoriment de la contractació estable. 
 - la garantia de la seguretat i la protecció de la salut al lloc de feina i el compliment dels convenis. 

col·lectius sectorials i territorials aplicables.

La gestió de proveïdors a EMAYA també té l’objectiu d’assegurar que els processos, els productes i 
els serveis subministrats externament compleixen els requisits de qualitat que establim. El gener de 
2020 es va aprovar el procediment de gestió de proveïdors d’EMAYA. Aquest procés de gestió de 
qualitat s’aplicarà a tots els proveïdors de productes o serveis essencials per al nostre procés pro-
ductiu, els quals tenen una incidència directa a la ciutadania. 

El seguiment dels nostres proveïdors es basarà en una avaluació trimestral, usant una sèrie d’indica-
dors que ens permetin identificar oportunitats de millora. En aquest procés s’hi implicaran la persona 
responsable de compres i les persones responsables de cada una de les contractacions amb el 
proveïdor en particular. 

El 99,8 % de les comandes a proveïdros realitzades el 2019 han estat a proveïdors espanyols. 

Valor net de comandes a proveïdors 2019
Espanya 39.121.551,1 €
Estranger 73.829,6 €
Total 39.195.380,7 €

6.3. Compromís amb la ciutadania

EMAYA existeix per a servir la ciutadania de Palma. El nostre afany per millorar cada dia cerca prestar 
un servei social de major qualitat i accessible per a tothom. Per això, oferim una sèrie de bonificaci-
ons i comptam amb diversos sistemes de comunicació i diàleg amb la ciutadania que ens permeten 
millorar de forma contínua. 

BONIFICACIONS

Baix consum: premia el consum reduït d’aigua sense haver de sol·licitar-la. S’aplica una bonificació 
del 7 % sobre l’import de la quota quan el consum no supera els 10 m3 mensuals. 

Baixos ingressos: es tracta de l’aplicació de bonificació a les quotes fixes i variables d’EMAYA per a 
les unitats familiars que justifiquin els ingressos per davall del mínim interprofessional x 1,25 i famílies 
ateses pels Serveis Socials i en risc d’exclusió. Aquesta bonificació suposa a l’abonat final una reduc-
ció del 100 % de les quotes fixes i variables en els conceptes d’aigua i de clavegueram i un 80 % de 
les quotes d’RSU si la factura no supera els 20 m3. 
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Família nombrosa: es pot sol·licitar la tarifa per a famílies nombroses als habitatges en els qual hi 
hagi 4 o més persones empadronades que consten en el títol de família nombrosa i que tenen ins-
tal·lat un comptador individual. A les famílies nombroses que trien aquesta tarifa se’ls aplica una tarifa 
plana a les quotes variables d’aigua (0,84 € / m3) i de clavegueram (0,28 € / m3) en els primers 56 m3 de 
consum en el període bimestral. Per al consum a partir de 56 m3 s’apliquen preus progressius. 

CANALS DE COMUNICACIÓ AMB LA CIUTADANIA

EMAYA posa a disposició de la ciutadania diversos canals de comunicació per a facilitar la sol·licitud 
de serveis o informació, així com la presentació de queixes o suggeriments de millora: 

 - Telèfon: 971 240 240
 - Adreça electrònica: emaya@emaya.es
 - Web: www.emaya.es 
 - Presencialment a les oficines de Joan Maragall
 - Correu postal dirigit a qualsevol oficina
 - DMS (Demanda Municipal de Servei a través de l’Ajuntament de Palma)
 - Gestió d’incidències a la via pública mitjançant l’aplicació mòbil GIVP.

Comptam amb un sistema de gestió que garanteix el procés de qualsevol demanda. Aquestes es 
classifiquen, registren i documenten de manera que queden formalitzades al nostre sistema i se’ls pot 
donar resposta de forma adequada i eficient. A continuació es presenten els volums de demandes de 
la ciutadania rebudes al 2019, així com el temps mitjà de duració o resolució: 

Demandes de la ciutadania 2019
Telefonades ateses 80.637
Temps mitjà d’espera 2 min
Visites ateses 43.502
Temps mitjà d’espera 10 min
Sol·licituds d’informació 38.108
Temps mitjà de resolució Immediata
Sol·licituds de servei 56.170
Temps mitjà de resolució 6,9 dies
Queixes 1.746
Temps mitjà de resolució 16,2 dies

El 2019 s’ha treballat a implementar un sistema de cita prèvia que es posarà en marxa el 2020 i millo-
rarà l’experiència del consumidor, així com l’eficiència del sistema d’EMAYA reduint l’espera i optimit-
zant l’ús del temps. 

COL·LABORACIÓ AMB EL DEFENSOR DE LA CIUTADANIA

EMAYA col·labora amb el Defensor de la Ciutadania, un organisme de l’Ajuntament de Palma que té 
com a missió atendre amb diligència les queixes, els suggeriments i les reclamacions de la ciutada-
nia. El 2019 es varen gestionar 10 sol·licituds mitjançant aquesta col·laboració. 
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RECONEIXEMENT PER LA JUNTA D’ARBITRATGE 

En un acte commemoratiu del seu 25 è aniversari, La Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears va 
reconèixer la tasca d’EMAYA per la seva bona col·laboració amb la Junta i per l’opció per l’arbitratge 
com a forma de resoldre conflictes amb els usuaris. A l’acte es va destacar que EMAYA és una de les 
poques empreses públiques que ha rebut aquesta distinció.

6.4. Acció social

EMAYA redacta anualment una memòria de l’activitat del Departament de Responsabilitat Social Corpo-
rativa, donant continuïtat a programes que es varen iniciar fa més de 9 anys i prestant noves iniciatives. 

Uns dels pilar fonamentals de l’estratègia RSC d’EMAYA és la relació amb els col·lectius més desfa-
vorits. A través del Pla d’acció social durant el 2019 va col·laborar amb diverses associacions sense 
ànim de lucre i entitats que duen a terme projectes solidaris i de voluntariat. 

Uns dels programes que més ens enorgulleix és “EMAYA a l’escola”. Hem continuat incrementant 
el nombre de registres any rere any. Durant el curs 2018/2019 es varen dur a terme 345 sessions 
educatives, quasi la totalitat dels d’educació infantil i primària de la ciutat, i hi varen participar més de 
18.000 alumnes. 

          

Són exemples dels resultats d’altres iniciatives destacables: 

 - entrega de 1.250 kg de taps recollits pel personal a la Fundació Seur
 - entrega de 180 kg de juguetes recollides per un camió del reciclatge als diferents centres educatius 

de Palma 
 - acolliment de 1.048 visitants a les nostres instal·lacions 
 - repartiment de més de 1.100 kg de productes d’ajuda social entre les associacions Es Refugi, Banc 

d’Aliments, Can Gazà i les Germanetes dels Pobres. El cost d’aquestes aportacions ha estat de 
2.800 euros. 

 - Recepció de 600 infants de 4 a 9 anys a la festa de final de curs del programa “EMAYA a l’escola”. 
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A més, hem continuat donant suport a projectes de cooperació internacional que organitza el Fons 
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. Aquest any hem entregat més de 2.000 peces de roba nova de 
l’antiga uniformitat laboral d’EMAYA a diversos municipis de Nicaragua i Burkina Faso i a campaments 
de refugiats de l’illa de Lesbos. 

        

EMAYA forma part d’ANEPMA (Associació d’Empreses Públiques de Medi Ambient d’Espanya) i en 
el marc de les XXVII Jornades Tècniques que es varen dur a terme a Granadilla de Abona (Tenerife), 
els nostres treballadors Antonio Martínez i Andrés Gil participaren al concurs de conducció eficient 
Optiwaste. Varen quedar en segon i sisè lloc, respectivament, d’entre un total de 17 participants de 9 
empreses públiques de tot l’Estat. El concurs Optiwaste té com a objectiu reconèixer el millor con-
ductor de totes les empreses associades a ANEPMA en termes de conducció eficient i maniobrabili-
tat, tant del vehicle com de l’equip recol·lector. 

A EMAYA hem reafirmat el nostre compromís amb els 10 principis del Pacte mundial i estam orientant 
totes les nostres polítiques de responsabilitat social cap als 17 objectius de desenvolupament sostenible. 
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6.5. Informació fiscal 

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

El resultat de l’exercici 2019 ha estat de beneficis, amb un import de 590.535,18 euros. A causa de les 
diferències entre el resultat comptable i el fiscal no s’ha pagat cap import per l’impost de societats. 

El detall de les subvencions públiques durant l’exercici 2019 és el següent:

Subvencions 31.12.18 Altes Traspàs de resultats 31.12.19
Direcció de Recursos Hídrics 9.203.631,1 301.435,8 -1.635.750, 7.869.316,8
Fons de cohesió de la UE 3.918.293,5 -457.907,8 3.460.385,8
Ajuntament de Palma 2.145.238,8 -347.961,7 1.797.277,1
Consell de Mallorca 14.730,6 -7.685,5 7.045,1
Govern de les Illes Balears 477.006,3 89.731,1 -138.178,8 398.558,6
Subvencions diverses 652.070,4 -113.149,5 538.920,9
Subvencions privades 510.819,4 -67.755,4 443.0634

16.921.790,1 391.166,9 -2.768.388,7 14.514.568,2

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

Les altes del Govern de les Illes Balears són ajudes destinades a la inversió relativa a la prevenció, la 
reducció i la gestió de residus. 
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ANNEX 1

ÍNDEX DE CONTINGUTS DE LA LLEI 11/2018 I ESTÀNDARDS GRI

CONTINGUTS DE LA LLEI 11/2018 EN MATÈRIA D’INFORMACIÓ NO FINANCERA I DIVERSITAT Capítol de referència

MODEL DE NEGOCI

Breu descripció del model de negoci del grup, que 
inclourà el seu entorn empresarial, la seva organit-
zació i estructura, els mercats on opera, els seus 
objectius i estratègies, i els principals factors i ten-
dències que poden afectar la seva futura evolució.

GRI 102-2 Activitats, marques, productes 
i serveis

GRI 102-4 Localització de les activitats 

GRI 102-6 Mercats servits

GRI 102-7 Dimensió de l’organització 
(parcial)

GRI 102-15 Impactes, riscs i oportunitats 
clau

1. Model de Negoci

INFORMACIÓ SOBRE QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS

Polítiques

Polítiques que aplica el grup, que inclouen els pro-
cediments de diligència deguda aplicats d’identi-
ficació, avaluació, prevenció i atenuació de riscs, i 
impactes significatius, i de verificació i control, així 
com les mesures que s’han adoptat. 

GRI103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

2. Informació sobre 
qüestions mediambientals

Principals riscs

Principals riscs relacionats amb aquestes qüestions 
vinculades a les activitats del grup, entre les quals, 
quan sigui pertinent i proporcionat, les seves relaci-
ons comercials, productes o serveis que puguin te-
nir efectes negatius en aquest àmbits, i com el grup 
gestiona aquests riscs, explicant els procediments 
utilitzats pe a detectar-los i avaluar-los d’acord amb 
els marcs nacionals, europeus o internacionals 
de referència per a cada matèria. S’ha d’incloure 
informació sobre els impactes que s’hagin detectat, 
oferint-ne un desglossament, en particular sobre els 
principals riscs a curt, mig i llarg termini.

GRI 102-15 Principals impactes, riscs i 
oportunitats

GRI 201-2 Implicacions financeres i 
altres riscs i oportunitats derivades del 
canvi climàtic (parcial)

2. Informació sobre 
qüestions mediambientals

General

Efectes actuals i previsibles de les activitats de 
l’empresa en el medi ambient i, si escau, en la salut 
i la seguretat

GRI 102-15 Principals impactes, riscs i 
oportunitats

GRI 102-29 Identificación y gestión de 
impactos económicos, ambientales y 
sociales

2. Informació sobre 
qüestions mediambientals

Procediments d’avaluació o certificació ambiental GRI 102-11 Principi o enfocament de 
precaució

GRI 102-29 Identificació i gestió 
d’impactes econòmics, ambientals i 
socials

2. Informació sobre 
qüestions mediambientals

Aplicació del principi de precaució GRI 102-11 Principi o enfocament de 
precaució

2. Informació sobre 
qüestions mediambientals

Provisions i garanties per a riscs ambientals GRI 307-1 Incompliment de la legislació 
i normativa ambiental (CA)
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Contaminació

Mesures per a prevenir, reduir o reparar les emis-
sions de carboni que afecten greument el medi 
ambient, tenint en compte qualsevol forma de 
contaminació atmosfèrica específica d’una activitat, 
inclosos el renou i la contaminació lumínica. 

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

GRI 302-5 Reduccions en els 
requeriments energètics dels productes 
i serveis (parcial)

GRI 305-5* Reducció de les emissions 
de GEI (parcial)

GRI 305-7* NOx, SOx i altres emissions 
atmosfèriques significatives (parcial)

2. Informació sobre 
qüestions mediambientals

* Nota d’abast: les dades 
es limiten al Departament 
de Mobilitat.

Economia circular i prevenció i gestió de residus

Mesures de prevenció, reciclatge, reutilització, altres 
formes de recuperació i eliminació de deixalles. Ac-
cions per a combatre el malbaratament d’aliments.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

2. Informació sobre 
qüestions mediambientals

Ús sostenible dels recursos

El consum d’aigua i el subministrament d’aigua 
d’acord amb les limitacions locals.

GRI 303-2 Fonts d’aigua afectades 
significativament per extracció d’aigua 
(parcial)

GRI 303-3 Aigua reciclada i reutilitzada  
(parcial)

2. Informació sobre 
qüestions mediambientals

Consum de matèries primeres i mesures adoptades 
per a millorar l’eficiència del seu ús

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

GRI 301-1 Materials utilitzats per pes i 
volum

GRI 301-2 Materials reciclats consumits

GRI 301-3 Productes i embalatges 
recuperats 

Atesa la nostra activitat 
aquest aspecte no és 
d’aplicació a l’organització.

Energia: consum, directe i indirecte; mesures preses 
per a millorar l’eficiència energètica. Ús d’energies 
renovables

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

GRI 302-1* Consum energètic dins 
l’organització (energia procedent de 
fonts renovables i no renovables)  
(parcial)

GRI 302-4* Reducció del consum 
energètic

2. Informació sobre 
qüestions mediambientals

* Nota d’abast: les dades 
es limiten al Departament 
de Mobilitat

Canvi climàtic

Emissions de Gasos d’efecte Hivernacle GRI 305-1* Emissions directes de GEI al 
generar energia (abast 1)

GRI 305-4* Intensitat de les emissions 
de GEI (parcial)

2. Informació sobre 
qüestions mediambientals

* Nota d’abast: les dades 
es limiten al Departament 
de Mobilitat

Les mesures adoptades per adaptar-se a les conse-
qüències del canvi climàtic

GRI 102-15 Principals impactes, riscs i 
oportunitats

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

GRI 201-2 Implicacions financeres i 
altres riscs i oportunitats derivats del 
canvi climàtic (parcial)

GRI 305-5* Reducció de les emissions 
de GEI

2. Informació sobre 
qüestions mediambientals

* Nota d’abast: les dades 
es limiten al Departament 
de Mobilitat

Metes de reducció establertes voluntàriament a 
mitjà i llarg termini per a reduir les emissions GEI  i 
mitjans implementats a tal efecte.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

2. Informació sobre 
qüestions mediambientals
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Protecció de la biodiversitat

Mesures preses per a preservar o restaurar la bio-
diversitat.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

2. Informació sobre 
qüestions mediambientals

Impactes causats per les activitats o altres operaci-
ons a àrees protegides.

GRI 304-2 Impactes significatius de les 
activitats, els productes i els serveis a la 
biodiversitat 

2. Informació sobre 
qüestions mediambientals

INFORMACIÓ SOBRE QÜESTIONS SOCIALS I RELATIVES AL PERSONAL

Polítiques

Polítiques que aplica el grup, que inclou els procedi-
ments de diligència deguda aplicats d’identificació, 
avaluació, prevenció i atenuació de riscs i impactes 
significatius, i de verificació i control, això com les 
mesures que s’han adoptat. 

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

GRI 102-35 Polítiques de retribució

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Principals riscs

Principals riscs relacionats amb aquestes qüestions 
vinculats a les activitats del grup, entre elles, quan 
sigui pertinent i proporcionat, les seves relacions 
comercials, productes o serveis que puguin tenir 
efectes negatius en aquests àmbits, i com el grup 
gestiona aquests riscs, explicant els procediments 
utilitzats per detectar-los i avaluar-los d’acord amb 
els marcs nacionals, europeus o internacionals 
de referència per a cada matèria. S’ha d’incloure 
informació sobre els impactes que s’hagin detectat, 
oferint un desglossament  dels mateixos, en particu-
lar sobre els principals riscs a curt, mig i llarg termini.

GRI 102-15 Impactes, riscs i 
oportunitats clau

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Ocupació

Nombre total i distribució d’empleats/ades per sexe, 
edat, país i classificació professional.

GRI 102-7 Dimensió de l’organització  
(parcial)

GRI 102-8 Informació sobre empleats/
ades i altres treballadors/res 

GRI 405-1 Diversitat en òrgans de 
govern i empleats/ades (parcial)

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Nombre total i distribució de modalitats de contrac-
te de treball.

GRI 102-8 Informació sobre empleats/
ades i altres treballadors/res

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Mitjana anual de contractes indefinits, temporals i a 
temps parcial per sexe, edat i classificació professional.

GRI 102-8 Informació sobre empleats/
ades i altres treballadors/res

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Nombre d’acomiadaments per sexe, edat i classifi-
cació professional.

GRI 401-1 Noves contractacions 
d’empleats/ades i rotació de personal 
(parcial)

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Remuneracions mitjanes i la seva evolució desgre-
gats per sexe, edat i classificació professional o 
igual valor.

GRI 405-2 Ràtio del salari base i de la 
remuneració de dones enfront a homes 
(ajustat)

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Bretxa salarial GRI 405-2 Ràtio del salari base i de la 
remuneració de dones enfront a homes 
(ajustat)

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Remuneració de llocs de treball iguals o de mitjana 
de la societat.

GRI 202-1 Ràtio del salari de categoria 
inicial estàndard per sexe enfront al 
salari mínim local

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal
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La remuneració mitjana dels consellers/res i di-
rectius/ives, incloent la retribució variable, dietes, 
indemnitzacions, el pagament als sistemes de previ-
sió d’estalvi a llarg termini i qualsevol altra percepció 
desagregada per sexe.

GRI 102-35 Polítiques de retribució

GRI 102-36 Procés per a la 
determinació de la retribució

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Implantació de mesures de desconnexió laboral Informació qualitativa sobre mesures 
implantades 

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Empleats/ades amb discapacitat GRI 405-1 Diversitat en òrgans de 
govern i empleats/ades (parcial)

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Organització del treball

Organització del temps de treball. GRI 102-8 Informació sobre empleats/
ades i altres treballadors/res

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Nombre d’hores d’absentisme. GRI 403-2 Tipus d’accidents i 
ràtios d’accidents laborals, malalties 
professionals, dies perduts, i 
absentisme, i nombre de defuncions 
relacionades (parcial)

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Mesures destinades a facilitar el gaudi de la conci-
liació i fomentar l’exercici corresponsable d’aquests 
per part d’ambdós progenitors.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Salut i seguretat

Condicions de salut i seguretat en el treball. GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components 

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Accidents de treball (freqüència i gravetat) desagre-
gat per sexe.

GRI 403-2 Tipus d’accidents i 
ràtios d’accidents laborals, malalties 
professionals, dies perduts, i 
absentisme, i nombre de defuncions 
relacionades (parcial)

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Malalties professionals (freqüència i gravetat) desa-
gregat per sexe.

GRI 403-3 Treballadors/res amb 
alta incidència o alt risc de malalties 
relacionades amb la seva activitat 

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Relacions socials

Organització del diàleg social, inclosos els procedi-
ments per informar i consultar al personal i negociar 
amb ells.

GRI 102-43 Enfocament per la 
participació de grups d’interès 

GRI 403-1 Representació dels 
treballadors/res a comitès formals 
treballador/ra-empresa de salut i 
seguretat

GRI 403-4 Temes de salut i seguretat 
tractats en acords formals amb sindicats

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Percentatge d’empleats/ades coberts per conveni 
col·lectiu per país.

GRI 102-41 Acords de negociació 
col·lectiva

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Formació

Polítiques implementades en el camp de la formació. GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

GRI 404-2 Programes per a millorar 
aptituds dels empleats/ades i 
programes de suport a la transició.

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal
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Quantitat total d’hores de formació per categories 
professionals.

GRI 404-1 Mitjana d’hores de formació 
anuals per empleat/ada (parcial)

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Accessibilitat

Accessibilitat universal de les persones amb disca-
pacitat.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Igualtat

Mesures adoptades per a promoure la igualtat de 
tracte i d’oportunitats entre homes i dones.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Plans d’igualtat. GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Mesures adoptades per a promoure l’ocupació. GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

GRI 404-2 Programes per a millorar 
les aptituds dels empleats/ades i 
programes d’ajuda a la transició (parcial)

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Protocols contra l’assetjament sexual i per raó de 
sexe.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

La integració i accessibilitat universal de persones 
amb discapacitat.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

Política contra tot tipus de discriminació i, si escau, 
de gestió de la diversitat.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

GRI 406-1 Casos de discriminació i 
accions correctives empreses.

3. Informació sobre 
qüestions socials i 
relatives al personal

INFORMACIÓ SOBRE EL RESPECTE DELS DRETS HUMANS

Polítiques

Polítiques que aplica el grup, que inclou els procedi-
ments de diligència deguda aplicats d’identificació, 
avaluació, prevenció i atenuació de riscs i impactes 
significatius, i de verificació i control, així com les 
mesures que s’han adoptat.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

4. Informació sobre 
el respecte dels drets 
humans

Principals riscs

Principals riscs relacionats amb aquestes qüestions 
vinculats a les activitats del grup, entre les quals, 
quan sigui pertinent i proporcionat, les seves rela-
cions comercials, productes o serveis que puguin 
tenir efectes negatius en aquests àmbits, i com el 
grup gestiona aquests riscs, explicant els procedi-
ments utilitzats per detectar-los i avaluar-los d’acord 
amb els marcs nacionals, europeus o internacionals 
de referència per a cada matèria. S’ha d’incloure 
informació sobre els impactes que s’hagin detectat 
oferint un desglossament dels mateixos, en particu-
lar sobre els principals riscs a curt, mig i llarg termini.

GRI 102-15 Impactes, riscs i 
oportunitats clau
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Drets Humans

Aplicació de procediments de deguda diligència en 
drets humans.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

4. Informació sobre 
el respecte dels drets 
humans

Prevenció dels riscs de vulneració dels drets hu-
mans i, si escau, mesures per a mitigar, gestionar i 
reparar possibles abusos comesos

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

4. Informació sobre 
el respecte dels drets 
humans

Denúncies per casos de vulneracions de drets 
humans.

GRI 102-17 Mecanismes d’assessora-
ment i preocupacions ètiques

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

5. Sistema de 
compliment normatiu

Promoció i compliment de les disposicions dels 
convenis fonamentals de la OIT relacionades amb el 
respecte per la llibertat d’associació i el dret a la ne-
gociació col·lectiva, l’eliminació de la discriminació 
en l’ocupació, eliminació del treball forçós i obligatori 
i l’abolició efectiva del treball infantil. 

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

4. Informació sobre 
el respecte dels drets 
humans

INFORMACIÓ RELATIVA A LA LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I EL SUBORN

Polítiques

Polítiques que aplica el grup, que inclou els procedi-
ments de diligència deguda aplicats d’identificació, 
avaluació, prevenció i atenuació de riscs i impactes 
significatius, i de verificació i control, així com les 
mesures que s’han adoptat.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

GRI 205-2 Comunicació i formació 
sobre polítiques i procediments 
anticorrupció 

5. Sistema de Cumplimi-
ento Normativo

Principals riscs

Principals riscs relacionats amb aquestes qüestions 
vinculats a les activitats del grup, entre elles, quan 
sigui pertinent i proporcionat, les seves relacions 
comercials, productes o serveis que puguin tenir 
efectes negatius en aquests àmbits, i com el grup 
gestiona aquests riscs, explicant els procediments 
utilitzats per detectar-los i avaluar-los d’acord amb 
els marcs nacionals, europeus o internacionals 
de referència per a cada matèria. S’ha d’incloure 
informació sobre els impactes que s’hagin detectat 
i oferir-ne un desglossament, en particular sobre els 
principals riscs a curt, mig i llarg termini.

GRI 102-15 Impactes, riscs i 
oportunitats clau

GRI 205-1 Operacions avaluades en 
relació amb riscs relacionats amb 
corrupció

5. Sistema de 
compliment normatiu

Corrupció i suborn

Mesures adoptades per a prevenir la corrupció i el 
suborn.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

5. Sistema de 
compliment normatiu

Mesures per a lluitar contra el blanqueig de capitals. GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

No aplica

Aportacions a fundacions i entitats sense ànim de 
lucre.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

GRI 415-1* Contribució a partits i/o 
representants polítics 

6. Información sobre la 
sociedad 

* L’organització no realitza 
cap contribució a partits 
i/o representants polítics
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INFORMACIÓ SOBRE LA SOCIETAT

Polítiques

Polítiques que aplica el grup, que inclouen els pro-
cediments de diligència deguda aplicats d’identi-
ficació, avaluació, prevenció i atenuació de riscs i 
impactes significatius, i de verificació i control, així 
com les mesures que s’han adoptat.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

5. Sistema de 
compliment normatiu

Principals riscs

Principals riscs relacionats amb aquestes qüestions 
vinculats a les activitats del grup, entre els quals, 
quan sigui pertinent i proporcionat, les seves rela-
cions comercials, productes o serveis que puguin 
tenir efectes negatius en aquests àmbits, i com el 
grup gestiona aquests riscs, explicant els proce-
diments utilitzats per a detectar-los i avaluar-los 
d’acord amb els marcs nacionals, europeus o inter-
nacionals de referència per a cada matèria. S’hi ha 
d’incloure informació sobre els impactes que s’hagin 
detectat i oferir-ne un desglossament, en particular 
sobre els principals riscs a curt, mig i llarg termini.

GRI 102-15 Impactes, riscs i 
oportunitats clau

5. Sistema de 
compliment normatiu

Compromisos de l’empresa amb el desenvolupament sostenible

Impacte de l’activitat de la societat a l’ocupació i el 
desenvolupament local.

GRI 203-1 Inversions en infraestructures 
i serveis de suport

GRI 204-1 Promoció de despesa en 
proveïdors locals

GRI 413-1 Operacions amb participació 
de la comunitat local, avaluacions 
de l’impacte i programes de 
desenvolupament (parcial)

GRI 413-2 Operacions amb impactes 
negatius significatius – reals o potencials 
– en les comunitats locals (parcial)

1. Model de negoci 

2. Informació sobre 
qüestions mediambientals

6. Informació sobre la 
societat

Impacte de l’activitat de la societat en les poblacions 
locals i el territori.

GRI 203-1 Inversions en infraestructures 
y serveis de suport

GRI 413-1 Operacions amb participació 
de la comunitat local, avaluacions 
de l’impacte i programes de 
desenvolupament (parcial)

GRI 413-2 Operacions amb impactes 
negatius significatius – reals o potencials 
– en les comunitats locals (parcial)

1. Model de negoci 

6. Informació sobre la 
societat

Relacions mantingudes amb els actors de les 
comunitats locals i les modalitats de diàleg amb 
aquests.

GRI 102-43 Enfocament per a la 
participació dels grups d’interès (relatiu 
a la comunitat)

GRI 413-1 Operacions amb participació 
de la comunitat local, avaluacions 
de l’impacte i programes de 
desenvolupament

1. Model de negoci 

6. Informació sobre la 
societat

Accions d’associació o patrocini. GRI 102-13 Afiliació a associacions

GRI 203-1 Inversions en infraestructures 
i serveis de suport

6. Informació sobre la 
societat
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Subcontractació i proveïdors

Inclusió a la política de compres de qüestions soci-
als, d’igualtat de gènere i ambientals.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

6. Informació sobre la 
societat

Consideració en les relacions amb proveïdors i 
subcontractistes de la seva responsabilitat social i 
ambiental.

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

GRI 414-1 Nous proveïdors que han 
passat filtres de selecció d’acord amb 
els criteris socials

6. Informació sobre la 
societat

Sistemes de supervisió i auditories i resultats 
d’aquestes.

GRI 308-1 Nous proveïdors que han 
passat filtres d’avaluació i selecció 
d’acord amb els criteris ambientals

GRI 414-1 Nous proveïdors que han 
passat filtres de selecció d’acord amb 
els criteris socials

6. Informació sobre la 
societat

Consumidors

Mesures per la salut i la seguretat dels consumidors. GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

GRI 416-2 Casos d’incompliment 
relatius als impactes en la salut 
i seguretat de les categories de 
productes i serveis (parcial)

5. Sistema de 
compliment normatiu

Sistemes de reclamació, queixes rebudes i resolució 
d’aquestes.

GRI 102-17 Mecanismes 
d’assessorament i preocupacions 
ètiques (denúncies rebudes i resolució)

GRI 103-2 Enfocament de gestió i els 
seus components

GRI 418-1 Denúncies substancials 
relacionades amb bretxes en la 
privacitat dels clients i pèrdues de 
dades de clients (parcial)

6. Informació sobre la 
societat

Informació fiscal

Beneficis obtinguts per país. GRI 201-1 La font han de ser els estats 
financers auditats

6. Informació sobre la 
societat

Imposts sobre beneficis pagats. GRI 201-1 en el que afecta els 
pagaments a administracions públiques 
considerant les guies de l’OCDE

6. Informació sobre la 
societat

Subvencions públiques rebudes. GRI 201-4 Assistència financera rebuda 
del Govern

6. Informació sobre la 
societat



Aquest document, denominat Estat d’informació no financera 2019 és formulat 
pel Consell d’Administració de la Societat en sessió de 4 de juny de 2020.


