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1. FINALITAT I ÀMBIT D’APLICACIÓ

1.1. Finalitat

La Política de Compliance i Antisuborn inclou els compromisos d’EMAYA en matèria de Compliance, 
anticorrupció i suborn. 

Transmet a consellers/res, directius/ives i empleats/ades el missatge de que EMAYA compleix amb les 
seves obligacions normatives i exigeix als tercers amb els que manté relacions de negoci, estables o 
esporàdiques, el mateix estàndard de conducta. 

1.2. Àmbit d’aplicació 

La Política de Compliance i Antisuborn, és d’aplicació als membres del Consell d’Administració, direc-
tius/ives i empleats/ades d’EMAYA. 

EMAYA posarà a disposició de socis de negoci i parts interessades, quan sigui necessari, el que es 
disposa en aquesta Política, promovent la implementació de programes específics i eficaços pel com-
pliment de la normativa. 

1.3. Conductes prohibides

La Política de Compliance i Antisuborn s’ha d’utilitzar a manera d’indicació a tots els empleats/ades, 
administradors/res i directius/ives d’EMAYA dels principis i directrius que la Companyia promou en 
contra d’actuacions il·lícites, poc ètiques i corruptes. 

Entre elles, EMAYA estableix que: 

I. Els empleats/ades, administradors/res i directius/ives d’EMAYA en tot cas es regiran per les ordres 
de les seves persones superiors, la normativa interna i el reglament jurídic aplicable a la seva activitat. 

II. En cap circumstància, per a obtenir indegudament un contracte, s’oferirà, es rebrà, s’acceptarà o 
es solicitarà qualsevol benefici, pagament o avantatja no justificada de qualsevol naturalesa per a 
obtenir indegudament un contracte, venta dels nostres productes o favor de qualsevol classe. 

III. En cap cas es pretendrà de cap funcionari/ària o autoritat pública, nacional o internacional, que ac-
tuï il·legalment a favor d’EMAYA o en contra d’un tercer, oferint-li diners, regals de qualsevol classe. 

IV. Queda prohibit aconseguir un acord avantatjós o un tracte preferencial de l’Administració o emple-
ats/ades públics per mitjà de l’oferiment i/o promesa, ja sigui de forma directa o a través de perso-
nes intermediàries, favors personals o financers (diners, préstecs, avantatges monetàries, etc). 

V. No influïm de cap manera en una autoritat o funcionari/ària públic prevalent-nos d’una relació 
personal amb aquest o amb un altre funcionari/ària públic per a obtenir una resolució que pugui 
generar directa o indirectament qualsevol tipus de benefici directe o indirecte per EMAYA. 

VI. Si es conegués, o es sospités, que uns béns tenen un origen delictiu, tenim prohibit adquirir-los, 
posseir-los, utilitzar-los o transmetre’ls. 
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2. COMPROMÍS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS DE COMPLIANCE I DEL 
SISTEMA DE GESTIÓ DE COMPLIANCE 

L’òrgan d’administració d’EMAYA, en la seva posició de màxim nivell de l’organització i gestió de la 
Companyia, ha determinat la necessitat d’implementar el Sistema de Gestió de Compliance i es com-
promet amb la vigilància i exigència d’aquest sistema. Per això, ha aprovat la Política de Compliance i 
Antisuborn que propicia l’establiment a EMAYA de mesures de vigilància i control idònies per a preve-
nir la comissió de delictes en el si de la Companyia. 

El Sistema de Gestió de Compliance Penal, la Política de Compliance i Antisuborn i la resta de les 
normes internes contribueixen a:  

 - a la construcció d’una cultura corporativa de compliment normatiu,
 - a la gestió ordenada i responsable de l’activitat desenvolupada per EMAYA i, 
 - a la generació de decisions corporatives íntegres, honestes i respectuoses amb la normativa inter-

na i externa i els millors estàndards ètics.

3. IDENTIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS EN L’ÀMBIT DE LES QUALS PODEN SER 
COMESOS ELS DELICTES QUE HAN DE SER PREVINGUTS

La companyia es denomina “EMAYA, EMPRESA MUNICIPAL D’AIGÜES I CLAVEGUERAM S.A.” i es 
regeix pels seus propis estatuts, per la legislació sobre societats anònimes, per la normativa de règim 
local i administrativa que li sigui d’aplicació per la seva naturalesa de societat mercantil local i per les 
demés disposicions legals que li siguin aplicables. 

EMAYA té personalitat jurídica i patrimoni propi, té plena capacitat jurídica i d’obrar i exerceix les seves 
activitats en règim de monopoli, recollint com  activitats pròpies en les quals es poden materialitzar 
els riscs, les previstes en el seu objecte social: 

3.1. Gestió directa, en règim de monopoli, dels serveis municipals de l’Ajuntament de Palma de: 

 - Abastament d’aigua per al consum públic, en totes les fases del procés com la prospecció, investiga-
ció, captació, tractament, aprofitament, potabilització, dessalinització , canalització i subministrament. 

 - Clavegueram, incloent la captació, canalització, conducció, tractament, investigació, depuració, 
reutilització, eliminació i abocament d’aigües residuals. 

 - Neteja viària i de béns i instal·lacions municipals i recollida, tractament, aprofitament i/o eliminació 
de tot tipus de deixalles i residus sòlids urbans i qualssevol altres que poguessin considerar-se 
inclosos en la denominació genèrica de serveis públics de neteja i recollida d’escombraries. 

3.2. Desenvolupar tot tipus d’activitats de consulta, assessoria, anàlisi, planificació, redacció d’estu-
dis i/o projectes, realització d’obres, manteniment i gestió de serveis relacionats amb:

 - L’abastament d’aigua pel consum públic, en totes les fases del procés com la prospecció, investiga-
ció, captació, tractament, aprofitament, potabilització, dessalinització, canalització i subministrament; 
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 - El clavegueram, incloent la captació, canalització, conducció, tractament, investigació, depuració, 
reutilització, eliminació i abocament d’aigües residuals;

 - La recollida, tractament, aprofitament i/o eliminació de tot tipus de deixalles i residus sòlids urbans 
i qualssevol altres que poguessin considerar-se inclosos en la denominació genèrica de serveis de 
neteja i recollida d’escombraries. Activitats totes elles que podrà realitzar per si mateixa o en soci-
etat, unió o col·laboració amb altres entitats públiques o privades, podent participar en concursos, 
subhastes, concursos-subhasta, contractes, convenis, convocats o negociats amb entitats públi-
ques i/o privades, fins a les seves darreres conseqüències en el desenvolupament de les citades 
activitats, obtenint les qualificacions pertinents per a poder desenvolupar-les. 

3.3. Realitzar, en l’estricte àmbit intern de l’empresa, amb personal propi o contractat, totes les ac-
tuacions necessàries per a la instal·lació i el manteniment dels equips, sistemes i altres instal·lacions 
dels centres o equipaments de la seva propietat o dels que tengui atribuïda la gestió i/o explotació, 
especialment pel que fa a l’activitat d’instal·ladora elèctrica limitada al seu propi àmbit intern.

3.4. Dur a terme les actuacions consistents en l’estudi, desenvolupament i explotació de tecnologi-
es urbanes i els seus derivats, obres i serveis relacionats amb l’energia, inclosa la producció i co-
mercialització de la mateixa provinents de fonts renovables i per al subministrament de l’Ajuntament 
de Palma i el seu sector públic, així com pels tercers que es determinin, respectant les exigències de 
separació d’activitats i comptes exigides per la normativa que resulti d’aplicació. En el cas de que les 
disposicions legals exigissin per l’exercici d’alguna de les activitats algun títol professional, autoritza-
ció administrativa o inscripció en Registres Públics, aquestes activitats hauran de dur-se a terme per 
mitjà de les persones que reuneixin aquests requisits, i no podran iniciar-se fins que s’hagin complit 
els requisits administratius exigits.

EMAYA estableix un compromís de vigilància permanent de les activitats en les que poden materialit-
zar-se els riscs penals en cada un dels àmbits descrits. 

Els riscs venen definits en el mapa de riscs normatius, que serà objecte d’actualització i gestió constant. 
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4. RISCS APLICABLES A EMAYA DERIVATS DE LES SEVES PRINCIPALS ACTIVITATS 

Els riscs aplicables es troben definits en el mapa de riscs normatius, que serà objecte d’actualització i 
gestió constant per part d’EMAYA. 

En aquest sentit, d’acord amb les activitats desenvolupades per la Companyia, els riscs d’aplicació 
són els següents:

Delictes del Codi Penal Art.

Descobriment i revelació de secrets i alienament informàtic 197 quinquies

Estafes 251 bis

Delicte de danys informàtics 264 quater

Finançament il·legal dels partits polítics 304 bis.5

Delictes contra els drets dels treballadors/res 318

Delictes sobre ordenació del territori i urbanisme 319.4

Delictes contra els recursos naturals i el medi ambient 328

Delictes contra la propietat intel·lectual 270

Apoderament de dades per a descobrir un secret d’empresa 278

Difusió, revelació o cessió d’un secret d’empresa 279, 280

Manipulació d’oferta de matèries primeres o productes de primera necessitat 281

Facturació de quantitats superiors 283

Corrupció entre particulars 286 bis

Frau a la Hisenda Pública 305

Frau als pressuposts generals de la Unió Europea 306

Frau a la Seguretat Social 307, 307 ter

Fraus d’ajudes i subvencions 308

Incompliment d’obligacions comptables 310

Delictes contra la salut pública 366

Falsificació de targetes de crèdit i dèbit i xecs de viatge 399 bis

Suborn 427 bis

Tràfic d’influències 430

Malversació 432 ,433 y 434

En virtut d’aquesta llista, EMAYA ha identificat les conductes en les que es podria materialitzar el risc 
de comissió dels delictes i, en conseqüència, ha desenvolupat una sèrie de controls i mesures per a 
prevenir i mitigar el seu possible esdeveniment. 
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5. PROHIBICIÓ DE COMISSIÓ D’INCOMPLIMENTS NORMATIUS I EXPOSICIÓ DE 
LES CONSEQÜÈNCIES DE NO COMPLIMENT 

La Política de Compliance i Antisuborn promou la cultura d’integritat i de respecte a la normativa inter-
na i externa.

La política estableix un estàndard de tolerància zero pel que fa a comportaments que signifiquen 
l’incompliment de la normativa interna i externa. Prohibeix, de forma expressa, la comissió de fets 
delictius a membres del Consell d’Administració, directius/ives i empleats/ades d’EMAYA. 

EMAYA estableix un règim sancionador i disciplinari proporcionat per les actuacions i conductes il·le-
gals, fraudulentes, poc íntegres i/o delictives que exposin a EMAYA als riscs penals. 

6. MINIMITZACIÓ DE L’EXPOSICIÓ ALS RISCS PENALS  

La Política de Compliance i Antisuborn, així com la normativa de desenvolupament, instaura una cul-
tura preventiva basada en la tolerància zero a conductes contràries a la normativa, especialment la de 
naturalesa penal, promovent-se el procés de presa de decisions enfocades a riscs normatius per part 
de tots els consellers/res, directius/ives i empleats/ades d’EMAYA i socis de negoci, amb la finalitat de 
minimitzar l’exposició de l’empresa als riscs normatius. 

7. DEFINICIÓ, REVISIÓ I CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS DE COMPLIANCE 

La política de Compliance i Antisuborn estableix un marc per a la definició, revisió i consecució dels 
objectius de Compliance penal, d’acord amb la qual els administradors estableixen processos amb la 
finalitat de: 

1. Identificar els riscs que l’organització pot raonablement anticipar. 
2. Analitzar els riscs identificats. 
3. Valorar els rics identificats. 
4. Gestionar i revisar els riscs identificats. 

EMAYA establirà objectius de Compliance anualment amb la finalitat de millorar, actualitzar i impulsar 
el Sistema de Gestió de Compliance. 

Amb aquesta finalitat, dotaran de mitjans humans i materials suficients a la funció de Compliance, a fi 
d’assegurar la consecució dels objectius de Compliance. 

8. INSTRUMENTS DE PREVENCIÓ PENAL 

8.1. Polítiques i procediments desenvolupats 

EMAYA ha desenvolupat una sèrie de polítiques, normes i procediments interns amb la intenció de 
regular les actuacions de la Companyia, prevenir la comissió de delictes dintre del mateix i fomentar 
una cultura ètica a EMAYA. 
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En aquest sentit, l’òrgan d’administració ha aprovat, entre d’altres, els següents: 

 - Estatuts socials
 - Codi Ètic i de Conducta
 - Canal Ètic
 - Reglament Canal Ètic

Les normes internes anteriors es troben comunicades i a disposició de tots els integrants d’EMAYA i, 
a més a més, s’imparteix formació continua als empleats/ades en matèries generals o específiques 
per alguna àrea concreta. 

8.2. Govern intern 

Els integrants del govern d’EMAYA estan conscienciats amb la importància de mantenir una conducta 
ètica en totes les activitats desenvolupades per la companyia i recolzen el desenvolupament de nor-
mativa interna que reguli actuacions que són susceptibles de generar risc per EMAYA.

Per això, la seva actuació sempre està encaminada al respecte de les normes de govern corporatiu 
com a conjunt de principis i normes que garanteixen una  adequada gestió i control de l’entitat. 

8.3. Estructura de Govern

A l’efecte d’aquesta Política, a continuació, es detallen els òrgans implicats, d’alguna manera, en la 
Política i el detall, a alt nivell, de les funcions de les mateixes. 

A. Consell d’Administració

El Consell d’Administració d’EMAYA és el responsable de vigilar la gestió del risc de compliment a 
l’entitat. Per això, el Consell ha nomenat a un òrgan de compliment, el Comitè de Compliment Penal 
(Ètic) i ha aprovat les polítiques necessàries de la companyia per identificar, avaluar, seguir, notificar i 
assessorar sobre riscs de compliment. 

El Consell d’Administració és informat de manera periòdica, mínim una vegada a l’any, dels resultats 
de les activitats duites a terme pel Comitè de Compliment Penal (Ètic), i de qualsevol incompliment o 
notícia que pugui afectar als interessos d’EMAYA. 

B. Comitè de Compliment Penal (Ètic)

És l’òrgan nomenat pel Consell d’Administració com a encarregat del Sistema de Gestió de Compli-
ance. Es tracta d’un òrgan col·legiat, dotat de poders autònoms d’iniciativa i control i independència 
en l’exercici de les seves funcions. La seva funció principal es vigilar pel compliment d’aquesta política 
de Compliance i Antisuborn, el Codi Ètic i de Conducta i la resta de normativa que desenvolupi el 
Sistema de Gestió de Compliance, així com vetllar per la prevenció de delictes. 
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Tenint en compte les dimensions d’EMAYA i les característiques del càrrec, sense perjudici de la dele-
gació de funcions en personal propi o extern, els membres d’aquest Comitè seran: 

 - El/la director/ra de Recursos Humans.

 - El/la director/ra de Jurídic.

 - El/la responsable de Qualitat i Protecció de Dades. 

 - El/la responsable de Compliment Normatiu (Compliance Officer) actuant como a secretari/ària.

Corresponen al Comitè de Compliment Penal (Ètic) les següents funcions: 

 - Controlar, supervisar, avaluar i millorar el model de prevenció de riscs penals implantat a EMAYA, 
sense perjudici de les responsabilitats que corresponguin a altres òrgans. 

 - Promoure una cultura preventiva basada en el principi de “rebuig absolut” cap a la comissió d’actes 
il·lícits i situacions de frau i en l’aplicació dels principis d’ètica i comportament responsable de tots 
els professionals d’EMAYA, amb independència del seu nivell jeràrquic i del lloc on treballen. 

 - Manteniment, revisió i actualització del Codi Ètic i de Conducta i del Canal Ètic i del seu Reglament 
implantats a EMAYA. 

 - Analitzar les modificacions legislatives i demés novetats que puguin afectar al Pla de prevenció de 
riscs penals. 

 - Assessorar en la resolució dels dubtes que sorgeixin en l’aplicació d’aquest Manual i les distintes 
polítiques i procediments. 

 - Garantir la difusió dels principis del Codi Ètic i de Conducta i del Manual a EMAYA. Promocionar i super-
visar les iniciatives destinades a la difusió del coneixement i a la comprensió del sistema de control.  

 - Analitzar i aprovar els plans de revisions periòdiques / control / auditoria del model. Sol·licitar revisi-
ons addicionals si es considera necessari. 

 - Verificar periòdicament el Sistema de Gestió de Compliance, i promoure la seva possible modificació 
quan les circumstàncies així ho requereixin (evidència de no funcionament, canvis organitzatius, etc.). 

 - Informar periòdicament al Consell d’Administració d’EMAYA pel que fa de l’activitat realitzada, de 
la supervisió del Sistema de Gestió de Compliance, i dels recursos assignats que li garanteixin la 
realització del seu treball. El Comitè de Compliment Penal (Ètic) haurà d’informar de les seves con-
clusions al Consell d’Administració almenys una vegada a l’any. 

 - Realitzar un pla de treball en matèria de supervisió del Sistema de Gestió de Compliance. 

 - Adoptar i/o coordinar l’adopció d’aquelles mesures que estimi oportunes per a garantir el compli-
ment del Sistema de Gestió de Compliance, amb la finalitat de proporcionar al Consell d’Adminis-
tració la seguretat raonable sobre el seguiment, compliment i suficiència del Pla de prevenció de 
riscs penals d’EMAYA. 

 
En qualsevol cas, el Comitè de Compliment Penal (Ètic) haurà de reunir-se de manera periòdica per 
a tractar els assumptes enumerats. Igualment, de manera periòdica, com a mínim una vegada a 
l’any, el Comitè de Compliment Penal (Ètic) reportarà al Consell d’Administració l’estat del Sistema de 
Gestió de Compliance implantat a EMAYA, així com les notícies, esdeveniments o incompliments més 
rellevants en matèria de Compliance que s’hagin produït a la Companyia. 
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C. Responsable de Compliment Normatiu (Compliance Officer)

El Comitè de Compliment Penal (Ètic) ha delegat en el responsable de Compliment Normatiu (Complian-
ce Officer) les següents funcions en relació amb el Sistema de Gestió de Compliance implantat a EMAYA: 

 - Definir i actualitzar un Mapa de Riscs Penals, on s’identifiquin les activitats de la societat en l’àmbit 
de les quals puguin ser comesos els delictes que han de ser previnguts. 

 - Establir els protocols o procediments que concretin el procés  de formació de la voluntat de la per-
sona jurídica, d’adopció de decisions i d’execució de les mateixes en relació a aquells. 

 - Gestionar i administrar el Canal Ètic, documentant les entrades que es realitzin per ell mateix, i 
traslladar els casos penals o de certa gravetat al Comitè de Compliment Penal (Ètic) per iniciar la 
instrucció, investigació i conclusió, seguint les directrius del Reglament del Canal Ètic d’EMAYA.

 - Reportar al Comitè de Compliment Penal, mínim una vegada cada trimestre, així com aixecar acta 
de les reunions. 

 - Establir i documentar controls en els distints departaments i àrees d’EMAYA per a prevenir la co-
missió de delictes. 

 - Seguiment, actualització i millora d’aquests controls. 

 - Administrar i gestionar l’eina informàtica de Compliance Penal, a la qual es documentarà el mapa 
de riscs, controls, actualitzacions i millores del sistema de prevenció de riscs penals. 

 - Promoure distints plans de formació i comunicació entre tots els empleats/ades en matèria de pre-
venció de riscs penals per a fomentar la cultura ètica a EMAYA. 

 - Comunicació i informació a la plantilla de les passes i novetats referides a compliment normatiu. 

 - Elaborar un pla anual de control, supervisió, avaluació i actualització del model de prevenció de 
riscs penals. 

 - Establir un sistema disciplinari que, de conformitat amb el Conveni Col·lectiu d’aplicació, sancioni 
adequadament l’incompliment de les mesures que estableixi el model de prevenció de riscs penals. 

 - Realitzar verificació periòdica del model i de la seva eventual modificació quan es posin de manifest 
infraccions rellevants de les seves disposicions, o quan es produeixin canvis en l’organització, en 
l’estructura de control o en l’activitat desenvolupada que els faci necessaris. 

El responsable de Compliment Normatiu (Compliance Officer) reportarà de manera periòdica al Co-
mitè de Compliment Normatiu sobre totes les activitats desenvolupades i els seus resultats per a la 
presa de decisions i el seu posterior informe al Consell d’Administració. 

9. OBLIGACIÓ D’INFORMAR SOBRE FETS O CONDUCTES SOSPITOSES  

La Política de Compliance i Antisuborn estableix l’obligació inexcusable d’informar, a través dels mit-
jans implantats, dels fets o conductes sospitoses referides als riscs que es pretenen evitar o a l’in-
compliment de normes de conducta imposades en la normativa interna o externa, així com a comuni-
car qualsevol dubte o suggeriment sobre la interpretació de la Política de Compliance i Antisuborn, o 
de la resta de normes de desenvolupament. 

Es garanteix igualment que la persona informant no sofrirà represàlia alguna, garantint si ho desitja la 
seva confidencialitat i anonimat. 
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Per això, EMAYA posa a disposició dels integrants de la Companyia, el “Canal Ètic” on es poden 
realitzar denuncies sobre fets o conductes sospitoses a través del formulari disponible al web de la 
Companyia. 

Aquest canal permet recollir informació, dubtes, suggeriments o comunicacions sobre l’aplicació del 
Codi Ètic i de Conducta d’EMAYA, i de la resta de normativa complementària. 

L’ús del Canal Ètic d’EMAYA està subjecte a l’acceptació de les següents condicions legals: 

1. A l’accedir i enviar el formulari de denuncia, la persona que denuncia es compromet a actuar 
d’acord amb el principi de bona fe i a garantir la veracitat de totes les dades que en ell es consig-
nen. EMAYA es reserva el dret a exercir les accions legals oportunes contra qui actuï de mala fe. 

2. EMAYA garanteix el tractament confidencial de les dades personals de la persona que denuncia. 
Aquesta confidencialitat només podrà no respectar-se quan, justificadament, ho requereixi la inves-
tigació dels fets denunciats. 

3. Es permet presentar denuncies de forma anònima. No obstant això, les persones que desitgin 
rebre informació sobre el resultat de la investigació hauran d’identificar-se (indicant les seves dades 
personals en el formulari de denuncia) per tenir la consideració de persones denunciants. 

També, es posa a disposició dels usuaris/àries, informació bàsica sobre protecció de dades. 

10. RÈGIM SANCIONADOR, CONSEQÜÈNCIES DE NO COMPLIR ELS REQUISITS 
ESTABLERTS 

EMAYA exigeix al seu Òrgan de Govern, directius/ives, empleats/ades, socis de negoci i parts inte-
ressades de l’organització el compliment d’aquesta cultura preventiva basada en la tolerància zero a 
conductes contràries a la normativa, especialment de naturalesa penal. En cas de que en el si de la 
seva organització es materialitzés alguna infracció, EMAYA estableix un règim sancionador i discipli-
nari proporcionat per les actuacions i conductes fraudulentes, poc íntegres i/o delictives que exposin 
a l’empresa als riscs penals, que comportarà l’aplicació de mesures disciplinàries que puguin consistir 
en advertències i amonestacions, arribant inclús a implicar la fi de la relació laboral o de la col·labo-
ració mantinguda entre EMAYA i el subjecte infractor, sempre en estricte afecció amb els convenis 
col·lectius d’aplicació i amb la resta de la normativa laboral aplicable, garantint el ple respecte dels 
drets de les persones investigades. 

En el cas d’infraccions que constitueixin delictes, EMAYA ho denunciarà davant les autoritats competents. 

11. ACTUALITZACIÓ, MILLORA I PUBLICACIÓ 
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EMAYA manifesta el seu compromís amb l’actualització i millora del Sistema de Gestió de Compliance, 
implementant-se mesures concretes que permetin la revisió a intervals periòdics del sistema i de la seva 
avaluació de l’acompliment. 

En tot cas, la Política de Compliance i Antisuborn serà revisada de manera anual i, en tot cas, quan es 
produeixi un canvi normatiu que impliqui la seva actualització o modificació. 

La Política de Compliance i Antisuborn podrà ser publicada a través dels mitjans ordinaris de comuni-
cació d’EMAYA al l’efecte del seu ple coneixement per consellers/res, directius/ives i empleats/ades de 
l’empresa, de socis del negoci i parts interessades. 

Aquesta Política de Compliance i Antisuborn entra en vigor el dia que es publica al web d’EMAYA, amb 
l’aprovació prèvia del Consell d’Administració, i és vigent fins que no s’aprovi la seva derogació. 




