
Alineació de l’estratègia d’EMAYA amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible

Què són els ODS? 

L’any 2015 les Nacions Unides varen aprovar els Objectius per al 
Desenvolupament Sostenible (ODS), uns objectius globals per a erradicar 
la pobresa, protegir el planeta i assegurar la prosperitat de tothom. 

Per a assolir aquests objectiu els governs, el sector privat, la societat 
civil i les persones han de fer la seva part. 

EMAYA també s’hi ha compromès i ha alineat la seva estratègia 2030 
amb els ODS.

EMAYA treballa per a una aigua neta, una ciutat sostenible i, 
ara també, per la transició energètica i les energies renovables



Altres ODS prioritaris per a EMAYA són:

Per a això, realitzam totes les nostres operacions posant el focus en 
la satisfacció dels usuaris i usuàries i la cura del medi ambient, fent 
prevaler la seguretat de les persones i les instal·lacions, utilitzant les 
tecnologies més avançades i optimitzant els recursos públics.

La nostra visió és ser una empresa pública de referència en qualitat del 
servei, innovació i sostenibilitat en les nostres àrees d’activitat.

La missió d’EMAYA i els ODS

La missió d’EMAYA és preservar el medi ambient, prestant el millor 
servei a la ciutadania, els visitants, les empreses i els organismes 
oficials de Palma, en les nostres àrees d’activitat.

D’acord amb les nostres àrees d’activitat identificam els següents ODS de 
contribució directa:

Eixos estratègics i valors d’EMAYA

Els eixos estratègics d’EMAYA defineixen el camí a seguir en els pròxims 
anys i estan alineats amb els valors de l’empresa. Aquests eixos van en 
consonància amb l’assoliment dels ODS.

Cicle de l’Aigua
Proveïment d’aigua potable, sanejament 

i depuració d’aigües residuals.

Qualitat Urbana
Neteja viària i recollida 

selectiva de residus.

Energia
Generació d’energia renovable per al 
proveïment dels consums municipals, 
la comercialització d’electricitat i gas, 

i la mobilitat sostenible.

Aquests 5 eixos es despleguen en 12 línies estratègiques i 27 objectius 
que conformen el mapa estratègic d’EMAYA 2030. Pots consultar el 
mapa i el document complet d’integració dels ODS al nostre web: 
www.emaya.es.

Eixos estratègics Valors d’EMAYA

1 La ciutat i la ciutadania
Treballam per a oferir 
serveis de qualitat 
adaptats a les necessitats 
tant de la ciutadania com 
del planeta.

Persones
Preocupació per les persones, 
tant per les del nostre 
principal actiu, la plantilla, 
com per les que són el nostre 
objectiu, les usuàries.

2 Medi ambient i 
transició ecològica
Apostam per la sostenibilitat 
com a principi rector de 
l’activitat d’EMAYA.

Sostenibilitat
Economia circular, protecció 
mediambiental, energia 
renovable, mobilitat sostenible.

3 Innovació i 
transformació digital
Aspiram que la innovació 
i la tecnologia siguin el 
nostre instrument per a 
millorar dia a dia.

Innovació
Optimització contínua dels 
processos i l’ús de les 
tecnologies més avançades.

4 Optimització dels 
recursos públics
Ens comprometem amb 
una gestió responsable i 
transparent guiada per la 
recerca de l’excel·lència.

Integritat
En la gestió dels recursos 
públics.

5 Imatge d’EMAYA
Ens esforçam perquè EMAYA 
sigui sinònim d’integritat, 
sostenibilitat i innovació.

Servei
Vocació de servei als nostres 
usuaris i usuàries. Interacció 
amigable i digital.


