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1. SOBRE AQUEST INFORME

1.1. Marc normatiu: llei 11/2018 informació no financera i diversitat

La Directiva 2014/95/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d’octubre de 2014, per la qual 
es modifica la Directiva 2013/34/UE pel que fa a la divulgació d’informació no financera i informació 
sobre diversitat per part de grans empreses i grups, té com a objectiu identificar riscs per a millorar la 
sostenibilitat i augmentar la confiança dels inversors, els consumidors i la societat en general.

La divulgació d’informació no financera o relacionada amb la responsabilitat social corporativa contri-
bueix a mesurar, supervisar i gestionar el rendiment de les empreses i el seu impacte a la societat. 

A continuació es reporten tots els indicadors materials per EMAYA, Empresa Municipal d’Aigües i 
Clavegueram SA (des d’ara EMAYA o la Societat) sol·licitats a la Llei 11/2018, relatius a qüestions me-
diambientals i socials, pel que fa als drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn, així com 
informació relativa als empleats/ades de la societat. En el cas de que algun indicador no sigui material 
per a l’empresa, es mencionarà expressament. 

En aplicació de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de Comerç, el text 
refós de la Llei de Societats de Capital aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/2020, de 2 de juliol, i la 
Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de comptes, en matèria d’informació no financera i diversitat, 
EMAYA complementa la informació inclosa en les Comptes Anuals a 31 de desembre de 2020 amb 
aquest document independent que s’uneix a les citades comptes i a l’Informe de Gestió. 

La declaració de verificació independent on s’inclouen els objectius i abast del procés, així com els 
procediments de revisió utilitzats i les seves conclusions, s’adjunta com annex a aquest informe. 

1.2. Abast

La informació recollida en aquest Estat d’Informació No Financera es refereix a les activitats realitza-
des per la societat entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020. 

L’informe ha estat elaborat partint de la Iniciativa Mundial de Presentació d’Informes de Sostenibilitat 
del GRI (Glogal Reporting Initiative) en la seva versió “Estándares”. A més, es complementarà en un 
futur amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). EMAYA està adherida als Principis del 
Pacte Mundial de Nacions Unides. 

També s’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 
informació 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 recolzi 
l’anàlisi relatiu a altres organitzacions”.
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 - Criteri de fiabilitat: “L’organització informant ha de reunir, registrar, recopilar, analitzar i comuni-
car la informació i processos utilitzats per a la preparació de 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 l’organització informant; influeixin 
substancialment en les valoracions i decisions dels grups d’interès”. 

Aquest Estat d’Informació No Financera, després de la seva aprovació per la Junta d’accionistes, es 
publica al web d’EMAYA (www.emaya.es/ca/informacio-corporativa/sobre-emaya/memoria-anuals/).

1.3. Estudi de materialitat

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 això, s’ha realitzat una anàlisi de materialitat basat en la següent metodologia: 

 - Entrevistes presencials amb els diferents departaments d’EMAYA. 
 - Anàlisis de polítiques i procediments interns d’EMAYA. 
 - Elaboració d’una anàlisi del negoci i del seu entorn. 

En línia amb l’anàlisi realitzat, 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 d’acord a 6 àmbits, en línia amb el que estableix 
la Llei 11/2018 d’Informació No Financera i Diversitat: model de negoci, medi ambient, personal, drets 
humans, compliment normatiu i societat. A continuació, es descriuen cada un dels aspectes materials 
identificats a cada un dels àmbits:

Descripció dels aspectes materials

MODEL DE NEGOCI 

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

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

QÜESTIONS AMBIENTALS

Prevenció i gestió de residus Aposta 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 al medi ambient, tenint en compte altres formes de contaminació 
atmosfèrica, inclòs el renou, l’olor i la contaminació lumínica. 
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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 dels empleats/ades Assegurar que les condicions dels llocs de feina garanteixen la seguretat i salut 
de les persones empleades. 

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 empleades. 

Formació i retenció del talent Programes per a millorar el desenvolupament d’aptituds de les persones treba-
lladores a través de formació continua, 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 vulneració dels mateixos. 

COMPLIMENT NORMATIU

Compliment regulatori Polítiques i procediments per a garantir l’estricte compliment amb la regulació 
aplicable, monitoritzant contínuament tot canvi que es pugui produir en aquesta. 

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 la que opera. Es-
tabliment de canals de comunicació bidireccionals per a impulsar les relacions i 
col·laboracions amb els grups d’interès. 

Cadena de subministrament Gestió de proveïdors i aposta per una cadena de subministrament de qualitat i 
responsable. 

Donada la rellevància que ha pres aquest informe arrel de la Llei 11/2018, la Societat realitzarà per 
a l’exercici següent (2021) una anàlisi més profunda de l’opinió de tots els grups d’interès, elaborant 
una matriu de materialitat a partir de la qual s’identificaran els aspectes materials que, segons GRI, 
“reflecteixen els efectes econòmics, ambientals i socials significatius de l’organització o influeixen de 
una manera substancial en les avaluacions i decisions dels grups d’interès”. Aquest estudi permetrà a 
la companyia conèixer la importància dels assumptes relacionats amb l’estratègia de negoci i identifi-
car les expectatives i necessitats de les parts interessades. En ell es pretén combinar la visió interna i 
externa dels grups d’interès.

1.4. Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’Organització de les Nacions Unides (ONU), com a resposta als reptes globals que es plantegen 
al llarg d’aquest Estat d’Informació No Financera, va formular i publicar el 2016 els 17 Objectius de 
Desenvolupament Sostenible (ODS), que agrupen 169 metes concretes perquè els països, la seva 
ciutadania i empreses disposin d’una guia efectiva per a la minimització dels problemes socials, eco-
nòmics i mediambientals que han estat identificats globalment.
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EMAYA durant l’exercici 2020 es va plantejar la revisió de l’estratègia de l’organització i la seva alinea-
ció amb els ODS, elaborant un pla estratègic 2020-2030:

1. ODS estratègics d’EMAYA

Vinculats a les activitats centrals i àrees de negoci d’EMAYA

A quins ODS pot contribuir més EMAYA?

Cicle de l’Aigua Energia Qualitat Urbana

Innovació i 
transformació 

digital

Responsabilitat 
en la gestió de 

recursos

Integritat i 
rendició de 

comptes

2. ODS prioritaris d’EMAYA

S’alineen amb els principis i valors d’EMAYA

Quins ODS representen les prioritats d’EMAYA?

Col·laboració 
amb els grups 

d’interès

3. ODS observats d’EMAYA

Orienten el comportament d’EMAYA en les temàtiques que representen

En quins ODS impacta EMAYA de forma indirecta?

A EMAYA, apostam decididament pel desenvolupament sostenible. El nostre compromís amb la so-
cietat 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 continua dels nostres serveis.
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2.1. MODEL DE NEGOCI I ÒRGANS DE GOVERN 

2.1. Sobre EMAYA

EMAYA, Empresa Municipal d’aigües i Clavegueram SA, està domiciliada al carrer de Joan Maragall, 
3, de Palma, i opera baix la personalitat jurídica de societat anònima. És una empresa pública, de 
capital 100 % municipal de l’Ajuntament de Palma. Té condició de medi propi i servei tècnic de l’Ajun-
tament de Palma. 

Té una plantilla mitjana de 1.427 persones (1.446 el 2019), que es distribueixen en les àrees de Qua-
litat Urbana (neteja i recollida de residus), Cicle de l’Aigua (captació, tractament, emmagatzematge, 
abastiment, sanejament, laboratori i depuració) i serveis corporatius (projectes i innovació, recursos 
humans, administració, atenció a la ciutadania, comunicació i RSC). 

Durant el 2020 s’han captat 38 hm3 d’aigua, s’han depurat 28 hm3 d’aigua, gestionats 2.777 km de 
conduccions d’aigua, netejats 1.400 km de via pública i recollides de forma selectiva més de 245.000 
tones de residus. 

L’import net de la xifra de negoci de 2020 ha estat de 86.893.764,39 euros (88.564.019,52 euros el 2019). 

S’han rebut 27.751.901,21 euros de subvencions durant l’exercici (30.333.526,92 euros el 2019). 

2.2. Model de negoci

La funció de la companyia 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, dintre d’un marc de sostenibilitat.

VISSIÓ
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 a 
través d’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 nostres grups d’interès.
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Innovació | EMAYA és una empresa que aposta 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 tractament 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 la 
conservació de la biodiversitat.

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

A dia d’avui existeix una nova redacció que es troba en fase d’aprovació per part del Consell d’Admi-
nistració d’EMAYA.

2.3. Principals activitats

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

CICLE DE L’AIGUA

1. Abastament d’aigua per al consum públic, en totes les fases del procés, com la prospecció, la 
investigació, la captació, el tractament, l’aprofitament, la potabilització, la dessalinització, la canalit-
zació i el subministrament d’aigua poble dintre del terme municipal de Palma, en règim de mono-
poli. També, en virtut de convenis firmats entre l’Ajuntament de Palma i els consistoris respectius, 
es subministra aigua a l’engròs als municipis de Bunyola, Alaró, Santa María, Binissalem i Calvià (en 
cas de necessitat). 

2. Sanejament, que inclou la captació, la canalització, la conducció, el tractament i la depuració de les 
aigües residuals per a la seva reutilització i ús com a aigua regenerada i/o reincorporació al medi 
natural, mitjançant l’ús de dues estacions depuradores situades a Palma, i per a tot el terme muni-
cipal de Palma, i de part dels termes de Marratxí, Bunyola i Esporles. 

Les instal·lacions més representatives d’aquesta àrea són:

 - Embassaments del Gorg blau i de Cúber. 
 - Estacions de Tractament d’Aigua Potable de Son Tugores i Lloseta.
 - Laboratori de control de qualitat. 
 - Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) Palma 1 i Palma 2. 
 - Xarxa de distribució d’aigua potable.
 - Xarxa de sanejament. 
 - Xarxa d’aigua regenerada.
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QUALITAT URBANA

3. Recollida i trasllat al gestor, en règim de monopoli, dels residus sòlids urbans generats en el terme 
municipal de Palma.

Dins d’aquesta àrea s’inclou el taller central de Son Pacs en el qual es du a terme el manteniment 
i reparació de la flota de vehicles d’EMAYA i una gasinera – benzinera. També s’inclouen dins 
d’aquesta àrea l’abocador d’alta densitat (clausurat), l’abocador de coa situat a Son Reus i els 
parcs verds de Son Castelló i Sant Jordi.

4. Neteja de les vies públiques de Palma.

5. Producció i comercialització d’energia provinent de fonts renovables, de cogeneració o residus 
per l’autoconsum i pel subministrament a l’Ajuntament de Palma i el seu sector públic, així com a 
tercers que es determinin. Aquesta activitat està en fase de desenvolupament.

Aquesta energia es produeix a la planta fotovoltaica dintre del recinte de Son Pacs i a l’EDAR 1 
de Palma a partir del biogàs generat, a l’estació de cogeneració s’obté l’energia necessària per a 
abastir el consum intern de la planta.
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2.4 Òrgans de govern i estructura corporativa

El Consell d’Administració de l’empresa està format per 7 membres (president, vicepresident i 5 vocals) 
nomenats pel Ple de l’Ajuntament de Palma. No existeix cap política d’igualtat i diversitat a la societat per 
a la formació del Consell d’Administració al ser una decisió presa en el Ple de l’Ajuntament de Palma. 

El càrrec de conseller no és un càrrec remunerat, ja que aquesta circumstància no està prevista en 
els estatuts de la societat. 

A continuació es detalla l’estructura organitzativa de l’empresa d’acord amb el nou organigrama apro-
vat pel Consell d’Administració de 4 de març de 2021:

En aquesta nova Organització s’inclouen els següents llocs:

Presidència
Secretaria de Presidència
Comunicació | Responsabilitat Social Corporativa
Gerència

Innovació i Transformació Digital (equip assessor, Direcció Departament)
Direccions operatives
Cicle de l’aigua | Qualitat Urbana | Energia i Mobilitat | Estratègia, Desenvolupament i Serv. Centralitzats
Direccions corporatives
Econòmic Financer | Recursos Humans | Serveis Jurídics

SERVEI JURÍDIC I 
CONTRACTACIÓ

RECURSOS
HUMANS

QUALITAT 
URBANA

Comunicació

GERÈNCIA

ECONÒMICA 
FINANCERA

Innovació i 
transformació 

digital

PRESIDÈNCIA

ESTRATÈGIA,
DESENVOLUPAMENT 

I SERVEIS 
CENTRALITZATS

Secretaria de 
presidència

ENERGIA I 
MOBILITAT

RSC i 
Relacions 

institucionals

CICLE DE 
L’AIGUA

DIRECCIONS CORPORATIVES



12

2.5 Mapa estratègic 2020-2030

Durant l’exercici 2020 s’ha anat definint el mapa estratègic d’EMAYA que consta de 5 eixos estratègics, 
17 línies estratègiques i 39 objectius estratègics, alineats amb la missió, visió i valors de l’organització. 
Aquests objectius estratègics concreten el que EMAYA vol aconseguir en els pròxims anys i cerca que 
vagi en consonància amb l’assoliment dels ODS.

EE1 LA CIUTAT I LA CIUTADANIA 

LE1 CICLE DE L'AIGUA 

OE1 Millorar la qualitat de les aigües 

OE2 Garantir el subministrament d'aigua 

OE3 Renovar les infraestructures d'aigua potable i sanejament

OE4 Augmentar el consum d'aigua del grifó 

LE2 NETEJA I RECOLLIDA 

OE5 Millorar el servei de neteja 

OE6 Millorar el servei de recollida 

LE3 MOBILITAT SOSTENIBLE 

OE7 Dotar de punts de recàrrega de vehicle elèctric a la ciutat

LE3 EXPERIÈNCIA USUARI/ÀRIA 

OE8 Millorar l'experiència de la persona usuària a tots els serveis prestats

EE2 MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ECOLÒGICA 

LE5 TRANSICIÓ ECOLÒGICA

OE9 Proveir d'energia renovable a la ciutat de Palma 

OE10 Promoure la mobilitat elèctrica 

OE11 Promoure l'ús de combustibles alternatius 

LE6 PRESERVACIÓ DEL MEDI AMBIENT

OE12 Reduir les pèrdues en el sistema 

OE13 Reduir els vessaments al medi 

OE14 Fomentar l'ús responsable de l'aigua i l'energia

OE15 Reduir els nivells de contaminació acústica, lumínica i visual 

LE7 ECONOMIA CIRCULAR

OE16 Fomentar la reducció de residus 

OE17 Augmentar la proporció de material 

OE18 Fomentar la valorització de recursos
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EE3 INNOVACIÓ I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

LE8 CANVI CULTURAL

OE19 Promoure la cultura d'innovació i transformació digital dintre de l'organització

LE9 INNOVACIÓ DE PROCESSOS

OE20 Millorar l'eficiència mitjançant l'optimització de processos

OE21 Implantar el govern de la dada 

LE10 INNOVACIÓ TECNOLÒGICA I DIGITALITZACIÓ 

OE22 Integrar les noves tecnologies a totes les àrees de la empresa

OE23 Optimitzar l'automatització i el telecomandament de les instal·lacions i serveis

EE4 OPTIMITZACIÓ DELS RECURSOS PÚBLICS 

LE11 COMPTE DE RESULTATS 

OE24 Disminuir despeses

OE25 Augmentar els ingressos

LE12 FINANÇAMENT SOSTENIBLE

OE26 Optimitzar el finançament d'activitats via tarifes i cànons 

OE27 Obtenir finançament per a oportunitats de negoci 

OE28 Obtenir finançament per a activitats no rendibles no sufragades per tarifes o cànons

LE13 EXCEL·LÈNCIA EN L’ORGANITZACIÓ

OE29 Definir i optimitzar la nova organització 

OE30 Augmentar el benestar dels treballadors i treballadores d'EMAYA

OE31 Assegurar la igualtat de gènere i evitar qualsevol forma de discriminació

OE32 Potenciar el talent

LE14 TRANSPARÈNCIA I BON GOVERN 

OE33 Millorar la seguretat jurídica 

OE34 Consolidar el sistema de rendició de comptes 

EE5 IMATGE D’EMAYA

LE15 EMAYA ÍNTEGRA I DE CONFIANÇA 

OE35 Millorar la percepció d'EMAYA per part dels grups d'interès mitjançant la visibilització del 
compromís empresarial amb la transparència i la vocació de servei públic 

LE16 EMAYA SOSTENIBLE

OE36 Posicionar-se com empresa pública líder en energies renovables i mobilitat elèctrica

OE37 Projectar el compromís d'EMAYA amb la gestió sostenible dels recursos hídrics

OE38 Posicionar-se com un actor referent en economia circular 

LE17 EMAYA INNOVADORA

OE39 Diferenciar-se com empresa digital, innovadora i resilient 
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2.6 Factors, tendències, oportunitats i principals riscs

No s’han identificat factors o tendències a curt o mig termini que puguin afectar a les activitats desen-
volupades per la societat. 

EMAYA ha identificat riscs no financers que poden afectar negativament a la consecució dels objec-
tius de la companyia, afectant la seva credibilitat i reputació davant la ciutadania i els grups d’interès. 
A continuació, feim una llista les àrees més rellevants pel que fa a l’exposició a riscs d’EMAYA. En 
apartats posteriors, detallam riscs específics per a cada àrea de l’empresa, així com les mesures 
preses per a prevenir-los o mitigar-los.

 - Climatologia adversa i abocaments.
 - Falta de disponibilitat d’aigua de recursos propis per abastir a la totalitat del municipi, mitigat per 

disponibilitat de dessaladores explotades pel Govern balear.
 - Pressió demogràfica: augment de la població i estacionalitat. 
 - Falta de col·laboració ciutadana i incivisme. 
 - Obsolescència de les infraestructures. 
 - Possible intervenció de tercers de conductes d’aigua potable, mitigat per constants anàlisis de fluids. 
 - Legislació i normativa pública més exigent i restrictiva. 
 - Gestió del coneixement. 
 - Falta d’inversió per a la renovació d’infraestructures i serveis. 

2.7 Grups d’interès 

canals de comunicació amb els que permetin desenvolupar relacions basades en la confiança i la 
transparència. 

Per a l’any 2021 es té previst analitzar la incidència d’altres grups d’interès que poden afectar a la 
nostra activitat com poden ser: el turisme, proveïdors, la competència, ONG i qualsevol altre grup 
d’interès que sorgeixi de l’anàlisi. 

A EMAYA consideram grup d’interès a qualsevol col·lectiu o entitat que pugui estar afectat o es vegi 
afectat per la nostra activitat. En aquest sentit, hem identificat sis grups i hem formalitzat diferents 
canals que ens permetin desenvolupar i millorar de forma contínua la nostra relació amb ells.

Ajuntament de Palma

Ciutadania i 
Abonats/ades

Mitjans de
comunicació

Creditors i
Entitats financeres

Societat

Treballadors/res i 
altres departaments
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GRUP D’INTERÈS CANAL DE COMUNICACIÓ

Ciutadania
Abonats/ades 
Societat en general

 - Contact Center (telèfon, correu electrònic, DMS)
 - Xarxes socials
 - Atenció a la ciutadania
 - Pàgina web
 - Campanyes de conscienciació 
 - Reunions de districte i veïnals 
 - Mitjans de comunicació 
 - Enquestes

Ajuntament de Palma 
(accionista)

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

Creditors 
Entitats financeres

 - Pàgina 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
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3. INFORMACIÓ SOBRE QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS

3.1. 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 po-
lítica general de l’empresa incideix en el compromís amb el desenvolupament sostenible, la minimitza-
ció dels impactes ambientals de totes les actuacions i la contribució en la preservació i la conservació 
de la biodiversitat. 

La nostra direcció en la preservació del medi ambient es formalitza en les Línies Estratègiques 2020-
2030 de l’organització, definint els nostres objectius estratègics:

Reduir la generació de residus i augmentar la recollida selectiva.

Assegurar el subministrament d’aigua d’acord a l’ús racional i sostenible dels recursos 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’empresa. 
També ofereix suport al Departament d’Obres i Projectes amb la realització d’estudis, gestions i el se-
guiment ambiental de les obres. A llarg termini, volem dissenyar i implantar un sistema de gestió ambi-
ental integrat basat en el sistema de qualitat ISO 14001 que faciliti complir amb els objectius ambientals 
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 identificant els següents riscs en les diferents àrees.

ENERGIA 
 - Dependència energètica dels combustibles convencionals i l’elevat consum d’algunes instal·laci-

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

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, punts con-

flictius de la xarxa de sanejament (estacions d’impulsió), 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 de les activitats pròpies.

AIGUA 
 - Obsolescència d’infraestructures (xarxes d’abastiment i sanejament, estació de depuració 

d’aigües residuals Palma 2, dipòsits reguladors, estacions de tractament d’aigua potable (ETAP), 
instal·lacions i equips)

 - Canvi climàtic. Gestió d’abocaments en períodes de fortes pluges.
 - Incompliment normatiu de les instal·lacions. 
 - Falta de personal qualificat.
 - Falta de digitalització i tecnificació. 
 - Dificultat de gestió eficient del recurs natural per infraestructures actuals de captació i 

tractament. 
 - Falta d’agilitat i simplificació del procediment de licitacions i compres. 

INFRAESTRUCTURA 
 - Obstruccions a la xarxa de clavegueram degut a l’antiguitat de les conduccions, situació que 

s’agreuja amb un mal ús de les tovalloletes higièniques. 

EMAYA té contractada una pòlissa que l’activitat assegurada és la gestió del cicle integral de l’aigua 
del municipi de Palma (captació, potabilització i abastiment d’aigua potable, així com del manteniment 
de les instal·lacions de clavegueram, sanejament i depuració d’aigües), gestió dels residus urbans 
(incloent el manteniment de l’abocador clausurat d’alta densitat i explotació dels abocadors de coa de 
Son Reus) així com de la neteja viària. El límit agregat anual de la pòlissa és de 20 milions d’euros. 

Finalment, comprenent la importància de la investigació, invertim en la cerca i desenvolupament de 
les millors tecnologies disponibles participant en xarxes d’investigació científiques. Un projecte a 
destacar el 2019 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 de-
purada que es podria emmagatzemar a l’aqüífer pliocè i quanta aigua es podria extreure per abastir 
la ciutat de Palma, de manera que l’aqüífer millori el seu estat qualitatiu i quantitatiu al mateix temps 
que es pal·lia la problemàtica de les inundacions periòdiques que sofreixen determinades zones de 
l’àmbit del Pla de Sant Jordi. S’ha conclòs amb èxit la Fase 1 de l’estudi i s’ha pogut determinar que 
l’aqüífer té potencial per a tancar el cicle urbà de l’aigua de Palma, el que permetria gestionar entre 10 
i 15 hm3 a l’any a més de contribuir al control de les inundacions. S’han mantingut reunions amb la 
Direcció General de Recursos Hídrics per a exposar els resultats i conclusions. 

3.2. Canvi climàtic i contaminació 

ENERGIA

Consum
Els nostres esforços per a realitzar els objectius establerts, pel que fa a la millora ambiental del consum, 
es fan tangibles en els Plans d’energies renovables amb objectius de ser autosuficients en el 2030. 
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El consum elèctric dels 125 centres actius d’EMAYA per a la realització de la seva activitat ha estat el 
següent:

2018 2019 2020

Consum elèctric 43.137.397 kWh 44.504.469 kWh 44.655.924 kWh

Generació i autoconsum
El nostre objectiu es assolir el 100% de l’autoconsum en energia renovable el 2030. Aquest objectiu 
requereix la implementació exitosa i la dotació de recursos financers de les següents línies d’acció:

 - L’increment de producció d’energia solar fotovoltaica.
 - La gestió RSU de Palma: recuperació material i valorització energètica sostenible.

El 2020 s’han produït a prop de 6 GWh d’energia neta, sent l’energia auto consumida per l’EDAR 1 
de 5,2 GWh i 0,66 GWh exportats. La planta requereix importar 3,3 GWh per a cobrir el consum total 
anual de la planta de 8,5 GWh.

Energia 
importada

Energia 
exportada

Consum 
planta

Consum 
generació 

Generació 
2020

EDAR 1 (2020) 3.331.363 kWh 665.947 kWh 8.449.229 kWh 31.495 kWh 5.902.230 kWh

En aquest context, a EMAYA ens esforçam per a implantar mesures de reducció de consum energè-
tic, i amb això reduir la nostra petjada de carboni. El catàleg de projectes d’eficiència energètica en 
diferents àmbits, incloent la instal·lació de plaques fotovoltaiques, micro turbines, millores d’eficiència i 
infraestructures per a combustibles alternatius per a vehicles. 

El 2020, cal destacar la següent generació fotovoltaica.

2019 2020

Can Valero 65.403 kWh 91.568 kWh

Son Tugores + Son Pacs 229.784 kWh 266.652 kWh

Eficiència energètica
Treballam en ampliar l’àmbit d’aplicació de la certificació de la norma ISO-9001 a l’activitat de comercia-
lització elèctrica, com avantsala preparatòria per a iniciar els processos formals per a l’obtenció del certi-
ficat ISO-50001 de Sistemes de Gestió d’Energia, fet que requerirà la redacció d’una política energètica.

Volem assolir un major nivell de gestió i de control de l’autoconsum d’energia a través de la monitoritza-
ció d’actius energètics 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 l’establiment d’incentius per a la millora 
de les pràctiques de conducció del personal i suposarà una major eficiència en la planificació de rutes 
de recollida.



19

A més a més, el 2020 destacam els següents projectes:

 - Projecte de millora de l’eficàcia i la eficiència a la línia de fangs EDAR 1 (Projecte en redacció).
 - Projecte de Pèrgola - Electrolinera amb seguiment solar 69 KW (Projecte en execució). 

MOBILITAT

EMAYA treballa en la transició cap a una flota de vehicles d’emissions zero. El nostre Departament de 
Mobilitat es centra en l’estudi i la gestió transversal de la flota, amb l’objectiu d’assolir una mobilitat 
sostenible des del punt de vista ambiental i econòmic. 

L’estratègia del departament per avançar cap a sistemes mediambientalment eficients i menys cos-
tosos s’han basat en substituir la flota lleugera per flota elèctrica (BEV), i la flota mitja i pesada per 
tecnologia de gas natural (GNC). D’aquesta manera, EMAYA va deixant enrere de forma progressiva el 
consum de dièsel i benzina, implicant una reducció important en les emissions. 

El següent gràfic mostra l’evolució de la composició de la flota per a cada una de les principals tecnologies.

Evolució de la composició de la flota (% sobre el total de la flota)   

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2015 2016 2017 2018 2019 2020
 

Al comparar la composició de la nostra flota actual amb l’any 2015, observam una disminució del 
9,6 % dels vehicles dièsel i d’un 12,6 % en els de benzina. De forma paral·lela, veim un increment del 
12,6 % en la flota GNC i d’un 6,4 % en l’elèctrica.

Tecnologia
Vehicles 

2015 %
Vehicles 

2020 % Diferència

Dièsel 316 55,0 % 276 45,3 % -9,6 %

Dièsel - elèctric 1 0,2 % 4 0,7 % 0,5 %

Dièsel - GNC 6 1,0 % 17 2,8 % 1,7 %

Elèctric 5 0,9 % 44 7,2 % 6,4 %

Gasoil - elèctric 1 0,2 % 1 0,2 % 0,0 %

Benzina 180 31,3 % 114 18,7 % -12,6 %

Benzina - GLP 62 10,8 % 61 10,0 % -0,8 %

Benzina - GNC 1 0,2 % 12 2,0 % 1,8 %

GNC 3 0,5 % 80 13,1 % 12,6 %

Total 575  609   

Dièsel
Benzina
GNC
Benzina-GLP
Elèctric
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En el cas de GNC, aquesta substitució té un gran impacte mediambiental, degut a que els vehicles 
renovats són principalment camions pesats que realitzen un ús molt intensiu de combustibles. 

La següent taula mostra com es reparteix l’energia de combustibles utilitzats per la flota.

 2019 2020 2019 2020 Evolució 

Alternatius 49,7 % 52,0 % 2,3 %

GNC (kWh) 12.351.957,15 12.357.007,77 47,8 % 50,2 % 2,4 %

GLP (kWh) 463.190,01 418.482,90 1,8 % 1,7 % -0,1 %

VE (kWh) 38.003,88 21.106,58 0,1 % 0,1 % -0,1 %

Convencionals 50,3 % 48,0 % -2,3 %

Ga95 (kWh) 659.344,32 641.886,30 2,5 % 2,6 % 0,1 %

GoA (kWh) 12.348.953,40 11.172.360,20 47,8 % 45,4 % -2,4 %

Aquesta transició tecnològica ha permès que el 2020 el 52 % de l’energia utilitzada per la flota provengui 
de combustibles no convencionals.

CANVI CLIMÀTIC 

Contribuir a la lluita contra el canvi climàtic es 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:

Infraestructura: consumidores d’energia elèctrica.

Movilidad: parc mòbil necessari per a realitzar els nostres serveis de recollida de residus, neteja, així 
com serveis del cicle de l’aigua i corporatius.

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

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 2018, reconegut per la Unió Europea per a 
les Illes Balears, és de 0,78 t CO2 eq / MWh. La xifra per al mix elèctric peninsular per a 2018, segons 
l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC), és de 0,321 t CO2 eq / MWh. Això es deu als efectes de 
la insularitat, mitigats per la introducció del gas i la connexió amb la península. 

Consum Factor emissió Emissió equivalent

Consum elèctric 44.656 MWh 0,78 t  CO2 eq  /  MWh 34.832 t CO2
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Canvi climàtic | Mobilitat

El resultat de les accions mencionades en els apartats anteriors a l’àmbit de la mobilitat és una re-
ducció estimada d’entre un 10 % i un 12 % d’emissions de CO2 el 2020 enfront al mateix consum i un 
escenari de tecnologia convencional, a pesar d’haver incrementat el número de vehicles de la flota. 

De forma paral·lela, es redueixen significativament les emissions de partícules que afecten a la salut pú-
blica i al medi ambient. La renovació de la flota GNC, especialment a vehicles pesats, encara no ofereix 
una gran reducció d’emissions de CO2, contribueix en gran mesura a una reducció estimada d’entre el 
80 % en l’emissió de partícules enfront al mateix consum i un escenari de tecnologia convencional. 

Comparant els consums i escenaris tecnològics reals entre 2019 i 2020, observam una reducció d’un 
9 % en emissions de CO2 i d’un 45 % en emissió de partícules. La següent taula presenta un resum 
de l’evolució en el darrer any de les quantitats reals d’emissions, així com de l’indicador d’intensitat. 

 2019 2020 Evolució (%)

Font: Factors d’emissió de contaminants 
emesos a l’atmosfera (GOIB) Secció 
d’Atmosfera. Servei de Canvi Climàtic i 
Atmosfera. Direcció General d’Energia i Canvi 
Climàtic. Conselleria de Transició Energètica i 
Sectors Productius. D’acord en EMEP/EEA Air 
pollutant emission inventory guidebook 2013 
(Taules 3-6, 3-11 i 3-14). 

https://www.caib.es/sites/atmosfera/es/
factores_de_emision_-58153/

Núm. vehicles 612 587 -4%

Emissions totals CO2 (Tn CO2) 6.359,4 5.772,1 -9%

Emissions totals partícules (Tn Part) 2.080,6 1.794,9 -14%

Consum Total (Mwh) 26.668 24.610 -8%

Tn CO2 / MWh 0,238 0,234 -2%

Tn Part / MWh 0,078 0,072 -7%

Aquestes reduccions a l’any 2020 venen condicionades, a més de per l’evolució tecnològica de la 
flota, per la caiguda de l’activitat degut als períodes de confinament ocorreguts durant 2020, el que 
s’ha traduït en un decreixement del 8 % en l’energia consumida. 

L’electrificació d’algunes línies de vehicles lleugers, com són els turismes, les furgonetes, camions 
lleugers de bosseig o les tractores elèctriques de transport de plataformes de recollida en el centre 
històric, ha estat un dels focus d’acció en aquests darrers anys, i continuarà sent-ho amb més inten-
sitat en el futur. 

L’evolució de la intensitat de les nostres emissions, observada en un període de temps més llarg, 
mostra una tendència clara de decreixement. Aquests resultats mostren l’efectivitat de l’estratègia 
d’EMAYA. Encara així, som plenament conscients de la necessitat de continuar amb el compromís 
de treballar per a reduir a zero les nostres emissions.

Kg Part./MWh      Kg CO2/MWh

2016 2017 2018 2019 2020

73,4578,02

92,87

117,39
127,66

  
2016 2017 2018 2019 2020

236,21
238,47

244,3

257,07

262,16
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CONTAMINACIÓ ACÚSTICA, LUMÍNICA Y OLFACTIVA

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

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

Pel que fa a l’abocador, existeix una xarxa de recollida de gasos, gracies a la qual es poden cremar 
mitjançant una torxa evitant l’emissió de metà directament 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 a 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 subministrament d’ener-
gia 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 així com manteniments periòdics específics.

Contaminació | Mobilitat

L’activitat de vehicles pesats de recollida de residus i neteja generen renou. Conscients d’això, 
EMAYA incorpora mesures i criteris en relació amb el renou en les compres que realitza. Es sol·lici-
ten, prèviament a la compra, 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 i en especial els vehicles elèctrics, es redueix l’emissió de renous ja que les seves com-
bustions internes són més silencioses. De la mateixa manera, l’electrificació de la flota lleugera ha 
reduït les emissions de renou quasi a zero. Finalment, per a evitar l’emissió d’olors dels vehicles que 
transporten residus, es vetla per la seva correcta neteja.

Contaminació | Infraestructura

Les instal·lacions d’EMAYA, com tallers, estacions d’impulsió i plantes de tractament poden suposar fonts 
de contaminació acústica. Algunes de les instal·lacions d’EMAYA poden ser també una font d’emissió 
d’olors, com l’abocador, les depuradores o les estacions d’impulsió d’AR. En la mesura del possible, EMAYA 
implanta sistemes, processos i mesures per a minimitzar aquests emissions. Per exemple, a les EDAR, 
existeixen sistemes de desodorització a varis dels seus processos i a l’Estació d’Impulsió de Duanes.

3.3. Economía circular, prevenció i gestió de residus

En la realització de la nostra activitat, EMAYA també genera residus a tallers, a depuradores, a ofi-
cines, entre d’altres punts d’activitat. Es per això que establim solucions específiques per a cada cas i 
asseguram la seva correcta gestió. 

En el cas dels residus no perillosos, s’incorporen al sistema de gestió d’EMAYA, mitjançant els conte-
nidors instal·lats en el municipi. En el cas de residus perillosos, es gestionen a través dels parcs verds i 
altres petits punts nets dins de les pròpies instal·lacions d’EMAYA, on són retirats per gestors autoritzats. 
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Un dels residus materials a la nostra activitat són els llots generats a les plantes EDAR, els quals són 
directament gestionats per TIRME. Aquesta és la única empresa dedicada a l’explotació dels serveis 
de gestió dels residus especificats en el Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus Urbans a 
Mallorca, atenent la concessió que té atorgada per part del Consell de Mallorca.

2018 2019 2020

Fang generat eliminat per TIRME 27.430 t 25.115 t 24.181 t

A més, treballam en estudiar els nostres processos operatius per a implantar mesures que propor-
cionen major eficiència i minimització de residus a laboratoris, tallers, oficines i altres instal·lacions. 
Algunes de les iniciatives a destacar són:

 - Avantprojecte Gestió RSU Palma

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

Aquest projecte consisteix en la instal·lació d’un sistema de pretractament dels llots que es generen 
en el cicle de depuració de les aigües residuals abans de la seva digestió, denominat hidròlisi tèr-
mica. Amb aquest pretractament s’aconsegueix rompre prèviament la matèria per a que la digestió 
sigui més efectiva i per tant es produeixi més biogàs (aproximadament un +18 %) i redueixi el residu 
final de llots (-20 % i -43 %). A més, donat que la hidròlisi sotmet el fang a una alta pressió i una alta 
temperatura, fa inert biològicament el residu final. El resultat obri l’escenari a aplicar-los de forma 
directa, implicant una valorització i eliminant el caràcter de residu. 

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

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

 - Projecte de conversió biogàs a biometà 200 Nm3 / hora 

Consisteix en la instal·lació d’un sistema de pretractament i refinament del biogàs per a la va-
lorització del mateix en 2 vies: mitjançant gasoducte virtual i mitjançant la injecció a la xarxa de 
distribució de gas natural. D’aquesta forma, s’incrementarà la penetració de gas renovable a les 
instal·lacions d’EMAYA, facilitant també la hibridació amb altres energies renovables. Els avantat-
ges que ofereix l’avantprojecte són les següents:

 · Increment de l’energia renovable en flota vehicular fins 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, el qual 
podria arribar a auto proveir de gas 100 % renovable els vehicles i servir per altres usos de les 
instal·lacions d’EMAYA, com la producció d’electricitat, calor o fred.
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RECOLLIDA DE RESIDUS

Rebuig 2020  (Tones)

Procedència Rebuig

Comercial 421,26

Depuradora abocador 207,64

Depuradores 3.018,42

RSM 1.254,62

Via Pública 152.590,02

Grans productors 4.267,64

Total Rebuig 161.759,60

Selectiva 2020 (Tones)

Procedència Oli Envasos Enderrocs Ferralla Perillosos Roba Vidre Volumin. Poda Paper/Cartó Orgànica

Comercial 14,28 1.105,92 297,30

Parc Verd 7.658,48 402,93 1.505,54 5.155,32 109,50 165,14

RSM 316,60 250,16 169,27 469,78

Via Pública 52,94 7.427,63 501,41 7.506,98 7.834,37 19,12 9.415,65 265,00

Grans productors 30,66 3,10 323,52 182,85

Recollida PaP Hotels 102,88 113,68 655,34

Recollida PaP 66,54

Total Selectiva 52,94 7.877,77 7.658,48 402,93 1.505,54 501,41 7.774,52 12.989,69 518,68 11.152,51 1.687,42

Total 2020 (Tones)

Procedència Rebuig Selectiva Total
Comercial 421,26 1.417,50 1.838,76
Depuradora abocador 207,64 207,64
Depuradores 3.018,42 3.018,42
Parc Verd 14.996,91 14.996,91
RSM 1.254,62 1.205,81 2.460,43
Via Pública 152.590,02 33.023,10 185.613,12
Grans productors 4.267,64 540,13 4.807,77
Recollida PaP Hotels 871,90 871,90
Recollida PaP 66,54 66,54
Total 161.759,60 52.121,89 213.881,49

A la comparativa de les dades de 2019 i de 2020, observam una disminució en la recollida selectiva 
d’un 2,30 %, assolint un 24,36 %, la fracció ‘Rebuig’ correspon a un 75,46 %, la quantitat total d’RSU 
generada s’ha reduït un 13,72 %.
 2019 2020 Diferència 2019 - 2020 

Total Rebuig 181.779,000 t 73,34 % 161.759,600 t 75,64 % -20.019,400 t -11,01 %

Total Selectiva 66.085,737 t 26,66 % 52.121,880 t 24,36 % -13.985,297 t -21,16 %

Total general 247.864,737 t  213.881,480 t  -34.004,697 t -13,72%

RECOLLIDA SELECTIVA A LA CIUTAT 

Ampliar la capacitat de recollida selectiva és fonamental. Per això durant l’any 2020, el servei de reco-
llida ha realitzat estudis, reorganització de rutes i programació de recollida selectiva, per a erradicar la 
saturació de contenidors selectius, augmentant la freqüència de recollida en aquells punts necessaris i 
facilitar a la ciutadania el reciclatge.
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RECOLLIDA SELECTIVA MÒBIL EN EL CENTRE HISTÒRIC

El servei de recollida selectiva mòbil està implantat en el centre històric, en els barris del Sindicat, la 
Calatrava, Monti-sion, la Seu, Cort, Sant Nicolau, la Llotja-Born, el Puig de Sant Pere, Sant Jaume i 
Sant Nicolau.

Durant l’any 2020, degut a la situació de pandèmia els residus recollits han disminuït respecte a l’any 
2019, aquesta disminució es considera lògica degut a la situació actual. 

Fracció 2019 2020 Diferència 2019 - 2020 

Rebuig 1.223,520 t 1.252,540 t 29,020 t 2,32 %

Envasos 249,940 t 221,660 t -28,280 t -12,76 %

Orgànica 625,580 t 471,040 t -154,540 t -32,81 %

Paper 199,530 t 172,330 t -27,200 t -15,78 %

Vidre 328,380 t 250,160 t -78,220 t -31,27 %

Rebuig 1.223,520 t 46,58 % 1.252,540 t 52,90 % 29,020 t 2,37 %

Selectiva 1.403,430 t 53,42 % 1.115,190 t 47,10 % -288,240 t -20,54 %

Total 2.626,950 t 2.367,730 t -259,220 t -9,87 %

Després de 4 anys d’implantació d’aquest nou sistema de recollida del centre, per a l’any 2021 es rea-
litzarà un estudi de les ubicacions de les plataformes per a observar si és necessari el canvi d’ubicació 
o necessitat de noves ubicacions per a facilitar l’eliminació dels residus a la ciutadania. 

RECOLLIDA PORTA A PORTA COMERCIAL 

La recollida porta a porta en el centre històric a bars, cafeteries, hotels, hostals, comerços, centres 
educatius i anàlegs, és molt important a nivell estratègic. Aquests són grans productors de residus, 
sobre tot pel que fa a la fracció orgànica de restaurants i hotels. 

Durant l’any 2020, degut a la situació de pandèmia, la recollida comercial s’ha vist molt afectada i 
amb canvis continus. 

Fracció PaP comercial 2020

Rebuig 1.927,990 t 50,87 %

Paper 191,700 t 5,06 %

Envasos 206,580 t 5,45 %

Vidre 540,740 t 14,27 %

Orgànica 922,980 t 24,35 %

Rebuig 1.927,990 t 50,87 %

Selectiva 1.862,000 t 49,13 %

Total 3.789,990 t  
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RECOLLIDA PORTA A PORTA A HOTELS 

El servei de porta a porta a hotels, durant el 2020 s’ha mantingut el servei a demanda segons si els 
establiments estaven oberts a la clientela. 

En els hotels participants en el sistema, els treballadors/res separen els residus en aquestes fracci-
ons, en uns contenidors ubicats en el seu propi establiment. La recollida de cada una de les fraccions 
la realitza EMAYA segons un calendari preestablert i unes freqüències que varien segons els materi-
als: diària per a la matèria orgànica i el rebuig, 3 dies a la setmana el paper-cartó, 1 el vidre y 3 dies 
els envasos. 

Actualment estan adherits 55 establiments.

RECOLLIDA DE MATÈRIA ORGÀNICA

El 2020 s’han instal·lat 59 nous contenidors, tenint un total de 133 contenidors distribuïts a les barria-
des de Camp d’en Serralta, el Forti, la Indioteria, la Teulera, Los Almendros - Son Pacs, Santa Catali-
na, Son Armadams, Son Cotoner, Son Dameto, Son Dureta, Son Espanyolet, Son Flor, Son Rapinya, 
Son Serra - La Vileta.

La quantitat de FORM recollida el 2020 mitjançant aquest sistema respecte 2019 s’ha mantingut 
pràcticament igual, atès que la quantitat total de FORM ha disminuït, això comporta que la recollida 
mitjançant aquest sistema s’ha incrementat en un 8,87 %. 

Aquests contenidors s’obrin amb la targeta ciutadana i el seu ús ha de suposar un estalvi a la taxa de 
recollida. El número d’obertures augmenta des de que es va implantar. Els resultats de les caracterit-
zacions de la FORM indiquen que tan sols hi ha un 9,12 % d’impropis. 

PARCS VERDS 

Per altre 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’estalvi-
en abocaments incontrolats. 

El camió del reciclatge és un altre sistema de recollida de residus no assimilables a urbans, que 
complementa el servei ofert en els parcs verds. L’acollida d’aquest sistema és satisfactòria; les tones 
recollides a través del Camió del Reciclatge són notables. 

El servei de centres de recollida treballa per a la millora de les instal·lacions i per a l’adaptació 
d’aquestes a les normatives en matèria de residus. Per això, un dels objectius és la implementació de 
la preparació per a la reutilització de RAEES, tèxtil i mobles. 
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NETEJA VIÀRIA

El servei de neteja viària, està estructurat amb 9 sectors en torn de matí, 1 en torn de capvespre i un 
altre en torn de nit, d’on es disposen els serveis de neteja a realitzar a tota la ciutat. 

Els serveis estan distribuïts en diferents rutes de neteja: 

 - 132 Rutes agranat manual
 - 19 Rutes agranadora pesada (a l’estiu) / 16 hivern
 - 20 Rutes agranadora lleugera
 - 8 Camions polivalents
 - 9 Equips trastos calendari nit / 5 equips repàs trastos dia
 - 7 Op. equips desbroçament
 - 2 Baldejadores 
 - 2 Fregadores
 - 2 Cubes hivern / 5 cubes estiu
 - Altres (grafits, emergències, etc.)

Durant el 2020, degut a la pandèmia, hem hagut de modificar serveis per a reforçar la neteja i desin-
fecció de zones específiques sol·licitades per les autoritats sanitàries. 

La resta de serveis s’han realitzat amb normalitat. 

NETEJA DE SOLARS

L’empresa s’encarrega també de la inspecció de solars públics i privats i, en cas necessari, de la 
neteja subsidiària d’aquests. La presència d’abocaments de residus i la vegetació incontrolada poden 
suposar un risc ambiental respecte a abocaments i incendis.

S - 13

S - 9 /10

S - 12BS - 12A

S - 5/6

S - 7/8

S - 1/2

S - 3/4

S - 11
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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 re-
collida i els efectes positius que poden tenir sobre el medi ambient. Repartim el material necessari per 
a l’ús correcte dels sistemes implantats: poals, bosses, imants de gelera, fulletons informatius i altres. 

3.4. Ús sostenible dels recursos

AIGUA

L’equip del Cicle de l’Aigua promou iniciatives per a l’ús eficient i sostenible de l’aigua i l’energia en 
coherència amb el Mapa estratègic d’EMAYA, abordant els principals riscs i oportunitats derivats dels 
serveis. En coherència amb les prioritats estratègiques, existeix un pla d’inversions d’EMAYA per a 
2020-2023 que s’enfoca principalment a: 

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

També cal destacar l’aprovació del Pla de Sanejament amb la Direcció General de Recursos Hídrics 
(DGRRHH) del 2019-2023 amb l’objectiu de millorar l’eficiència de les infraestructures de depuració i 
contribuir a una millora en la gestió d’abocaments al medi receptor. 

Concretament, existeix un objectiu d’augmentar el consum d’aigua del grifó atès que és una opció 
més sostenible, evitant l’ús d’envasos innecessaris. Per a fomentar el consum d’aigua de grifó entre la 
ciutadania, a EMAYA treballam per: 

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

L’aigua potable té unes característiques organolèptiques com la duresa o la presència de clor que fan 
que una part de la ciutadania no la consumeixi. L’objectiu de fomentar el consum d’aigua de grifó és 
informar i conscienciar a la ciutadania que l’aigua del grifó té garantia sanitària, es pot utilitzar per a 
beure i cuinar i no suposa cap risc per a la salut. 

L’aigua subministrada compleix amb el Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen 
els criteris sanitaris de la 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 Balears. 

La qualitat de l’aigua està assegurada mitjançant controls exhaustius. Durant el 2020, s’han realit-
zat controls permanents per part del laboratori a centres de captació, potabilitzadores, dipòsits de 
capçalera, dipòsits reguladors, gestors d’entrega i a la xarxa de distribució. Es prenen al voltant de 
14.000 mostres d’aigua cada any que representen el 2020 un total de 95.537 determinacions entre 
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les microbiològiques i les fisicoquímiques garantint que l’aigua compleix tots els requeriments legals i 
ofereix la màxima seguretat sanitària. 

També es treballa per a disposar a nivell de laboratori de les acreditacions de qualitat segons la 
norma UNE-EN-ISO 17025. En aquests moments en vies de sol·licitar acreditació a l’Entitat Nacional 
d’Acreditació (ENAC) per als paràmetres d’aigua regenerada i aigües de bany en compliment del Reial 
Decret 1620/2007 i Reial Decret 1341/2007 respectivament. 

El 2020, les dades de gestió per a cada una de les etapes del Cicle Integral de l’Aigua es detallen a 
continuació:

Distribució 33 hm3 
1.087 km xarxa subministrament 
Manteniment i prevenció de fuites

Reutilització 17 hm3 
101 Km xarxa regenerada 
Reg agrícola, urbà, neteja

Depuració 28 hm3 
1.690 km xarxa sanejament 

2 plantes depuradores 
24.181 tones/any fangs

Captació 38 hm3 

Criteris de sostenibilitat

Consum 27 hm3 facturats/any 

100.000 comptadors

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

Aigua | Captació, tractament i emmagatzematge d’aigua potable 

EMAYA és la responsable de l’explotació de tota una sèrie de recursos naturals i d’estacions de 
tractament d’aigua (ETAP) per a atendre la demanda diària d’aigua per a consum humà, sent princi-
palment l’àrea de subministrament el terme municipal de Palma, però també donant aigua en alta als 
municipis de Bunyola, Alaró, Santa Maria i Binissalem a través de la canonada dels embassaments i 
en situacions de necessitat al municipi de Calvià. 

L’objectiu és assegurar el subministrament d’aigua en base a l’ús racional i sostenible dels recursos 
hídrics aprofitant prioritàriament els de baixa petjada energètica (fonts, embassaments). És per això 
que en la gestió de l’explotació dels recursos d’aigua existeixen unes prioritats condicionades princi-
palment a la pluviometria i a la necessitat de no pèrdua d’aigua estacional, important a una illa amb 
recursos limitats. 

Les fonts de captació es detallen a continuació indicant origen i volum en Hm3 i percentatge respecte 
del total de fons d’aigua disponibles. 
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Font de captació 2018 % 2019 % 2020 %

Embassaments 10,57 hm3 26 % 6,26 hm3 15 % 8,67 hm3  23 %

Fonts 9,63 hm3 24 % 6,76 hm3 16 % 5,41 hm3  14 %

Pous 9,38 hm3 23 % 9,87 hm3 24 % 10,37 hm3  27 %

Pous salobres 10,51 hm3 26 % 13,17 hm3 32 % 11,99 hm3 32 %

ABAQUA (compra) 0,55 hm3 1 % 5,28 hm3 13 % 1,64 hm3 4 %

40,63 hm3 41,32 hm3 38,08 hm3 

La gestió realitzada compleix amb els límits de les concessions vigents dels acords de quotes 
fixades per la DGRRHH en l’explotació de pous i fonts. En cas de necessitat es recorre a la compra 
d’aigua a l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA). 

La gestió del subministrament d’aigua en base a l’ús racional i sostenible dels recursos ha suposat 
la baixada de nivells de salinització dels aqüífers de Llevant i Ponent, que alimenten a l’ETAP de Son 
Tugores d’osmosi inversa. 

Per al tractament, es compta amb: 

 - ETAP Potabilitzadora de Son Tugores (cloració dels pous salobres de la zona de Llevant i 
Ponent, filtració per arena i filtres de cartutx + osmosi inversa + cloració). 

 - ETAP Lloseta (coagulació, floculació, decantació, filtració per arena i cloració de l’aigua dels dos 
embassaments de Cúber i Gorg Blau). 

 - ETAP Fonts Naturals Densadeg (cloració de l’aigua de les tres fonts naturals, coagulació, 
floculació, decantació i cloració final). 

El novembre de 2019, es va adjudicar la contractació conjunta d’un projecte de millora i del tracta-
ment de les fonts naturals i del pretractament d’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) d’os-
mosi inversa de Son Tugores mitjançant la ultrafiltració. Aquest té com a objectiu, a més de millorar 
la qualitat final per a la ciutadania, augmentar la capacitat de tractament de les fonts naturals de 500 
a 1000 l/s per a aprofitar un major volum d’un recurs hídric sostenible. 

A nivell d’emmagatzematge es compta amb els dipòsits de Son Anglada (99.000 m3), Son Tugores 
(22.000 m3), Son Gual (570 m3), Son Vida, (a cotes 225, 325 y 425; 7.960 m3), Parc Bit (1.224 m3), 
Establiments (620 m3), Gènova (560 m3), Estremera (226 m3), Son Reus (1.420 m3) i Alaró (134 m3).

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

La conservació, el manteniment i l’explotació de les distintes xarxes de clavegueram i pluvials és es-
sencial. En total, són 2.777 km de conduccions per tota la ciutat de Palma que composen les xarxes 
d’aigua potable, clavegueram, pluvials, aigua depurada i regenerada. Degut al final de la vida útil de 
les canalitzacions, les xarxes presenten problemes de fuites i obstruccions que poden produir abo-
caments puntuals. EMAYA du a terme projectes de renovació d’aquestes xarxes, prioritzant aquells 
punts en pitjor estat. 

A les xarxes d’aigua potable s’estan executant múltiples projectes de renovació de la xarxa de dis-
tribució per a reduir les fuites. La xarxa d’aigua potable està sectoritzada i en els darrers anys s’està 
implementant una doble sectorització a major escala que permeti contribuir a disposar d’un major 
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control de gestió de la xarxa i contribueixi a millorar la detecció de fuites. El 2020 el 43 % de la xarxa 
de distribució ha quedat doblement sectoritzada i telecontrolada. 

El consum d’aigua facturat per Palma i municipis (Alaró, Santa Maria, Binissalem, Bunyola i Calvià 
en cas de necessitat) és de 27 hm3. L’aigua no registrada a la xarxa de distribució suposa el 16% de 
l’aigua captada. L’aigua no registrada (consum no mesurat, consum no autoritzat, imprecisions de 
mesura, fuites en conduccions de distribució, fuites en connexions de servei fins al punt de mesura) 
es calcula com la diferència entre l’aigua subministrada a la xarxa de distribució (33 hm3) i el consum 
facturat (27 hm3) respecte de l’aigua captada (38 hm3). 

El desembre de 2020 s’ha adjudicat el projecte Smart Metering que té per objectiu la implementació 
de noves tecnologies de Smart Metering i la instauració de la telelectura en el parc de comptadors 
de Palma que afavoriran l’eficiència del servei. 

A EMAYA, som conscients de que l’aigua potable es destina a usos que podrien prescindir d’una 
qualitat tant elevada, com és el reg de parcs i jardins o la neteja viària. És un objectiu important la 
substitució de consums d’aigua potable per agua regenerada, a través de la prolongació d’aquesta 
xarxa i l’establiment d’hidrants i boques de reg. 

En relació amb el manteniment i explotació de les xarxes d’aigües residuals existeix la problemàtica 
de les obstruccions, que es deuen a canvis d’hàbits higiènics. Es produeix un abocament conside-
rable de tovalloletes i altres residus a les aigües residuals que produeixen greus problemes tècnics 
a la xarxa i a les estacions de depuració d’aigües residuals (EDARs). Això suposa un risc per al medi 
ambient i la salut pública. 

Per a prevenir aquestes obstruccions, es va impulsar la campanya de conscienciació “No alimen-
tis el monstre”, acompanyada d’una neteja i desembós d’instal·lacions (canalitzacions, estacions 
d’impulsió, estacions depuradores), reparació d’avaries a bombes d’impulsió i equipaments de les 
estacions depuradores. El 2020 s’ha mantingut la campanya “No alimentis el monstre” per a consci-
enciar sobre el bon ús del WC evitant abocar en ell residus sòlids (tovalloletes i altres):

 - Secció al web amb informació i materials descarregables https://www.emaya.es/ca/cicle-aigua/
consum/no-alimentis/ 

 - Distribució de l’adhesiu “No alimentis el monstre”
 - Publicacions a les xarxes socials 
 - Contingut inclòs a les activitats sobre el Cicle de l’Aigua del programa “EMAYA a l’escola”. 

El 2020, s’han retirat 2.138 tones de residus que obstruïen la xarxa de clavegueram i l’entrada de les 
aigües residuals a les 2 depuradores de Palma, els quals són directament gestionats per TIRME, S.A. 
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Aigua | Depuració i aigua regenerada

Es disposa de 2 estacions de depuració d’aigües residuals (EDAR) a Palma: EDAR 1 i EDAR 2. En 
aquestes instal·lacions es tracten les aigües residuals per a reduir la contaminació de l’aigua abans 
de tornar-les al medi receptor i s’aprofiten els residus obtinguts de la depuració per a un ús més 
sostenible dels recursos hídrics, com donar altres usos a l’aigua. 

El 2020, el volum d’aigua depurada ascendeix a 28 hm3. L’aigua depurada pot ser tractada per a uti-
litzar-se com aigua regenerada o ser abocada directament en els sistemes naturals. L’aigua residual, 
per a poder ser reutilitzada de nou, es tractada mitjançant un procés de depuració biològica per a 
després passar per un tractament físico-químic, filtrat d’arena i desinfecció per clor, per després ser 
reutilitzada en reg agrícola, reg de parcs i jardins, netejar carrers, extinció d’incendis. 

Així mateix, les aigües depurades són controlades pel Laboratori amb un total de més de 12.000 mos-
tres i 46.973 determinacions. El 2020, s’ha aconseguit la regeneració dels següents volums d’aigua: 

Aigua regenerada 2019 2020

Reg agrícola 14.043.957 m3 14.084.122 m3

Reg urbà 1.722.781 m3 1.722.781 m3

Serveis EDAR 2 780.660 m3 780.660 m3

16.547.398 m3 16.587.563 m3

En episodis de pluja i degut a l’obsolescència de l’EDAR 2, la xarxa de sanejament es 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 dificulta per una sèrie de raons: 

 - Existeix una xarxa unitària en el centre històric de la ciutat, on l’aigua pluvial i de clavegueram 
acaba mesclant-se, inclús en els llocs on existeix 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 d’una renovació urgent. El Ministeri de 
Transició Ecològica ha contractat la redacció de l’avantprojecte d’ampliació per a executar la seva 
renovació. 

 - Baixa capacitat de drenatge de la ciutat i augment de l’escorrentia amb les noves urbanitzacions 
i dotacions de serveis. Per això, s’han de promoure solucions de drenatge sostenible juntament 
amb l’Ajuntament. 

 - Aportacions indegudes d’altres municipis i deficiències d’infraestructures alienes a l’empresa. 
 - Salinització de l’aigua residual per presència de descalcificadors a les cases i per intrusió d’aigua 

de la mar a la xarxa pròxima a la costa. 
 - Possibles entrades d’aigües de diverses fonts que poden 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, es treballa per a millorar la infraestructura de tractament en èpoques de pluja 
en coherència amb el Pla de Sanejament aprovat amb la Direcció General de Recursos Hídrics 
(DGRRHH) del 2019-2023, amb l’objectiu de millorar l’eficiència de les infraestructures de depuració 
i contribuir a una millora en la gestió d’abocaments al medi receptor. A més, d’iniciar les obres d’un 
nou col·lector interceptor de 2 metres de diàmetre de recollida d’aigües residuals i pluvials, per a 
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conduir-les al nou dipòsit de laminació de 50.000 m3 que es construeix al costat de la depuradora 
del Coll d’en Rabassa (EDAR 1), per a la minimització dels episodis d’abocament d’aigües mixtes en 
períodes de pluja a la mar. acreditaciones de calidad según la norma UNE-EN-ISO 17025.

3.5. Inputs 2020

Durant l’exercici 2020 s’han comprat les següents quantitats de matèries primeres o inputs: 

Paper

Paper A5 80 gr (1CJ=10PQ) 650,00 kg

Paper ecològic A3 75 g (1CJ = 5PQ) 791,00 kg

Paper ecològic A4 75 g (1CJ = 5PQ) 10.633,30 kg

Paper ploter 914 mm 36" 50m 80 gr 43,87 kg

12.118,17 kg

Per al paper A5 s’ha considerat que el paquet té un pes de 1,25 kg, per al paper A3 cada paquet 
pesa 4,52 kg, per l’A4 cada paquet pesa 2,26 kg i el rotlle de 50 metres de paper ploter pesa 3,656 kg.

Tòner

La quantitat de cartutx de tòner reposats per l’empresa que s’encarrega del subministrament i mante-
niment de les impressores ha estat de 117 unitats amb un pes de 29,016 kg.

Productes de neteja de camions 

K-GRAFF 60 litres

K-GRASS-SC 250 litres

XTRADESKIM 1.500 litres

1.810 litres

Bosses de plàstic

Bossa plàstic 115 x 160 negra G200 37.175

Bossa plàstic 72 x 90 negra G150 2.609.375

Bossa plàstic EMAYA 115 x 110 taronja G350 3.030

Bossa plàstic EMAYA 115 x 120 blanca G150 425.895

Bossa plàstic EMAYA 60 x 95 grisa G120 760.825

3.836.300
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Graneres i guants 

Per a un millor aprofitament de les graneres l’àrea de Qualitat Urbana té una instrucció tècnica on 
s’indica el procediment a seguir per a un millor ús i allargar la vida útil de les mateixes.

Graneres manec curt 1.210

Guant mà P. BIOLOGICA LATEX_R 2121 T10 370

Guant mà P. BIOLOGICA LATEX_R 2121 T7 84

Guant mà P. BIOLOGICA LATEX_R 2121 T8 144

Guant mà P. BIOLOGICA LATEX_R 2121 T9 298

Guant mà P. MEC NIT + NILÓ 4121 T10 2.760

Guant mà P. MEC NIT + NILÓ 4121 T6 1.080

Guant mà P. MEC NIT + NILÓ 4121 T7 840

Guant mà P. MEC NIT + NILÓ 4121 T8 2.080

Guant mà P. MEC NIT + NILÓ 4121 T9 2.680

Guant mà P. MEC NITRIL 4442 T10 3.312

Guant mà P. MEC NITRIL 4442 T11 360

Guant mà P. MEC NITRIL 4442 T6 360

Guant mà P. MEC NITRIL 4442 T7 360

Guant mà P. MEC NITRIL 4442 T8 600

Guant mà P. MEC NITRIL 4442 T9 2.080

Guant mà P. MEC PELL BOVÍ 3122 T10 120

Guant mà P. MEC PELL BOVÍ 3122 T9 240

18.978

3.6. Protecció de la biodiversitat

Protegir l’ecosistema és un objectiu formalitzat en les Línies Estratègiques. Una de les accions previs-
tes és l’aprovació del Pla de Sanejament, que té l’objectiu de minimitzar les aigües contaminades que 
acaben a la mar. 

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

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

En referència a la infraestructura existent, com per exemple les depuradores, els emissaris o els 
embassaments, els estudis pertinents incorporen factors de biodiversitat. Treballam per a millorar les 
deficiències d’aquestes infraestructures per a evitar, especialment, els abocaments als torrents i a la 
badia de Palma, que poden contribuir a la degradació de l’ecosistema marí. Comprenem que aquest 
treball ha de realitzar-se amb plena consideració i col·laboració amb els grups d’interès. Per això, 
mantenim un diàleg constant amb la comunitat científica per a recollir la informació existent i actuar 
d’acord amb criteris científics. 
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4. INFORMACIÓ SOBRE QUESTIONS SOCIALS I 
RELATIVES AL PERSONAL

4.1. Polítiques de la companyia

EMAYA és conscient de que el seu capital humà és, a més d’indispensable, un factor clau per a 
desenvolupar el seu propòsit i activitat amb èxit. Mitjançant la seva plantilla, EMAYA presta un servei 
crític i essencial a la ciutadania de Palma, que repercuteix en una millora de la seva qualitat de vida. 

Les persones treballadores formen part de la nostra raó de ser des d’un inici, brindant-los un espai de 
treball ple de propòsit i tota la informació necessària per a realitzar-lo exitosament. Per això, EMAYA 
compta amb un Pla d’Acollida per a facilitar la incorporació i l’adaptació a l’empresa, detallant les per-
sones responsables, fases i accions. Aquest Pla inclou un Manual d’Acollida que presenta a la com-
panyia exposant la seva missió, visió, valors, estructura organitzativa, així com aspectes normatius o 
sistemes de comunicació. El manual també inclou pilars de màxima importància per a EMAYA, com 
són el Codi Ètic, la Protecció de Dades, la Política de Compres, la Política d’Igualtat i informació sobre 
prevenció de riscs laborals. Per últim, el manual exposa les oportunitats de formació i desenvolupa-
ment que es brinden als empleats/ades al formar part d’EMAYA. 

Una vegada part de l’equip, EMAYA aposta per la cura dels seus empleats/ades, esforçant-se per 
crear un ambient de treball segur, agradable i respectuós. En aquest sentit, EMAYA compta amb una 
Política de Seguretat i Salut. 

EMAYA també compta amb un Procediment d’Adscripció de Personal. En el context social, polític i 
econòmic actual requereix de totes les organitzacions del Sector Públic el major nivell de transparèn-
cia a l’hora de seleccionar nous empleats/ades i de promocionar internament, garantint els principis 
rectors de l’accés de la ciutadania a l’ocupació pública, que ens regeixen com a organització. L’objec-
tiu del Procediment d’Adscripció és establir pautes de selecció de personal i promoció interna que, 
respectant la igualtat d’oportunitats i la meritocràcia, garanteixin la correcta i àgil cobertura dels llocs 
vacants amb personal competent. A més, establir aquests procediments ens ajuda com a organitza-
ció a optimitzar la promoció interna de forma efectiva, de manera que fomentem el desenvolupament 
professional present i futur de la nostra plantilla. 

4.2. Riscs identificats

En les qüestions socials i relatives al personal, EMAYA identifica riscs comuns a les empreses públi-
ques o en l’activitat que realitza. Els rics identificats més rellevants són:

 - COVID19: Sense cap dubte, la pandèmia causada per la Covid-19 ha estat el risc que més ens ha 
afectat a l’any 2020 i que ens ha obligat a adaptar les nostres operacions a les limitacions imposa-
des per aquella. Des de l’inici ens centram en tres aspectes fonamentals:

 · Garantir la continuïtat de la nostra activitat. 
 · Evitar la propagació de la Covid entre el nostre personal.
 · Permetre la conciliació de la vida personal i professional en un context de tancament de col·legis 

sense poder comptar amb el recolzament familiar que, en diferents circumstàncies, s’hagués donat. 
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Les mesures adoptades per a la gestió de la Covid s’expliquen de manera profusa en el punt 4.9 
d’aquest informe. Cal dir que, com a resultat de la gestió duita a terme, els casos positius a l’empresa, 
al llarg de l’any 2020, varen estar per davall del 5 % de la plantilla. 

 - Riscs laborals en seguretat i salut, sent els següents els més comuns, diferenciant al personal de 
gestió, tècnic i administratiu de l’operari: 

 · Personal de gestió, tècnic i administratiu: fatiga física – posició, fatiga visual, lesions múscul 
esquelètiques i riscs psicosocials. 

 · Personal operari: caigudes a distint o mateix nivell, fatiga física, lesions múscul esquelètiques, 
incendis, exposició o contacte amb substàncies nocives, contactes elèctrics, sobreesforços o 
cops amb vehicles o maquinària. 

El Servei de Prevenció de Riscs Laborals investiga tots i cada un dels accidents de treball produïts 
a l’empresa, proposant, en cas necessari totes aquelles mesures preventives necessàries per a 
evitar la seva repetició en el futur. L’any 2020 s’ha incorporat la reducció del número d’accidents de 
treball com un objectiu del Sistema de Qualitat de l’empresa, havent complert aquest objectiu en 
les dues àrees de l’empresa (Qualitat Urbana i Cicle de l’Aigua).

 - Gestió del coneixement, destacant l’envelliment de la plantilla i el relleu generacional juntament 
a la intensitat del treball físic de gran part de les posicions. L’envelliment de la plantilla, lent però 
progressiu, és un dels grans problemes que afrontam com a organització donada la naturalesa 
del treball que duim a terme. Les taxes de reposició d’efectius es limiten al personal que ha sortit 
definitivament de l’empresa a l’exercici anterior. La cobertura d’aquestes places deixades vacants 
per nou personal no té impacte o el té molt limitat en aquest procés d’envelliment progressiu de la 
plantilla. A l’any 2020, l’edat mitjana de la plantilla es situa en els 47,62 anys.

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

Sobre aquest risc detectat, mentre la normativa d’aplicació no canviï, no es possible prendre mesu-
res orientades a pal·liar tant la pèrdua de talent temporal com la adequació de la plantilla als nous 
perfils requerits.

 - Adaptació tecnològica dels nostres sistemes de gestió i capacitats necessàries en els nostres 
empleats/ades per a evolucionar. 

A l’any 2021 s’abordarà el projecte de Transformació Digital de l’organització en la que esperam poder 
posar els mitjans necessaris per auditar el grau de maduresa tecnològica actual de la plantilla i esta-
blir un pla d’acció que permeti l’adaptació de la plantilla a les necessitats de tecnificació de l’empresa.
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4.3. Ocupació: principals xifres  

Al tancament de l’exercici 2020, EMAYA comptava amb 1.416 professions, dels quals un 24 % formen 
part del Cicle de l’Aigua, un 64 % pertanyen a Qualitat Urbana; estant ubicats en Serveis Corporatius 
el restant 12 %. 

PLANTILLA PER EDAT, SEXE I CATEGORIA LABORAL

A continuació, presentam la composició de la nostra plantilla per edat, sexe i categoria laboral, tant 
pel conjunt de l’empresa (EMAYA), com separat per convenis col·lectius d’empresa (Cicle de l’Aigua 1 i 
Qualitat Urbana:

EMAYA | Plantilla per edat, sexe i categoria laboral

2019 2020
Categoria / edat Homes Dones Homes Dones
Alta Direcció
< 30 anys
30 - 50 anys
> 50 anys 1
Directors/res
< 30 anys
30 - 50 anys 4 1 3 1
> 50 anys 1 2
Gestors/res
< 30 anys
30 - 50 anys 9 7 8 8
> 50 anys 8 1 6 1
Comandaments Intermedis, Tècnics/ques i Especialistes 
< 30 anys 1 1 2
30 - 50 anys 81 24 89 26
> 50 anys 64 8 63 9
Administratius/ives i operaris/àries
< 30 anys 7 2 8 2
30 - 50 anys 517 126 547 131
> 50 anys 416 70 421 87
Total per gènere 1.107 240 1.149 267
TOTAL 1.347 1.416

1 El conveni col·lectiu de la secció d’Aigües inclou al personal adscrit tant al Cicle de l’Aigua com al que pertany als Serveis Corporatius.
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Cicle de l’Aigua | Plantilla per edat, sexe i categoria laboral

2019 2020
Categoria / edat Homes Dones Homes Dones
Alta Direcció
< 30 anys
30 - 50 anys
> 50 anys 1
Directors/res
< 30 anys
30 - 50 anys 3 1 3 1
> 50 anys 1 1
Gestors/res
< 30 anys
30 - 50 anys 5 6 4 6
> 50 anys 7 1 6 1
Comandaments Intermedis, Tècnics/ques i Especialistes 
< 30 anys 1 1
30 - 50 anys 66 23 72 25
> 50 anys 31 8 32 9
Administratius/ives i operaris/àries
< 30 anys 2 2 3 1
30 - 50 anys 191 33 200 36
> 50 anys 93 11 95 12
Total per gènere 399 85 418 92
TOTAL 484 510

Calidad Urbana | Plantilla per edat, sexe i categoria laboral

2019 2020
Categoria / edat Homes Dones Homes Dones
Alta Direcció
< 30 anys
30 - 50 anys
> 50 anys
Directors/res
< 30 anys
30 - 50 anys 1 1
> 50 anys
Gestors/res
< 30 anys
30 - 50 anys 4 1 4 2
> 50 anys 1
Comandaments Intermedis, Tècnics/ques i Especialistes 
< 30 anys 1 1
30 - 50 anys 15 1 17 1
> 50 anys 33 31
Administratius/ives i operaris/àries
< 30 anys 5 5 1
30 - 50 anys 326 93 347 95
> 50 anys 323 59 326 75
Total per gènere 708 155 731 175
TOTAL 863 906
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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 l’estacionalitat inherent en la demanda dels 
nostres serveis degut al turisme. 

A continuació, es presenten les dades disgregades per sexe, edat i nivell professional respecte 
d’aquest punt. 

EMAYA | Personal per tipologia de contracte

2019 2020
Per gènere Homes Dones Total Homes Dones Total
Contracte fixe 1.023 160 1.183 1.004 163 1.167
Contracte eventual 84 80 164 145 104 249
TOTAL 1.107 240 1.347 1.149 267 1.416

2019 2020
Per edat <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Contracte fixe 3 653 527 1.183 1 640 526 1.167
Contracte eventual 7 116 41 164 12 173 64 249
TOTAL 10 769 568 1.347 13 813 590 1.416

2019

Per categoria Alta Direcció Directius/ves Gestors/res

Comandaments 
intermedis, 

Tècnics/ques i 
Especialistes

Administratius/ves 
i operaris/àries Total

Contracte fixe 0 6 25 159 993 1.1183
Contracte eventual 0 0 0 19 145 164
TOTAL 0 6 25 178 1.138 1.347

2020

Per categoria Alta Direcció Directius/ves Gestors/res

Comandaments 
intermedis, 

Tècnics/ques i 
Especialistes

Administratius/ves 
i operaris/àries Total

Contracte fixe 1 6 22 155 983 1.167
Contracte eventual 0 0 1 35 213 249
TOTAL 1 6 23 190 1.196 1.416
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PERSONAL PER TIPOLOGIA DE LA JORNADA

D’acord amb la seva aposta per a la creació d’ocupació de qualitat, la majoria dels contractes oferts 
per EMAYA són a jornada completa. Les persones treballadores de l’empresa incloses a l’epígraf 
“Nombre d’empleats/ades a jornada parcial” són aquelles amb contracte de jubilació parcial i perso-
nes que hagin sol·licitat reducció de jornada per motius de conciliació. 

A continuació, es presenten les dades de la plantilla disgregades per sexe, edat i nivell professional 
respecte d’aquest punt. 

EMAYA | personal per tipologia de la jornada

2019 2020
Per gènere Homes Dones Total Homes Dones Total
Jornada completa 1.034 238 1.272 1.096 260 1.356
Jornada parcial 73 2 75 53 7 60
TOTAL 1.107 240 1.347 1.149 267 1.416

2019 2020
Per edat <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Jornada completa 10 768 494 1.272 13 809 534 1.356
Jornada parcial 0 1 74 75 0 4 56 60
TOTAL 10 769 568 1.347 13 813 590 1.416

2019

Per categoria Alta Direcció Directius/ves Gestors/res

Comandaments 
intermedis, 

Tècnics/ques i 
Especialistes

Administratius/ves 
i operaris/àries Total

Jornada completa 0 6 24 168 1.074 1.272
Jornada parcial 0 0 1 10 64 75
TOTAL 0 6 25 178 1.138 1.347

2020

Per categoria Alta Direcció Directius/ves Gestors/res

Comandaments 
intermedis, 

Tècnics/ques i 
Especialistes

Administratius/ves 
i operaris/àries Total

Jornada completa 1 6 23 181 1.145 1.356
Jornada parcial 0 0 0 9 51 60
TOTAL 1 6 23 190 1.196 1.416
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NOMBRE D’ACOMIADAMENTS

A continuació, es mostren les dades de desvinculació contractual durant l’exercici 2019 i 2020 disgre-
gats per sexe, edat i nivell professional. 

EMAYA | Número de despidos

2019 2020
Per gènere Homes Dones Total Homes Dones Total
Nombre d’acomiadaments 0 0 0 3 0 3

2019 2020
Per edat <30 30-50 >50 Total <30 30-50 >50 Total
Nombre d’acomiadaments 0 0 0 0 0 2 1 3

2019

Per categoria Alta Direcció Directius/ves Gestors/res

Comandaments 
intermedis, 

Tècnics/ques i 
Especialistes

Administratius/ves 
i operaris/àries Total

Nombre d’acomiadaments 0 0 0 0 0 0

2020

Per categoria Alta Direcció Directius/ves Gestors/res

Comandaments 
intermedis, 

Tècnics/ques i 
Especialistes

Administratius/ves 
i operaris/àries Total

Nombre d’acomiadaments 0 0 0 2 1 3

4.4. Política retributiva

A EMAYA, en matèria retributiva, es distingeix entre el personal de conveni i el personal de lliure desig-
nació. Al primer col·lectiu, s’apliquen les taules salarials d’ambdós convenis col·lectius: Cicle de l’aigua 
i Qualitat Urbana. Al personal de lliure designació (personal amb comandament i en llocs de treballs 
tècnics d’especial complexitat) s’apliquen a discreció de la Direcció uns nivells retributius anomenats 
Staff, per damunt dels salaris fixats pels corresponents convenis col·lectius i sempre en concordança 
amb el nivell de responsabilitat assumit dintre de l’organització. Tant els convenis col·lectius com la 
retribució del personal de lliure designació es basen fonamentalment en la retribució fixa. 

Les persones treballadores d’EMAYA compten amb un Pla de Pensions del Sistema d’Ocupació. 

En el futur, i en mesura que la normativa d’aplicació ho permeti, volem:

 - Disposar de mecanismes i incentius retributius que enriqueixin les nostres pràctiques en matèria 
de Recursos Humans. 

 - Revisar l’esquema de remuneració del personal Staff amb els llocs de feina i la seva valoració amb 
l’objectiu d’adequar la responsabilitat assumida amb el nivell retributiu propi del lloc. 
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REMUNERACIONS MITJANES

2019 2020
Per gènere Homes Dones Homes Dones
Remuneració mitjana (€) 41.962,11 39.277,68 42.809,26 38.873,48

2019 2020
Per edat <30 30-50 >50 <30 30-50 >50
Remuneració mitjana (€) 36.164,27 41.310,52 41.950,41 37.158,72 41.817,36 43.288,23

2019

Per categoria Alta Direcció Directius/ves Gestors/res

Comandaments 
intermedis, 

Tècnics/ques i 
Especialistes

Administratius/ves 
i operaris/àries

Remuneració mitjana (€) 61.963,45 75.062,19 63.821,01 49.657,68 39.572,15

2020

Per categoria Alta Direcció Directius/ves Gestors/res

Comandaments 
intermedis, 

Tècnics/ques i 
Especialistes

Administratius/ves 
i operaris/àries

Remuneració mitjana (€) 63.600,00 76.553,53 64.636,59 51.222,80 39.964,15

REMUNERACIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ I ALTA DIRECCIÓ

El rol de conseller en el Consell d’Administració de l’empresa no és un càrrec remunerat, ja que 
aquesta circumstància no està prevista en els estatuts de la societat. 

La remuneració dels directius/ives es basa en la seva totalitat en l’element retributiu fixe.

2019 2020
Homes Dones Homes Dones

Remuneració mitjana de consellers/res (€) N/A N/A N/A N/A
Remuneració mitjana de Directius/ives (€) 75.062,19 * 76.553,53 *

* S’omet per confidencialitat ja que només una persona conforma el grup de dones directives.
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BRETXA SALARIAL

2019

Alta Direcció Directius/ves Gestors/res

Comandaments 
intermedis, 

Tècnics/ques i 
Especialistes

Administratius/ves 
i operaris/àries

Remuneració mitjana homes (€) - 73.604,26 65.838,10 50.749,22 40.284,10
Remuneració mitjana dones (€)  61.963,45 - 59.422,31 47.415,09 35.967,17
Bretxa salarial  n/a n/a 10% 7% 11%

2020

Alta Direcció Directius/ves Gestors/res

Comandaments 
intermedis, 

Tècnics/ques i 
Especialistes

Administratius/ves 
i operaris/àries

Remuneració mitjana homes (€)  63.600,00 77.220,78 66.718,80 52.049,61 40.762,54
Remuneració mitjana dones (€) - * 61.253,01 47.639,94 36.119,87
Brecha salarial n/a 5% 8% 8% 11%

* S’omet per confidencialitat ja que només una persona conforma el grup de dones directives.

REMUNERACIÓ DE LLOCS DE FEINA IGUALS O DE MITJANA DE LA SOCIETAT

2019 2020
Salari 
inicial

Salari
 mínim local

Ràtio 
(inicial/local)

Salari 
inicial

Salari
 mínim local

Ràtio 
(inicial/local)

España 30.562,90 12.600,00 2,43 31.646,83 13.300,00 2,38
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4.5. Organització del treball

ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL

En relació amb la jornada laboral i l’organització del treball, EMAYA compleix amb el que disposen els 
convenis col·lectius del Cicle de l’Aigua i Qualitat Urbana. En aquests convenis col·lectius es detallen, 
entre moltes altres qüestions els torns, els descansos i les vacances. 

Cicle de l’Aigua | Organització del temps de treball

L’article 12 del Conveni Col·lectiu de la Secció d’Aigües (Serveis Corporatius i Cicle de l’Aigua), és el 
que regula la jornada laboral per als distints col·lectius que composen aquesta secció. En concret: 

 - Personal administratiu, tècnic, Projectes i Laboratori Químic: la seva jornada és de dilluns a di-
vendres en torn de matí i amb caràcter continu. 

 - Personal de servei exterior, distribució, magatzem, laboratori de comptadors i manteniment: la 
seva jornada és de dilluns a divendres en torn de matí i amb caràcter continu. Com a particularitats 
de la jornada d’aquest col·lectiu, cal mencionar: 

 · La Direcció establirà un torn rotatiu del 25% de la plantilla per a treballar els dissabtes en el ma-
teix horari de matí, compensant aquest excés lliurant el divendres de la setmana següent. 

 · Donat el caràcter públic del servei prestat per l’empresa, s’estableix un torn de guàrdia per a la 
cobertura d’imprevists i urgències de 24 hores. 

 - Personal de Centrals: donades les especials característiques d’aquests llocs de feina, es deter-
minen torns rotatius per a la cobertura dels serveis les 24 hores, 365 dies a l’any. 

Qualitat Urbana | Organització del temps de treball

L’article 14 del Conveni Col·lectiu de Qualitat Urbana regula la jornada de la següent manera:

 - Recollida d’RSU: la recollida es du a terme de dilluns a dissabte en torns de matí, capvespre i nit. 
Els diumenges i festius es treballa amb personal voluntari. 

 - Neteja viària: la neteja viària es du a terme de dilluns a dissabte, principalment en torn de matí, 
existint un torn de capvespre (S14) i un torn de nit (S19). 

 - Tallers: el servei de taller es du a terme de dilluns a dissabte, principalment en torns de matí i cap-
vespre; i amb caràcter residual un torn de nit. 

 - Serveis administratius: aquest personal desenvolupa les seves funcions de dilluns a dissabte, prin-
cipalment en torns de matí i capvespre. 

 - Controladors mediambientals: de dilluns a dissabte principalment en torn de matí, existint un torn 
de capvespre i un torn de nit. 

Tots aquests horaris són en jornada contínua. 
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A més, comprenent la necessitat d’assegurar la desconnexió laboral dels nostres empleats/ades, 
estam treballant en implementar mesures específiques que faciliten, entre altres variables, la descon-
nexió digital. 

CONCILIACIÓ LABORAL

Pel que fa a la conciliació laboral, el nombre de persones que tant a l’any 2019 com a l’any 2020 han 
tengut dret a gaudir del permís parental, ha estat el mateix que les persones que s’hi han acollit. Es a 
dir, tot el personal que ha tengut dret a permís ho ha gaudit en ambdós anys.

2019 2020
Homes Dones Total Homes Dones Total

Nombre de persones que han tengut dret a 
permís parental i s’hi han acollit 

4 37 41 6 25 31

EMAYA té un clar compromís amb la igualtat i conciliació de la vida familiar com la laboral, tant es així, 
que són ateses les sol·licituds favorablement en la seva gran majoria.

Cicle de l’Aigua | Sol·licituds de conciliació laboral

Tipus Núm. Ateses Denegades

Jornada flexible 20 18 2

Teletreball 97 96 1

Reducció jornada 6 6 0

123 120 3

Qualitat Urbana | Sol·licituds de conciliació laboral

S’han sol·licitat durant l’any 2020 un total de 92 conciliacions laborals familiars (87 de Producció, 2 
d’Administració i 6 de Taller), de les quals:

Resolució Núm. %

Acceptades 82 89,13

Denegades 7 7,61

No procedeix 3 3,26

92 100

EL TELETREBALL COM A MESURA CONCILIADORA DEL TREBALL AMB LA VIDA FAMILIAR

El teletreball ha estat, no només una mesura preventiva, sinó molt especialment una mesura clau en 
la conciliació de la vida professional i familiar de les persones treballadores amb fills petits o majors 
dependents durant l’estat d’alarma. Aquesta mesura ha tingut una gran acceptació i implantació, 
especialment entre el personal dels serveis corporatius d’EMAYA (74,85 % dins aquest col·lectiu) i a la 
que s’ha pogut acollir un 14 % de la plantilla total d’EMAYA.
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EMAYA Teletreball Mixt Total % teletreball

Àrea Cicle de l’aigua 8 41 49 14,71%

Àrea Administració 46 11 57 68,67%

Àrea Assessoria Jurídica 9 7 16 94,12%

Gerència 6 1 7 87,50%

Àrea Projectes / innovació 11 10 21 70,00%

Àrea Recursos Humans 16 5 21 84,00%

Àrea Qualitat Urbana 11 14 25 2,85%

107 89 196 14,29%

ABSENTISME

2019 2020
Dones Homes Total Dones Homes Total

Nombres d’hores d’absentisme 6.704,33 36.358,56 43.062,89 10.793,96 42.310,14 53.104,10
Taxa d’absentisme laboral 7,19 8,46 8,23 11,02 10,00 10,19

4.6. Seguretat i salut

PREVENCIÓ DE RISCS LABORALS

La Direcció d’EMAYA, conscient de la importància que les condicions de treball tenen sobre la segu-
retat 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 fonamen-
tal garantir unes condicions adequades de seguretat i salut en el desenvolupament de la seva activitat, 
i la promoció de la seguretat i la salut del personal. Amb aquesta finalitat s’ha elaborat la Política de 
seguretat i salut, en la qual la Direcció de l’Empresa es compromet a aconseguir una sèrie d’objectius.

Així mateix, 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’or-
ganització i té com a 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 la integració de l’activitat preventiva a l’em-
presa 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 que 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 (des d’ara, SGSST). 

 - Assegurar la conformitat amb la política de seguretat i salut en el treball establerta. 
 - Demostrar aquesta conformitat a altres. 
 - Facilitar el certificat de la seguretat i salut en el treball per part d’una organització externa. 
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El Pla de Prevenció identifica per a cada lloc de feina a EMAYA, els riscs segons la definició de les 
seves tasques. Els riscs més comuns entre els operaris/àries són caigudes a distint o mateix nivell, 
sobreesforços o cops amb vehicles o maquinària. 

Per a prevenir la materialització d’aquests riscs, EMAYA considera que la formació és clau. Cal desta-
car la realització d’una matriu competencial que ens permet identificar quina formació ha de rebre un 
operari/ària segons l’àrea o secció a la que pertanyi. 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 Intranet tota la informació necessària sobre procediments, instruccions tècniques i avaluació de riscs. 

DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA PER LA SARS-COV2 (COVID-19)

La planificació que el Servei de Prevenció tenia programada i aprovada pels delegats de prevenció, 
així com presentada en el Comitè de Seguretat i Salut, es va veure modificada amb l’arribada de la 
declaració de l’estat d’alarma pel Govern Espanyol, el 14 de març de 2021. 

El 10 de març, El Servei de Prevenció va començar a comunicar als treballadores/res mitjançant carte-
lleria els símptomes que produeix la Covid 19 i les indicacions que han de seguir per la seva comunica-
ció. La cartelleria, durant tot l’any 2020, es va publicar a la Intranet i es va actualitzar en els taulers dels 
diferents centres de treball d’EMAYA. Es va disposar a la Intranet dels procediments i cartelleria realitzats. 

L’11 de març es va sol·licitar a les distintes Àrees que indicassin tant els efectius necessaris com els 
serveis essencials que s’havien de mantenir en el context de la pandèmia. Aquestes indicacions varen 
ser recollides en el Pla d’actuació o contingència de la Covid 19 elaborat pel Servei de Prevenció, on 
es varen incloure les Mesures Preventives a aplicar per Àrees. El 12 de març, es va reunir la Direcció 
amb el Servei de Prevenció propi per a abordar i definir les mesures preventives a incloure en el Pla 
d’Actuació o contingència de la Covid 19. Aquest mateix dia, el Servei de Prevenció es va reunir amb 
els delegats de prevenció per a sol·licitar la seva aportació en aquest Pla d’Actuació. En el Pla d’Actu-
ació o contingència de la Covid 19, publicat a la Intranet, s’especifiquen mesures preventives que les 
Àrees havien d’aplicar per a evitar el risc de contagi per la Covid 19, a més de per a coneixement de 
totes les persones treballadores. 

El 13 de març es va reunir de manera urgent el Comitè de Seguretat i Salut de Qualitat Urbana i el 
Comitè del Cicle de l’Aigua i es va decidir establir una Comissió per Covid 19, on a més dels mem-
bres del Comitè de Seguretat i Salut hi varen assistir altres representants sindicals. Aquestes comissi-
ons es varen reunir setmanalment, en la seva majoria per vídeo conferència. 

A partir del 13 de març i durant tota la pandèmia de la Covid 19, Vigilància de la Salut va realitzar el 
seguiment i registre de tots els casos, l’atenció continuada de consultes, va atendre els casos vulne-
rables o sensibles, així com dels contactes estrets. En total, durant l’any 2020 es va realitzar la se-
güent activitat per part de Vigilància de la Salut: 

Activitat realitzada Homes Dones Total %

Reconeixements mèdics 855 126 981 56,12

Consultes mèdic - laborals 259 86 345 19,76

Estudis SARS-CoV2 362 60 422 24,14

1.476 272 1.748
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El 16 de març, l’àrea tècnica del Servei de Prevenció va començar a establir les mesures preventives 
indicades en el Pla d’actuació com són, entre d’altres: indicació d’aforaments, delimitació de zones i 
prohibició de zones comuns. Es va comunicar a la contracta de neteja dels nostres centres de treball 
la necessitat d’ampliar les hores de neteja, enviant-se un protocol per al seu compliment i indicant 
les directrius a tenir en compte en la desinfecció de zones comuns en els diferents centres de treball. 
Aquesta ampliació es mantindrà durant l’any 2021. 

Davant les indicacions del Servei de Prevenció d’augmentar la neteja de mans i la desinfecció de vehi-
cles (es va generar un protocol i es va distribuir entre la plantilla), el 16 de març es varen començar a 
repartir vaporitzadors amb una dilució de lleixiu indicada pel Ministeri de Sanitat per a la desinfecció 
de superfícies. 

El 17 de març, l’àrea tècnica i mèdica del Servei de Prevenció va començar a visitar els centres de 
treball per a informar als treballadores i treballadores de la situació i mesures preventives a aplicar. 
Aquestes visites d’informació es perllongaren fins el 28 d’agost, amb un total de 55 visites. Aquesta 
informació juntament amb la supervisió de la correcta execució de les mesures, es va anar repetint 
conforme l’estat d’evolució de la pandèmia en les visites realitzades pels tècnics de prevenció durant 
tot l’any 2020. 

És a partir del 17 de març quan en base amb les indicacions del Ministeri de Sanitat es començaren 
a sol·licitar a proveïdors i a utilitzar els equips de protecció individuals (EPI) disponibles en els magat-
zems de l’empresa, principalment granotes de treball i guants rebutjables. 

El 20 de març es va començar a rebre el gel desinfectant de mans que es va entregar a la plantilla 
amb un dosificador o vaporitzador per a ús propi. 

A partir del coneixement de la situació a altres països i abans de la declaració de l’alarma, l’àrea 
tècnica del Servei de Prevenció va començar a realitzar els protocols de prevenció per a cada lloc 
de treball, en total 156. Aquests protocols, enviats als delegats de prevenció el 23 de març, es varen 
trametre el 31 de març a la plantilla per correu electrònic corporatiu i per WhatsApp a qui no dispo-
sava de correu, ja que per risc de contagi era preferible evitar l’entrega presencial de documentació. 
Aquests protocols de lloc de feina s’actualitzaren i s’enviaren de nou a finals del mes de juny, abans 
de noves indicacions del Ministeri de Sanitat. 

L’1 d’abril, davant la falta d’existència en el mercat de mascaretes i sense existir una normativa que 
indicàs l’especificació de les mateixes, es va decidir entregar a cada persona treballadora dues mas-
caretes de tela reutilitzables realitzades per una empresa de Mallorca. 

És a partir del 7 d’abril quan davant les noves indicacions del Ministeri de Sanitat, es començaren a 
elaborar noves mesures del Servei de Prevenció pel que fa a l’ús d’EPI per lloc de feina. Els EPI es 
varen utilitzar de l’estoc dels magatzems disponibles d’altres licitacions i serà a partir d’aquesta data 
quan començarà una esgraonada per l’adquisició d’equips en el mercat, realitzant compres puntuals 
fins a la licitació del Contracte d’emergència. 

El 21 d’abril es sol·licitaren les mascaretes quirúrgiques i es començaren a repartir el 20 de maig, el 
mateix dia que el BOE publica el seu ús obligatori. 
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El 23 d’abril es varen rebre les mampares per a la delimitació dels llocs de feina com va indicar el 
Ministeri de Sanitat en els seus nous protocols. 

El 16 de juliol, en previsió d’una nova onada de contagi, es va redactar un Pla de Rebrot on les Àrees 
varen indicar els efectius necessaris i serveis a prestar en els escenaris diferents, escenaris de con-
tagi, i on es varen afegir les mesures de prevenció a tenir en compte. El 15 de gener de 2021 es va 
afegir un annex amb motiu dels nivells d’alerta davant la nova situació epidemiològica. 

PLANIFICACIÓ SERVEI DE PREVENCIÓ 2020

A conseqüència de la declaració de pandèmia, la planificació anual del Servei es va veure modificada. 

Comprenent les diferents necessitats del Cicle de l’Aigua i Qualitat Urbana, presemtam les diferents 
mesures preses amb cada col·lectiu: 

Cicle de l’Aigua

 - Formació als treballadors i treballadores en matèria preventiva en el lloc de feina. 
 - Mesurament de vibracions en els nous martells pneumàtics MAC3 i BB20. 
 - Realització d’avaluacions de seguretat i revisions en els diferents centres d’EMAYA. 
 - Realització d’avaluació de factors psicosocials en els departaments de Planificació i Atenció Ciutadana. 
 - Mesurament de renou en el rentat de filtres d’arena de l’ETAP de Lloseta. 
 - Mesurament dels nivells d’il·luminació a Son Tugores i EDAR 1. 
 - Mesurament d’agents químics a Son Tugores (resina polièster), fums d’asfalt, gasos EDAR 1, pols 

raig d’arena i fibres d’amiant a Xarxes, 
 - Visites d’inspecció i control en els diferents llocs de feina. 
 - Revisió del desfibril·lador de Joan Maragall. 
 - Elaboració de la Instrucció de Seguretat de diòxid de clor i formació als treballadors/res. 
 - Registre de documentació en matèria de Coordinació d’Activitats empresarials. 
 - Visites d’investigació d’accidents. 

Qualitat Urbana

 - Formació als treballadors i treballadores en matèria preventiva en el lloc de feina. 
 - Realització d’avaluacions de seguretat i revisions en els diferents centres d’EMAYA. 
 - Realització d’avaluació de factors psicosocials en el taller mecànic, recollida nit, recollida matí. 
 - Revisió dels desfibril·ladors del parc verd de Son Castelló i Son Pacs. 
 - Mesurament d’il·luminació en els locals de neteja i taller mecànic. 
 - Mesurament de renou en el camió de càrrega de vidre bilateral, taller mecànic, fregadora, agrana-

dora, recol·lector posterior. 
 - Elaboració d’instrucció tècnica de seguretat en el rentador. 
 - Elaboració i explicació de la instrucció tècnica d’aplicació d’hipoclorit sòdic en el taller per la Covid 19. 
 - Formació en matèria de prevenció de riscs laborals als penats que commuten penes per treballs 

per a la comunitat. 
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COMITÈ DE SALUT I SEGURETAT 

En el Cicle de l’Aigua, existeix un Comitè de Salut i Seguretat que acull el 100% de la plantilla. El Comitè 
està integrat per 6 membres, i es reuneix de forma trimestral. Durant el 2020, amb motiu de la pandè-
mia, es va crear la Comissió per Covid 19 que assumien els membres del Comitè de Seguretat i Salut. 

El Comitè de Seguretat i Salut del Cicle de l’Aigua es va reunir (no s’inclouen les reunions a causa de 
la gestió de la pandèmia) el 9 de juliol, el 30 de setembre i el 16 de desembre. Els principals temes 
tractats a les reunions varen ser sobre la dotació d’equips de protecció individuals, equips de desin-
fecció i indicacions de Sanitat per la pandèmia. 

A Qualitat Urbana, existeix un Comitè de Salut i Seguretat que acull el 100% de la plantilla. El comitè 
està integrat per 8 membres, i es reuneix de forma trimestral. Durant el 2020, amb motiu de la pandè-
mia, es va crear la Comissió per Covid 19 que assumien els membres del Comitè de Seguretat i Salut. 

Durant el 2020, es va reunir (no s’inclouen les reunions a causa de la gestió de la pandèmia) el 10 de 
juny, l’1 de juliol, el 23 d’octubre i el 23 de desembre. Els principals temes tractats a les reunions va-
ren ser equips de protecció individuals, indicacions de Sanitat amb la pandèmia per Covid 19, elabo-
ració de rutes dels equips, etc.

ACCIDENTS DE TREBALL

Cicle de l’Aigua 2019 2020
Número d’accidents de treballs amb baixa 70 61
Índex de freqüència 84,9 71,6
Índex de gravetat 2,2 3
Número de defuncions 0 0

Qualitat Urbana 2019 2020
Número d’accidents de treballs amb baixa 239 245
Índex de freqüència 146,4 156,9
Índex de gravetat 6,5 7,5
Número de defuncions 0 0

MALALTIES PROFESSIONALS 

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

MENCIÓ ESPECIAL PANDÈMIA COVID 19

El 14 de març de 2020 es va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada per la Covid 19. L’extraordinària i urgent necessitat que va generar l’impacte sanitari, eco-
nòmic i social de la Covid 19, justificaven les mesures que es varen anar adoptant a nivell organitzatiu 
i preventiu per l’empresa a l’àmbit laboral, com mesures amb caràcter urgent, temporal i excepcional. 

El període de confinament, inicialment previst de 15 dies de durada, juntament amb les seves deses-
calades, es varen perllongar des del 14 de març al 22 de juny de 2020. 

Per aquest motiu, varen emergir noves situacions laborals entre els diferents col·lectius que confor-
men la plantilla d’EMAYA: 

1. Personal en situació de treball presencial. 
2. Personal en situació d’alternança de treball presencial amb descans/lliurança excepcional. 
3. Personal en situació de “teletreball com a mesura preventiva”.
4. Personal en situació de “baixa laboral”.
5. Personal en situació de “sensible enfront a la Covid 19”. 
6. Personal amb mesura de conciliació especial per situació Covid 19. 

Reunions del servei de RRLL amb la Representació Legal dels treballadors (RLT).

La pandèmia ha marcat substancialment l’agenda social impactant directament, entre d’altres, en la 
gestió de les relacions laborals, sent que durant el temps que va durar el confinament, i de manera 
excepcional, la secció de Relacions Laborals i la Direcció de RRHH varen participar molt activament a 
les reunions dels comitès de seguretat i salut, tant de Qualitat Urbana com del Cicle de l’Aigua. 

Des de la secció de Relacions Laborals s’ha participat activament amb la representació legal dels 
treballadors en un total de 73 reunions (31 a la secció d’Aigües, 40 a Qualitat Urbana i 2 compartides) 
durant l’any 2020, el que han suposat més de 250 hores de reunions. En compliment de les mesures 
preventives contra la Covid 19, des del confinament i pràcticament durant tot l’any, es varen dur a 
terme les reunions per videotrucada. 

Cicle de l’Aigua

Tipus de reunió Número de reunions Número d’hores
Comitè Seguretat i Salut 16 39 h 55’
Comissió negociadora 8 41 h 45’
Amb comitè d’empresa 3 13 h 50’
Comissió Paritària 1 3 h
Comissió d’Igualtat 3 8 h 30’
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Qualitat Urbana

Tipus de reunió Número de reunions Número d’hores
Comitè Seguretat i Salut 20 74 h 50’
Comissió negociadora 3 10 h 10’
Amb comitè d’empresa 4 14 h 25’
Comissió Paritària 6 25 h 45’
Comissió d’Igualtat 7 16 h

Compartides

Tipus de reunió Número de reunions Número d’hores
Comissió Control Pla de Pensions 2 6 h

4.8. Formació 

SELECCIÓ DE PERSONAL

La selecció de personal recau sobre dues seccions de l’Àrea de Recursos Humans: La secció de Ges-
tió del Talent, responsable dels processos de selecció del personal de lliure designació i personal de 
conveni de caràcter temporal, quan no existeixen borses de treball; i la secció de concursos oposició, 
que com el seu nom indica és la responsable de dur a terme els processos de cobertura de places 
fixes del personal de conveni mitjançant els mecanismes de concurs oposició, tal i com venen recollits 
en els convenis col·lectius d’empresa, a més dels processos selectius mitjançant borses de treball. 

Amb l’objectiu de mesurar l’acompliment de les noves contractacions, es va establir en el 2020 un 
indicador anual. En concret, els resultats s’expressen en un acompliment “excel·lent, bo, regular i defi-
cient”, havent de ser el resultat igual o superior al 75 % de l’acompliment de les noves incorporacions 
“excel·lent o bo”. Aquesta avaluació es du a terme mitjançant un qüestionari específic que compli-
menta la persona responsable del candidat incorporat. 

Els resultats aconseguits en el 2020 són els següents:

Acompliment de les 12 noves incorporacions mitjançant els mecanismes de selecció de processos 
de selecció de personal fixe o temporal de lliure designació i temporal de conveni (en defecte de bor-
sa de treball) en el 2020.

Excel·lent Bo Regular Deficient
42% 58% 0% 0%

Acompliment de les 17 noves incorporacions mitjançant els mecanismes de selecció de Concursos 
Oposició i Borses de treball en el 2020.

Excel·lent Bo Regular Deficient
57% 36% 0% 7%
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FORMACIÓ

El desenvolupament del capital humà d’EMAYA és una prioritat per a l’organització. Per això, l’Àrea de 
Recursos Humans té la funció d’elaborar i desenvolupar un Pla Anual de Formació com a eina estratègi-
ca per al desenvolupament professional i personal de la plantilla, sinònim del desenvolupament d’EMAYA. 

El Pla de Formació cerca desenvolupar les capacitats i habilitats tècniques i de gestió dels nostres 
professionals, 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 complimentat 
per les persones responsables de cada departament, amb els quals també es realitza una entrevista. 
A més, s’analitzen les activitats realitzades durant l’any anterior. 

Com la majoria de les empreses, durant l’any 2020 amb motiu de la pandèmia, ens hem adaptat en 
temps rècord a la nova situació, passant d’una formació eminentment presencial a una formació en 
línia o presencial a través de l’aula virtual. Des de la secció de Gestió del Talent s’ha potenciat aquest 
canvi, per altra part necessari, per a poder atendre les necessitats formatives de tota la plantilla en 
qualsevol dels torns de treball. 

Aquest nou format ha tingut molt bona acollida per part de la plantilla i responsables i ha demostrat 
la seva eficàcia. Ens ha revelat noves formes d’aprenentatge que fins aquest any no havíem explorat 
massivament. Per suposat, la formació presencial ha continuat quan les mesures preventives ho per-
metien, però amb aforaments reduïts, sobre tot pel col·lectiu operari. 

Per altra banda, durant el 2020, es va realitzar una licitació per a la compra d’una plataforma de forma-
ció en línia, accessible a totes les persones treballadores en el 2021 amb la que seguirem potenciant 
la formació en línia i accessible en tot moment i lloc. En aquest context, el Pla de Formació es presenta 
com un instrument dinàmic i flexible que s’adapta de manera permanent a les necessitats d’EMAYA. 

Des de l’Àrea de Recursos Humans fomentam la comunicació amb la resta d’àrees de l’empresa, on 
els comandaments intermedis i les prefectures tenen un paper fonamental en el correcte desenvolu-
pament de les accions de formació que es duen a terme. 

Per altra banda, a través de les dues comissions paritàries de formació constituïdes, amb els re-
presentants de la plantilla, propiciam fòrums de debat per atendre les necessitats de formació que 
detecten amb l’objectiu de completar el pla. 

Com cada any, i sempre que és possible, la formació es realitza a càrrec de les subvencions que ens ofe-
reix la Seguretat Social a través de FUNDAE (Fundación Estatal para 2007; la llei 30/2015, de 9 de setem-
bre del 2015, per la qual es regula el Sistema de formació professional per a l’ocupació a l’àmbit laboral). 

El Pla de formació 2020 s’ha basat en els següents eixos formatius: 

1. Formació en competències per a comandaments intermedis, prefectures i direcció 
Durant el 2020 es realitza una formació específica en lideratge en remot i gestió de reunions virtuals 
per a entorns de teletreball i noves formes de comunicació en els equips.
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2. Formació en ciberseguretat, protecció de dades i compliment normatiu
Quasi 400 treballadors/res han rebut formació en aquestes tres àrees d’especial importància per a 
l’empresa tant en format presencial, a principis d’any, com a l’aula virtual. 

3. Formació en eines informàtiques 
en entorns de treball no presencials.

 - SAP: formació realitzada en mòduls específics del nostre ERP per mòduls i departaments. (SAP 
FICA, SAP FICO, SAP MM, SAP HR)

 - Teams: durant el confinament i en l’actualitat es va instal·lar per a la majoria d’usuaris aquesta 
aplicació com element vertebrador dels entorns d’Office 365, on el treball col·laboratiu i les noves 
formes de comunicació en equip comencen a tenir un paper predominant. Es va realitzar una 
formació específica en Teams que s’ampliarà a l’entorn 365 en el 2021. 

 - Ofimàtica: com cada any, oferim als treballadors/res la possibilitat de desenvolupar competències 
del paquet d’ofimàtica. 

 - BIM: accés a biblioteca formativa de Gestió i visualització BIM de projectes hidràulics per al de-
partament d’Obres. Projectes i Innovació. 

4. Seguretat i prevenció de riscs laborals
Distingim entre formació interna realitzada pel Servei de Prevenció d’EMAYA, que consisteix en forma-
cions contínues i específicament dirigides a la persona treballadora en el seu lloc de feina; i la forma-
ció externa dirigida a col·lectius (entre altres: PRL bàsic, primers auxilis, gestió i prevenció d’accidents 
i legionel·la) així com formació específica en ús i maneig de determinats equips i eines de treball baix 
una perspectiva de prevenció de riscs laborals. 

5. Formació en igualtat
S’han realitzat accions formatives encaminades a formar a nous membres de les Comissions 
d’Igualtat de Qualitat Urbana i Aigües a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes. 

6. Formació en contractació del sector públic
S’ha intensificat la formació en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 
tant a la secció de contractació com als tècnics de tots els departaments implicats que elaboren 
plecs tècnics i la memòria justificativa de les licitacions. 

7. Formació en vehicles per a conductors i mecànics
Segueix sent un dels col·lectius estratègics que més formació requereix i així es reflexa en el pla de 
formació anual. La flota de vehicles no només segueix augmentant, sinó que les noves tecnologies i 
l’ús de combustibles vinculat a l’ús d’energies renovables fan que la formació dels operadores/res i els 
serveis responsables del manteniment preventiu i correctiu dels vehicles segueixi sent prioritària. La 
formació dels conductors/res clau i la major planificació de la informació i formació subministrada pels 
proveïdors i fabricants de vehicles determina l’increment de formació en aquesta àrea. Mostra d’aquest 
fet és l’increment de les hores de formació interna i tècnica per a operaris/àries. Es continua la forma-
ció de nous conductors/res mitjançant els cursos que permetin l’obtenció del carnet del permís C. 
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8. Formación interna
Aquesta formació la realitzen persones responsables de processos o procediments d’algun de-
partament amb l’objectiu d’homogeneïtzar els coneixements de la plantilla. En el 2020, entre altres, 
s’ha realitzat formació interna sobre el portal de l’empleat, gestió de vacances, Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic o Formació a la Gasinera. 

9. Formació específica en el lloc de feina
Encaminada a desenvolupar majors habilitats en el lloc de feina i aconseguir així un millor compli-
ment i un augment de la motivació. Destaca la formació realitzada als treballadores/res d’Atenció a 
l’abonat a través de l’aula virtual, on els van proporcionar estratègies comunicatives per a informar 
a la ciutadania sobre les ordenances municipals i desenvolupar habilitats per a gestionar situacions 
conflictives. 

HORES DE FORMACIÓ

A continuació, presentam les hores de formació impartides el 2019 i 2020, agrupades per les se-
güents temàtiques de formació, que inclouen els eixos del pla d formació, de la següent forma: 

 - Formació en capacitació i prevenció: formació conductors/res i prevenció de riscs laborals. 
 - Formació interna i tècnica: formació interna i formació específica en el lloc de feina. 
 - Formació transversal i normativa: mediambiental, ofimàtica, idiomes, igualtat, ciberseguretat, 

compliment normatiu i protecció de dades. 
 - Habilitats i competències: habilitats directives i de gestió i competències. 

Cicle de l’Aigua Any
Alta 

Direcció
Directius

/ives
Directors/res

- Gerents
Comandaments 

intermedis
Tècnics

/iques
Administratius

/ives
Operaris

/àries

Formació en 
capacitació i prevenció

2019 0 0 48 45 404 318 2664
2020 0 0 0 123 273 333 453

Formació interna i 
tècnica

2019 0 16 73 286,5 879 80,5 922,5
2020 0 86 452 622,75 1199 518 1.028,25

Formació transversal i 
normativa

2019 0 7 33 40 183 408 257
2020 40 60 133 443 792 901 590

Habilitats i 
competències

2019 0 50 25,5 15 64 42 0
2020 0 12 149 125 43 222 28

Qualitat Urbana Any
Alta 

Direcció
Directius

/ives
Directors/res

- Gerents
Comandaments 

intermedis
Tècnics

/iques
Administratius

/ives
Operaris

/àries

Formació en 
capacitació i prevenció

2019 0 0 0 0 209,5 60 2.665,5
2020 0 0 0 30 30 60 1790

Formació interna i 
tècnica

2019 0 0 28,5 26 320,44 1,5 1.336,3
2020 0 0 27 173 116 50 3039

Formació transversal i 
normativa

2019 0 0 20 20 220 176 441
2020 0 4 25 391 159 171 364

Habilitats i 
competències

2019 0 16 0 0 245 0 0
2020 0 0 48 12 0 0 0
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FORMACIÓ IMPARTIDA PER GRUP PROFESSIONAL

Els cursos més representatius impartits a l’Alta Direcció/Directius/ives s’han centrat en Compliment 
normatiu per a directius, Pla d’igualtat i Lideratge d’equips en remot. 

La formació dirigida als comandaments intermedis/Directors/res gerents s’ha emmarcat dintre dels 
següents grups: 

 - Prevenció o capacitació: la majoria dels comandaments intermedis que no disposaven del títol 
de Prevenció de riscs laborals nivell bàsic ho han realitzat aquest any. 

 - Formació interna/tècnica: les accions formatives d’aquest eix més representatives han estat 
formació en mòduls de SAP (SAP FICA, SAP FICO, SAP MM, SAP HR), Teams com a eina col·la-
borativa, etc. 

 - Formació transversal i normativa: formacions de Compliment normatiu, Ciberseguretat i RGDP, 
així com formació en eines informàtiques. 

 - Habilitats i competències: les accions formatives han anat dirigides al desenvolupament de com-
petències i habilitats donant prioritat al lideratge en remot i l’organització del teletreball, donada la 
situació d’estat d’alarma a la que ens hem enfrontat. 

Per a categories de tècnics i administratius les accions formatives s’han centrat en formació interna i 
tècnica i formació transversal i normativa. Destaquen la formació en mòduls de SAP (SAP FICA, SAP 
FICO, SAP MM, SAP HR), Teams com a eina col·laborativa, Compliment normatiu, Ciberseguretat i 
RGDP, així com formació en eines informàtiques. 

La formació el 2020 pels operaris/àries s’ha focalitzat en prevenció de riscs laborals, formació en ma-
neig i ús d’eines i vehicles, permís C de conduir i instruccions de treball en diferents àrees. 

INDICADORS

Amb l’objectiu de mesurar els resultats de la gestió de la formació en l’organització s’han establert 
tres indicadors:

1. Avaluació de la satisfacció. Mesurada mitjançant un qüestionari complimentat per la persona par-
ticipant a l’activitat formativa. S’estableix un objectiu de satisfacció del 3,25 sobre un màxim de 4. 
La puntuació obtinguda dels qüestionaris de satisfacció en el 2020 és de 3,43. 

2. L’eficàcia de la formació impartida. Mesurada mitjançant un qüestionari de transferència de la 
formació complimentada pel / per la responsable de la persona treballadora formada. L’objectiu 
establert per aquest indicador en el 2020 és el 3,75 sobre un màxim de 5. La puntuació obtinguda 
dels qüestionaris de transferència en el 2020 és de 4,22. 

3. Avaluació dels resultats. El mesurament dels resultats es realitza amb tres subindicadors: 
a. Nombre de grups formatius: establert l’objectiu en 110. L’objectiu aconseguit en el 2020 ha estat 

de 172 grups. 
b. Participants en les accions formatives: 75 % de la plantilla total de l’empresa. En el 2020 han 

participat 1.292 persones, un 91 % de la plantilla. 
c. Execució del pla de formació: un mínim del 70 %. En el 2020 s’ha executat un 93,5 % del Pla de 

Formació. 
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4.9. Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat

A 31 de desembre de 2020, teníem un 2,5 % d’empleats/ades amb discapacitat a l’empresa. Cal des-
tacar que, des de 2016, EMAYA ha superat el 2 % estipulat per llei. 

 2019 2020
Nombre d’empleats/ades amb discapacitat 40 36
% sobre plantilla total 2,9 % 2,5 %

4.10. Igualtat 

La igualtat entre homes i dones és, per EMAYA, un compromís fort i un principi rector de la política 
corporativa recollit en el Codi Ètic i de Conducta. Aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones 
és una prioritat per a nosaltres. 

Així es reflexa en el capítol IX del Conveni col·lectiu de la secció d’aigües, titulat “Igualtat d’oportuni-
tats i de tracte entre dones i homes” i en el capítol VI del Conveni Col·lectiu de la secció de Qualitat 
Urbana, titulat igualment “Igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes”. 

De la mateixa manera, en ambdós convenis col·lectius d’empresa, annex al cos dels convenis col·lectius 
es troba el Protocol de prevenció de l’assetjament psicològic, assetjament sexual o per raó de sexe. 

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes, modificada pel 
RDL 6/2020, d’1 de març, imposa a l’empresa deures d’igualtat, implicant a tots i totes, i en tots els 
àmbits. Una implicació d’aquesta llei, en línia amb el compromís d’EMAYA, és la implantació dels 
Plans d’Igualtat. Per la consecució d’aquests objectius, EMAYA ha creat dues comissions d’igualtat, 
una per a la secció d’Aigües i una altra per a la secció de Qualitat Urbana. 

El 13 d’octubre de 2020 es varen aprovar dos reals decrets que venen a incrementar el contingut de 
la legislació en matèria d’igualtat: el Reial Decret 601/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els 
plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i 
dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; i el Reial Decret 902/2020, d’igualtat retributiva entre 
dones i homes. Des de l’Àrea de Recursos Humans ja s’ha començat a treballar per a la implantació 
d’aquesta normativa. 

Durant l’any 2020 l’activitat de comissions d’igualtat ha estat notable a pesar de la contingència de la 
pandèmia, en concret s’han duit a terme 10 reunions entre les dues comissions d’igualtat, 3 de la sec-
ció d’Aigües i 7 de Qualitat Urbana. Pel que fa a Qualitat Urbana, l’11 de novembre de 2020 es va firmar 
el pla d’igualtat, iniciant-se els tràmits per al seu posterior registre i publicació. En el cas de la secció 
d’Aigües, el pla es va firmar l’11 de gener de 2021, procedint també al seu registre i posterior publicació. 

Entre les accions acordades més destacades en els plans d’igualtat trobam: 

 - Actualitzar i revisar documentació relativa als processos d’accés a l’empresa eliminant l’ús del llen-
guatge sexista. 

 - Establir mesures d’acció positiva en els processos d’accés a l’empresa. 
 - Establir mesures d’acció positiva per a la promoció de les dones a categories predominantment 

masculines. 
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 - Elaboració d’un Pla de Conciliació a annexar al Pla d’Igualtat. 
 - Divulgar i reforçar mitjançant xerrades informatives a tota la plantilla sobre el Protocol de prevenció 

de l’assetjament psicològic, assetjament sexual o per raó de sexe. 

En el 2020 s’ha donat un cas de discriminació indirecta que està pendent de ser ratificat pels tribu-
nals. El mecanisme de promoció professional denunciat va ser utilitzat des dels inicis de l’empresa 
fins el 2018, data en la que s’interposà la demanda. 

El 2020, no hi ha hagut cap cas d’assetjament a l’empresa. 
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5. INFORMACIÓ SOBRE EL SISTEMA DE COMPLIMENT NORMATIU

5.1. La figura del responsable de compliment normatiu

Les responsabilitats i funcions del responsable de compliment normatiu estan definides en els se-
güents documents: 

 - Política de Compliance i antisuborn, text aprovat pel Consell d’Administració d’EMAYA en sessió 
ordinària el dia 1 d’octubre de 2020.(publicat a https://www.emaya.es/media/8290/sj-005-e01-po-
li-tica-compliance-y-antisoborno.pdf).

 - Manual de Prevenció de Delictes (part general), text aprovat pel Consell d’Administració d’EMAYA 
en sessió ordinària de dia 1 d’octubre de 2020. (publicat a https://www.emaya.es/media/8288/sj-
006-e01-manual-de-prevencio-n-de-delitos-parte-general.pdf).

D’aquests documents s’extreuen les següents funcions i responsabilitats: 

1. Definir i actualitzar un Mapa de Riscs Penals, on s’especifiquin les activitats de la societat en l’àm-
bit del qual poden ser comesos delictes que han de ser previnguts. 

2. Establir els protocols o procediments que concretin el procés de formació de la voluntat de la 
persona jurídica, d’adopció de decisions i d’execució de les mateixes amb relació a aquells. 

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

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

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

6. Seguiment, actualització i millora d’aquests controls. 

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

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

9. Comunicació i informació a la plantilla de les passes i novetats referides a compliment normatiu. 
Redactar un plan anual de control, supervisión, evaluación y actualización del modelo de preven-
ción y detección de delitos. 

10. Elaborar un pla anual de control, supervisió, avaluació i actualització del model de prevenció de 
riscs penals. 
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11. 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. 

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

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

Durant l’any 2020 quasi 400 treballadors/res varen realitzar el curs de formació en matèria de Com-
pliment Normatiu, tant de manera presencial, com en línia degut a la pandèmia, y que l’objectiu era 
donar a conèixer a la plantilla la nova figura de compliment normatiu.

5.2. Compromís amb el pacte mundial de Nacions Unides 

EMAYA està adherida al Pacte Mundial de les Nacions Unides (GlobalCompact) des del 28 de gener 
de l’any 2013. Amb aquesta adhesió es garanteix el compromís d’EMAYA amb els deu Principis del 
Pacte Mundial a les àrees de Drets Humans, Normes Laborals, Medi Ambient i Lluita contra la Cor-
rupció. Anualment EMAYA redacta i publica un informe de progrés, disponible a https://www.emaya.
es/informacion-corporativa/responsabilidad-social-corporativa/pacto-mundial/

Els principis d’aquest Pacte Mundial varen ser desenvolupats i documentats amb la modificació del 
Codi Ètic d’EMAYA en sessió ordinària del Consell d’Administració de 22 d’octubre de 2019. 

Sense ànim de ser exhaustius s’enumeren una sèrie d’exemples del text del Codi Ètic en els quals es 
troben recollits aquests deu Principis: 

 - “EMAYA respecta els drets de sindicació, associació i negociació col·lectiva reconeguts internaci-
onalment, així com les activitats que duen a terme les organitzacions representatives dels treballa-
dors i treballadores...” (Principi 3). 

 - “...queda expressament i absolutament prohibit qualsevol abús d’autoritat, conducta que pogués 
generar un entorn de treball intimidatori i hostil contra qualsevol persona o qualsevol tipus d’asset-
jament o discriminació per motius de gènere, raça, sexe o orientació sexual, creences religioses, 
opinions públiques lícites, nacionalitat i llengua, origen social, discapacitat o qualsevol altra cir-
cumstància” (Principi 6). 

 -  “EMAYA fomenta el desenvolupament sostenible, l’economia circular, el reciclatge i la reutilització 
de residus, així com la seva reducció” (Principi 9). 

 - “EMAYA ha de ser un exemple en la prevenció i la lluita eficaç i constant contra qualsevol acte 
corrupte, de manera que s’adopta un criteri de tolerància zero enfront al suborn i la corrupció” 
(Principi 10). 
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En consonància amb aquesta adhesió, durant l’any 2020, EMAYA ha reforçat aquest compromís, amb 
l’aprovació per part del seu màxim òrgan, el Consell d’Administració, d’una sèrie de manuals, políti-
ques, comitè, etc. amb els quals es pretén enfortir una cultura ètica empresarial. Passam a detallar el 
desenvolupament d’aquestes actuacions. 

El febrer de 2020 es va iniciar la labor del responsable de Compliment Normatiu d’EMAYA, per a 
la implantació del sistema de prevenció de riscs penals de l’entitat, juntament amb l’empresa ECIX 
Group, especialitzada en la matèria. Amb aquesta implantació es va activar el Canal Ètic d’EMAYA, 
gestionat pel responsable de Compliment Normatiu. 

En el Consell d’Administració del 2 de juliol de 2020 es va aprovar el Reglament del Codi Ètic que 
regula el seu funcionament, i està publicat al web institucional. 

La redacció d’aquest apartat 5 s’ha centrat en el principi 10 del Pacte Mundial “Lluita contra la corrupció”. 

A continuació, enumeram de manera resumida els apartats d’aquest informe en els quals s’expliquen 
les activitats i resultats obtinguts durant l’any 2020, per part dels distints departaments responsables, 
pel que fa als principis del Pacte Mundial. 

A l’apartat 1.4. Objectius del Desenvolupament Sostenible s’enumeren les ODS estratègiques, priori-
tàries i observades per EMAYA. 

A l’apartat 2.5 “Mapa estratègic 2020-2030” fa referència als principis 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 del Pacte 
Mundial, a l’establir les línies estratègiques del futur de l’entitat. 

L’apartat 3.3 “Economia Circular, Prevenció i gestió de residus” actualitza les dades de recollida selec-
tiva i el 3.4 “Ús sostenible dels recursos” al·ludeixen als principis 7, 8 i 9 del Pacte Mundial. 

L’apartat 4.1 “Polítiques de la companyia” amb dades de Recursos Humans en els següents apartats, 
enumera les accions referides als principis 1, 2, 3, 4 i 5 del Pacte Mundial. 

A l’apartat 4.7 “Relacions Socials” al·ludeix al principi 3 del Pacte Mundial. 

L’apartat 4.10 “Igualtat” enumera accions i resultats referides al principi 6 del Pacte Mundial. 

A l’apartat 6.3 “Proveïdors” indica les mesures adoptades per Contractació per a complir amb els 10 
principis del Pacte Mundial. 
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5.3. Lluita contra la corrupció i el suborn

El Consell d’Administració de l’1 d’octubre de 2020 va aprovar la Política de Compliment Normatiu i 
Antisuborn, text en el qual s’emmarquen els eixos centrals del compromís d’EMAYA amb el Principi 
10 del Pacte Mundial de Nacions Unides referit a “Lluita contra la corrupció”. En aquest text s’inclou 
com a pilar bàsic l’enumeració de conductes prohibides per part d’empleats/ades, administradors/res 
i directius/ives d’EMAYA. La Política de Compliment Normatiu i Antisuborn instaura una cultura preven-
tiva basada en la tolerància zero a conductes contràries a la normativa, especialment les de naturalesa 
penal. En el seu apartat “Conductes Prohibides” elabora una llista d’actuacions il·lícites, poc ètiques i 
corruptes totalment prohibides a tots els empleats/ades, administradors/res i directius/ives d’EMAYA. 

En el Consell d’Administració de sessió ordinària de l’1 d’octubre de 2020 es va aprovar la composi-
ció del Comitè Ètic d’EMAYA, descrit en el Manual de Prevenció de Delictes (part general), element 
bàsic per a desenvolupar el sistema de prevenció i anticorrupció de l’entitat. 

Les responsabilitats i funcions del Comitè Ètic són: 

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

2. Promoure una cultura preventiva basada en el principi de “rebuig absolut” cap a la comissió d’ac-
tes 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 lloc en el que treballen. 

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

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

5. Assessorar en la resolució de dubtes que sorgeixin en l’aplicació d’aquest Manual de Prevenció 
de Riscs Penals i les distintes polítiques i procediments. 

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

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

8. Verificar periòdicament el Sistema de Gestió de Compliment Normatiu, i proposar la seva possi-
ble modificació quan les circumstàncies així ho requereixin (evidència de no funcionament, canvis 
organitzatius, canvis legislatius, etc.). 

9. Informar periòdicament al Consell d’Administració d’EMAYA sobre l’activitat realitzada, de la 
supervisió del Sistema de Gestió de Compliment Normatiu, i dels recursos assignats que li garan-
teixin la realització del seu treball. El Comitè de Compliment Penal (Ètic) haurà d’informar de les 
seves conclusions al Consell d’Administració almenys una vegada a l’any. 
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10. Realitzar un pla de treball en matèria de supervisió del Sistema de Gestió de Compliment Normatiu. 

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

En el Manual de Prevenció de Delictes (part general) es descriuen a més de les responsabilitats del Co-
mitè Ètic, les seves característiques: autonomia, independència, professionalitat, dedicació i honradesa. 

En el text Política de Compliment Normatiu i Antisuborn s’especifica la composició d’aquest òrgan: 

 - El/la director/a de Recursos Humans
 - El/la director/a de Jurídic
 - El/la responsable de Qualitat i Protecció de Dades
 - El/la responsable de Compliment Normatiu (Compliance Officer) actuant com a secretari/ària. 

En aquest mateix Consell d’Administració es va aprovar el Manual de Prevenció de Delictes (part es-
pecial) el contingut ha estat elaborat a través de l’enumeració i descripció dels controls específics per 
delicte que ajuden a mitigar la possibilitat de materialització dels riscs penals identificats en l’activitat 
de l’entitat. 

En línia amb aquestes iniciatives, a la passada reunió ordinària del Comitè Ètic d’EMAYA de 24 de fe-
brer de 2021, es va acordar l’estudi i redacció per part del responsable de Compliment Normatiu d’un 
Codi Ètic per a proveïdors i licitadors, en el qual es reflecteixin els principis bàsics d’EMAYA referits al 
seu comportament ètic i social amb els grups d’interès externs de l’empresa. 

5.4. Riscs penals i altres riscs 

Les funcions del responsable de Compliment Normatiu i del Comitè Ètic no es circumscriuen única-
ment al camp penal, sinó que han de ser enteses dintre d’una interpretació àmplia, es a dir, estenent 
la cultura del compliment normatiu a tots els camps d’activitat d’EMAYA. 

Així està documentat en les funcions descrites en el Manual de Prevenció de Delictes (part general), 
aprovat pel Consell d’Administració i publicat al web institucional, tant del responsable del Compli-
ment Normatiu com del Comitè Ètic. 

Com a exemple, en les funcions del Comitè Ètic s’inclou “manteniment, revisió i actualització del Codi 
Ètic i de Conducta i del Canal Ètic i del seu Reglament implantats a EMAYA”, amb la qual cosa no es limi-
ta a l’àrea penal, sinó que té un abast molt més extens. (riscs reputacionals de l’entitat, riscs ètics, etc.). 
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5.5. Altra informació 

Pel que fa al Canal Ètic, durant l’any 2020 s’ha aprovat el Reglament del Canal Ètic d’EMAYA (publicat 
a https://www.emaya.es/media/7773/reglamento-del-canal-e-tico-de-emaya-003.pdf),

el 2 de juliol de 2020 per part del Consell d’Administració d’EMAYA, en el qual s’estableixen les bases 
per a organitzar l’activitat del Canal Ètic, com eina bàsica de comunicació per a prevenir, investigar 
i resoldre qualsevol situació d’incompliment de la llei, del Codi Ètic d’EMAYA o de la seva normativa 
interna. Aquesta aprovació i la seva publicació al web institucional d’EMAYA va ser comunicada a la 
plantilla mitjançant correu electrònic el dia 6 de juliol de 2020. 

També varen ser comunicats a la plantilla, el 23 d’octubre de 2020, mitjançant correu electrònic i amb 
la seva publicació al web d’EMAYA, les aprovacions per part del Consell d’Administració el dia 1 d’oc-
tubre de 2020 dels manuals: 

 - Política de Compliment Normatiu i Antisuborn. 
 - Manual de Prevenció de Delictes (part general)
 - Manual de Prevenció de Delictes (part especial)

Durant l’any 2020, per a donar major difusió al Canal Ètic i promocionar entre la plantilla el seu ús, 
sobre tot la que no té correu electrònic institucional o accés a internet, s’ha confeccionat el cartell de 
publicitat amb codi QR, per a facilitar la seva utilització mitjançant telèfon mòbil. El cartell publicitari 
del Canal Ètic s’ha repartit per totes les seus i taulers d’anuncis de l’entitat.

Durant l’any 2020 han entrat via Canal Ètic d’EMAYA 22 comunicacions i es desglossen de la següent 
manera: 

 - 3 denúncies
 - 1 consulta
 - 18 comunicacions sobre el funcionament per part de diferents àrees d’EMAYA.

D’aquestes 22 comunicacions, 19 han estat nominatives i 3 anònimes. 
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6. INFORMACIÓ SOBRE LA SOCIETAT

6.1. Privacitat i protecció de dades

EMAYA compta amb una Política de Privacitat i, durant el 2020, gairebé 400 treballadors/res han 
rebut formació entorn a la protecció de dades, la privacitat i la ciberseguretat, àrees d’especial impor-
tància per a l’empresa tant en format presencial, a principis d’any, com en aula virtual. A més, EMAYA 
realitza auditories d’adaptació al GDPR, de seguretat i de protecció de dades. 

La política de privacitat està publicada a https://www.emaya.es/pol%C3%ADtica-de-privacitat/

6.2. Política de qualitat 

EMAYA també compta amb una Política de Qualitat segons la norma ISO 9001, amb l’objectiu d’aten-
dre les exigències dels nostres clients i millorar contínuament els serveis públics que es presten a la 
ciutadania. 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 de 
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 en les contractacions de personal. 

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

 - Incentivar la capacitació, la formació i la promoció del personal per a millorar la nostra professio-
nalitat i la nostra satisfacció en el treball. 

La política de qualitat està publicada a https://www.emaya.es/informacion-corporativa/gestion-de- 
calidad/quienes-somos/
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6.3. Proveïdors

El juliol de 2020 l’equip directiu d’EMAYA va aprovar el procediment per a la Gestió de proveïdors 
(PGQ-005) a proposta del Servei de Compres. Aquest procediment pretén assegurar que les obres, 
productes i serveis subministrats externament són conformes amb la qualitat i els requeriments esta-
blerts per EMAYA en els seus contractes. 

Es realitza trimestralment una avaluació dels proveïdors i es realitzen avaluacions individuals de les 
entrades de mercaderies registrades al SAP, podent calcular un índex de qualitat. Donat que aquest 
procediment s’ha implantat en el segon semestre de l’any es disposa de tan sols dels informes cor-
responents als dos darrers trimestres de l’any 2020, informació que es comparteix a continuació: 

AVALUACIÓ DE CONTRACTES FINALITZATS DURANT EL TERCER I QUART TRIMESTRE

Durant el tercer trimestre de 2020 s’han identificat com a finalitzats (segons data final introduïda al SAP) 
469 comandes (46 i 45) amb la següent valoració de proveïdors, dels que n’hi ha 32 sense valorar: 

3r trimestre 2020 Índex de qualitat Avaluació proveïdor
435 83,65 % IQ = 100 Bona qualitat

1 0,19 % IQ ≥ 90 Qualitat correcta
1 0,19 % 60 ≤ IQ < 90 Qualitat millorable

0,00 % IQ < 60 Mala qualitat
0,00 % IQ = 0 Qualitat no acceptable

437 contractes finalitzats

Durant el 4rt trimestre de 2020 s’han identificat com a finalitzats (segons la data final introduïda al 
SAP) 217 comandes (46 i 45) amb la següent valoració de proveïdors dels quals n’hi ha 26 sense 
valorar (perquè encara no s’han recepcionat):

4t trimestre 2020 Índex de qualitat Avaluació proveïdor
185 35,58 % IQ = 100 Bona qualitat

6 1,15 % IQ ≥ 90 Qualitat correcta
 0,00 % 60 ≤ IQ < 90 Qualitat millorable
 0,00 % IQ < 60 Mala qualitat
 0,00 % IQ = 0 Qualitat no acceptable

191 contractes finalitzats

CONCLUSIONS

El volum de “contractes” que no arriben a l’índex de qualitat suficient detectats a tota l’organització en 
relació amb el número de comandes realitzades no pareix versemblant. 

Entenem que, al ser un procediment nou, encara s’ha de donar molta difusió del mateix a l’organit-
zació, especialment a les persones que han de realitzar la recepció de les comandes i l’entrada de 
les mercaderies (transacció de SAP MIGO) i qualificar l’índex de qualitat de les entregues. Hem de 
conscienciar a aquests usuaris/àries de la importància d’emplenar bé la informació que se’ls reque-
reix quan existeix una no conformitat, per a poder prendre les mesures oportunes. 
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ACCIONS

 - Continua amb la difusió de la nova PGQ5 de gestió de proveïdors i dels documents associats. 
 - Amb els dos informes inicials, entenem necessari revisar alguns dels criteris donats inicialment als 

usuaris/àries. 
 - A partir de la informació recopilada en aquests dos informes, hem traslladat una petició al depar-

tament DTIC per a modificar i ampliar la informació referent als proveïdors en Qlikview (BI) amb 
l’objectiu de millorar i facilitar el seguiment de la qualitat dels proveïdors.

 - Continuar amb un seguiment trimestral de l’avaluació dels proveïdors per part del Servei de Compres. 
 - S’ha incorporat com oportunitat de millora a treballar durant el 2021 la millora de la gestió dels 

proveïdors: la continuació de la millora del coneixement dels mercats amb els que treballam, la 
redefinició de la base de dades dels proveïdors d’EMAYA; l’ampliació de l’enfocament de l’avalua-
ció de proveïdors, des de la perspectiva de la seva capacitat de contractació amb EMAYA fins el 
compliment del contracte en fase d’execució, o l’avaluació global del compliment dels proveïdors 
amb EMAYA (no contracte a contracte, sinó com a proveïdor), l’estandardització de penalitats que 
s’introdueixen a les licitacions per tipologia contractual (obres, subministraments i serveis) o la im-
plementació d’enquestes internes. 

Els proveïdors seran seleccionats segons el procediment de contractació definit en el PGQ-004, basat 
en la Llei de Contractes del Sector Públic.

 Total 
Proveïdors

Proveïdors 
Locals

Proveïdors
Resta Espanya

% 
Locals

% 
Resta Espanya Altres

2019 652 356 291 54,60% 44,63% 0,77%
2020 651 340 307 52,23% 47,16% 0,61%

Valor net de comandes a proveïdors 2020 2019
Espanya 39.688.320,22 € 39.043.158,56 €
Estranger  17.113,34 € 73.829,60 €
Total 39.705.433,56 € 39.116.988,16 €

Com s’ha mencionat, la contractació a EMAYA es regeix per la Llei de Contractes del Sector Públic 
(Llei 9/2017). A través dels Plecs de Clàusules Particulars EMAYA pretén donar compliment als princi-
pis definits en aquesta llei, basats en l’estratègia Europa 2020, tals com incrementar l’eficiència de la 
despesa pública i facilitar, en particular, la participació de les petites i mitjanes empreses (PIMES) en 
la contractació pública, així com permetre que els poders públics facin ús de la contractació en re-
colzament d’objectius socials. Per a gestionar el compliment d’aquest darrer extrem, EMAYA s’inspira 
en les instruccions proporcionades per l’Ajuntament de Palma, les quals integren criteris de respon-
sabilitat social i mediambiental. Aquestes instruccions permeten atendre objectius com la inserció 
socio-laboral de persones desfavorides, la igualtat entre dones i homes, la generació d’ocupació, la 
sostenibilitat ambiental, la qualitat a l’ocupació o el compliment del drets ètics i humans. El Servei de 
Compres s’ha fixat com a objectiu pel 2022 tenir definida una política de compres pròpia que atengui 
els objectius estratègics de l’empresa. 

El Departament de Contractació, en els seus plecs de clàusules administratives incorpora una clàu-
sula per la qual els licitadors que es presenten a totes les seves licitacions accepten de forma tàcita el 
Codi Ètic d’EMAYA i el Pacte Mundial de Nacions Unides. 
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Concretament, a l’apartat 33 del Plec de Clàusules Administratives Particular (P.C.A.P.) de l’expedient 
trobam aquesta acceptació, baix el títol de Codi Ètic i de Conducta d’EMAYA i del Pacte Mundial de 
Nacions Unides i diu: “La presentació de les propostes al present procediment suposa que els licita-
dors coneixen, accepten de forma incondicionada i acaten el Codi Ètic i de Conducta...” i “també as-
sumeixen que EMAYA és firmant del Pacte Mundial de Nacions Unides i que, com a tal, està compro-
mès amb el respecte als Drets Humans, el no ús de treballs forçats ni coacció, eliminació del treball 
infantil, respecte al medi ambient, eliminació de la discriminació a l’àmbit laboral i tots i cada un dels 
principis establerts per aquest pacte, els quals, es comprometen a respectar en tot moment durant 
l’execució del contracte, així com exigir el seu compliment als seus subcontractistes o proveïdors”. 

Com indica la Llei 9/2017 al seu article 139.1. “Les proposicions dels interessats hauran d’ajustar-se 
als plecs i documentació que regeixen la licitació, i la seva presentació suposa l’acceptació incondici-
onada per l’empresari del contingut de la totalitat de les seves clàusules o condicions, sense excepció 
o reserva alguna...”. 

I posteriorment, quan es firma el contracte amb el licitador, a l’apartat IV “Obligacions” s’indica que 
“el contingut i condicions de l’acord, així com les obligacions de les parts que del mateix podessin 
emanar, queden recollides a les bases del procediment obert. Sent aquestes condicions conegudes 
i acceptades expressament pel contractista, al prendre part en el mateix i oferir els seus serveis per 
executar l’obra. L’incompliment per part del contractista de les obligacions establertes en el Plec de 
condicions i els seus annexes i en la seva oferta, faculta a EMAYA a resoldre el present acord, sense 
renunciar per això al seu dret d’exercitar les accions d’indemnització per mals i perjudicis soferts”. 

Així mateix, en compliment de l’article 202 de la Llei de Contractes del Sector Públic, relatiu a les 
Condicions especials d’execució del contracte de caràcter social, ètic, mediambiental o d’altre ordre, 
EMAYA incorpora en tots els seus Plecs de clàusules administratives particulars d’almenys una condi-
ció especial d’execució relacionada amb qüestions de tipus social, ètic, mediambiental, etc. 

No existeix una llista taxada de condicions d’execució aplicables, degut a que es considera més ade-
quat definir-les plec a plec, amb la finalitat de que s’adeqüin el millor possible a l’objecte del contracte, 
tal i com estableix l’apartat 1 de l’article 202 de la LCSP. A mode d’exemple, es detallen algunes de 
les condicions d’execució incorporades als plecs licitats per EMAYA:

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

 - Vinculades al foment de l’ús de les energies renovables. 
 - Vinculades a la promoció del reciclatge de productes i l’ús d’envasos reutilitzables. 
 - Vinculades a fer efectius els drets reconeguts a la Convenció de Nacions Unides sobre els drets de 

les persones amb discapacitat. 
 - Vinculades a afavorir la formació en el lloc de feina. 
 - Vinculades a afavorir la contractació estable. 
 - Vinculades a garantir la seguretat i la protecció de la salut en el lloc de feina i el compliment dels 

convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables. 

La redacció de la Política de Compres juntament amb el futur Codi Ètic per a Proveïdors i Licitadors 
suposarà una passa més d’EMAYA en el seu compromís clar cap a una vertadera cultura ètica i de 
bon govern, exigint aquest mateix compromís als seus licitadors i proveïdors. 
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6.4. Compromís amb la ciutadania 

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

BONIFICACIONS

Baix consum: premia el consum reduït d’aigua sense necessitat de ser sol·licitada. S’aplica una boni-
ficació del 7 % sobre l’import de la quota quan el consum no superi els 10 m3 mensuals.

Evolució el 2020 de les bonificacions aplicades d’ofici per baix consum

gen feb març abr maig Juny Jul ag set oct nov des

30.988

25.102
29.901

25.324
29.900

25.793
29.130

24.892

33.940

26.371

32.532

25.996

Baixos ingressos: es tracta de l’aplicació de bonificació a les quotes fixes i variables d’EMAYA per 
aquelles unitats familiars que justifiquin els ingressos per davall del mínim interprofessional x 1,25 i fa-
mílies ateses pels Serveis Socials i en risc d’exclusió. Aquesta bonificació suposa a l’abonat final una 
reducció del 100 % de quotes fixes i variables en conceptes d’aigua i de clavegueram i un 80 % de les 
quotes d’RSU si la factura supera el consum de 20 m3 d’aigua.

Evolució el 2020 de les bonificacions aplicades per baixos ingressos

gen febr març abr maig juny jul ag set oct nov des

1.8501.7941.7401.694

2.1752.1162.0752.0251.9881.9812.0202.034

Família nombrosa: es pot sol·licitar la tarifa per a famílies nombroses en els habitatges en les que hi 
hagi 4 o més persones empadronades que consten al títol de família nombrosa, i que tenguin instal-
lat un comptador individual. A les famílies nombroses que triïn aquesta tarifa, se’ls aplicarà 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. Pel consum a partir de 56 m3 s’aplicaran preus progressius. 

Evolució el 2020 de les bonificacions aplicades d’ofici per família nombrosa

gen febr març abr maig juny jul ag set oct nov des

551
547549546

555
546

526
519

508
513516515
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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 realització de queixes o suggeriments de millora:

 - Telèfon 971 240 240
 - Correu electrònic emaya@emaya.es
 - Web: www.emaya.es 
 - Presencialment amb cita prèvia a les oficines de Joan Maragall.
 - Correu postal dirigit a qualsevol oficina.
 - DMS (demandes municipals de servei, entre organismes municipals).
 - H72 (brigada exprés de l’Ajuntament per a reparacions de petita índole).
 - Aplicació web per a comunicació d’incidències a via pública. 

Comptam amb un sistema de gestió que garanteix el procés de qualsevol demanda. Aquestes es 
classifiquen, registren i documenten de manera que queden formalitzades en el nostre sistema i se’ls 
pot donar resposta de forma adequada i eficient. A continuació, presentam els volums de demandes 
de la ciutadania rebudes el 2020 així com el temps mitjà de durada o resolució: 

Demandes de la ciutadania
Telefonades ateses 99.289
Temps mitjà d’espera 2 min
Visites ateses 18.380
Temps mitjà d’espera 3min
Sol·licituds d’informació 40.155
Temps mitjà de resolució Immediata
Sol·licituds de servei 45.869
Temps mitjà de resolució 8 dies
Queixes 2.608
Temps mitjà de resolució 26 dies

Telefonades ateses

Rebudes Ateses %
Ateses 

per agent %
Ateses 

per locució % Abandonament %
Gener 10.046 7.217 71,84% 6.530 65,00% 687 6,84% 2.828 28,15%
Febrer 9.643 8.058 83,56% 7.495 77,72% 563 5,84% 1.580 16,38%
Març 7.862 6.023 76,61% 5.541 70,48% 482 6,13% 1.839 23,39%
Abril 6.407 5.389 84,11% 4.916 76,73% 473 7,38% 1.018 15,89%
Maig 11.280 7.817 69,30% 6.982 61,90% 835 7,40% 3.463 30,70%
Juny 11.884 9.812 82,56% 9.078 76,39% 734 6,18% 2.072 17,44%
Juliol 12.099 9.846 81,38% 9.079 75,04% 767 6,34% 2.250 18,60%
Agost 11.979 8.373 69,90% 7.730 64,53% 643 5,37% 3.606 30,10%
Setembre 10.772 9.214 85,54% 8.778 81,49% 436 4,05% 1.558 14,46%
Octubre 12.633 9.466 74,93% 8.840 69,98% 626 4,96% 3.165 25,05%
Novembre 11.907 9.521 79,96% 8.990 75,50% 531 4,46% 2.384 20,02%
Desembre 10.882 8.553 78,60% 8.093 74,37% 460 4,23% 2.325 21,37%

127.394 99.289 78,19% 92.052 72,43% 7.237 5,76% 28.088 21,80%
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Telefonades ateses

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

Gen Feb Març Abr Maig Juny Jul Ag Set Oct Nov Des

Visites ateses      Sol·licituds d’informació, servei i queixes

Pagaments 3.139 17,08 %
Ticket Virtual (sense cita / urgència) 780 4,24 %
Tràmits 14.461 78,68 %

18.380
         

Tràmits 
79%

Ticket Virtual 
4%

Pagaments 
17%

Informació 40.155 45 %
Servei 45.869 52 %
Queixes 2.608 3 %

88.632

Servei 
52%

Informació 
45%

Queixes 
3%

Rebudes 
Ateses
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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, suggeriments i reclamacions de la ciutadania. El 
2020, s’han gestionat 15 sol·licituds mitjançant aquesta col·laboració. 

RECONEIXEMENT DE LA JUNTA D’ARBITRATGE 

EMAYA col·labora amb la Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears per a la resolució de con-
flictes. És destacable que, en el seu acte de 25 aniversari de 2019, la Junta Arbitral va reconèixer la 
tasca d’EMAYA per la seva bona col·laboració amb la Junta Arbitral i per l’aposta per l’arbitratge com 
a forma de resoldre conflictes amb les persones usuàries. A l’acte es va destacar que EMAYA és una 
de les poques empreses públiques que han rebut aquesta distinció. 

El 2020, amb motiu de l’alerta sanitària, EMAYA no ha estat cridada a cap arbitratge. 

6.5. Acció social

EMAYA elabora anualment una memòria de l’activitat del Departament de Responsabilitat Social Corpora-
tiva, donant continuïtat a programes que es varen iniciar fa més de 10 anys i presentant noves iniciatives. 

Un dels pilars fonamentals de l’estratègia RSC d’EMAYA és la relació amb els col·lectius més desfavo-
rits. A través del Pla d’Acció Social d’EMAYA, durant 2020, s’ha col·laborat amb diverses associacions 
sense ànim de lucre i entitats que duen a terme projectes solidaris i de voluntariat. 

El departament d’RSC durant el 2020 ha realitzat les següents accions: 

ACCIONS MATERIALS

Campanya de recollida de taps

En col·laboració amb la Fundación SEUR, durant tot el 2020 s’han recollit 820 kg de taps de plàstic, 
aportats pels treballadors i treballadores d’EMAYA. Aquests taps s’han entregat a la Fundación SEUR, 
i fruit del conveni firmat, la Fundación SEUR es compromet a donar l’import obtingut del reciclatge 
de taps per a l’ajuda i auxili de menors en estat de necessitat per malalties no cobertes pel sistema 
sanitari ordinari. 

Campanya de recollida de juguetes

Hem recollit, entre els centres educatius de Palma i les aportacions de la ciutadania al Camió del Re-
ciclatge, més de 80 kg de juguetes de segona mà en bon estat, i els hem entregat a Càritas Mallorca, 
entitat que fa entrega d’aquestes juguetes a nins i nines de famílies amb risc d’exclusió social. 

També durant l’any 2020 hem col·laborat amb la campanya de recollida de juguetes que organitza Creu 
Roja, entregant més de 70 juguetes noves, no bèl·liques ni sexistes, la mitat d’elles entregades pels tre-
balladors i la resta els ha aportat EMAYA realitzant la compra corresponent per valor de 99,56 € més IVA. 
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NOTA DE PREMSA: EMAYA entrega al taller de juguetes de Càritas Mallorca 225 kg de juguetes

Les juguetes han estat aportades per infants i ciutadania al Camió del Reciclatge. 

Palma, 28 de febrer de 2020.- EMAYA ha entregat uns 225 kg de juguetes al Taller de juguetes de Càritas 
Mallorca. Les juguetes han estat aportades pels nins i nines participants a l’activitat “El Camió del Reciclatge” 
al seu centre escolar, així com la ciutadania que els diposita en el mateix camió a la seva ruta setmanal. 

Es tracta de juguetes usades que en el taller de Càritas es revisen, netegen i reparen per a poder fer possible 
la seva reutilització, mitjançant la venda de segona mà o entregant-les a famílies desfavorides. Aquesta feina 
en el taller permet l’ocupació i la integració laboral de persones amb dificultats. 

Les juguetes procedeixen dels nins i nines que participen a l’activitat del Camió del Reciclatge del programa 
educatiu “EMAYA a l’escola”. En aquesta activitat el camió acudeix al centre per a recollir residus diversos per 
a que es puguin reciclar (petits aparells elèctrics i electrònics, bombetes, roba, piles...), i realitzen una activitat 
educativa entorn al reciclatge i els residus especials. 

El Camió del Reciclatge també realitza una ruta setmanal els matins dels dijous, divendres i dissabte de 9.30 
a 15 h en els mercats municipals de Santa Catalina, l’Olivar i Pere Garau respectivament, i els dimarts cap-
vespre, de 16 a 19.30 h en el poliesportiu de Son Moix. Allà es poden dur, a més de juguetes, altres residus 
especials (petits aparells elèctrics i electrònics, piles i bateries, bombetes, oli, etc...). 

Per altra part, EMAYA recorda que Càritas té altres punts de recollida de juguetes i que les famílies poden 
seguir aportant a les escoles que participin en el programa educatiu i al camió del reciclatge quan es despla-
ça als barris i als centres escolars. 

Entrega de juguetes a Càritas Entrega de juguetes a Creu Roja

Cooperació Internacional

En matèria de Cooperació Internacional tenim un conveni de col·laboració amb el Fons Mallorquí de 
Solidaritat i Cooperació, en el qual EMAYA es compromet a col·laborar amb recursos tècnics, materi-
als i econòmics. 

El gener de 2020 es va renovar el conveni de col·laboració, en el qual EMAYA es compromet a col·la-
borar econòmicament en el projecte “Accés a l’aigua potable a comunitats rurals de Pocona-Bolivia” 
(quarta fase), en el qual EMAYA aportarà una quantitat de 12.000 €. 
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Durant l’any 2020, es va continuar enviant a través del FMSC peces de roba de l’antiga uniformitat 
laboral d’EMAYA. L’Ajuntament de Ténado (Burkina Faso) va conformar la brigada verda del municipi, 
que tendrà la responsabilitat de netejar la ciutat i els principals edificis on es troben els serveis admi-
nistratius. Aquesta brigada està formada per 25 dones que s’han equipat amb els uniformes de feina 
que EMAYA va donar al municipi de Ténado, a través del Fons Mallorquí. 

NOTA DE PREMSA: EMAYA aporta 12.000 euros al Fons Mallorquí a través d’un conveni per a facilitar 
l’accés a l’aigua potable a Pocona (Bolívia)

L’empresa municipal renova el compromís amb el Fons Mallorquí. 

Els presidents d’EMAYA, Ramon Perpinyà i del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Maria Antònia Mu-
let, han renovat el compromís de col·laboració a través de la firma d’un conveni. Aquesta aportació d’EMAYA 
al Fons mallorquí de Solidaritat i Cooperació s’emmarca en el conveni general de col·laboració que aquestes 
dues entitats varen firmar fa quatre anys, mitjançant el qual l’empresa es comprometia a col·laborar econòmi-
cament en projectes de cooperació, especialment en aquells relacionats amb la gestió de l’aigua i els residus. 

Amb aquest conveni, EMAYA recolza un projecte de Bolívia, gestionat per l’ONG Mosoj Causay, que està 
emmarcat en el Pla director d’infraestructures i abastiment d’aigua de les comunitats rurals de Pocona i que 
té com objectiu primordial l’accés a l’aigua potable com a dret humà. 

A Pocona, part de la població rural del municipi no té accés a l’aigua potable en quantitat ni qualitat suficients 
i no té la percepció de que constitueixi un dret que està a la base de la salut i el desenvolupament social i 
econòmic. Actualment, de les 83 comunitats del municipi, 8 no disposen d’un sistema d’abastiment d’aigua, a 
20 comunitats s’han de reconstruir completament els sistemes existents, a 4 s’hauria d’ampliar la xarxa i a 11 
s’han de fer treballs de manteniment per a garantir l’accés a domicili. 

Amb aquest projectes es contribueix a garantir el dret humà a l’aigua amb equitat i sostenibilitat a comunitats 
rurals de Pocona, així com en quantitat i qualitat suficient i també a enfortir la gestió municipal. Per això, es 
construirà un sistema d’abastament d’aigua per gravetat, es crearan varis comitès i en la sensibilització de la 
població, entre altres activitats. 

El pressupost global del projecte és de 94.173,33 euros i el Fons Mallorquí, gràcies a les aportacions dels 
socis, finança 76.925,50 euros. 

Conveni amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació Donació d’uniformes. Brigada Verda de Tenado, Burkina Faso



75

Dia Mundial de l’Aigua - Opticaigua

Amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua, dia 22 de març, EMAYA organitza el concurs fotogràfic OPTI-
CAIGUA. El concurs té com a objectiu conscienciar a la societat sobre la importància de l’aigua com 
a recurs natural, fomentant el consum responsable. 

El concurs, té un àmbit extern, en el que pot participar qualsevol persona resident a Mallorca, i un 
altre àmbit intern, en el que pot participar qualsevol treballador o treballadora d’EMAYA. 

A l’any 2020 s’havia de celebrar la seva tretzena edició i aquesta edició es va haver de suspendre 
degut a la pandèmia. 

Dia Mundial del Medi Ambient

Per a celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, dia 5 de juny, EMAYA organitza una diada amb els 
centres educatius que més han participat en el programa educatiu EMAYA a l’escola. Aquest acte es 
va suspendre per motius de les restriccions sanitàries decretades pel govern. 

Conveni Càritas Mallorca i Fundació Deixalles cessió contenidors de roba

EMAYA i les associacions sense ànim de lucre Càritas Mallorca i Fundació Deixalles i en virtut del 
conveni firmat varen recollir més de 700 tones de roba usada dipositada en els més de 100 conteni-
dors instal·lats a la via pública. 

La recollida, selecció i venda d’aquesta roba ha generat ocupació i treball social. Per exemple, en el 
cas de la Fundació Deixalles, ha fet possible la contractació de 9 persones en el taller de roba amb 
contracte d’inserció a jornada completa durant tot l’any, de les quals 5 persones han tengut un con-
tracte d’inserció per a la formació i aprenentatge. En el taller de recollida s’han generat 2 llocs d’inser-
ció relacionats amb la recollida de roba. 

A més, s’ha generat ocupació a 4 persones i ha fet possible que 7 persones en situació de vulnerabilitat 
social realitzessin un itinerari d’inserció i poguessin millorar les seves competències socials i laborals. 

En el cas de Càritas han estat possibles 6 contractes d’inserció directament lligats a aquest tema. 

Per altra part, cal destacar que les persones amb necessitats urgents i derivades per serveis socials 
reben gratuïtament la roba que necessiten. 

Contracte Mater Misericordia

L’organització Mater repararà els contenidors de residus sòlids urbans d’EMAYA des del seu Servei de Repa-
ració de Plàstics del centre especial de treball Mater Trabajo y Naturaleza. L’entitat ha estat la guanyadora del 
concurs que va convocar EMAYA, reservat a empreses d’inserció laboral o en centres especials de treball. 

Aquest nou acord, amb l’augment del volum de reparacions que suposa, implica una ampliació del 
servei i l’ampliació de la plantilla del servei de Reparació de Plàstics de Mater amb lloc de feina esta-
ble, una molt bona notícia per a la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat, col·lectiu 
amb el que treballa l’entitat social. 
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ACCIONS TÈCNIQUES

Col·laboracions amb associacions

EMAYA té relació amb una sèrie d’associacions de les quals està a la seva junta directiva en la que 
presta un sèrie de col·laboracions tècniques.

 - Asociación Nacional de Empresas Públicas (ANEPMA)
EMAYA està associada a ANEPMA, y forma part de la junta directiva, un dels objectius de l’as-
sociació és la col·laboració tècnica entre els membres d’ANEPMA, un exemple d’aquesta col·la-
boració són les jornades tècniques que s’organitzen cada any, i que aquest any 2020 es varen 
haver de suspendre. Tota l’activitat i les relacions amb l’associació s’han vist limitades a reunions i 
jornades telemàtiques. S’abona una quota anual de soci de 3.000 € anuals. 

 - Associació de Subministradors d’Aigua de les Illes Balears (ASAIB)
En aquesta associació EMAYA també presta una col·laboració tècnica i està representada a la 
seva junta directiva. A les juntes que es celebren amb periodicitat mensual s’exposen les diferents 
polítiques de Responsabilitat Social, sent EMAYA una de les empreses líder en aquestes políti-
ques, en les que s’aprofita per a fer Benchmarking.

 - Xarxa d’Aigües Públiques de Mallorca
EMAYA forma part de la Xarxa de Municipis d’Aigües Públiques de Mallorca, i durant l’any 2020 no 
hi ha hagut activitat. 

 - Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (AEAS)
Durant el 2020, l’activitat d’EMAYA amb AEAS s’ha centrat en alguna reunió telemàtica i en rebre 
i aplicar tots els protocols sanitaris que ens enviava l’associació. S’abona una quota de soci de 
8.526 € anuals. 

 - Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)
Durant el 2020, l’activitat d’EMAYA amb AEOPAS s’ha centrat en alguna reunió telemàtica i en 
rebre i aplicar tots els protocols sanitaris que ens enviava l’associació. S’abona una quota de soci 
de 7.590 € anuals. 

EMAYA a l’escola

EMAYA a l’escola és un projecte unitari amb el que pretenem contribuir a millorar la conscienciació 
mediambiental dels nins, les nines i els joves de la nostra ciutat per a promoure una gestió sostenible 
dels recursos naturals i els residus. 

El programa ofereix vuit activitats formatives, participatives i de conscienciació per a alumnes de 
primària i secundària, amb dues modalitats temàtiques relacionades amb les principals activitats 
d’EMAYA, el cicle integral de l’aigua i la gestió dels residus a la ciutat de Palma. 

Els objectius principals del programa EMAYA a l’escola són: 

 - Donar a conèixer les labors que desenvolupa EMAYA a l’àmbit municipal. 
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 - Ampliar els coneixements sobre el cicle de l’aigua i els residus, dintre de l’àmbit curricular de l’en-
senyança a primària i secundària. 

 - Reforçar la visió social i mediambiental d’EMAYA. 
 - Difondre entre l’alumnat, i les seves famílies, la importància de les bones pràctiques centrades en 

l’estalvi d’aigua, la neteja de la ciutat i el reciclatge de residus. 

Durant el curs escolar 2019/2020 al programa EMAYA a l’escola hi varen assistir un total de 13.700 alum-
nes en 328 activitats desenvolupades a 93 centres educatius del terme municipal de Palma. Hem de 
recalcar que les activitats es varen suspendre al decretar-se el tancament dels col·legis el 14 de març. 

Per al curs 2020/2021, s’ha mantingut el programa, i s’han adaptat les sessions als protocols Covid, 
amb un total de nou activitats i amb la possibilitat de fer algunes sessions en línia. 

NOTA DE PREMSA: Comencen les activitats del programa educatiu “EMAYA a l’escola”, amb noves 
mesures de seguretat per prevenció de la covid-19

Ja s’han rebut 104 reserves per a les activitats d’educació ambiental sobre aigua i reciclatge per a infants i joves. 

Aquest curs s’apliquen estrictes protocols de prevenció i s’ofereixen també activitats en línia. 

Palma, 16 d’octubre de 2020.- Aquesta setmana s’han realitzat en diversos centres educatius de Palma les 
primeres activitats del programa educatiu “EMAYA a l’escola”, amb les noves modalitats i protocols sanitaris 
per a evitar la propagació de la covid-19. 

Les activitats es realitzen sempre complint amb totes les mesures de seguretat establertes en els centres 
educatius, als quals, a més a més, se’ls ha ofert aquest any la possibilitat de realitzar activitats en línia. 

Concretament s’han realitzat ja aquesta setmana diverses activitats presencials per a l’alumnat d’educació 
infantil i els primers cursos de primària: En Joanet Recicles i el canvi climàtic. També, per alumnes de secun-
dària s’han realitzat ja les primeres activitats en modalitat en línia sobre reciclatge i el tractament dels residus. 
En aquest cas, els educadors interactuen a distància amb el grup escolar, realitzant les xerrades explicatives, 
activitats i jocs amb l’alumnat. 

Tot el conjunt del personal educador d’EMAYA pren les mesures higièniques de prevenció estipulades per 
part de l’autoritat sanitària competent, antes, durant i després de cada sessió. Cada educador o educadora 
farà un seguiment del seu estat de salut. En tot moment es mantindrà la distància física de seguretat, s’utilit-
zarà la mascareta i es rentaran sovint les mans amb aigua i sabó o una solució hidroalcohòlica. 

Abans de l’activitat, es reorganitzarà l’espai per a garantir la possibilitat de mantenir la distància mínima de 
seguretat entre els participants. S’evitarà compartir el material que sempre es desinfectarà abans i després 
del seu ús. També, l’equip educador ha rebut formació en matèria de prevenció i protecció, i sobre les passes 
a seguir en el cas de detectar símptomes. 

Gràcies a totes aquestes garanties sanitàries i les alternatives en línia, les activitats han tengut molt bona aco-
llida en els centres educatius i en poques setmanes ja s’han rebut 104 reserves d’activitats. 

El programa educatiu “EMAYA a l’escola” es va iniciar al curs 2011-12, centrat en les dues principals àrees de 
treball de l’empresa municipal, la gestió dels residus i el cicle de l’aigua a Palma. Durant el passat curs 2019-
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20 es varen realitzar 328 activitats per a 13.700 alumnes de 93 centres educatius del municipi de Palma, a 
pesar de la interrupció a partir del dia 13 de març. 

Les activitats d’aquest programa educatiu tenen com a objectiu conscienciar sobre l’estalvi i l’ús responsable 
de l’aigua, la recollida selectiva de residus, les bones pràctiques ambientals i el civisme. A través dels centres 
educatius i dels infants i joves es pretén arribar a les famílies, i implicar la ciutadania per a respectar el medi 
ambient i tenir una ciutat més neta i sostenible, els objectius d’EMAYA per a la ciutat. 

Per al curs 2020-21, EMAYA ofereix 9 activitats sobre residus i reciclatge per a tots els nivells educatius, 
d’educació infantil fins a secundària (veure programa adjunt o l’enllaç) i també les activitats per a donar a 
conèixer el cicle urbà de l’aigua a la nostra ciutat, conscienciar sobre el seu valor ambiental i fomentar hàbits 
sostenibles d’ús. Mantenim les activitats del curs anterior, vista la bona acollida i les valoracions molt positives 
rebudes des dels centres i, com a novetat incorporam al programa dures activitats noves, En Joanet Recicles 
i el canvi climàtic i Tomeu Granera i el circ del reciclatge. 

En Joanet Recicles i el canvi climàtic, per a primer i segon cicle de primària. Amb aquesta nova activitat trac-
tam el tema de perquè es produeix el canvi climàtic i què podem fer per a reduir-ne els devastadors efectes; 
per exemple, reciclar. D’una manera lúdica, amb jocs i cançons, en Joanet mostrarà a l’alumnat com compor-
tar-se davant aquesta nova problemàtica ambiental. 

Tomeu Granera i el circ del reciclatge, per a educació infantil i primer cicle de primària. En aquesta nova 
activat, en Tomeu Granera animarà els nins i nines més petits a reduir, reutilitzar i reciclar amb jocs, música, 
malabars, màgia, monocicle i altres peripècies circenses. En tomeu interactuarà amb els nins i nines; els durà 
pel camí del respecte a les persones, als animals i a les plantes, i els ensenyarà a cuidar les nostres fonts de 
vida. Aquesta activitat, aprofitant el símil del circ, mostrarà que no és suficient amb aprendre com hem de fer-
ho, sinó que ens farà esforçar a practicar el que hem après. 

La nostra intenció és també poder oferir durant el curs 2020-21 visites guiades a les nostres instal·lacions 
(embassaments, fonts, estacions de tractament...) per a donar a conèixer el cicle integral de l’aigua, el seu 
procés de captació i tractament, la depuració de les aigües residuals i els usos de la regeneració. De mo-
ment, no obstant això, a causa de la crisi sanitària no es poden fer visites a les instal·lacions i esperam poder 
reprendre-les quan la seguretat sanitària de les instal·lacions i de totes les persones participants estigui 
garantida. 

Les reserves per a participar en el programa educatiu “EMAYA a l’escola” es poden realitzar a través del por-
tal web municipal de Palma Educa:  http://www.palmaeduca.cat/

Més informació també a: https://www.emaya.es/ca/educacio-i-conscienciacio/emaya-a-lescola/

Assessorament gestió interna de residus a centres escolars, empreses, associacions i entitats

EMAYA també ofereix, a través del Departament d’RSC, assessorament en la gestió interna dels resi-
dus a centres escolars, empreses, associacions i entitats. Ajudam a millorar la selecció, la reducció i 
el reciclatge dels residus que es generen internament. 

Durant l’any 2020, hem assessorat a 2 centres educatius, activitat que ha hagut de paralitzar-se de-
gut a la pandèmia. 
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ACCIONS ECONÒMIQUES

Pla d’Acció Social d’EMAYA

El Pla d’Acció Social d’EMAYA es fonamenta en la col·laboració amb les associacions sense ànim de 
lucre que treballen per a donar acollida, pal·liant les necessitats bàsiques de les persones que per 
circumstàncies molt diverses es troben en situació de risc o exclusió social. 

Durant l’any 2020 s’han repartit més de 400 kg de productes per ajuda social entre les associacions 
Es Refugi i les Germanetes dels Pobres. El cost d’aquestes aportacions ha estat de 2.400 €. 

NOTA DE PREMSA: EMAYA  entrega productes de primera necessitat a Las Hermanitas de los Pobres i a 
Es Refugi

Palma, 26 de maig de 2020.- El president d’EMAYA, Ramon Perpinyà, ha fet entrega de productes de primera 
necessitat a dues entitats socials que treballen amb col·lectius desfavorits, atenent les seves demandes dels 
productes necessitats en aquests moments. 

L’entrega s’ha fet concretament a Las Hermanitas de los Pobres i a l’Associació Altruista Es Refugi, les dues 
amb seu a Palma. En total s’han repartit més de 400 kg de productes per a la higiene personal, la neteja i 
desinfecció de les instal·lacions i aliments bàsics, com llet, llegums, pasta...

Aquestes donacions formen part del Pla d’Acció Social del Departament de Responsabilitat Social Corporati-
va d’EMAYA, unes accions més necessàries que mai a l’entorn de crisi social i sanitària que patim en aquests 
moments. 

Germanetes dels Pobres Es Refugi

Tarifa Social

A EMAYA disposam d’una Tarifa Social per a baixos ingressos, aquesta tarifa permet que els habitat-
ges que compleixin amb les condicions establertes tenguin una bonificació del 100 % de les quotes 
fixes dels serveis d’aigua i clavegueram i en les quotes variables fins a 20 m3 de consum. També es 
bonifica el 80 % de les quotes fixes del servei d’RSU i el 75 % del cànon de sanejament. 

A la ciutat de Palma durant l’any 2020 hi va haver un total de 2.335 habitatges amb aquesta bonifica-
ció sobre el rebut de l’aigua. 
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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 2020 ha estat de beneficis, per un import de 107.109,33 euros. Degut a les 
diferències entre el resultat comptable i fiscal, no s’ha pagat cap import per l’impost de societats. 

El detall de les subvencions de capital rebudes durant el 2020 és:

Subvencions
Direcció General de Recursos Hídrics 37.263.519,63 €
Ajuntament de Palma 13.832,58 €
Govern de les Illes Balears 140.700,00 €
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ANNEX 1

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

Article Llei 
11/2018 Informació sol·licitada per la Llei d’Informació No Financera Vinculació amb indicadors GRI

44.6a Breu descripció del model de negoci del grup (entorn empresarial, or-
ganització i estructura): activitats, marques, productes i serveis; Mida de 
l’organització. 

GRI 102-1, GRI 102-2, GRI 102-7, 
GRI 102-18

44.6a Mercats en els que opera: ubicació seu i ubicació operacions. GRI 102-3, GRI 102-4, 102-6

44.6a Objectius i estratègies de l’organització. GRI 102-14

44.6a Principals factors i tendències que poden afectar a la seva futura evolució. GRI 102-14, GRI 102-15

Anàlisis grups d’interès: identificació i canals de comunicació. GRI 102-40, GRI 102-42, 
GRI 102-43, GRI 102-21

Estudi de materialitat: metodologia i aspectes materials. 

Publicitat: es posarà a disposició del públic de forma gratuïta i serà fàcil-
ment accessible en el lloc web dintre dels 6 mesos posteriors a la data 
de finalització de l’any financer i durant 5 anys. 

QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS 

44.6d Principals riscs ambientals que afecten a l’organització, relacions comer-
cials, productes o serveis que poden tenir efectes negatius, i com el grup 
gestiona aquests riscs, explicant els procediments utilitzats per a detec-
tar-los i avaluar-los. Informació sobre els impactes que s’hagin detectat, 
oferint un desglossament dels mateixos, en particular sobre els principals 
riscs a curt, mig i llarg termini.

GRI 102-15

44.6b - 
44.6c

Polítiques i compromisos. Procediments de diligència deguda aplicats 
per a la identificació, avaluació, prevenció i atenuació de riscs i impac-
tes significatius i de verificació i control, incloent quines mesures s’han 
adoptat. Els resultats d’aquestes polítiques incloent indicadors clau de 
resultats. 

GRI 103-2

Informació general detallada

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

GRI 102-15

44.6 -I- Procediments d’avaluació o certificació ambiental.  

44.6 -I- Recursos dedicats a la prevenció de riscs ambientals. GRI 103-2

44.6 -I- Aplicació del principi de precaució. GRI 102-11

44.6 -I- Quantitat de provisions i garanties per a riscs ambientals.  

Contaminació

44.6 -I- Descripció de mesures per a prevenir, reduir o reparar les emissions que 
afecten greument el medi ambient; tenint en compte qualsevol forma de 
contaminació atmosfèrica específica de l’activitat (indicar les emissions 
distintes a les de CO2eq, es a dir, contaminació acústica, contaminació 
lumínica, olors, vibracions, partícules, NOx, SOx, CO, COV, etc.). 

GRI 305-7

Economia circular i prevenció i gestió de residus

44.6 -I- Descripció de mesures de prevenció, reciclatge, reutilització, altres for-
mes de recuperació i eliminació de deixalles. 

GRI 306-2

44.6 -I- Accions per a combatre el malbaratament d’aliments. No aplica
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Ús sostenible dels recursos 

44.6 -I- Consum d’aigua i subministrament d’aigua d’acord amb les limitacions 
locals. 

GRI 303-5

44.6 -I- Consum de matèries primeres i mesures adoptades per a millorar l’efici-
ència del seu ús. 

GRI 301-1, GRI 301-2, 
GRI 301-3

44.6 -I- Consum, directe i indirecte, d’energia. GRI 302-1

44.6 -I- Mesures preses per a millorar l’eficiència energètica. GRI 302-4

44.6 -I- Ús d’energies renovables. GRI 302-1

Canvi climàtic GRI 305-1, GRI 305-2, GRI 305-3

44.6 -I- Els elements importants de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 
generats com a resultat de les activitats de l’empresa, inclòs l’ús dels 
bens i serveis que produeix. 

44.6 -I- Mesures adoptades per a adaptar-se a les conseqüències del canvi 
climàtic. 

44.6 -I- Metes de reducció establertes voluntàriament a mig i llarg termini per a 
reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i els mitjans implemen-
tats per a tal finalitat. 

Protecció de la biodiversitat

44.6 -I- Mesures preses per a preservar o restaurar la biodiversitat. GRI 304-3

44.6 -I- Impactes causats per les activitats o operacions a àrees protegides. GRI 304-2

QÜESTIONS SOCIALS I RELATIVES AL PERSONAL 

44.6d Principals riscs que afecten a l’organització en matèria laboral, d’igualtat 
de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, de discriminació i inclusió 
de les persones amb discapacitat i accessibilitat universal. Explicant els 
procediments utilitzats per a detectar-los i avaluar-los. Informació sobre 
els impactes que s’hagin detectat, oferint un desglossament dels matei-
xos, en particular sobre els principals riscs a curt, mig i llarg termini. 

GRI 102-15

44.6b - 
44.6c

Polítiques i compromisos. Procediments de diligència deguda aplicats 
per a la identificació, avaluació, prevenció i atenuació de riscs i impac-
tes significatius i de verificació i control, incloent quines mesures s’han 
adoptat. Els resultats d’aquestes polítiques incloent indicadors clau de 
resultats. 

GRI 103-2

Ocupació 

44.6 -II- Número d’empleats/ades per país. GRI 102-8

44.6 -II- Número total i distribució d’empleats/ades per sexe, edat i classificació 
professional. 

GRI 102-8, GRI 405-1

44.6 -II- Número total i distribució de modalitats de contracte de treball, mitjana 
anual de contractes indefinits, de contractes temporals i de contractes a 
temps parcial per sexe, edat i classificació professional. 

GRI 102-8, GRI 405-1

44.6 -II- Número d’acomiadaments per sexe, edat i classificació professional.  

44.6 -II- Les remuneracions mitjanes i la seva evolució desagregades per sexe, 
edat i classificació professional o igual valor. 

GRI 405-2

44.6 -II- Bretxa salarial, la remuneració llocs de feina iguals o de mitjana de la 
societat. 

GRI 405-2

44.6 -II- La remuneració mitjana dels consellers/res i directius/ives, incloent la 
retribució variable, dietes, indemnitzacions, el pagament dels sistemes 
de previsió d’estalvi a llarg termini i qualsevol altra percepció desagrega-
da per sexe. 

GRI 103-2

44.6 -II- Implantació de polítiques de desconnexió laboral. GRI 103-2

44.6 -II- Empleats/ades amb discapacitat. GRI 405-2
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Organització del treball 

44.6 -II- Descripció de l’organització del temps de treball (torns, gestió d’hores 
extra, flexibilitat en la jornada laboral, etc.). 

GRI 103-2

44.6 -II- Descripció de mesures destinades a facilitar el gaudi de la conciliació i fo-
mentar l’exercici corresponsable d’aquests per part d’ambdós progenitors.

GRI 103-2

44.6 -II- Número d’hores d’absentisme. GRI 403-9

Salut i seguretat 

44.6 -II- Descripció de les condicions de salut i seguretat en el treball. GRI 403-1 al GRI 403-7

44.6 -II- Accidents de treball, en particular la seva freqüència i gravetat, així com 
les malalties professionals; desagregat per sexe. 

GRI 403-9, GRI 403-10

Relacions socials 

44.6 -II- Descripció de l’organització del diàleg social, inclosos procediments per 
a informar i consultar al personal i negociar amb ells. 

GRI 103-2

44.6 -II- Descripció del balanç dels convenis col·lectius, particularment en el 
camp de la salut i la seguretat en el treball. 

GRI 403-4

44.6 -II- Percentatge d’empleats/ades coberts per conveni col·lectiu per país. GRI 102-41

Formació

44.6 -II- Descripció de les polítiques implementades en el camp de la formació. GRI 103-2, GRI 404-2

44.6 -II- Quantitat total d’hores de formació per categories professionals. GRI 404-1

Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat 

44.6 -II- Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat Accessibilitat universal de les 
persones amb discapacitat 

Igualtat

44.6 -II- Descripció de mesures adoptades per a promoure la igualtat de tracte i 
d’oportunitats entre dones i homes. 

GRI 103-2

44.6 -II- Descripció del plans d’igualtat, mesures adoptades per a promoure 
l’ocupació, protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, la 
integració i l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. 

GRI 103-2

44.6 -II- Descripció de la política contra tot tipus de discriminació i, si escau, de 
gestió de la diversitat. 

GRI 103-2

RESPECTE ALS DRETS HUMANS 

44.6d Principals riscs que afecten a l’organització en matèria de drets humans, 
explicant els procediments utilitzats per a detectar-los i avaluar-
los. Informació sobre els impactes que s’hagin detectat, oferint un 
desglossament dels mateixos, en particular sobre els principals riscs a 
curt, mig i llarg termini. 

GRI 102-16,GRI 412-1,
GRI 412-2,GRI 412-3

44.6b - 
44.6c

Polítiques i compromisos. Procediments de diligència deguda aplicats 
per a la identificació, avaluació, prevenció i atenuació de riscs i impactes 
significatius i de verificació i control, incloent quines mesures s’han adoptat. 
Els resultats d’aquestes polítiques incloent indicadors clau de resultats. 

 

Drets humans 

44.6 -III- Descripció de l’aplicació de procediments de diligència deguda en 
matèria de drets humans; prevenció dels riscs de vulneració de drets 
humans i, si escau, mesures per a mitigar, gestionar i reparar possibles 
abusos comesos. 

GRI 102-16, GRI 412-1, 
GRI 412-2, GRI 412-3

44.6 -III- Denúncies per casos de vulneració de drets humans. GRI 406-1

44.6 -III- Descripció de les mesures implementades per a la promoció i compli-
ment de les disposicions dels convenis fonamentals de l’Organització 
Internacional del Treball relacionades amb els respecte per la llibertat 
d’associació i el dret a la negociació col·lectiva; l’eliminació de la discri-
minació en l’ocupació; l’eliminació del treball forçós o obligatori; l’abolició 
efectiva del treball infantil. 

GRI 407-1, GRI 408-1, 
GRI 409-1
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LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ I EL SUBORN 

44.6d Principals riscs que afecten a l’organització en matèria de corrupció i 
suborn, explicant els procediments utilitzats per a detectar-los i avaluar-
los. Informació sobre els impactes que s’hagin detectat, oferint un 
desglossament dels mateixos, en particular sobre els principals riscs a 
curt, mig i llarg termini. 

GRI 102-15

44.6b - 
44.6c

Polítiques i compromisos. Procediments de diligència deguda aplicats per 
a la identificació, avaluació, prevenció i atenuació de riscs i impactes signi-
ficatius i de verificació i control, incloent quines mesures s’han adoptat. Els 
resultats d’aquestes polítiques incloent indicadors clau de resultats.

GRI 103-2

Corrupció i suborn 

44.6 -IV- Mesures adoptades per a prevenir la corrupció i el suborn. GRI 102-16, GRI 205-2, 
GRI 205-3

44.6 -IV- Mesures per a lluitar contra el blanqueig de capitals. GRI 102-16, GRI 205-2

44.6 -IV- Aportacions a fundacions i entitats sense ànim de lucre. GRI 102-13, GRI 201-1, 
GRI 415-1

INFORMACIÓ SOBRE LA SOCIETAT

44.6d Principals riscs que afecten a l’organització en matèria de compromís 
amb el desenvolupament sostenible, subcontractistes i proveïdors, 
consumidors i informació fiscal, explicant els procediments utilitzats per 
a detectar-los i avaluar-los. Informació sobre els impactes que s’hagin 
detectat, oferint un desglossament dels mateixos, en particular sobre els 
principals riscs a curt, mig i llarg termini. 

GRI 102-15

44.6b - 
44.6c

Polítiques i compromisos. Procediments de diligència deguda aplicats per 
a la identificació, avaluació, prevenció i atenuació de riscs i impactes signi-
ficatius i de verificació i control, incloent quines mesures s’han adoptat. Els 
resultats d’aquestes polítiques incloent indicadors clau de resultats.

GRI 103-2

Compromisos de l’empresa amb el desenvolupament sostenible

44.6 -V- Descripció de l’impacte de l’activitat de la societat en l’ocupació i el 
desenvolupament local (per exemple, despesa en proveïdors, despesa 
en proveïdors locals). 

GRI 203-2, GRI 413-1

44.6 -V- Descripció de l’impacte de l’activitat de la societat en les poblacions 
locals i en el territori. 

GRI 413-1

44.6 -V- Descripció de les relacions mantingudes amb els actors de les comuni-
tats locals i les modalitats del diàleg amb aquests. 

GRI 102-43

44.6 -V- Informació sobre les accions d’associació o patrocini. GRI 413-1, GRI 201-1

Subcontractació i proveïdors 

44.6 -V- Informació sobre la inclusió en la política de compres de qüestions soci-
als, d’igualtat de gènere i ambientals. 

GRI 103-2

44.6 -V- Descripció sobre com es considera la responsabilitat social i ambiental 
dels proveïdors en les seves relacions amb aquests. 

GRI 308-1, GRI 414-1

44.6 -V- Descripció dels sistemes de supervisió i auditories a proveïdors i 
resultats de les mateixes. 

GRI 308-2, GRI 414-2

Consumidors

44.6 -V- Descripció de les mesures per a la salut i seguretat dels consumidors. GRI 416-1

44.6 -V- Descripció dels sistemes de reclamació, queixes rebudes i resolució de 
les mateixes. 

GRI 103-2, GRI 418-1

Informació fiscal

44.6 -V- Els beneficis obtinguts per país. GRI 201-1

44.6 -V- Els imposts sobre beneficis pagats (no meritats). GRI 201-1

44.6 -V- Les subvencions públiques rebudes. GRI 201-4



L’estat d’informació no financera de l’exercici 2020 contingut en aquest document ha estat 
formulat pel Consell d’Administració de la Societat en sessió de 31 de març de 2021.

Aquesta versió és una traducció del text original al català, 
la qual no ha alterat en cap moment el sentit del document original. 


