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Presentación
Carta do 

director xeral 
20

16

Este exercicio 2016 traballamos co propósito 
e a ilusión de mellorar e consolidar un 
desenvolvemento sustentable ao servizo da 
cidadanía e da comunidade, que son, sen 
dúbida, os nosos principais activos.

Dentro do marco institucional e de  estratexia 
de EMALCSA, o noso alcalde-presidente 
asistiu e asinou en Madrid a adhesión á 
Rede de cidades pola auga pública creada en 
Madrid o 4 de novembro de 2016.

No mes de setembro, dentro da estratexia 
de prestación de servizos e colaboracións 
da empresa, asinouse un convenio de 
colaboración co Concello de Sada co fin de 
traballar na determinación de motivos de 
situacións catastróficas e de inundacións, 

ademais de asesorar en actuacións que 
garantan a sustentabilidade do sistema 
de distribución de auga (DUSA), en 
colaboración coa Universidade da Coruña. 

Así mesmo, quedou constituída a denominada 
Mesa Metropolitana do Ciclo Integral 
da Auga na que, entre outras tarefas, se 
traballa na xestión e protección do recurso, 
no saneamento e depuración de augas 
residuais, coordinación e planificación 
de abastecemento desde o punto de vista 
metropolitano, e que está integrada por todos 
os concellos da área, incluídos Betanzos e 
Abegondo, únicos aos que EMALCSA non 
lles subministra  auga en alta. 
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Carta do director xeral

EMALCSA mantivo ao día os requisitos establecidos 
nas normas UNE-EN ISO 9001 Xestión da Calidade 
e UNE-EN ISO 14001 Xestión Ambiental, validados 
ata o 2019, así como nas dúas novas certificacións do 
Sistema de Xestión do Risco núm. GR-0001/2016 e no 
Sistema de Xestión da Enerxía núm. GE-2016/0002, 
como recoñecemento e evidencia da conformidade da 
súa xestión. A concesión dos catro certificados implica 
multiplicar o compromiso coa eficacia da compañía 
en manter ao día a calidade á hora de satisfacer as 
necesidades dos seus clientes, así como a protección 
do medio ambiente fronte aos riscos e infraestruturas 
críticas. 

Concédeselle por primeira vez a unha empresa pública 
galega e converte a EMALCSA nun referente en materia 
de xestión de riscos e infraestruturas, así como a 
evidencia e conformidade do seu sistema enerxético, 
acorde, entre outros, cos novos desenvolvementos 
tecnolóxicos e melloras que se executan nas instalacións. 
A revisión dos protocolos, plans de continxencia e 
recuperación da actividade ante situacións de urxencia 
permitiu establecer as liñas base das actuacións e 
seguimento dos consumos enerxéticos en cada un dos 
centros consumidores, incluíndo as estacións de bombeo. 
Durante o exercicio intégrase no sistema de xestión 
a avaliación dos riscos penais das persoas xurídicas, 
cuxo obxectivo persegue a aprobación dun código 
ético e de conduta da sociedade, no que se recollan 
os valores que constitúen a súa cultura empresarial, 
as pautas de conduta que deberá seguir o seu persoal 
nas súas relacións entre si e cos distintos grupos de 
interese, co obxecto, entre outros, de previr e prohibir 
calquera tipo de comportamento que puidese dar lugar 
á responsabilidade penal da sociedade ou dos seus 
administradores. 

En estreita relación co exposto, incorporamos na 
nosa web o portal de transparencia, no que se pon 
á disposición da cidadanía canta información xera 

Calidade e transparencia 

ao servizo 

dos nosos clientes

a compañía, desde datos do servizo, indicadores 
económicos e sociais, e todos os contratos e convenios 
subscritos pola empresa. 

Coa plena satisfacción, a empresa municipal renova 
o seu compromiso de atender a subministración dos 
seus clientes, manter unha política de prezos axustada, 
promover un uso responsable do recurso auga, informar 
con transparencia dos custos do servizo, exercer un 
estrito control da facturación, e ampliar e mellorar de 
forma permanente a calidade e capacidade dos seus 
servizos e infraestruturas. Todo iso conduce a empresa a 
un novo reto: manter o nivel de calidade e esixencia que 
a empresa alcanzou en todos os procesos, actividades e 
infraestruturas. 

Desde a nosa planta da Telva, neste exercicio 2016,  
tratamos 33,95 millóns de metros cúbicos, un 2,99 % 
menos ca no exercicio precedente. O noso caudal medio 
tratado foi de 1077 l/s, o que supón 237 litros por 
habitante e día que enviamos á rede de distribución. 

No ámbito social, prorrogamos a nosa colaboración 
co Banco de Alimentos co obxecto de que, desde as 
nosas instalacións na Grela, se poida  prestar a axuda 
social precisa a aqueles colectivos máis desfavorecidos, 
facilitando o correspondente apoio loxístico, así como 
outras accións de menor envergadura, como convenios 
e colaboracións con entes sociais e deportivos, dentro 
da política de RSC da compañía, así como as achegas 
á Fundación EMALCSA para o desenvolvemento dos 
programas sociais que executa. 

A través deste documento expoñemos con profundidade 
e transparencia a evolución da sociedade no exercicio 
2016, que quedou materializada nun resultado 
económico de 3.786.255 € despois de impostos,  e no 
cal destaca o baixo nivel de endebedamento e a solvencia 
da sociedade. 

Todo iso foi posible grazas ao esforzo e dedicación de 
todo o persoal, un equipo estable e profesional que nos 
permite operar cun alto grao de conciliación de vida 
laboral e familiar. 

Poñemos nas súas mans, un ano máis, o traballo dunha 
empresa socialmente responsable, que xestiona o ciclo 
integral da auga dunha forma sustentable e que xera valor 
á economía e á sociedade galega cunha incondicional 
vocación de servizo público a clientes, usuarios e á 
cidadanía en xeral. 

Jaime Castiñeira de la Torre | Director xeral 
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Tratamos

1076 l/seg
Dotación por habitante

216 l/hab. día

Ingresos Resultado do 
exercicio

Importe neto da 
cifra de negocios

1882
Mostras 

analizadas

22.570
Parámetros

Garanten a sustentabilidade 
e excelencia do noso servizo

Lonxitude da rede 
de distribución

574 km

Índice de roturas 
inferior á media, 

cun número de 
roturas
por km
de tubaxe

0,23 Capacidade 
de tratamento

76.684.320 m3 
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Goberno

corporativo

A Empresa Municipal de Augas da Coruña, 
SA (EMALCSA) foi constituída polo 
Concello da Coruña o 7 de xullo de 1978 
mediante unha escritura pública.

EMALCSA é a continuadora de Augas 
da Coruña, SA, á que absorbeu, cuxa 
propiedade lle pertencía de maneira total 
ao mesmo concello e que viña prestando o 
servizo de subministración de auga á cidade 
desde 1908.

O obxecto social da Empresa Municipal 
é, entre outros, a prestación do servizo de 
abastecemento de augas á cidade da Coruña 
e ao concello, así como a xestión (ou 
colaboración co Concello para a xestión) de 
servizos municipais.

19
78

19
0

8
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Goberno corporativo

ESTRUTURA DA PROPIEDADE

1.1

EMALCSA é unha sociedade mercantil municipal que 
adopta a forma de sociedade anónima e que se rexe 
polos seus propios estatutos e polas disposicións legais 
que en cada momento lle fosen aplicables. Ao ser unha 
sociedade de titularidade municipal, o seu capital non 
pode ser alleado nin destinado a unha finalidade distinta 
da do seu obxecto social.

 - Data da última modificación: 10 de xuño de 2002
 - Capital social (€): 601.100
 - Número de accións: 100 nominativas

BO GOBERNO 

1.2

O bo goberno é unha peza fundamental na política de 
responsabilidade corporativa de EMALCSA.

Como elementos de control existen:

 - Auditoría anual independente conforme a Lei de 
sociedades de capital.

 - Control interno e fiscalización pola Intervención 
Xeral do Concello da Coruña, de acordo co artigo 
213 e seguintes da Lei de facendas locais.

 - Dobre control externo do Tribunal de Contas e do 
Consello de Contas conforme o artigo 223 de Lei de 
facendas locais.

20
0

2

20
16

Abastecer,

xestionar

e colaborar

MEDIO AMBIENTE E
A EFICIENCIA NA

XESTIÓN DOS RECURSOS
NATURAIS

DESENVOLVEMENTO
LOCAL E SOCIAL

EFICACIA
NO SERVIZO

INNOVACIÓN

TRANSPARENCIA

XESTIÓN ÉTICA
E RESPONSABLE

CALIDADE
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1.3 COMPOSICIÓN

A Xunta Xeral de EMALCSA é o órgano de goberno e está constituída polos membros da corporación municipal da 
Coruña. Ningún dos membros posúe accións da sociedade.

O Consello de Administración é o máximo órgano de decisión, supervisión e control de EMALCSA, con plenas 
facultades de dirección, xestión e execución respecto da sociedade. Entre as súas tarefas máis significativas están 
orientar a política da compañía, avaliar a xestión da Dirección Xeral, adoptar decisións relevantes da sociedade e servir 
de ligazón cos membros da Xunta Xeral.

D.ª Rocío Fraga Sáenz
D. Xiao Varela Gómez

D.ª Silvia Cameán Calvete
D. José Manuel Sande García

D.ª Eugenia Vieito Blanco
D. Alberto Lema Suárez

D.ª Claudia Delso Carreira
D. Daniel Díaz Grandío

D.ª María García Gómez
D. Carlos Negreira Souto

D.ª Rosa María Gallego Neira
D.ª Rosa María Lendoiro Otero

D.ª Lucía Canabal Pérez

D. Miguel Lorenzo Torres
D.ª María Begoña Freire Vázquez
D. Roberto Luis Coira Andrade
D. Martín Fernández Prado
D. Francisco José Mourelo Barreiro
D.ª Mariel Padín Fernández
D.ª María del Mar Barcón Sánchez
D. José Manuel García Pérez
D.ª Silvia Longueira Castro
D. José Manuel Dapena Varela
D.ª Eudoxia Neira Fernández
D. Fito Ferreiro Seoane
D.ª Avia Veira González

D. Xiao Varela Gómez
D.ª María García Gómez

D.ª Rosa María Gallego Neira
D. Roberto Luis Coira Andrade

D. Martín Fernández Prado
D. José Manuel García
D. José Manuel Dapena
D.ª Avia Veira González

D. Jaime Castiñeira de la Torre D.ª Carmen Ulloa Ayora

Presidente
Excmo. Sr. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde

Presidente
Excmo. Sr. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde

Vogais

Asisten con voz sen voto

Secretario
D. Manuel José Díaz Sánchez

Interventor
D. Ángel Murado Codesal

Secretario
D. Manuel José Díaz Sánchez

Interventor
D. Ángel David Murado Codesal

Membros da Xunta Xeral
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1.4 ESTRUTURA OPERATIVA DE EMALCSA

1.4.1 Dirección Xeral

A Dirección Xeral ten ao seu cargo a dirección e administración activa da empresa, e está formada por:

CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

Presidente

DIRECCIÓN XERAL

Servizos Xerais 
Asesoría Xurídica • RRHH / PRL • Informática e Sistemas

Control Procesos e Medio Ambiente • I+D+i. Coordinación Servizos
• Servizos de Apoio (SD, PR)

DIRECCIÓN ECONÓMICO-FINANCEIRA
Contabilidade • Xestión de Cobramento • Servizos Xerais

Administración
Facturación • Atención ao Cliente

Instalacións Interiores
Lectura

Compras. Almacén

DIRECCIÓN TÉCNICA

Laboratorio

Enxeñería, Proxectos, Servizos e Mantementos

Distribución
Obras e Xestión de Rede • Instalacións Electromecánicas

Regulación, Tratamento e Depuración de Auga
Plantas de Tratamento • Captación e Almacenamento

O director xeral
D. Jaime Castiñeira de la Torre

O director xeral adxunto
D. Juan Francisco Amil Míguez

Goberno corporativo
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Misión

e estratexias

de EMALCSA

Os obxectivos de EMALCSA encamíñanse 
cara ao desenvolvemento de políticas 
integradas en materia de sustentabilidade, 
nas que se mantén o compromiso e esforzo 
cara aos nosos clientes, grupos de interese e 
cara ao medio ambiente.

En EMALCSA acompañamos o noso 
día a día de responsabilidades, obrigas e 
compromisos cos nosos grupos de interese, 
aos que se lles dá resposta establecendo 
unha misión, visión e valores, facilitando 
que todo o equipo que formamos se 
implique no seu desenvolvemento e 
execución.
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Carta del director generalMisión e estratexias de EMALCSA

MISIÓN

2.1
 - Garantir a clientes e usuarios a subministración e/ou 

servizo correspondente a unha ou varias das etapas 
do ciclo integral da auga nas mellores condicións de 
cantidade, calidade e prezo.

 - Asegurar a satisfacción da demanda futura do servizo 
en todas as etapas do ciclo integral da auga nas 
condicións requiridas polos clientes e usuarios.

 - Apoiar a prestación ou a xestión doutros servizos 
públicos no Concello da Coruña.

VISIÓN

2.2

 - Contar coa confianza plena de todas as partes 
interesadas na xestión do ciclo integral da auga.

 - Ser referente tecnolóxico e de servizo entre empresas 
xestoras de auga.

 - Ampliar a prestación dos servizos do ciclo integral da 
auga.

 - Servir como modelo de xestión entre as empresas 
municipais.

VALORES

2.3

 - Atención personalizada e compromiso de servizo que 
respondan ás necesidades específicas de cada cliente.

 - Liderado tecnolóxico e operativo a través do 
desenvolvemento de métodos e sistemas que 
garantan tanto o control de procesos como o logro de 
resultados.

 - Fomento do desenvolvemento profesional dos 
traballadores da organización, con especial 
atención á súa formación, para conseguir equipos 
multidisciplinares e con alto nivel de competencia.

 - Xestión dos recursos humanos da organización 
conforme os principios de mérito, equidade e 
igualdade de oportunidades.

 - Compromiso co desenvolvemento sustentable e a 
protección do medio ambiente.

 - Coordinación con institucións públicas e privadas 
na procura activa da máxima eficacia e eficiencia das 
actuacións.

 - Mellora continua como criterio de xestión asumido 
por todos os niveis da organización.

Responsabilidade,

obrigación e

compromiso
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Actividade

de EMALCSA
• Captación/Potabilización/Distribución de auga potable.
• Análise/Control da calidade da auga en todas as 

fases do ciclo integral da auga.
• Mantemento da rede de abastecemento.
• Xestión de clientes: contratación, lectura de contado-

res, facturación, cobramento e atención ao cliente 
para o abastecemento de auga.

• Limpeza da rede de saneamento.
• Depuración de auga residual.

• Captación/Potabilización/Subministración 
de auga en alta para entrega a outros xestores.

• Xestión do servizo integral do 
ciclo da auga.

• Análise/Control da calidade 
da auga en todas as fases.

Concellos de Cee e Corcubión
• Análise/Control da calidade da auga de 

consumo ou na rede de distribución e 
depósitos.

Presa de Cecebre - Xunta de Galicia
• Regulación do caudal.
• Control de calidade da auga encorada.
• Mantemento da infraestrutura.

BERGONDO

SADAA CORUÑA

CULLEREDO

ARTEIXO
CAMBRE

ABEGONDO

CARRAL

OLEIROS

Distribución territorial

das actividades
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Actividade de EMALCSA

ALCANCE DOS SERVIZOS 
PRESTADOS

3.1

Na actualidade, a empresa dispón de equipo e recursos 
para desenvolver as seguintes funcións:

 - Captación, potabilización e distribución de augas 
potables.

 - Análise e control da calidade das augas en todas as 
fases do ciclo integral da auga.

 - Análise e control da calidade da auga nas piscinas de 
uso público.

 - Mantemento e limpeza de redes de abastecemento e 
saneamento.

 - Xestión de clientes: contratación, lectura de 
contadores, facturación, cobramento e atención ao 
cliente para o abastecemento e saneamento de augas.

 - Transporte e depuración de augas residuais.

Esta capacidade de servizo desenvólvese de forma 
específica para diversas administracións públicas, ás que 
EMALCSA atende en diferentes etapas do ciclo.

135.623
Clientes

76.684.320 m3 30.723.770 m3

Capacidade total de tratamento Consumos facturados

574 km
Lonxitude rede 

distribución

33.949.191 m3

Auga potable tratada
117

Cadro de 
persoal

RESUMEN DE LA ACTIVIDAD 2016

Capacidad máxima utilizada (%) 52

Consumos facturados (m3) 32.055.999

Precio medio del m3 (€) 0,66

Agua residual tratada EDAR´s *  (m3) 51.840.763

Ingresos abastecemento e saneamento (€) 20.447.356

Ingresos totais (€) 24.851.836

Resultado do exercicio (€) 3.786.255

 *Incluye Edar Bens  (51.500.402 m3)  

Capacidade máxima 
utilizada

52 %

0,66 €
Prezo medio do m3

51.840.763 m3

Auga residual tratada nas EDAR
[inclúe a EDAR de Bens (51.500.402 m3)]



páxina 16

Reserva de auga

ETAP Cañás

EDAR San Vicente

EDAR Quenllo

EDAR Bens

Cecebre

Cecebre

Captación e 
potabilización

Usos da auga

Saneamento e 
depuración Distribución

Río Barcés

Río Mero

Sede central

Evaporación

Océano
Atlántico

Río Brexa

Río Barcés

Outras
poboacións

Concello da
Coruña

ETAP A Telva

Xestión sustentable 
do recurso

Río Mero
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Distribución

Xestión sustentable do recurso

Dentro do compromiso de EMALCSA 
co medio ambiente e a sustentabilidade, 
optouse por recuperar as perdas de auga 
no proceso, co fin de devolvela ao río con 
calidade superior á da inicialmente captada.

Compromisos en

materia de desenvolvemento

sustentable

A XESTIÓN DO CICLO INTEGRAL 
DA AUGA

4.1

O ciclo integral da auga comeza na natureza coas 
precipitacións que se recollen nos ríos e encoros. O home 
continúa o ciclo captando e tratando a auga para o seu 
consumo directo e uso doméstico e industrial, polo que 
debe ser tratada e depurada de novo antes de vertela ao 
mar. A natureza volve pechar o ciclo coa evaporación da 
auga do mar e dos ríos, que volve ser recollida en forma 
de precipitacións.

Este é o ciclo moi simplificado. Con todo, o home 
intervén de distintas maneiras: captando auga e tratándoa 
para que sexa apta para o seu consumo, empregándoa 
en usos domésticos ou industriais e devolvéndoa ao 
ciclo alterando as súas condicións naturais ao introducir 
contaminantes tras o seu uso.

EMALCSA participa no ciclo das seguintes maneiras:

 - Xestiona parte das actividades do encoro de Cecebre.

 - Realiza captacións de auga nas plantas de tratamento 
de auga potable da Telva (Cambre) e Cañás (Carral), 
sobre os ríos Mero e Barcés, respectivamente, onde tras 
diversos tratamentos físico-químicos se converte en auga 
apta para o consumo humano.

 - Distribúe a auga ata os diferentes depósitos e de aí 
aos puntos de consumo final.

 - Realiza a limpeza da rede de sumidoiros.

 - Participa na explotación da planta de tratamento 
de augas residuais de Bens (A Coruña), explota as 
estacións depuradoras de augas residuais de Quenllo 
e San Vicente (Carral), onde se depura a auga para a 
súa posterior vertedura ao océano Atlántico e aos ríos 
Barcés e Brexa.
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RESERVA DE AUGA

4.2

Mediante a Resolución do 27 de outubro de 1973, da 
Dirección Xeral de Obras Hidráulicas do Ministerio 
de Obras Públicas, outórgase ao Concello da Coruña 
unha concesión de augas de 928 l/s de caudal, que se 
captarán dos ríos Mero e Barcés mediante a construción 
da presa de Cecebre, con destino ao abastecemento da 
poboación.

EMALCSA é a encargada de regular o caudal en función 
da demanda e do caudal ecolóxico do río, realizar o 
control da calidade da auga encorada e a supervisión da 
infraestrutura.

Grazas á reserva de auga do encoro de Cecebre, 
garántese o abastecemento de auga na área da Coruña. 
A auga cáptase augas abaixo, no río Mero, na planta 
potabilizadora da Telva (Cambre). A zona da presa 
de Cecebre é un espazo protexido baixo as seguintes 
figuras:

 - Rede Natura 2000.

 - LIC ES 1110004 (data 12/04/2004).

 - Espazo Natural en Réxime de Protección Xeral (data 
27/05/97).

O mantemento do caudal ecolóxico no río Mero, do 
mesmo xeito que garantir a calidade e correcta xestión 
do encoro, implica unha estreita colaboración entre 
Augas de Galicia e EMALCSA.

DATOS CLAVE

Localización: confluencia dos ríos Mero e Barcés.

Reserva de auga

Río Mero

228 km2

363 has

22 hm3

Superficie da bacía

Superficie do encoro

Capacidade do encoro
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Como é lóxico, non existe unha relación de 
correspondencia entre a demanda de auga potable e as 
precipitacións ao longo do ano. Por iso, é fundamental 
xestionar eficientemente a auga encorada baixo criterios 
de garantía de subministración e calidade.

PROCESO: RESERVA DE AUGA 2016

Media mensual da auga encorada (m3) 14.936.462

Volume máximo (m3) 20.514.113

Volume mínimo (m3) 12.112.529

Pluviometría (mm) 1484

Enerxía consumida (kWh) 15.673

4.2.1 Evolución de auga encorada e pluviometría do ano 2016

Pluviometría Auga encorada 
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240

0
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FEB.

260,9

12,74

XAN.

289,7

12,71

MARZO

267,2

12,84

ABRIL

146,6

15,3

MAIO

97,5

18,61

XUÑO

53,2

20,51

XULLO

2,4

19,09

AG.

19,5

16,17

SET.

111,9

14,02

OUT.

43

12,79

NOV.

158,2

12,29

DEC.

34,4

12,11

A correcta xestión do encoro mantén a auga encorada 
dentro duns niveis óptimos a pesar da variación mensual 
das precipitacións. Permitiu dispoñer de niveis superiores 
ao 55 % durante todo o ano.

O caudal aliviado máximo por comportas e válvulas 
foi de 37,20 m3/s o día 31 de marzo e a entrada 
máxima de auga na presa foi de 50,26 m3/s ese 
mesmo día.

[Datos en mm]

824

2015

939

2005

1341

2006

729

2007

1281

2008

1335

2009

1353

2010

808

2011

972

2012 2013

1374

2016

1484

1319

2014

4.2.2 Evolución anual de pluviometría

Xestión sustentable do recurso
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Encoro de Cecebre
ETAP A Telva

1484 mm
Valor pluviométrico

O valor anual de precipitación coincide co rango de 
pluviometría publicado por Meteogalicia no seu estudo 
anual.

2016
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CAPTACIÓN E POTABILIZACIÓN

4.3

Nesta fase do ciclo, a auga natural é captada e tratada 
para convertela en auga apta para o consumo humano. 
EMALCSA dispón de dous centros para iso, a ETAP 
A Telva e a ETAP Cañás. Dous aspectos aumentan a 
complexidade do proceso: a variabilidade nas condicións 
da auga recibida e a necesidade de garantir o caudal 
ecolóxico dos ríos onde se sitúan as plantas.

De forma continua, realízanse análises ás augas naturais 
e durante o tratamento, que permiten optimizar os  

 
 
procesos de decantación, filtración e cloración, e así 
garantir a aptitude de auga para o consumo á vez que 
protexer o contorno natural.

Dentro do compromiso de EMALCSA co medio 
ambiente e a sustentabilidade, optouse por recuperar as 
perdas de auga no proceso, co fin de devolvela ao río con 
calidade superior á da inicialmente captada.

O residuo xerado na planta de lodos é valorizado por 
xestores autorizados, prodúcense “tecnosolos” que se 
destinan á recuperación de espazos naturais.

ETAP Cañás
Río Barcés

Tratamento
de lodos Análise en

todos os procesos

ETAP A Telva

Xestión sustentable do recurso
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PROCESO: CAPTACIÓN E POTABILIZACIÓN 2016

Vol. tratado ETAP (m3) 33.949.191

     A Telva (m3) 33.308.231

     Cañás (m3) 640.960

Enerxía consumida (kWh) 18.365.372

     A Telva (kWh) 18.261.218

     Cañás (kWh) 104.154

Relación consumo enerxía/auga tratada (kWh/m3) 0,54

Residuos perigosos (t) 0,71

Residuos non perigosos (t) 2826

76.684.320 m3 209.520 m3/día 2425 l/s Río Mero

100 l/s Río BarcésCapacidade total de tratamento Capacidade máxima de bombeo

Volume máximo captación 

DATOS CLAVE

Localización: confluencia ríos Mero e Barcés.

A explotación das estacións de tratamento de auga 
potable desenvólvese por concesións hidráulicas polas 
que se permite a EMALCSA captar auga dos ríos Mero e 
Barcés. 

No ano 2016, tratáronse 33.308.231 m3 e 640.960 m3 
de auga na estación da Telva e na estación de Cañás, 

respectivamente, valores moi similares aos do ano 
anterior. Os dous centros dispoñen dunha capacidade 
máxima de tratamento de 76.474.800 m3, o que 
permite adaptarse aos riscos e necesidades futuras da 
demanda.

EMALCSA analiza a

auga antes de cualificala

como apta para o

consumo humano
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VOLUME DE AUGA IMPULSADA POR PLANTAS ANO 2016 (m3)   

Mes Cañás Bergondo Telva (1) Telva (2) Telva (3) Total Telva Total

Xaneiro 41.076 388.639 0 633.462 1.566.908 2.589.009 2.630.085

Febreiro 43.178 343.335 0 586.801 1.475.886 2.406.022 2.449.200

Marzo 45.274 389.545 0 684.516 1.507.380 2.581.441 2.626.715

Abril 44.243 366.996 0 702.482 1.506.725 2.576.203 2.620.446

Maio 45.642 389.086 0 692.754 1.604.226 2.686.066 2.731.708

Xuño 54.537 423.720 631.882 175.706 1.573.704 2.805.012 2.859.549

Xullo 79.920 498.992 1.043.769 0 1.672.254 3.215.015 3.294.935

Agosto 79.430 498.720 811.498 302.587 1.677.590 3.290.395 3.369.825

Setembro 64.258 432.738 974.560 0 1.532.316 2.939.614 3.003.872

Outubro 52.941 399.969 831.450 0 1.535.023 2.766.442 2.819.383

Novembro 44.532 396.600 849.350 0 1.471.890 2.717.840 2.762.372

Decembro 45.929 382.640 805.472 0 1.547.060 2.735.172 2.781.101

Total 640.960 4.910.980 5.947.981 3.778.308 18.670.962 33.308.231 33.949.191

XAN. FEB. MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AG. SET. OUT. NOV. DEC.

Ea Q

PORCENTAXE MENSUAL DE AUGA TRATADA E ENERXÍA CONSUMIDA SOBRE O TOTAL ANUAL

8,06 %

8,22 %

8,16 %

7,65 %

10,03 %

7,83 %

A produción mantense constante ao longo do ano, sofre 
lixeiros incrementos nos meses de verán (acada o seu 

nivel máximo no mes de xullo, cun 10 % do caudal anual 
e unha produción media anual de 1076 l/s).

A auga, logo de ser analizada e cualificada como apta 
para o consumo humano, é impulsada aos distintos 

puntos intermedios de bombeo, nas diferentes localidades 
onde se realiza abastecemento.

Xestión sustentable do recurso
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A produción de auga

reduciuse un 17 %

nos últimos 11 anos

A produción de auga potable diminuíu un 2,99 %, o que representa unha redución dun 17 % desde o ano 2005.

EVOLUCIÓN ANUAL DA PRODUCIÓN DE AUGA POTABLE (m3x103)

2005

40.919

2009

37.020

2007

39.759

2006

39.281

2008

38.333

2010

37.907

2011

38.270

2012

36.055

2013

36.038

2014

34.604

2015

34.995

2016

33.949
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Na evolución histórica da produción de auga, 
obsérvase un aumento progresivo desde 1970 debido, 
fundamentalmente, ao aumento de poboación na 
Coruña e nos concellos limítrofes. O punto de inflexión 

prodúcese a partir do ano 2005, debido ao descenso nos 
consumos dos procesos industriais principalmente. Os 
valores actuais de produción sitúanse en valores similares 
aos producidos nos anos noventa.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DA PRODUCIÓN DE AUGA POTABLE 

ANO m3 tratados · 103 Variación 5 anos m3 mes punta · 103 Variación 5 anos Mes punta

1970 16.793 62,8% 1567 55,0% Agosto

1975 20.644 22,9% 1969 25,7% Xullo

1980 29.497 42,9% 2640 34,1% Xullo

1985 33.484 13,5% 2961 12,2% Xullo

1990 35.287 5,4% 3208 8,3% Agosto

1995 37.905 7,4% 3401 6,0% Xullo

2000 39.276 3,6% 3743 10,0% Xuño

2005 40.919 4,2% 3992 6,7% Agosto

2010 37.907 -7,4% 3778 -5,4% Agosto

2015 34.995 -8,3% 3500 -7,9% Agosto

2016 33.949 0,0% 3370 0,0% Agosto

Xestión sustentable do recurso
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4.3.1 Recuperación de auga do proceso

Un impacto ambiental positivo e clave do noso proceso 
nesta etapa do ciclo é a recuperación da auga tratada 
na planta de lodos, que forma parte da planta da 
Telva.

 
 
Nela os lodos procedentes da clarificación da auga son 
recollidos en dous pozos, para o seu espesamento e 
posterior secado. A auga recuperada é vertida de novo 
ao río.

1.384.922 m3 2825 t
Auga devolta ao río Mero Lodos xerados e tratados 

posteriormente cos que se 
producen tecnosolos

Caudal de vertedura Produción de lodos

20,49 % 9,13 %
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EVOLUCIÓN DA AUGA RECUPERADA EN ETAP E LODOS XERADOS

2014

2.501.940

1.112.047

2015

2.589.200

1.149.416

2.402.030

1.331.911

2013

2.275.840

1.071.875

2012

2.688.047

1.153.093

2011

Auga recuperada (m3) Lodos (kg)

2016

2.824.600

1.384.922

Como consecuencia da autorización de vertedura 
DH.V.15.24033 concedida para a devandita instalación, 
realizáronse as mostraxes e análises de control da 
calidade da auga devolta ao río Mero, avaliando a súa 

influencia sobre o medio receptor. Concluíuse que o 
tratamento efectuado foi o adecuado e non se superaron 
os límites de verteduras establecidas por Augas de 
Galicia.

Xestión sustentable do recurso
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37,3 g

0,42 g

2,74 g

2,19 g

Coagulante

Permanganato

Cloro

Amidón

Reactivos utilizados no proceso 
de tratamento por cada m3 de auga.

Reactivos

!

Tratamento 
de residuos xestionados 
por xestores autorizados

45% 603 Kg
Residuos non perigosos 
son lodos producidos na 

planta de lodos

Residuos perigosos 
(proceden de mantementos, 

envases e resto de disolucións 
recollidas no laboratorio)

4.3.2 Materias primas e residuos 

O consumo de reactivos nas plantas está inequivocamente 
relacionado coas condicións de partida da auga natural. É o 
aspecto con maior significancia polo que, á hora da 
 

 
 
dosificación, se busca sempre o equilibrio entre calidade da 
auga e eficacia do proceso. Os datos de 2016 preséntanse na 
seguinte táboa: 

O consumo de enerxía representa o 74 % do consumo 
anual facturado. Non obstante, está condicionado 
polo desenvolvemento do propio proceso de 
potabilización e pola situación xeográfica das 
plantas. Ao encontrarse os puntos de demanda en 

cotas superiores ás das plantas, obríganos a dispoñer 
dun importante sistema de bombeos para iniciar a 
distribución. Isto supón un consumo enerxético de 
0,52 kWh por m3 de auga tratada nas plantas da Telva 
e Cañás.

CONSUMO REACTIVO ANUAL

Consumo kg Permanganato Cloro Sulfato Policloruro Amidón Polielectrólito Lodos
   aluminio de aluminio  Densadeg Centrífuga

A Telva 8000 92.000 36.431 1.197.344 8280 1900 3625

Cañás - 1000 34.220 - - - -

Total 8000 93.000 70.651 1.197.344 8280 1900 3625

G
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Distribución

Concello
da Coruña

DISTRIBUCIÓN

4.4

A auga apta para consumo procedente das ETAP 
é impulsada á rede de distribución e chega aos 
consumidores finais a través dos distintos depósitos de 
regulación e bombeo. O desenvolvemento territorial 
e o crecemento da poboación dos últimos anos 
transformaron esta fase do ciclo nunha tarefa complexa 
e esixente.

Para garantir a calidade da subministración, 
prográmanse e realízanse análises tanto nos depósitos 
como na rede e na propia billa do consumidor.

Das obrigas de EMALCSA sobre a fase de distribución 
destacamos dúas:

 - Primeiro, garantirlles a subministración aos 
consumidores finais. Para iso disponse dunha rede de 
distribución de 574 km de lonxitude que se mantén 
nas mellores condicións.

 - Segundo, o mantemento e mellora da devandita 
rede, sempre baixo o enfoque da sustentabilidade, 
para o que desenvolvemos un ambicioso plan co 
obxectivo final de evitar fugas e perdas.

No mapa preséntase un esquema de localización dos 
depósitos de abastecemento.

EMALCSA garante 

a subministración, mantemento 

e mellora da rede

391.987
Poboación 
abastecida

Xestión sustentable do recurso
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4.967.545 kwh

482 t 2642 t9,64 t

Enerxía consumida en 
bombeos e depósitos

Residuos non perigosos Residuos de construción 
e demolición 

Residuos perigosos

574 km
Lonxitude rede 

distribución

3,94 km
Ampliación 

da rede

Análises realizadas 
da calidade da auga na 

rede e depósitos

602

!

343
Roturas na rede 

 EMALCSA incrementa e moderniza a rede de distribución 
de forma constante, tanto no referente a quilómetros de 
rede como en número de acometidas e abastecementos, 

para dar resposta ás novas demandas. Este incremento 
supuxo un crecemento do 42,79 % en quilómetros de rede 
desde o ano 1996, tal e como se indica no gráfico.

402

1996

412

1997

423

1998

443

1999

450

2000

464

2001

490

2002

503

2003

521

2004

526

2005

530

2006

535

2007

539

2008

544

2009

553

2010

551

2011

559

2012

562

2013

542

2014 2015

EVOLUCIÓN DA LONXITUDE DA REDE (km)

546

2016

574
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Abastecementos
Novas 

acometidas
Total

acometidas

A lonxitude total da rede de distribución ascende a 
574 km, o que supuxo unha optimización en máis de 
28 km no seu percorrido. Así mesmo, é interesante 

destacar que unicamente o 6,6 % da rede está 
composta por materiais de fibrocemento e un 90 % 
son elementos de fundición dúctil.

EVOLUCIÓN DE ABASTECEMENTOS E ACOMETIDAS   

ANO ABASTECEMENTOS ACOMETIDAS (NOVAS) TOTAL ACOMETIDAS

2008 84 280 496

2009 80 359 822

2010 60 235 673

2011 56 148 457

2012 31 122 309

2013 9 61 288

2014 23 78 238

2015 17 87 351

2016 11 88 301

TOTAL 559 2149 5603

11
88 301

2016 2016 2016

Xestión sustentable do recurso
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4.4.1 Mantemento de redes

O mantemento da rede de distribución é unha actividade 
imprescindible para garantir a continuidade e a calidade 
da subministración, minimizando o factor de perdas 
de auga. Para iso planifícanse as distintas actividades 
de mantemento, obras de mellora de conducións, 
substitución de tubos etc. Neste sentido, priorízase o uso 
de tubos de fundición dúctil, de maior durabilidade.

Os esforzos de EMALCSA no mantemento da rede 
durante o exercicio 2016 representan unha ratio de  

 
 
0,23 roturas/km, e o número de roturas fortuítas é de 
131.

Este labor preventivo e de xestión das roturas que reduce 
as perdas de auga asociadas a elas supón, ademais, 
diminuír os consumos de materiais e a xeración de 
residuos consecuencia das obras, o que reduce o noso 
impacto ambiental. Durante o exercicio 2016 reducíronse 
nun 1,72 % con respecto ao ano anterior e producíronse 
343 roturas na rede de distribución.

TEMPOS DE RESPOSTA NAS ACTUACIÓNS SOBRE AS INCIDENCIAS

ANO 2012 2013 2014 2015 2016

"Media do tempo transcorrido desde 
o corte ata a reposición do servizo (Horas)
(Roturas d < 150 mm)" 3,0 4,3 2,89 3,2 3,79

Desde a perspectiva de responsabilidade sobre o 
produto, a nosa política tamén se estende á rede de 
distribución, na que se realizan análises da calidade da 

auga na saída do tratamento, na rede de distribución e 
nos depósitos, como se mostra na táboa.

  2013 2014 2015 2016

 Saídas de plantas 350 330 323 464

 Rede A Coruña 596 605 608 602

 Total A Coruña 946 935 931 1066

 Total laboratorio 1686 1626 2032 1882

 Depósitos A Coruña 596 605 608 602

 Esixidas por lexislación 435 467 470 437

 % sobre o esixido 137 129,6 129,4 137,8

Mostras

Análises

NÚMERO E LOCALIZACIÓN DE MOSTRAS RECOLLIDAS

3,79 h
Tempos de resposta e 

reparación ante incidencias
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O gasto enerxético por m3 bombeado por cada 
estación de bombeo represéntase na gráfica seguinte. 
O custo máis elevado resulta no bombeo denominado 

Económicas, cun consumo de 0,804 kWh/m3 e o 
máis económico atópase no bombeo dos Rosales, que 
representa 0,182 kWh/ m3.

4.4.2 Depósitos e bombeos

A plataforma informática SICA intégrana diversas 
instalacións de EMALCSA, como a presa de Cecebre, a 
ETAP da Telva, a Casa da Auga e tamén as estacións de 
bombeo e depósitos de regulación da rede de distribución.

A implantación de sistemas de telexestión 
computerizados permitiron simplificar a xestión do noso 
sistema de abastecemento de auga.

Sobre esta plataforma xestiónanse en tempo real máis de 
10.000 sensores que miden diversos parámetros da rede 
de distribución de auga potable da cidade.

Temas puramente operativos, como a altura dos depósitos 
ou o arranque e parada dos bombeos, ou parámetros máis 
estratéxicos, como o consumo enerxético ou parámetros 
de rendemento das instalacións, permítennos realizar 
unha planificación estratéxica a medio e longo prazo, 
sen esquecernos, por suposto, da análise en continuo da 
calidade da auga a través de múltiples sensores.

SICA xestiona, ademais, toda a mensaxería de 
monitoraxe e avisos de incidencias do sistema, 
redundando nuns menores custos de mantemento e unha 
mellor calidade do servizo. En definitiva, permítenos 
detectar e emendar calquera incidencia antes de que lle 
afecte ao servizo, mellorando a nosa eficacia operativa.

Caudais bombeados

Sobre a plataforma SICA disponse ademais de 
ferramentas de xestión enerxética e dun sistema experto 
de toma de decisións que é capaz de arrincar ou parar 

as bombas de trasfega de auga para optimizar o custo 
enerxético. O sistema estima a cantidade de auga 
necesaria para o día seguinte nun depósito e bombéaa 
durante as horas do día nas que o custo da enerxía é máis 
baixo. Desta forma conseguimos un dobre obxectivo: por 
unha banda, diminuír enormemente a factura eléctrica 
e, por outra, dispoñer da auga almacenada no depósito 
o menor tempo posible, o que redunda nunha mellor 
calidade.

CAUDAL BOMBEADO 2016 m3

Ventorrillo

Os Rosales 394.278

Económicas 1.305.433

Eirís 912.635

Coca-Cola 1.811.172

Monte Alto 1.235.517

6.117.705

6.117.705 m3

11.776.740 m3

Caudal de bombeo estación de 
bombeo do Ventorrillo

Total caudal de bombeo 2016

Xestión sustentable do recurso
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CONSUMO kWh x m3 BOMBEADO

Os Rosales 0,182

Coca-Cola 0,520

Económicas 0,804

Eirís 0,283

Monte Alto 0,375

Ventorrillo 0,259

SICA permite, ademais, ofrecerlles servizos directos 
aos nosos clientes. Nestes momentos, facendo gala 
da transparencia coa que actúa EMALCSA buscando 
sempre ofrecerlle un mellor servizo ao cidadán, está a 
levarse a cabo un piloto de monitoraxe en tempo real dos 
parámetros de consumo e calidade da auga de entrega a 
grandes consumidores.

Mantementos instalacións 
electromecánicas

O plan de mantemento garante unha gran fiabilidade na 
explotación das instalacións.

Depósitos Volume m3

Alvedro 228

VOLUME ALMACENAMENTO m3 A CORUÑA

Depósitos Volume m3

Coca-Cola 750

Económicas 3166

Casino 588

Monte Arcas 5942

Breogán 376

Monte Mero* 

Eirís 1 14.435

Eirís 2 7375

Elevado Eirís 458

Monte Alto 8783

O Vixía 458

Ventorrillo 3370

Penamoa 25.015

Os Rosales 8660

Monte San Pedro 950

Parque Bens Alto 88

Parque Bens Baixo 21

Vío Alto 7076

Vío Baixo 2502

Total A Coruña 90.013

*Sen servizo (47.124)

VOLUME ALMACENAMENTO m3 CARRAL

Depósitos Volume m3

Monte Pino 1250

Tabeaio 750

Belvís 250

Total Carral 2250

Depósitos Volume m3

Bergondo 16.423
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4.4.3 Consumos enerxéticos e residuos

Non só nesta fase do ciclo, senón tamén considerando 
o ciclo integral, é onde o consumo enerxético presenta 
valores máis relevantes. Isto débese ás necesidades de 
bombeo aos depósitos de abastecemento. Con todo, coa  

 
implantación de medidas de mellora e unha eficiente 
planificación das necesidades, conseguimos manter estes 
consumos ao realizalos en horarios de baixa demanda 
enerxética.
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*Monte Mero, sen servizo

52 %
Ventorrillo

3 %
Os Rosales 15 %

Coca-Cola

11 %
Económicas

8 %
Eirís

11 %
Monte Alto

CAUDAL BOMBEADO m3

15 %
Monte Alto

7 %
Os Rosales

21 %
Coca-Cola10  %

Ventorrillo

12 %
Eirís

35 %
Económicas

CONSUMO POR m3 BOMBEADO (kWh)

Xestión sustentable do recurso
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Debido ás melloras introducidas nos mantementos e 
optimización da rede de distribución, a evolución da enerxía 
consumida nos bombeos existentes na rede de distribución 

mantén o seu progresivo descenso; destacan os consumos 
nos bombeos do Ventorrillo, Económicas e Coca-Cola, que 
representan o 72 % do consumo enerxético total.

2011 2012

5.232.463

2013

5.076.179

2015

5.045.178

4.917.766

2014

5.108.015

EVOLUCIÓN DO CONSUMO ENERXÉTICO EN BOMBEOS (datos en kwh)

2016

4.931.759

EVOLUCIÓN DOS RESIDUOS XERADOS  2014 2015 2016

Residuos de limpeza de rede de sumidoiros (t) 351 459 482

Residuos de construción e demolición (t) 4780 3208 2642

CONSUMO DE ENERXÍA EN BOMBEOS DA REDE DE DISTRIBUCIÓN

DEPÓSITO ENERXÍA (kWh)

Ventorrillo 1.583.332

Coca-Cola 942.158

Económicas 1.049.864

Casino 424

Monte Arcas 22.304

Breogán 822

Eirís 258.366

Rosales 71.881

Monte Alto 463.527

Bergondo 1012

Bombeo Cañás 431.317

Bombeo Tabeaio 106.752

TOTAL 4.931.759

A xeración de residuos nesta fase céntrase nas obras 
de mantemento e roturas, e nas obras de ampliación 
de rede. Trátanse fundamentalmente residuos de 
construción e demolición (RCD), cuxa base son as terras, 
pedras, materiais cerámicos e formigón, consecuencia, na 
súa maioría, da apertura de gabias en terreo urbano.

Todos os residuos foron tratados por xestores 
autorizados. Nesta liña esiximos que sexan xestionados 

polos nosos contratistas, de acordo coa súa tipoloxía e 
coa normativa vixente.

Residuos de construción e demolición 

-18%
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ENXEÑERÍA E PROXECTOS

4.5

PROXECTOS CONSTRUTIVOS

“DEPÓSITO DE AUGA TRATADA, CONDUCIÓN 
PRINCIPAL E BOMBEO NA ETAP DE CAÑÁS 
(CONCELLO DE CARRAL)” PE 15/02RV01

O proxecto prevé a definición das obras necesarias 
para a construción dun novo depósito de 2000 m3 de 
capacidade na ETAP de Cañás e a execución dun novo 
bombeo de auga potable desde a ETAP de Cañás ao 
depósito de cabeceira de Monte Pino.

Nos últimos anos detectáronse deficiencias na condución 
de saída da ETAP ata a arqueta de bombeo de Cañás, 
que é de formigón de diámetro 700 mm e presenta unha 
lonxitude de 550 metros; ademais, a estación de bombeo 
foi construída aproveitando un dos rexistros da antiga 
condución de 1903 e a súa configuración e capacidade 
non son as máis adecuadas para a súa función actual.

Por este motivo, e co obxecto de lle garantir o 
abastecemento á poboación nas mellores condicións, 

proponse a redacción dun proxecto que recolla as 
obras de substitución da citada condución de saída de 
planta, ademais da execución dun bombeo intermedio, 
un depósito regulador de 2000 m3 de capacidade, e 
a substitución do bombeo principal ao depósito de 
cabeceira actual.

Desta forma, dispoñerase dun volume de almacenamento 
adicional que permita manter a subministración en 
caso de incidencia, así como a posibilidade de adaptar 
os períodos de bombeo para conseguir unha maior 
eficiencia enerxética.

DESENVOLVEMENTOS/IMPLANTACIÓNS: SISTEMA 
DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA (XIS) E MODELO 
DE SIMULACIÓN HIDRÁULICA

Durante o ano 2016, continuouse cos traballos de 
implantación do novo sistema de información xeográfica 
(XIS):

 - Verificación de acometidas e revisión da súa 
correlación cos terreos definidos en Cinclus21.

 - Xeración dos modelos de simulación hidráulica dos 
distintos sectores da rede de abastecemento.

Xestión sustentable do recurso
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PREGOS TÉCNICOS

REDACCIÓN DE PREGOS PARA CONCURSOS DA 
ÁREA TÉCNICA, VALORACIÓN DE OFERTAS E 
INFORMES TÉCNICOS.

Entre os concursos LICITADOS no ano 2016 destacan:

 - DT 16-01: OBRA CORRESPONDENTE AO 
PROXECTO “CONDUCIÓNS DE SAÍDA DO 
DEPÓSITO DE MONTE MERO: TRAMO 
MATOGRANDE-PONTE DA PEDRA (A 
CORUÑA)”.

 - DT 16-02: SUBMINISTRACIÓN DE TUBOS E 
ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 
GRAN DIÁMETRO.

 - DT 16-03: OBRA CORRESPONDENTE AO 
PROXECTO “DEPÓSITO E CONEXIÓNS XERAIS 
DA CABECEIRA DA REDE DE ABASTECEMENTO 
DA CORUÑA”.

 - DTE 16-04: SUBMINISTRACIÓN DE TUBOS 
E ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 
GRAN DIÁMETRO PARA A OBRA “DEPÓSITO E 
CONEXIÓNS XERAIS NA CABECEIRA DA REDE 
DE ABASTECEMENTO DA CORUÑA”.

 - DT 16-05: OBRA DE IMPLANTACIÓN DO PLAN 
DE URXENCIA DA PRESA DE CECEBRE.

Entre os concursos ADXUDICADOS no ano 2016 
destacan:

OBRA CORRESPONDENTE AO PROXECTO 
“CONDUCIÓNS DE SAÍDA DO DEPÓSITO DE 
MONTE MERO: TRAMO MATOGRANDE–PONTE 
DA PEDRA (A CORUÑA)”. REF: DT 16-01. Importe de 
licitación: 990.716,01 € + IVE.

SUBMINISTRACIÓN DE TUBOS E ACCESORIOS DE 
FUNDICIÓN DÚCTIL DE GRAN DIÁMETRO. 
REF: DT 16-02. Importe de licitación: 250.000 € + IVE.

OBRA CORRESPONDENTE AO PROXECTO 
“DEPÓSITO E CONEXIÓNS XERAIS NA 
CABECEIRA DA REDE DE ABASTECEMENTO DA 
CORUÑA”. REF: DT 16-03. Importe de licitación: 
2.180.041,81 € + IVE.

SUBMINISTRACIÓN DE TUBOS E ACCESORIOS 
DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE GRAN DIÁMETRO 
PARA A OBRA “DEPÓSITO E CONEXIÓNS XERAIS 
NA CABECEIRA DA REDE DE ABASTECEMENTO 
DA CORUÑA”. REF: DT 16-04. Importe de licitación: 
740.000 € + IVE.
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USOS DA AUGA

4.6

Chega o momento en que a auga é empregada polo 
consumidor final ben sexa en domicilios, en usos 
industriais, en actividades comerciais, para rega de 
parques e xardíns etc. Esta é a etapa máis importante 
desde todas as perspectivas.

 
 
 
Neste punto é necesario un esforzo de sustentabilidade 
promovendo o uso racional e responsable, e asumindo os 
custos reais de xestión que supón todo o ciclo. Debemos 
entender e asumir como sociedade que, se queremos seguir 
dispoñendo de auga con calidade e cantidade suficiente, 
xestionada de forma sustentable, debemos preocuparnos polo 
ciclo completo, desde a súa vertedura ata a súa captación.

DATOS CLAVE

Concellos abastecidos: A Coruña, Carral, Cambre, 
Culleredo, Oleiros, Arteixo, Sada e Bergondo.

30.937 m3 x 103

12.287 m3 x 103

Consumo área
abastecida

Consumo concellos 
limítrofes

391.987
Poboación
abastecida

135.623126 (l/hab. día)
Total clientes
EMALCSA

Dotación doméstica 
A Coruña

216 (l/hab. día)
Dotación
abastecida

Xestión sustentable do recurso

Concello
da Coruña
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ÁREA ABASTECIDA

Ano 2016 Poboación Consumo m3·103 Dotación l/hab·día

A Coruña 243.978 18.160 204

Arteixo 31.239 2669 234

Bergondo 6656 509 210

Cambre 24.141 1847 210

Carral 6172 566 251

Culleredo 29.638 1846 171

Oleiros 35.013 3912 306

Sada 15.150 1428 258

Total 391.987 30.937 216

CONCELLOS CONSUMO (m3)

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Arteixo 2.430.582 2.489.960 2.695.011 2.669.215 2.521.851 1.929.284

Bergondo 665.921 611.542 577.570 509.188 521.579 575.604

Cambre 1.988.029 1.842.758 1.860.731 1.846.852 1.941.213 1.905.380

Carral 737.490 718.698 562.697 565.732 564.093 599.820

Culleredo 2.105.782 2.001.057 1.929.916 1.845.690 1.831.379 1.883.110

Oleiros 4.124.540 3.845.160 4.115.290 3.912.380 4.359.102 3.850.720

Sada 1.462.000 1.252.529 1.317.446 1.427.711 1.379.664 1.542.871

Total 13.514.344 12.761.704 13.058.661 12.776.768 13.118.881 12.286.789

31,3 %
Oleiros

12,6 %
Sada 15,7 %

Arteixo

4,7 %
Bergondo

15,5 %
Cambre

4,9 %
Carral

DISTRIBUCIÓN DO CONSUMO

NA ÁREA ABASTECIDA

15,3 %
Culleredo

O consumo dos sete concellos abastecidos 
representa o 41 % da dotación total e resulta o 
consumo nos concellos de Oleiros e Arteixo unha 
dotación por habitante ao día de 306 e 234 litros, 
respectivamente.

4.6.1 Consumo de auga na Coruña

No ano 2016, os concellos de Arteixo e Oleiros 
reduciron o seu consumo nun 25 % e nun 12 %, 
respectivamente, diminuíndo a dotación para o 
consumo doméstico ata só 126 litros por habitante 
e día.

En canto ao consumo de grandes clientes, Repsol, 
Begano, Hijos de Rivera, Autoridade Portuaria 
e Concello ascenden a 15.769.203 m3, un 6,2 % 
menos ca o exercicio anterior.
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DESAGREGACIÓN POR TIPOLOXÍA DE CONSUMO DE AUGA NA CORUÑA E ÁREA ABASTECIDA m3·103

Ano Doméstico Non doméstico Concello Autoridade Portuaria TOTAL

2006 13.107 7994 13.594 684 35.379

2007 12.683 7635 13.652 587 34.557

2008 12.163 7840 12.893 528 33.424

2009 12.110 7059 12.395 519 32.083

2010 11.998 6619 13.062 674 32.353

2011 11.889 7026 13.514 436 32.865

2012 11.583 7047 12.762 379 31.771

2013 11.456 6581 13.059 367 31.463

2014 10.913 6886 12.777 361 30.937

2015 11.424 7118 13.119 395 32.056

2016 11.208 7229 12.287 406 31.130

2006 2007

35.379

2008

34.557

2009

33.424

2010

32.083

2011

32.353

2012

32.865

2013

31.771

2015 2016

30.937

32.056

31.130

2014

31.463

EVOLUCIÓN DO CONSUMO DE AUGA EN ÁREA ABASTECIDA
(Datos en m3·103)

O consumo na 

área abastecida

reduciuse un 4 %

PONTEVEDRA
OURENSE

A CORUÑA
LUGO

BERGONDO

SADAA CORUÑA

CULLEREDO

ARTEIXO
CAMBRE

ABEGONDO

CARRAL

OLEIROS

Xestión sustentable do recurso
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2010

315.733

2011

440.885

2012

347.917

2013

541.230

EVOLUCIÓN DO CONSUMO DE AUGA EN CARRAL (Datos en m3)

2014

359.498

2015

488.994

363.036

2016

4.6.2 Consumo de auga en Carral

A evolución do consumo de auga en Carral representa o volume de auga como subministración en alta e os consumos 
facturados son os seguintes:

DESAGREGACIÓN POR TIPOLOXÍA DE CONSUMO DE AUGA EN CARRAL (m3)  

Ano Doméstico Non doméstico Concello TOTAL

2010 185.317 69.320 61.096 315.733

2011 250.771 88.469 101.645 440.885

2012 197.647 69.240 81.030 347.917

2013 250.484 179.909 110.837 541.230

2014 211.556 57.645 90.297 359.498

2015 289.791 79.798 119.405 488.994

2016 214.761 60.311 87.964 363.036
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4.6.3 Consumo de auga da Autoridade 
     Portuaria

No caso concreto da Autoridade Portuaria, hai que ter 
en conta que as súas variacións están ligadas a cuestións 
derivadas da produción, dado que todo o seu consumo 
está orientado á actividade por non existir vivendas nas 
súas instalacións.

DESAGREGACIÓN POR TIPOLOXÍA DE CONSUMO DE AUGA NA AUTORIDADE PORTUARIA (m3)

Ano Organismos e instalacións Non doméstico Autoridade Portuaria TOTAL

2008 25.000 186.056 0 211.056

2009 16 339.076 952 340.044

2010 917 305.534 52.269 358.720

2011 1465 339.084 44.740 385.289

2012 1340 269.656 50.726 321.722

2013 121 294.443 49.262 343.826

2014 131 268.163 31.434 299.728

2015 141 290.972 29.141 320.254

2016 156 292.279 23.618 316.053

O seu consumo

reduciuse un 1,3 % 

no último ano

Xestión sustentable do recurso
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Unha vez utilizada a auga polos consumidores, chega o 
último paso para pechar o ciclo da auga co saneamento 
e depuración.

O uso da auga supón engadirlle contaminantes 
(domésticos ou industriais) que recollemos a través das 
redes de sumidoiros e trasladamos ata as plantas de 
tratamento. Nelas depúrase a auga para poder garantir 
que o medio receptor, sexa océano ou río, non se ve 
afectado polos contaminantes que lle botamos. Esta 
última cuestión é clave para os ecosistemas no seu 
conxunto, pero tamén o é na medida en que a auga que 

recollemos nos nosos encoros provén da evaporación 
de mares e ríos, aos que previamente enviamos as nosas 
verteduras.

Nesta fase, que se atopa baixo a responsabilidade 
dos concellos usuarios, EMALCSA ten asignadas 
diversas funcións entre as que están a limpeza da 
rede de sumidoiros, a participación na explotación 
das instalacións da estación depuradora de augas 
residuais de Bens, na Coruña, e a xestión integral 
da estación depuradora de Quenllo e San Vicente en 
Carral.

EDAR San Vicente

EDAR Quenllo

EDAR Bens

SANEAMENTO E DEPURACIÓN

4.7
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PROCESO DE SANEAMENTO E
DEPURACIÓN EDAR QUENLLO 2016

Caudal tratado (m³) 95.513

Enerxía consumida (kWh) 63.519

Verteduras ao río (m³) 95.513

Residuos EDAR Quenllo  

Non perigosos (kg) 134.320

PROCESO DE SANEAMENTO E
DEPURACIÓN EDAR BENS 2016

Caudal tratado (m³) 51.500.402

Enerxía consumida (kWh) 16.355.055

Enerxía coxerada (kWh) 6.232.980

Limpeza rede de sumidoiros na Coruña

Residuos limpeza (t) 482

Limpeza rede de sumidoiros (horas) 13.057

Lonxitude rede de sumidoiros limpada (m) 149.454

Núm. de pozos e sumidoiros limpados (ud) 18.341

Núm. de avisos urxentes recibidos 1401

Residuos EDAR Bens

Non perigosos (kg) 23.111.150

DATOS CLAVE

Planta tratamento EDAR Bens:

Poboación atendida: concellos A Coruña, Arteixo, 
Culleredo, Cambre e Oleiros

Poboación equivalente: 600.000 hab.-eq. Caudal máximo 
de entrada (l/s): 6757

DATOS CLAVE

Planta depuración EDAR Quenllo:

Poboación atendida: concello de Carral 

2274 l/s 

259.200 m3

750 m3

273.750 m3

Capacidade máxima de tratamento

Capacidade máxima de tratamento

diaria

diaria
anual

anual

94.608.000 m3

Xestión sustentable do recurso
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VOLUME DE AUGA TRATADA EN PLANTAS DE AUGA RESIDUAL EN 2016 (m3)  

MES EDAR QUENLLO EDAR BENS EDAR SAN VICENTE TOTAL

Xaneiro 10.257 6.318.960 36.420 6.365.637

Febreiro 7998 6.444.960 32.817 6.485.775

Marzo 10.484 5.894.568 31.308 5.936.360

Abril 12.692 5.906.520 36.170 5.955.382

Maio 8448 4.415.784 19.238 4.443.470

Xuño 7915 3.629.160 15.637 3.652.712

Xullo 7200 2.968.512 12.015 2.987.727

Agosto 7617 2.703.072 10.342 2.721.031

Setembro 6690 2.776.346 11.649 2.794.685

Outubro 7694 3.072.432 10.454 3.090.580

Novembro 4377 3.972.912 15.285 3.992.574

Decembro 4141 3.397.176 13.513 3.414.830

TOTAL 95.513 51.500.402 244.848 51.840.763

PROCESO DE SANEAMENTO E
DEPURACIÓN EDAR SAN VICENTE 2016

Caudal tratado (m³) 244.848

Enerxía consumida (kWh) 167.823

Verteduras ao río (m³)  244.848

Residuos EDAR San Vicente  

Non perigosos (kg) 104.860

DATOS CLAVE

Planta depuración EDAR San Vicente:

Poboación atendida: concello de Carral e parte de Abegondo 

6744 m3

2.461.560 m3

Capacidade máxima de tratamento

diaria

anual
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4.7.1 EDAR de Bens

Descrición da instalación

A EDAR de Bens deseñouse para lle dar servizo 
a unha poboación de 600.000 habitantes 
equivalentes. A cantidade máxima de auga 
residual que pode ser sometida a todo este 
tratamento é de 2274 l/s.

Ten por obxecto a prestación do servizo a unha 
parte da área metropolitana na xestión do sistema de 
saneamento e depuración dos concellos da Coruña, 
Cambre, Oleiros, Arteixo e Culleredo.

O proceso de depuración consta das seguintes 
etapas:

Liña de auga:
>> Predesbaste >> Desbaste >> Desareado-
Desengraxado >> Tratamento primario >> 
Tratamento secundario >> Tratamento terciario 
>> Emisario submarino.

Liña de lodos: 
>> Cribado de lodo primario >> Espesamento >> 
Dixestión anaerobia >> Deshidratación.

CAUDAL TRATADO NA EDAR DE BENS EN 2016

ANO 2016 VOLUME m3

Xaneiro 6.318.960

Febreiro 6.444.960

Marzo 5.894.568

Abril 5.906.520

Maio 4.415.784

Xuño 3.629.160

Xullo 2.968.512

Agosto 2.703.072

Setembro 2.776.346

Outubro 3.072.432

Novembro 3.972.912

Decembro 3.397.176

TOTAL 51.500.402

51.500.402 m3

Caudal tratado na EDAR de Bens, ano 2016

+ 17%

Xestión sustentable do recurso
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Os caudais tratados nos meses con moi baixo índice de 
precipitación sitúanse arredor dos 3.000.000 m3, os 
meses con máis caudal tratado son xaneiro e febreiro, 
que superan os 6.000.000 m3.

Isto dá unha idea da influencia das precipitacións na 
cantidade de auga que se trata nunha instalación como 
a EDAR de Bens, onde se reciben as augas pluviais e 
residuais conxuntamente.

6.318.960

XAN. FEB. MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AG. SET. OUT. NOV. DEC.

AUGA RESIDUAL TRATADA NA EDAR DE BENS AO LONGO DO ANO (Datos en m3)

6.444.960 5.894.568 5.906.520

4.415.784 3.629.160

2.968.512
2.703.072

3.124.872
3.072.432

3.972.912

3.397.176

42.313.904

2012 2013

49.412.914

EVOLUCIÓN DE CAUDAL TRATADO NA EDAR DE BENS (Datos en m3)

2014

 51.115.332 

20000

30000

40000

50000

60000

2015

 42.407.115

2016

51.500.402

Consumo de reactivos

Se facemos unha comparación con respecto ao 
ano anterior, podemos apreciar que o consumo de 
reactivos aumentou.

Reactivos Auga tratada  Polielectrólito (Deshidratac.) Polielectrólito (Espesam.) Cloruro Férrico ( FeCl3)
 m3 Consumo kg Dose media g/m3  Consumo kg Dose media g/m3    Consumo kg Dose media g/m3 

2015 42.407.115 72.600 1,71 124.000 2,92 352.250 8,3

2016 51.500.402 69.850 1,36 106.000 2,06 408.129 7,9

+6,4%
2016

Reactivos
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-13 %
2016

Consumo de enerxía na EDAR de Bens

A maior parte da enerxía consumida na EDAR úsase 
para bombear a auga residual dentro da planta desde a 
súa cota de chegada ata a cota máis alta dentro da liña 
pezométrica.

0

5

10

15

20

25
EVOLUCIÓN MENSUAL DE AUGA DEPURADA E ENERXÍA CONSUMIDA SOBRE O TOTAL ANUAL (%)  

XAN. FEB. MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AG. SET. OUT. NOV. DEC.

9 %

12 %

10 %

11 %13 %

9 %

5 %

8 %
8 %

7 %

Ea Q

CONSUMO ENERXÍA (kWh) 2015 2016

Xaneiro 1.415.723 1.438.535

Febreiro 1.302.586 1.469.474

Marzo 1.391.716 1.588.441

Abril 1.267.356 1.503.315

Maio 1.391.507 1.466.837

Xuño 1.278.195 1.428.857

Xullo 1.368.396 1.289.228

Agosto 1.335.551 1.267.268

Setembro 1.250.468 1.235.654

Outubro 1.321.221 1.182.505

Novembro 946.613 1.173.587

Decembro 1.247.488 1.311.354

Total 15.516.820 16.355.055

16.355.055 kWh

0,32 kWh

+ 5%

Consumo total medio

de enerxía eléctrica

Para depurar 1 m3 

de auga residual

Xestión sustentable do recurso
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Se realizamos unha comparativa co ano anterior, as 
areas incrementáronse un 18 % mentres que os lodos se 
reduciron un 5 %.

A produción de residuos supuxo unhas ratios de 
produción similares ás do exercicio anterior: 0,45 
kg de residuo de tratamento por cada m3 de auga 
tratada.

CANTIDADES DE RESIDUOS DE DEPURACIÓN DA EDAR DE BENS

Mes kg residuo LER 190801 kg residuo LER 190802 kg residuo LER 190805 kg residuo LER 190809

Xaneiro 90.925 33.720 1.427.310 59.190

Febreiro 91.520 51.180 1.531.040 93.600

Marzo 89.440 33.050 1.843.400 74.660

Abril 90.640 39.300 1.696.480 83.760

Maio 71.080 41.720 1.703.330 69.460

Xuño 141.780 55.840 1.793.830 87.400

Xullo 58.320 35.900 1.922.660 57.520

Agosto 46.880 18.250 2.174.040 41.120

Setembro 90.805 15.170 1.969.060 66.210

Outubro 84.500 3920 1.663.680 35.620

Novembro 89.320 32.360 1.510.980 53.860

Decembro 74.580 19.020 1.711.940 41.780

TOTAL (kg) 1.019.790 379.430  20.947.750 764.180

Residuos de proceso

1020 t 379 t 

764 t 20.947 t 

23.111 t 

EDAR de Bens 2016 

Cribado Areas

Graxas Lodos

Total residuos 
de tratamento

2016
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Produción de biogás

O biogás aparece como subproduto do tratamento 
anaerobio de estabilización de lodos. O aproveitamento 
desta enerxía pode ser dobre a través do proceso de 
coxeración: produción de electricidade e calor, dunha 
maneira limpa e sustentable.

A enerxía eléctrica producida polo motor xérase ao 
accionar un alternador unido a el, mentres que a xeración 

térmica se produce por aproveitamento da calor residual 
do motor.

No caso da EDAR de Bens, o biogás procedente dos 
dous dixestores, tras ser almacenado nun gasómetro 
de membrana, é comprimido para queimar en dous 
motores.

Durante o ano producíronse 6232 x 103 kWh de 
enerxía coxerada e 3312 Nm3/día de biogás xerado.

Xestión sustentable do recurso
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4.7.2 A EDAR de San Vicente. Carral

O proceso levado a cabo na estación 
depuradora da augas residuais de San Vicente 
(Carral), debido ás características da auga 
residual bruta, de orixe humana principalmente, 
consta das seguintes etapas:

Liña de auga:
>> Desbaste e pretratamento >> Tratamento 
anaerobio >> Depuración biolóxica (tratamento 
secundario) >> Desinfección.

Liña de lodos:
>> Espesamento e deshidratación.

San Vicente (m3)Quenllo (m3)

CAUDAL TRATAMENTO NA EDAR DE CARRAL (m3)

FEB. MARZO XUÑO SET. NOV. DEC.

4141

13.513

AG.

10.342

XAN.

36.420

10.257

XULLO

7200

ABRIL

36.170

12.692

OUT.

10.454

7694

 MAIO

8448

19.238

244.848 m3

104.860 kg

Caudal tratado na EDAR de San Vicente, ano 2016

Residuos de proceso 
na EDAR de San Vicente, ano 2016
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2014 2016

138.810

127.760

2015

106.460

EVOLUCIÓN ANUAL DE LODOS (kg)

ELIMINADOS EN QUENLLO

0

5000

10000

15000

25000

20000

San Vicente (kg) Quenllo (kg) 

RESIDUOS DAS EDAR DE CARRAL (kg)

XAN. FEB. MARZO ABRIL MAIO XUÑO XULLO AG. SET. OUT. NOV. DEC.

4320

6900

4140

3900

19.920
21.180

0

15.060

13.360

8220

8060

7480

0

95.513 m3

340.361 m3

127.760 kg

Auga depurada e devolta
ao río Brexa

Auga depurada

Lodos retirados por xestores 
autorizados de residuos

En relación co ano anterior depurouse máis auga residual 
e produciuse menos cantidade de lodos.

EDAR de Quenllo

EDAR de Quenllo e 
San Vicente en Carral

4.7.3 A EDAR de Quenllo. Carral

O proceso levado a cabo na estación depuradora 
de augas residuais de Quenllo (Carral), debido ás 
características da auga residual bruta, de orixe humana e 
industrial, consta das seguintes etapas:

Liña de auga:
>> Tratamento físico-químico (coagulación-floculación 
+flotación por aire disolto) >> Depuración biolóxica 
(tratamento secundario).

Liña de lodos:
>> Espesamento e deshidratación.

Xestión sustentable do recurso
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Horas de limpeza totaisResiduos eliminados (t)
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EVOLUCIÓN RESIDUOS ELIMINADOS E HORAS EMPREGADAS NA LIMPEZA DA REDE
DE SUMIDOIROS      

12.030

2010

524

2011

342

10.404

2012 2013

431

10.096

2014 2015

459

10.348

2016

482

13.057

0
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4.7.4 Limpeza da rede de sumidoiros

A limpeza da rede de sumidoiros municipal da Coruña 
realízaa EMALCSA, en virtude do convenio subscrito co 
Concello da Coruña.

18.341

13.057 h

Pozos e sumidoiros

Dedicadas a tarefas de limpeza

Limpeza da rede 
de sumidoiros en 2016

482 t
Residuos procedentes da limpeza 

da rede de sumidoiros
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CONTROL DE CALIDADE DA AUGA

4.8

O laboratorio de EMALCSA ocúpase da realización do 
control de calidade dos diferentes tipos de augas, así 
como dunha asistencia permanente nos diversos procesos 
de tratamento levados a cabo nas distintas plantas 
(tratamento de auga potable e depuración de augas 
residuais).

A referencia normativa no ámbito de control de calidade 
da auga potable é o Real decreto 140/2003, o cal se 
implanta a través de planificacións de análises, e as 
súas esixencias son cubertas e superadas. Ademais, as 
actividades levadas a cabo polo laboratorio son sometidas 
a un plan de autocontrol e auditadas por entidades 
externas independentes acreditadas para iso.

As diferentes tipoloxías de analíticas móstranse a 
continuación clasificadas por localidades:

Tipos de auga analizada por localidades durante o ano 2016

Auga superficial da que se abastecen as plantas de tratamento
Auga á saída das plantas de tratamento

CONTROL DE CALIDADE

FERROL

ATELVA

CECEBRE Auga superficial

Auga saída da planta de tratamento e auga bruta

A CORUÑA

Auga na rede-depósitos-billa-puntos de entrega a outros xestores 

Auga de partes de solicitude de atención ao cliente

Auga de saída da planta de tratamento de lodos

Medio receptor á saída da planta de tratamento de lodos

CEE- CORCUBIÓN

DUMBRÍA-FISTERRA

Auga á saída das plantas de tratamento de Santa Uxía e A Carballa 

Auga na rede de distribución, depósitos e billa

Auga na billa do consumidor

CARRAL

Auga superficial da que se abastece a planta de Cañás 

Auga á saída da planta de tratamento de Cañás

Auga na rede de distribución-depósitos-billa do consumidor de Carral

Auga de saída da EDAR de Quenllo

Medio receptor da EDAR de Quenllo 

Edar de Carral

Xestión sustentable do recurso
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Nas seguintes táboas pódense observar os diferentes tipos de análises, os puntos de mostraxe e o número de 
parámetros marcados pola lexislación vixente.

Tipos de análises segundo a lexislación vixente

ORGANOLÉPTICO

CONTROL

CONTROL PUNTO DE ENTREGA

COMPLETO

ORGANOLÉPTICO

CONTROL

CONTROL PUNTO DE ENTREGA

COMPLETO

BILLA CONSUMIDOR 

BILLA CONSUMIDOR CON METAIS

R
E

D
E

 D
E

 D
IS

T
R

IB
U

C
IÓ

N
SA

ÍD
A

 P
L

A
N

T
A

S

TIPOS DE ANÁLISES SEGUNDO A LEXISLACIÓN VIXENTE 

TIPO DE 
MOSTRA

TIPOS DE
ANÁLISE

PUNTO DE
MOSTRAXE 

NÚM. DE
PARÁMETROS

AUGA TRATADA

LODOS DE
DEPURACIÓN

LODOS DE DEPURACIÓN
SAÍDA PLANTA
LODOS A TELVA

PLANTAS 1, 2 e 3

PLANTA 1

PLANTAS 2 e 3

PLANTA 3

PLANTAS 1, 2 e 3

REDE E DEPÓSITOS

REDE E DEPÓSITOS

REDE E DEPÓSITOS

REDE E DEPÓSITOS

BILLA CONSUMIDOR 

BILLA CONSUMIDOR 

4

15/16

16

21

55

4

 16 e 11, RESPECTIVAMENTE

16

55

11

16

2
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TIPOS DE
ANÁLISE

TIPO DE 
MOSTRAXE

Billa

AUGA
TRATADA

SA
ÍD

A
  

P
L

A
N

T
A

S

Control

Completo

Organoléptico

Control
Control punto

de entrega
Completo

Billa consumidor/
Billa con metais

Organoléptico

R
E

D
E

 D
E

 
D

IS
T

R
IB

U
C

IÓ
N

CARRAL

AUGA
RESIDUAL

AUGAS
SUPERFICIAIS

PUNTO DE
MOSTRAXE

SAÍDA PLANTA
CAÑÁS

Rede e depósitos

Rede e depósitos

Depósitos

consumidor

Barcés

arriba
Canle receptora

abaixo
Canle receptora

Quenllo

EDAR Carral

NÚM. DE
PARÁMETROS

15

55

4

16

16 e 11  , respectivamente

55

11/16

4

13

17

9

10

8

7ANÁLISE ESPECÍFICA

ANÁLISE ESPECÍFICA

TIPO I

TIPO II

TIPO III

ANÁLISE ESPECÍFICA

TIPOS DE
ANÁLISE

TIPO DE 
MOSTRAXE

NÚM. DE
PARÁMETROS

15

55

1

4

16 e 11,
respectivamente  

55

PUNTO DE
MOSTRAXE

A CARBALLA

SANTA UXÍA

Rede e depósitos

Billa
consumidor 11/16

AUGA
TRATADA

Control

Completo

Microcistina

Organoléptico

Control

Completo

Billa consumidor/
Billa con metais 

Organoléptico 4

SA
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A
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S
R

E
D

E
 D

E
 

D
IS

T
R

IB
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C
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N

CEE-CORCUBIÓN

AUGA 
DEPURADA

PUNTO DE
MOSTRAXE

Saída estación
depuradora da

Telva

Mero

Encoro de Cecebre

Canle receptora
arriba

Canle receptora
abaixo

TIPO DE 
MOSTRAXE

AUGAS 
SUPERFICIAIS

TIPOS DE
ANÁLISE

ANÁLISE SEGUNDO
AUTORIZACIÓN DE

VERTEDURA

TIPO I

TIPO II

TIPO III

ANÁLISE SEGUNDO
AUTORIZACIÓN DE

VERTEDURA

12

17

9

10

NÚM. DE
PARÁMETROS

11

A CORUÑA

Xestión sustentable do recurso



páxina 58

Identificados os tipos de análises requiridos na lexislación vixente nas localidades da Coruña, Carral, Cee- 
Corcubión e Arteixo, durante o exercicio 2016 analizáronse un total de 1882 mostras. Delas, 1066 corresponden 
á saída de plantas e rede de distribución-depósitos-billa do consumidor da Coruña. As outras 816 mostras son de 
diversas orixes.

LOCALIDADES  MOSTRAXES  PARÁMETROS

TOTAIS PLANTAS E REDE CORUÑA

SEGUNDO REAL DECRETO
 1066  17.571

 TOTAL PLANTAS 464 Total 7925

  453 Control 7320

PLANTAS E REDE CORUÑA  11 Completos 605

 TOTAL 602 Total 9646

 REDE+DEPÓSITOS+ 321 Control 5049

 BILLA 34 Completos 1870

 CONSUMIDOR 247 Billa consumidor 2727

MICROCISTINA  39  39

CONCELLO CARRAL  60  1079

CONCELLO CEE-CORCUBIÓN  103  1373

CONCELLO FERROL  121  121

AUGAS RESIDUAIS  36  384

AUGAS SUPERFICIAIS  232  1708

LODOS DE DEPURACIÓN  203  203

CODIFICADAS  22  92

TOTAIS 1882  22.570

NÚM. DE MOSTRAS RECOLLIDAS E PARÁMETROS REALIZADOS EN 2016

Determináronse 22.570 parámetros totais, dos que 
17.571 corresponden á saída de plantas da Coruña 
(7925 parámetros) e rede de distribución-depósitos-
billa do consumidor (9646 parámetros). Os 4999 
parámetros corresponden ás 816 mostras relacionadas 
anteriormente.

Por último, cómpre destacar os niveis obtidos de calidade 
da auga subministrada, que permitiron durante todo o 
exercicio cualificala como apta para consumo humano.

Con respecto ás distintas autorizacións de vertedura e 
análise de auga residual, realizáronse mensualmente as 
analíticas de control das verteduras e semestralmente 
as análises de control do medio receptor augas arriba e 
abaixo do punto de vertedura, na EDAR de Quenllo, na 
EDAR de San Vicente e na ETAP da Telva. Realizáronse 
384 determinacións paramétricas en 36 mostras de auga 
residual, así como 203 determinacións paramétricas en 
lodos de depuración, e resultou adecuado o tratamento 
efectuado antes da vertedura ao medio receptor.

CONSUMIDORES E USUARIOS

4.9

O noso compromiso co cliente persegue aumentar a 
súa satisfacción actual, valorando as súas necesidades e 
expectativas, téndoas en conta para o establecemento de 
obxectivos e estratexias de mellora. Por iso debemos:

 - Atender a subministración que se nos solicita, pero 
promovendo un consumo e uso responsables do 
recurso auga.

 - Ter unha política de prezos axustada, pero á súa vez 
sensibilizar da necesidade de pagar os custos reais do 
ciclo integral da auga.

 - Ser eficientes na nosa xestión e desenvolvemento, 
pero cun compromiso por ampliar a calidade e 
capacidade dos nosos servizos e infraestruturas.
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4.9.1 Xestión comercial
A xestión comercial, que abarca todos os elementos que 
se describen neste apartado, desenvólvese en EMALCSA 
como unha actividade estratéxica.

Con respecto aos usos da auga consumida, un 36 % 
destínase a consumo doméstico; un 24 %, a consumo non 
doméstico e o 40 % é o destinado aos concellos.

Na distribución do consumo realizado polos concellos 
limítrofes, destacan os consumos de Oleiros (31,3 %) e 
Arteixo (15,7 %), que representan un 47 % do consumo 
na área abastecida.

1975

64.296

1980

71.618

1985

78.378

1990

87.615

1995

95.547

2000

108.234

2005

120.467

2010

133.123

2016

135.623EVOLUCIÓN HISTÓRICA DO NÚMERO DE CLIENTES

30,9 hm3

126 (l/hab. día)

Consumo poboación abastecida,
incluído non doméstico

Dotación consumo 
doméstico na Coruña

Total clientes
con contrato
135.623

18.160 m3x103

216
(l/hab.·día)

204
(l/hab.·día)

DATOS CLAVE
Concellos abastecidos: A Coruña, Carral, 
Cambre, Culleredo, Oleiros, Arteixo, Sada e 
Bergondo.

Dotación área abastecida por
habitante 

Dotación A Coruña

Volume de
 auga consumida A Coruña

12.287 m3x103 Volume de auga 
consumida área abastecida

Parque
contadores 135.752

Facturas
emitidas

Volume de
auga facturada (m3)

533.969

30.723.770

0,66 (€) 
Prezo medio

do m3 

Xestión sustentable do recurso
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EVOLUCIÓN DE CLIENTES POR SERVIZO

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Clientes A Coruña 129.952 130.101 130.676 131.148 131.774 132.329 132.517

Clientes Carral 2634 2460 2528 2581 2597 2601 2645

Clientes Aut. Port. 537 497 499 499 504 491 461

TOTAL 133.123 133.058 133.703 134.228 134.875 135.421 135.623

Variación anual 1,85 % -0,05 % 0,48 % 0,39 % 0,48 % 0,40 % 0,15%

Ao analizar a evolución por servizos, observamos que 
o maior peso nas variacións segue sendo o do concello 
da Coruña, dado o escaso tamaño das outras dúas 
actividades.

Como se pode apreciar, a actividade da Coruña é moi 
superior á do resto de servizos e dentro desta, como é 
habitual todos os anos, é o cliente doméstico individual o 
máis significativo, representando o 82,76 % dos clientes 
de EMALCSA.

Instalacións interiores

Os contadores de auga fría son elementos fundamentais na 
xestión da nosa actividade, xa que permiten determinar os 
consumos de cada cliente.

A nosa empresa garántelles a todos os seus clientes a 
calidade das medidas dos caudais empregados, co fin de 
facturar exactamente os seus consumos. Neste sentido 
temos un exhaustivo control sobre o noso parque de 
contadores.

Parque de contadores

Na actualidade o parque de contadores clasificados por servizo (A Coruña, Carral e Autoridade Portuaria) e polo 
caudal nominal do contador é o seguinte:

     
Autoridade

Caudal m3/h A Coruña % Carral % Portuaria % Total %

1,5 112.235 84,7 2672 94,6 221 48,5 115.128 84,8

2,5 17.720 13,4 107 3,8 122 26,8 17.949 13,2

3,5 486 0,4 11 0,4 11 2,4 508 

6 452 0,3 5 0,2 18 3,9 475 

10 458 0,3 6 0,2 64 14,0 528 

>10 1121 0,8 23 0,8 20 4,4 1164 0,85

TOTAIS 132.472  2824  456  135.752

DISTRIBUCIÓN DE CONTADORES

13,2 %84,8 %

Contadores instalados nos 
tres servizos

Contadores
de caudal de 1,5 m3/h

Contadores
de caudal de 2,5 m3/h.
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Contadores instalados 
na Coruña

84,7 %

Contadores
de caudal de 1,5 m3/h

13,4 %

Contadores 
de caudal de 2,5 m3/h

132.472

Antigüidade do parque de contadores

Outro aspecto que hai que ter en conta é a antigüidade 
dos contadores. Neste sentido, a ratio é aceptable tendo 

en conta que as probas de laboratorio nos demostraron 
que, sobre todo grazas á calidade da auga subministrada, 
a duración e fiabilidade co tempo dos contadores é máis 
alta do que moitas veces recomendan os fabricantes.

      

 CARRAL A CORUÑA AUTORIDADE PORTUARIA

 % % %

Contador < 10 anos 41 % 39 % 64 %

Contador > 10 anos 59 % 61 % 36 %

PORCENTAXE 2,06 % 97,58 % 0,36 % 

ANTIGÜIDADE DE CONTADORES

Desde EMALCSA efectuamos os controis e mantemento 
dos equipos de medida e prestamos especial atención 
a aqueles cuxa antigüidade sexa superior aos dez anos 
desde a súa última verificación efectuada por Industria. 
Con todo, un dos retos é a redución da idade do parque 
de contadores, actualmente situados nun 39 % os 
contadores de menos de dez anos e nun 61 % os de máis 
de dez anos de antigüidade.

É importante destacar que a idade media dos 
contadores particulares se sitúa nos 19 anos e a idade 
media dos contadores propiedade de EMALCSA é de 9 
anos.

Lectura de contadores

A lectura de contadores é unha actividade sistematizada 
para a que se dispón dun amplo e preparado persoal. 
Todo o parque de contadores se comproba cunha 

frecuencia trimestral e préstase especial atención á 
detección da fraude.

Esta actividade supón a revisión e inspección de todos 
os contadores instalados, polo menos catro veces ao 
ano, o que nos permite coñecer o seu estado e actuar en 
consecuencia sen xerar maiores custos adicionais.

Durante este ano, estimouse un 10 % das lecturas, valor 
lixeiramente inferior ao de anos anteriores, dado que o 
40 % dos contadores non está nun lugar accesible para os 
nosos lectores.

ANO 2016 TOTAL PORCENTAXE

Núm. lecturas totais 594.950 

Núm. lecturas realizadas 532.852 89 %

Núm. lecturas estimadas 61.950 10 %

Contadores

Xestión sustentable do recurso
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PORCENTAXE ABASTECEMENTO NA FACTURA DE EMALCSA

2011

41,02

2012 2013

38,06

2014   2015  

37,92

2016

35,17

IMPORTE MENSUAL (€)  2016

Prezo medio m3 (€, IVE inc.)  1,53

Abastecemento  0,72

Concello: rede de sumidoiros  0,16

Xunta: canon  0,27

EDAR Bens  0,28

IVE  0,10

Tarifas

Durante o 2016 o prezo da auga aplicado no ámbito 
da xestión do servizo na Coruña, segundo as tarifas 
aprobadas polo Concello da Coruña nas ordenanzas 
fiscais, foi o seguinte:

PREZO DO m3 POR CONSUMO DE AUGA (€)

2011

0,74

2012

0,72 0,72

20142013 2015

0,66

2016
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Facturación e xestión do cobramento

A facturación é o resultado final da xestión. Para iso, os 
procesos de verificación e control son transcendentais, co fin  

 
 
de evitar conflitos nun procedemento masivo cun alto grao 
de sensibilidade social. 

FACTURA E COBRAMENTO

ANO 2016 TOTAL

Volume de auga vendida en ALTA (m3) 12.693.272

Volume de auga subministrada á rede (m3) 33.949.191

Volume de auga non rexistrada (m3) 3.225.421 

Importe TOTAL facturado pola subministración de AUGA (€) 19.981.444

Importe facturado por AUGA en ALTA (€) 3.354.160

Importe facturado por AUGA en BAIXA (€) 16.627.284

Importe facturado polo Servizo REDE DE SUMIDOIROS (€) 2.621.388

Importe facturado polo Servizo DEPURACIÓN CANON DE VERTEDURA (€) 4.416.180

Importe do CANON AUTONÓMICO (saneamento e/ou depuración) (€) 5.154.672

Importe débeda pendente AUGA (€) 2.735.191

Número de facturas emitidas 533.969

pr
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io
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3  1
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3 

€
, (

IV
E

 in
c.

) 

Porcentaxe factura 2016

35,17 % EMALCSA

33,10 % CONCELLO

13,18 % XUNTA

13,66 % EDAR BENS

4,88 % IVE

10
00

 li
tr

os
Neste sentido, a imaxe reflicte a situación actual dun 
recibo emitido a un cliente medio do servizo da Coruña. 

Os conceptos que se inclúen na ordenanza fiscal vixente 
resultan nas seguintes porcentaxes:

* simulación para consumo doméstico de 10 m3/mes e contador 1,5 m3/h

É necesario destacar nas magnitudes económicas de 
xestión o concepto de auga non rexistrada, onde, á parte 
das fugas por avarías, temos os consumos por perdas 
aparentes, entre os que se inclúen as fraudes, erros de 

medición etc. As fugas por avaría supoñen un 8,8 % sobre 
o total de auga rexistrada por servizo e uso, alcanzando o 
rendemento do sistema un 83 %.

Xestión sustentable do recurso
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A actividade diaria viuse reducida a través da canle 
telefónica debido á diminución no número de chamadas 
con respecto ao ano anterior.

Seguimos mantendo unha atención persoal nas oficinas 
da Casa da Auga, aínda que esta tamén se viu reducida.

Os nosos clientes demandan dous aspectos relacionados 
co servizo: a simplificación de procesos e maior 
información. En ambos os sentidos se desenvolveron 
iniciativas, atendendo a través da oficina virtual máis de 
1500 actuacións.

Atención ao cliente

75.652

135.652

782 2996

3148

1548 30.865
Núm. de chamadas 

totais en ACD

Núm. de contratos 
(Coruña)

Núm. de cambios
de titularidade

Núm. de reclamacións 
económicas presentadas

Núm. de baixas

Núm. de consultas 
vía web

Núm. atencións 
presenciais nas oficinas 

de EMALCSA

3386
Núm. de altas

T €
€
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Satisfacción do cliente

Na avaliación da percepción que os clientes teñen do 
servizo prestado por EMALCSA, tanto a particulares 
como a empresas, destaca o notable atribuído á  

 
satisfacción global do servizo e en especial á calidade 
da auga subministrada, segundo os resultados obtidos 
na última enquisa realizada e que a continuación se 
presentan:

*Últimas enquisas realizadas (2015)

RESULTADOS MÁIS REPRESENTATIVOS DA ENQUISA A CLIENTES DE EMALCSA  TOTAL

SATISFACCIÓN GLOBAL CON EMALCSA (máximo 10/mínimo 0 puntos) 

Satisfacción global con EMALCSA segundo os clientes domésticos 7,54

Valoración atención ao cliente 7,69

Valoración da calidade da auga subministrada 8,05

Valoración da calidade en obras e reparacións  7,38

Valoración da calidade en medición e lectura 7,12

*Últimas enquisas realizadas (2015)

VALORACIÓN DOS ASPECTOS QUE COMPOÑEN A CALIDADE DE SUBMINISTRACIÓN TOTAL

Nivel de presión da auga 8,28

Caudal/Cantidade de auga 8,35

Sabor da auga 7,45

Transparencia da auga 7,86

Se comparamos a súa evolución con respecto a anos 
anteriores, cabe destacar que se manteñen os niveis altos de 
percepción. O caudal ou cantidade de auga, o nivel de presión 
da auga subministrada e o seu sabor ou transparencia son os 
aspectos mellor valorados na calidade da subministración.

Na última avaliación efectuada, incorporamos o 
colectivo de administradores de predios mediante a 
súa participación nun grupo de discusión, valorando a 
proximidade, a modernización da empresa, cualificándoa 
cos atributos de “excelencia e calidade”.

Xestión sustentable do recurso
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Indicadores
sociais

“Para EMALCSA é de vital importancia 
lograr un ámbito de traballo favorable 
para o fomento de capacidades e o 
desenvolvemento profesional das persoas 
que forman o seu equipo humano”

Un dos maiores activos de EMALCSA 
é o noso equipo humano. Das súas 
capacidades, coñecementos e motivacións 
depende a consecución dos obxectivos 
empresariais e de sustentabilidade. Por iso, 
é de vital importancia lograr un ámbito 
de traballo favorable para o fomento das 
súas capacidades e o desenvolvemento 
profesional das persoas.



páxina 67

Indicadores sociais

RECURSOS HUMANOS 
E PREVENCIÓN DE RISCOS

5.1

5.1.1 Xestión de recursos humanos

Existe o compromiso firme para a construción de relacións 
compañía-traballador, definido nas políticas de empresa, 
que posibiliten a conciliación dos intereses persoais e 
profesionais, o desenvolvemento de capacidades e o 
recoñecemento dos seus esforzos.

Un dos maiores

activos de EMALCSA

é o noso equipo humano

PRINCIPAIS INDICADORES
SOCIAIS

50 anos Media idade

117
Persoal 

Media
antigüidade 22 anos

Absentismo

Índice por
enfermidade 5,47

Índice por
maternidade0,06

Índice por
accidentes 1,2
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5.1.2 Estrutura e composición do equipo de persoal

O persoal de EMALCSA está integrado ao final do exercicio por 117 persoas, tendo en conta as baixas producidas e as 
novas incorporacións.

No seguinte gráfico pódese observar a evolución do persoal desde o ano 2004 ata o ano 2016.

2004

147

2006

147

2009

145

2008

148

2007

148

2010

142

2011

145

2014

127

2015

127

2016

117

2013

138

EVOLUCIÓN DO TOTAL DE EMPREGADOS

2005

142

2012

143
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Ao longo do ano producíronse diversas incorporacións 
temporais a tempo completo, para substituír vacacións ou 
para cubrir vacantes con reserva de posto, na planta de 
tratamento de auga potable da Telva e nos departamentos 
de instalacións interiores, brigadas de urxencia e rede de 
distribución.

A evolución do equipo de persoal, tendo en conta as 
contratacións indefinidas e as temporais, móstrase no 
seguinte gráfico:

2005

5

10

2006

16

11

2007

11

10

2008

8

8

2009
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9

2010
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2011
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9

2012

3

5

2013

4

9

2014

3

14

2015

13

13

2016

15

19

Altas Baixas

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE ALTAS E BAIXAS

12 %
Área auxiliar
de oficina

53%
Área

operaria

18 %
Área técnica

15%
Área
administrativa

2 %
Directivos

DISTRIBUCIÓN DO PERSOAL
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EVOLUCIÓN ANUAL DAS CONTINXENCIAS
POR XUBILACIÓN E A SÚA PREVISIÓN
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O 43 % do persoal da área técnica e o 37 % da área 
administrativa está representado por mulleres; non 
obstante, na área operarios, que representa o 53 % dos 
empregados de EMALCSA, son todos homes.

A distribución do persoal por áreas en EMALCSA 
móstrase na seguinte gráfica:

Indicadores sociais
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A idade media do persoal é relativamente elevada, 49,9 
anos, o cal se explica pola baixa rotación existente na 
empresa, o que implica unha gran fidelidade dos nosos 
traballadores e asegura unha continuidade e transmisión 
de coñecemento e experiencia. De feito, o principal 
motivo das baixas producidas nos últimos anos foi a 
idade de xubilación.

Na distribución de sexos existente, corresponde un 87,2 % 
a homes e un 12,8 % a mulleres.

Tamén como consecuencia da baixa rotación existente, a 
media de antigüidade sitúase nos 22 anos.

5.1.3 Relación compañía-traballador

Para poder traballar nos plans de carreira do persoal 
adaptados ás súas necesidades reais, é básico coñecer 
o grao de satisfacción dos empregados de EMALCSA. 
Para iso a área de control de procesos e medio ambiente 
realiza periodicamente unha serie de enquisas, cos 
seguintes indicadores:

 - Participación 35,5 %
 - Grao de confianza 95,5 %
 - Erro absoluto: 5,21 %
 - Tamaño da mostra: 44
 - Centros: Oficinas (18), A Grela (13) e A Telva (13)

Os mellores resultados obtéñense no centro ETAP 
da Telva e son máis críticos os resultados obtidos nas 

oficinas centrais. Destacan como puntos fortes a calidade 
da auga subministrada e a capacidade de resposta ante 
urxencias.

O grao de satisfacción xeral sitúase nunha puntuación 
de 7 sobre 10 e móstrase a evolución dos resultados no 
seguinte gráfico.

61-65

DISTRIBUCIÓN DO PERSOAL POR IDADE 

25

30
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5

0 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60

Moi satisfeito

Moi insatisfeito

Insatisfeito

Satisfeito

2011-12

14 %

77 %

9 %

2013

26 %

53 %

18 %

3 %

2015

23 %

41 %

23 %

14 %

2016

23 %

41 %

23 %

14 %

2010

36 %

48 %

9 %

3 %

EVOLUCIÓN DA SATISFACCIÓN DO PERSOAL

Nestoutra gráfica recóllese a distribución de persoal en función da súa idade.
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5.1.4 Xestión de prevención de riscos 
laborais

Un dos eixes fundamentais en EMALCSA da 
prevención de riscos laborais é a formación, 
imprescindible para concienciar as persoas e diminuír 
a accidentalidade. No 2016 leváronse a cabo un total 
de nove actuacións formativas, das que resultaron un 
total de 35 horas presenciais, coa asistencia de 134 
persoas.

A actividade preventiva levada a cabo foi posible en 
gran parte grazas á colaboración dos traballadores e 
responsables dos diferentes centros de EMALCSA.

Así, realizáronse reunións periódicas de carácter 
preventivo nos diferentes centros de EMALCSA e 

coas diferentes contratas, nas que se levaron a cabo os 
preceptivos controis preventivos.

Como se pode observar, a causa principal de 
absentismo é a enfermidade común (é dicir, non 
profesional), que supuxo en 2016 un total de 2460 
días de traballo.

Durante o ano 2016 produciuse un accidente de traballo 
con baixa de carácter leve; o reto de cero accidentes 
seguirá sendo o obxectivo que se quere conseguir.

5.1.5 Absentismo laboral

A continuación preséntase unha táboa cos índices de 
absentismo laboral durante o presente exercicio e a súa 
evolución en anos anteriores:

DATOS DE ABSENTISMO LABORAL XANEIRO-DECEMBRO 2016 

 TOTAL ÍND. ABS. ACCIDENTE ÍND. ABS. ENFERMIDADE ÍND. ABS. MATERNIDADE

Suma días de accidente 135

Suma días de enfermidade común 2460

Suma días maternidade/paternidade 26

Persoal medio 125

3,01

1,20 5,47  0,06

EVOLUCIÓN DEL ABSENTISMO LABORAL

 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ACCIDENTE 0,86 0,28 0,84 0,39 3,01 1,2

ENFERMIDADE 5,59 5,18 6,08 4,43 6,10 5,47

MATERNIDADE/PATERNIDADE 0,82 0,15 0,14 0,31 0,06 0,06

Indicadores sociais
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2014

2153

2015

2787

2016

2460

EVOLUCIÓN DO ABSENTISMO LABORAL
POR ENFERMIDADE (datos expresados en días)

2012

2668

2013

3152

2012

113

2014

47

2015

344

109

2013

135

2016

EVOLUCIÓN DO ABSENTISMO LABORAL
POR ACCIDENTE (datos expresados en días)

As actuacións que se realizan co servizo de 
prevención alleo (SPA) en materia de vixilancia da 
saúde foron:

 - Vixilancia da saúde colectiva. 
 - Recoñecementos médicos iniciais e periódicos 

específicos en función do risco.
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INFORMÁTICA E SISTEMAS

5.2

No presente exercicio realizáronse diversas xestións, 
implantacións e actualizacións dos sistemas 
informáticos, ademais das actuacións propias da 
actividade.

A continuación relaciónanse as máis relevantes:

1. Análise, desenvolvemento e implantación dunha 
nova funcionalidade sobre o ERP SAGE X3 para a 
xestión da rede de sumidoiros, coa migración de datos 
correspondente para a súa proba e posta en marcha.

2. Con obxecto de mellorar o rendemento dos 
aplicativos corporativos, deseñouse e executouse 
o proxecto de historización da base de datos de 
clientes de EMALCSA: analízanse os datos que se 
van historizar definindo os criterios de ventilación; 
revísanse os procedementos afectados por esta; 
realízase unha simulación completa en formación 
probando todos os procesos e, finalmente, 
planifícase e execútase en real a historización.

3. Implantación do proxecto Plan de continxencia 
dos sistemas de EMALCSA: o obxecto do 
devandito proxecto é replicar os sistemas de 
produción corporativos situados no Centro de 
Procesos de Datos Principal (CPD) na Casa da 
Auga, nun centro de continxencia que está situado 
nun centro de datos alleo ás instalacións propias 
de EMALCSA.

As consideracións máis destacables deste proxecto 
son:

a. Conectividade entre o CPD principal e o CPD de 
continxencia: a rede corporativa de EMALCSA 
está estendida entre o CPD principal e o CPD de 
continxencia.

b. Periodicidade de réplica de sistemas, servizos 
e datos: tanto sistemas e servizos como datos 
son replicados con, polo menos, periodicidade 
diaria. En caso dos sistemas e datos máis 
críticos redúcese a periodicidade a horas e 
mesmo minutos.

Indicadores sociais
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PROVEDORES E SUBCONTRATISTAS

5.3

5.3.1 Licitacións e operacións

Atendendo á actividade principal de EMALCSA, e baixo 
responsabilidade da Dirección Técnica, foron obxecto de 
licitación cinco contratos, dos cales se resolveron tres, o 
cuarto foi adxudicado semanas despois da finalización 
do exercicio e o quinto está pendente de resolverse no 
momento do peche da impresión desta memoria.

Os catro primeiros refírense, dous e dous, a contratos de 
obra e aos seus respectivos contratos de subministración 
de tubaxe e accesorios de fundición dúctil, tales como:

 - DT-16-01: Obra correspondente ao proxecto 
“conducións de saída do depósito de Monte Mero: 
tramo Matogrande-Ponte da Pedra (A Coruña)”. 

 - DT-16-02: Subministración tubos e accesorios de 
fundición dúctil de gran diámetro.

 - DT-16-03: Obra “depósito e conexións xerais na 
cabeceira da rede de abastecemento da Coruña”.

 - DT-16-04: Subministración tubos e accesorios 
de fundición dúctil de gran diámetro para a obra 
“depósito e conexións xerais na cabeceira da rede de 
abastecemento da Coruña”.

O importe conxunto de licitación destes catro contratos 
foi de 4,16 MM€ e adxudicáronse por un importe de 

2,85 MM€ euros, IVE excluído, co que se obtivo, polo 
tanto, unha baixa media do 31,45 %.

 - DT-16-05: “implantación do plan de urxencia da 
presa de Cecebre”, parte cun orzamento de licitación 
lixeiramente superior a 0,4 MM€ máis IVE e 
esperábase que fose obxecto de adxudicación no 
primeiro semestre de 2017.

Correspondente ao Departamento de Recursos 
Humanos, licitouse e adxudicouse o seguinte 
procedemento de contratación:

 - RRHH-16-01: “concerto da prevención para 
EMALCSA das tres especialidades técnicas e a 
especialidade de vixilancia da saúde”. O importe 
de licitación foi de 8200 euros por anualidade e 
adxudicouse por 7661 euros/ano por un período de 
catro anos se se inclúen as súas potenciais prórrogas.

Volume de operacións

Referíndonos agora ao cómputo global das compras 
durante o exercicio 2016 —tramitásense ou non mediante 
procedemento de contratación pública—, rexistrouse un 
importe total de 13,48 MM€ (IVE incluído), intervindo 
nelas un total de 343 provedores.

Se do total desas operacións efectuamos unha 
criba daquelas que superan o importe de 3005,06 
euros por provedor, IVE incluído, alcánzano 157 
provedores —exactamente a metade do total— aínda que 
economicamente representan o 98,77 % do importe total 
das compras que EMALCSA realiza.
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O gran descenso no volume de compras sobre os 
tres exercicios precedentes débese á finalización o 
31/12/2015 das operacións relacionadas cos pilotos 
complementarios á plataforma Coruña Smart City.

No segundo gráfico comparativo que hai tras o texto deste 
capítulo mantívose un exercicio máis ca os cinco habituais, 
co obxecto de comprobar que o importe de compras en 
2016 é mesmo sensiblemente inferior ao do exercicio 2011, 
previo á adxudicación da citada plataforma Smart.

Obsérvase e conclúese que, ao aforro producido pola 
finalización da devandita plataforma, se une un esforzo 
empresarial na contención do gasto de explotación.

Principais conceptos

A continuación relaciónanse, de maior a menor, os 
principais conceptos de facturación soportados por 
EMALCSA:

 - Taxa de depuración de residuais.

 - Enerxía eléctrica en mercado libre.

 -  Limpeza das redes de saneamento.

 - Obras por roturas na rede de distribución.

 - Obras programadas na rede de distribución.

 - Obra correspondente ao proxecto “conducións de 
saída do depósito de Monte Mero: tramo Matogrande-
Ponte da Pedra”.

 - Subministración de policloruro de aluminio para 
ETAP.

 - Subministración de tubos e accesorios de fundición 
dúctil de gran diámetro.

 - Seguridade e vixilancia das instalacións de 
EMALCSA.

 - Contrato de obras e patrocinio publicitario con 
Emvsa.

 - Franqueo postal da correspondencia a clientes.

 - Atención telefónica ao cliente.

Por segundo ano consecutivo, a “taxa de depuración de 
residuais” é o concepto de maior facturación soportado por 
EMALCSA. Trátase da facturación que a EDAR de Bens, 
SA —quen xestiona a estación depuradora de auga residuais 
situada no lugar de Bens da cidade da Coruña— realiza a 
EMALCSA polo concepto “taxa de depuración” que esta 
recada dos seus clientes para a devandita entidade.

Como colofón deste apartado, cómpre indicar que a 
avaliación dos servizos subcontratados e o uso das 
materias primas no marco do alcance da nosa actividade 
non supuxeron ao longo do exercicio ningún incidente 
que nos permitise identificar riscos relevantes nin 
impactos significativos sobre a biodiversidade, debido, 
en parte, ás reducidas cantidades destas materias primas 
utilizadas de maneira cotiá e ás medidas implantadas 
referidas ao nivel de seguridade no control da súa 
manipulación.

Indicadores sociais
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5.3.2 Homologación de provedores

Os provedores homologados ata o 31/12/2016 diminúen 
en 11 unidades con respecto ao exercicio anterior e 
sitúanse en 196.

Da devandita relación foron obxecto de avaliación 88; 
exactamente a metade.

É preciso lembrar que non todos os provedores 
homologados teñen movemento no exercicio; polo tanto, 
se non existe no exercicio ningunha transacción comercial 

cun provedor, non será obxecto de avaliación, malia non 
perder por iso a condición de homologado.

É importante sinalar que hai un único provedor que 
incorreu na homologación condicional que establece 
o procedemento —situación transitoria entre estar 
homologado e perder esta condición— por non acadar 
a puntuación mínima requirida na súa avaliación, 
ao que se lle concedeu teoricamente un prazo de ata 
seis meses para mellorar esa baixa cualificación, co 
que se pretende que mellore naqueles aspectos que a 
orixinaron.

2014

16,97

2015

24,48

2016

13,48

IMPORTE TOTAL DAS COMPRAS (MM€)

2014

394

2015

377

2016

343

TOTAL NÚMERO DE PROVEDORES
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DESENVOLVEMENTO E SERVIZOS 
EXTERIORES

5.4

Continuou tendo moita importancia a difusión 
da actividade da empresa e algunhas actuacións 
encamiñadas a desenvolver a responsabilidade social no 
camiño da FORMACIÓN-INFORMACIÓN, como un 
valor engadido á actividade de operador do ciclo integral 
da auga. Durante o ano 2016 desenvolvéronse actuacións 
relacionadas coa colaboración técnica con outros 
concellos no ámbito de Galicia. Durante o ano tamén se 
continuou coa colaboración coa filial EDAR BENS, SA 
para fomentar a actividade IDi no campo do tratamento e 
xestión de augas residuais.

De forma resumida a actividade queda reflectida no 
seguinte cadro:

5.4.1 Estratexia IDi

Un aspecto transcendental da actividade está vinculado 
á estratexia que se expuxo no desenvolvemento das 
actividades de I+D+i en EMALCSA.

5.4.2 Xestión avanzada da demanda

A demanda é o aspecto clave na sustentabilidade da 
xestión do ciclo urbano da auga. Unha vez que as 
infraestruturas e os procesos na súa xestión alcanzaron a 
madurez, é necesario contar cos cidadáns e a tecnoloxía 
para continuar a mellora.

Entre as iniciativas máis importantes destacamos:

• SENSOTUBO

• TAPLAST 

• CENTINEL

• ECOINNOVACIÓN PYME

5.4.3 Calidade da auga

Desde EMALCSA entendemos como estratéxico o 
desenvolvemento de tecnoloxías e coñecemento que nos 
permitan garantir e mellorar a calidade da auga día a día 
para que os nosos clientes sigan mostrando no futuro unha 
satisfacción coa subministración igual ca ata hoxe.

• WIDSENS

• CFIS-ECOPHARMA

• OVALPIPE

• TREFO

• WATERWATCH

Proxectos abertos
2016

Proxectos
realizados

Totais 3 /En execución 2
Orzamento
mobilizado 1.767.493,03 €

total proxectos

Financiamento
público

100%
Participación

18,18%
EMALCSA

55,90%% Financiado do
orzamento total

% de participación
de técnicos de EMALCSA

Mulleres 17,12 / Homes 82,88

Organismos
de investigación

participantes
6Empresas

mobilizadas

8

5.4.4 Auga e sociedade

A xestión da auga urbana implica no século XXI unha 
participación activa da sociedade. Para iso os operadores 
non só debemos cumprir todas as normas relacionadas 
con esa participación, senón que tamén debemos 
desenvolver actividades que contribúan ao coñecemento 
da nosa actividade e á súa valoración pola sociedade, 
coa finalidade de que esta se incorpore como un axente 
efectivo de mellora.

Indicadores sociais
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• REDES SOCIAIS

• PROXECTO 110

• SALA DE EXPOSICIÓNS EMALCSA, onde se 
realizou a exposición GN HABITAT asociada ao 
IV Concurso de Debuxo Naturalista do Encoro de 
Cecebre.

• CONVENIO UNICEF, a través do cal, por terceiro 
ano, participamos na organización da Carreira 
da Auga de Sada, que significou recadar máis de 
7000 € para proxectos de integración en África 
relacionados coa subministración de auga a 
poboacións rurais.

• GABINETE DE PRENSA E COMUNICACIÓN, sobre 
todo no relativo á información de actuacións 
relacionadas con rede de distribución e incidencias 
no servizo.

• AEAS, onde se mantivo a presenza na actividade 
no grupo IDi, do que ocupamos a secretaría, e 
colaboramos activamente na organización tanto 
das sesións internas coma das participacións en 
diferentes eventos do sector, como as Xornadas 
Técnicas de AEAS.

• CONVENIO EDAR BENS, durante este ano 
continuamos o desenvolvemento do acordo para 
a colaboración activa da empresa metropolitana 
nos procesos relacionados coa I+D+i no ánimo de 
pechar o ciclo da auga neste ámbito.

• CONVENIOS EXTERNOS DE COLABORACIÓN 

CON OUTROS CONCELLOS, durante o ano 
2016 produciuse un importante incremento da 
actividade relacionada coa asistencia a outros 
concellos que buscan na capacidade e experiencia 
de EMALCSA solucións aos seus modelos de 
xestión do ciclo urbano da auga.

5.4.5 Propostas de futuro 

CORUÑA SMART CITY

Durante o ano continuouse coa observación dos 
pilotos deste proxecto xa na súa fase de seguimento, en 
colaboración coa Dirección Técnica e o Departamento 
de Informática e Sistemas, a preparación da solución 
de augas encadrada no proxecto SMART CITY. Este 
seguimento implica os seguintes pilotos:

• TELEXESTIÓN DE CONTADORES DE AUGA E 

GAS

• BIOSMART

Ademais colaboramos con apoio técnico no 
desenvolvemento doutros pilotos, como os 
relacionados coa rega de xardíns e os de eficiencia 
enerxética de edificios públicos, o telecontrol de redes 
de abastecemento e saneamento e a calidade de augas 
superficiais.
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Indicadores
ambientais

EMALCSA demostra con evidencias que os 
sistemas de xestión da calidade e ambiental 
implantados na organización cumpren 
cada un dos requisitos establecidos nas 
normas UNE-EN ISO 9001 Xestión da 
Calidade e UNE-EN ISO 14001 Xestión 
Ambiental, ao ser obxecto de controis e 
auditorías externas realizadas por entidades 
independentes.

Os resultados obtidos confirman que 
o modelo de xestión implantado en 
EMALCSA, en todas as súas actividades, é 
eficaz e permítennos demostrar a eficiencia 
dos procesos aplicados en cada un dos 
centros de traballo existentes nos concellos 
da Coruña, Cambre e Carral.

Todo iso permitiu efectuar o control e 
seguimento dos impactos ambientais 
causados pola actividade de EMALCSA 
en canto a materias primas utilizadas, 
consumos, así como os residuos xerados 
e verteduras de auga tratada, obtendo os 
seguintes resultados:
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Indicadores ambientais

O modelo de xestión 

implantado en EMALCSA

é eficaz e eficiente

PRINCIPAIS INDICADORES 
AMBIENTAIS

6.1

Materias primas
Auga captada

35.334.113 m3

Reactivos
EDAR e ETAP

1.966.779 kg 

 EDAR

583.979 kg

ETAP

1.382.800 kg

C
on

su
m

os

R
es

id
uo

s

Enerxéticos

40.937.801 kWh
ETAP (kWh)

18.381.045
EDAR (kWh)

16.586.397
Bombeos (kWh)

4.967.545
Resto (kWh)

1.002.714

ETAP (t)

2848,78
EDAR  (t)

23.350,33
Rede de
sumidoiros (t)

482,02
RCD (t)

2619,22

Combustible (l)

25.068
Papel (kg)

1559

V
er

te
du

ra
s

Residuos non perigosos
 en plantas

26.199,11 t

11,38 Perigosos (t)!
Auga recuperada ETAP

1.384.922 m3

Auga depurada EDAR

51.840.763 m3

EDAR Bens 51.500.402 m3

EDAR Quenllo 95.513 m3

EDAR San Vicente  244.848 m3 
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2010 39.090.235 37.906.808 1.442.479 29.571 31.095 1474 26.666.404

2011 39.422.607 38.269.514 1.571.641 25.589 29.589 1197 44.211.857

2012 37.126.809 36.054.934 1.626.094 38.775 32.811 1396 43.468.889

2013 37.370.181 36.038.270 1.769.703 41.705 34.453 1290 51.007.167

2014 35.715.950 34.603.903 1.700.510 40.007 27.147 1290 52.573.527

2015 36.144.265 34.994.849 1.931.523 40.213 27.287 677 43.841.421

2016 35.334.113 33.949.191 1.382.800 40.938 25.068 1559 51.840.763

MATERIAS PRIMAS E CONSUMOS

Auga
captada (m3)

Auga
tratada (m3)

Reactivos
(kg)

Enerxía 
eléctrica

(kWh · 103)
Combustible

(L) Papel** (kg)
Auga

depurada* (m3)ANO

*Inclúe ETAP e EDAR
**2,515 kg 500 uds.

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

0

10.000.000

20.000.000

30.000.000

40.000.000

50.000.000

60.000.000

Auga depuradaAuga tratada Enerxía consumida

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EVOLUCIÓN DA PRODUCIÓN  (m3) & CONSUMOS ENERXÉTICOS (kWh · 103)

26.666.404

44.211.857

51.007.167

36.038.270

51.840763

37.906.808
33.949.191

29.571

41.705
40.938

Prodúcese unha diminución na demanda, o que provoca 
un descenso dun 3 % na auga tratada.

Con respecto aos recursos e materias primas na ETAP, 
incrementáronse os consumos de reactivos un 1,8 %,  
debido ao consumo do desinfectante cloro e ao 
significativo aumento de policloruro de aluminio.

Os consumos enerxéticos mantivéronse constantes, aínda que 
se aprecia unha pequena redución, motivada polo descenso 
dun 3 % na produción. Foron necesarios 24,5 x 106 Kw/h ao 

ano para lle poder distribuír auga á poboación, e situáronse 
en 16,6 x 106 Kw/h ano as necesidades enerxéticas para a 
depuración da auga residual.

Verteduras e auga depurada

A auga recuperada na ETAP da Telva e devolta ao río 
Mero supuxo unha produción de 1.384.922 m3, ou sexa, 
prodúcese un incremento dun 17 % con respecto ao ano 
anterior. Este caudal de vertedura resulta inferior ao 
caudal máximo autorizado 1.789.378 m3/ano.

Nos últimos 7 anos 

reduciuse en 3.756.122 m3

a auga captada
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2011

1.153.093

2012

1.071.875

2013 2015 2016

1.331.911

2014

EVOLUCIÓN DE VERTEDURAS EN ETAP (m3)

1.112.047

1.149.416

1.384.922

2011

42.983.807

2012

42.313.904

2013

49.412.914

EVOLUCIÓN DE VERTEDURAS EN EDAR (m3)

2014

51.115.829 51.500.402

2015

42.407.115

2016

Con respecto á auga depurada na EDAR de Bens, 
diminuíu o seu tratamento un 17 % e foron 51.500.402 
m3 de auga os que se depuraron e devolveron ao mar.

As EDAR de Carral depuraron 340.361 m3.

Indicadores ambientais
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No gráfico anterior móstranse todos os residuos 
non perigosos producidos en EMALCSA no ano 
2016. Cabe destacar a produción dos lodos de 
potabilización, que representa un 45,6 % sobre o 
total de residuos, seguido de residuos de construción, 
cun 42,3 % sobre o total dos residuos non perigosos.

Produción de residuos

En xeral, podemos afirmar que a produción de residuos 
non perigosos se incrementou un 2,7 % no último 
exercicio, alcanzando a cifra de 2849 t nun ano, con 
todo, os residuos de construción descenderon un 18,4 % 
nas obras de reparación.

 
 
É importante resaltar a produción de residuos non 
perigosos na EDAR de Bens, cunha produción sobre as 
23.000 t nun ano, o que supón unha redución dun 4,7 % 
sobre o valor obtido no exercicio anterior. Esta produción 
supuxo a recuperación de 63 t/día de residuos, non 
vertidos ao medio receptor.

PRODUCIÓN DE RESIDUOS NON PERIGOSOS (t)

Lodos
clarificación

auga

2824,60

Sólidos
de

cribado

11,90 13,08

DesareadoMesturas
de aceites
e graxas

2,42

Lodos
EDAR

212,98

Limpeza
sumidoiros

482,02

Residuos
de

construción

2619,22

Outros
residuos

30,23

EVOLUCIÓN DA XERACIÓN DE RESIDUOS. RESIDUOS PROCESO

ANO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Non perigosos (t) 14.512 20.060 22.893 22.344 27.027 26.199

Perigosos (t) 2,68 3,32 8,22 8,36 6,13 11,4

Sumidoiros (t) 342 393 431 351 459 482

RCD (t) 2911 3100 2940 4780 3208 2619

Produción de residuos

2849 t
Residuos non perigosos
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Restos
tubos

fibrocemento

9,640

Produtos
químicos e
disolucións

0,503
0

Restos de
pinturas (aceites

outros anos)

Envases
plásticos

e metálicos

0,0630,100

Disolventes
non

haloxenados

Outros
residuos

1,070

Total
residuos
perigosos

11,376
PRODUCIÓN DE RESIDUOS PERIGOSOS (t)

A produción de residuos perigosos aumentou un 
44 % debido aos residuos procedentes das obras de 
construción e representa o 85 % do total de residuos 
perigosos ao alcanzar unha produción total de 11,38 t.

Por todo iso podemos seguir afirmando que o noso 
compromiso co medio ambiente nos permitiu garantir 
a protección do medio receptor de calquera efecto 
adverso derivado de calquera tipo de contaminación das 
augas, non existen indicios de contaminación dos chans 

como consecuencia da nosa actividade nas distintas 
plantas.

!

11,38 t
Residuos perigosos

Indicadores ambientais
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A AUGA EN CIFRAS

A auga que gastamos non é só a que usamos para 
beber, ducharnos ou cociñar, senón que moitas veces 
consumímola sen decatármonos.

Na produción de bens, produtos e servizos de uso cotián 
tamén está presente a auga.

A pegada da auga

O 3,8 % da pegada da auga corresponde ao uso 
doméstico e o 96,2 % está relacionado con produtos 
que se atopan no supermercado (91,5 % en agricultura e 
4,7 % industria).

Necesítanse...

24.000 l

10.000 l

15.000 l

4400 l

1500 l

140 l

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 kg

1 cunca

Auga Produción

chocolate

algodón

carne de 
tenreira

olivas

azucre azucre

café

Fonte: AENOR e waterfootprint.org
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PEGADA HÍDRICA CORPORATIVA
Dando continuidade ao cálculo iniciado no  ano 2015, durante o 2016 a través da 
cuantificación da pegada hídrica determínase a cantidade de auga que realmente se está 
empregando no desenvolvemento do ciclo integral da auga xestionado por EMALCSA 
segundo patrón de consumo e tomando en consideración a metodoloxía da Water Footprint 
Network (WFN).

ALMACENAMENTO .................................................................................. 660.514

TRATAMENTO ......................................................................................... 5.458.825

DEPURACIÓN ............................................................................................... 329.707

CONSUMOS

Consumo enerxético ........................................................................ 66.385

Consumo de auga ..................................................................................... 78

Consumo de combustible ........................................................................ 93

Consumo de gas natural ..................................................................... 1149

Consumo de tubos de fundición ..................................................... 1904

TOTAL  69.609

XESTIÓN DE RESIDUOS 4.567

TOTAL  6.523.222

m3
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Carta del director generalIndicadores ambientales

PEGADA DE CARBONO CORPORATIVACO2

A través do cálculo da pegada de carbono, EMALCSA cuantifica en toneladas equivalentes de CO2 (t CO2e) a cantida-
de de emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI) que se liberan á atmosfera directa ou indirectamente como 
consecuencia dos servizos xerais que desempeña e as actividades asociadas aos servizos prestados para o abastece-
mento de auga potable á poboación e a depuración das augas residuais xeradas. A maior parte da pegada de carbono 
xérase polo consumo de enerxía eléctrica nos procesos de depuración e tratamento.

O 87,3% das toneladas de CO2 eqv son contribución da actividade da EDAR de Bens e da ETAP da Telva.

O aumento da pegada de carbono en totais incrementouse como consecuencia do aumento da cantidade de m3 

tratados no ciclo integral da auga no 2016.

Os resultados obtidos evidencian unha mellora do nivel de eficiencia no desenvolvemento do ciclo de tratamen-
to da auga ao lograr rebaixar nun 7,40 % os kg CO2eqv/m3 no ciclo integral da auga desenvolvido por EMALC-
SA durante 2016. Para o seu cálculo, EMALCSA considera os requisitos establecidos na Norma UNE-EN-ISO 
14064-1 que establece pautas para a cuantificación de gases de efecto invernadoiro.

CONSUMOS ENERXÉTICOS   

 Tratamento .................................9442,42  

 Distribución e xestión ............. 2941,25  

 Depuración ................................ 4859,30  

 SUBTOTAL 17.242,97  t CO2 

CONSUMO COMBUSTIBLES  
 Vehículos ................................... 63,67    t CO2 

CONSUMOS DE PRODUTOS   
 Reactivos para tratamentos .... 649,92

 Reactivos para depuración .......286,30

 Tubos de fundición dúctil ........ 161,67

 Material de oficina (papel) ........3,78

 Gas natural ................................. 10,25

 Refrixerante R407C .................. 10,64

 Refrixerante R410C ...................0,00

 Consumo de auga .......................0,04

 SUBTOTAL 974,52    t CO2 

RESIDUOS XERADOS   
 Residuos de tratamento ......... 174  

 Residuos de construción  ....... 52,25  

 Residuos perigosos  ................. 1,056  

 Residuos de sumidoiros  ...... 23,11  

 Residuos de depuración ............. 1757,25  

 Res. de rede de sumidoiros ..... 0,96

 SUBTOTAL 2007,666  t CO2

ORIXE DA EMISIÓN (t CO2)

TOTAL EMISIÓNS 27.153,56 m3

DATOS DE PRODUCIÓN 87.174.876 m3

RATIO DE EMISIÓNS 0,311 Kg. CO
2
 / m3
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Indicadores
económicos

EBITDA

10
.9

75

(Rtdo. explotación + amort. + 

provisións)*

PASIVO

ACTIVO

18
.6

50

Fondo de manobra*
(Activo corrente - Pasivo 

corrente).

22
.3

21

Importe neto da cifra 
de negocios*

eu
ro

s

eu
ro

s

eu
ro

s
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Indicadores económicos

  

Estas contas anuais

foron aprobadas na

Xunta Xeral ordinaria

de accionistas

XESTIÓN ECONÓMICA E FINANCEIRA. 
CONTAS ANUAIS

7.1

7.1.1 Magnitudes económicas 
* (en miles de euros)

 - Vendas de auga: 20.447
 - Ingresos totais: 24.852
 - Resultado de explotación: 4594
 - Resultado antes de impostos: 3787
 - Resultado do exercicio: 3786
 - Recursos xerados: 7545 

(Resultado - Amortizacións - Provisións - Imput subvencións)

 - Fondos propios: 38.571

7.1.2 Ratios

 - Rendibilidade económica (ROIA)**: 5,62 % 
(beneficio líquido/activo).

 - Rendibilidade financeira (ROE)**: 6,44 % 
((activo permanente + fdo. manobra) / resultado 
explotación)

 - Cociente de liquidez: 2,96  
(activo circulante/pasivo circulante).

 - Cociente de endebedamento: 55,19 % 
((pasivo non corrente + pasivo corrente) / patrimonio neto).

 - Cociente de garantía: 2,81 
Activo: 91.208

 - Pasivo esixible: 32.435

As contas anuais adxuntas foron obtidas dos rexistros 
contables da sociedade e, de acordo coa Lei de reforma 
da lexislación mercantil en materia de sociedades, o Plan 
xeral de contabilidade, de forma que mostran a imaxe fiel 
do patrimonio, da situación financeira e dos resultados 
da sociedade.

Estas contas foron auditadas de acordo coa lexislación 
vixente, do cal  resultou informe limpo e sen salvidades.

Estas contas anuais foron aprobadas na Xunta Xeral 
ordinaria de accionistas.

* en miles de euros 

** resultado en %

58.772
euros

Patrimonio neto* 
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Carta del director general

BALANCE o 31 de decembro de 2016 
(importes en euros)

Indicadores económicos
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CONTA DE PERDAS E GANANCIAS 
do exercicio finalizado o 31 de decembro de 2016 

(importes en euros)
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98  Indicadores económicos



páxina 99

Carta del director general

ESTADO DE CAMBIOS NO PATRIMONIO NETO 
do exercicio finalizado o 31 de decembro de 2016 

(importes en euros)

Indicadores económicos
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Carta del director generalIndicadores económicos
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ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO 
do exercicio finalizado o 31 de decembro de 2016
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Carta del director generalIndicadores económicos
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Xestión de riscos
empresariais

XESTIÓN DE RISCOS 
EMPRESARIAIS

8.1

“A organización integra o proceso de xestión 
do risco nos procesos de goberno, estratexia e 
planificación, aplicándoo á totalidade das súas 
áreas e funcións”

Cada día a nosa sociedade atópase máis 
abocada a afrontar unha serie de riscos 
que condicionan o noso benestar social, e 
mesmo poderían poñer en xogo, no caso de 

non ser xestionados adecuadamente, a nosa 
saúde ou a nosa integridade física.

A globalización xerounos un escenario 
de evolución e desenvolvemento do ser 
humano inimaxinable hai tan só poucas 
décadas, pero ao mesmo tempo supón unha 
serie de riscos e retos fronte aos cales o ser 
humano debe prepararse e estar capacitado 
adecuadamente para identificalos, 
xestionalos, mitigalos e evitalos na medida 
das posibilidades e, en todo caso, ser capaz 
de controlar e limitar as súas consecuencias.

RISCOS
POLÍTICOS

RISCOS
MEDIO

AMBIENTAISRISCOS
DA

ORGANIZACIÓN

RISCOS
DO

CONTORNO

RISCOS
SOCIAIS

RISCOS
DO

DESENVOLVEMENTO

RISCOS
DA

NATUREZA

RISCOS
TECNOLÓXICOS

FINANCEIROS
E DE MERCADOS

POLÍTICOS E DE
REGULACIÓN
LEXISLACIÓN

RESPONSABILIDADES
LEGAIS

OPERACIONAIS E
DE PROCESOS

C
O

N
TR

O
L E

       P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N

FINANCIAMENTO

INVESTIMENTOS
   PRODUTOS E 

MERCADORÍAS
   LIQUIDEZ

   COMPETITIVIDADE
   TAXAS DE XURO

   RISCO DE CRÉDITO
   TIPOS DE CAMBIO

   CONTRAPARTIDAS

  RECURSOS
HUMANOS

  DANOS FÍSICOS
  PERDAS

CONSECUENCIAIS
  RISCOS DA
INFORMACIÓN

  ACCIDENTES
LABORAIS

  MEDIOAMBIENTAIS
  TECNOLÓXICOS

  GUERRA
  TERRORISMO

  CAMBIOS
  SOCIAIS

  CAMBIOS POLÍTICOS
   EXPROPIACIÓNS

   LIMITACIÓNS DE 
LIBRE COMERCIO

CIVÍS E PENAIS

CONTRACTUAIS

ADMINISTRATIVAS

LABORAIS SOCIAIS

ALTOS CARGOS E 

CONSELLEIROS

RISCOS GLOBAIS

RISCOS DA ORGANIZACIÓN

O ESPECTRO DOS RISCOS

Riscos da
xestión

Riscos globais que afectan a xestión do ciclo integral da auga

G
lo

ba
l R

is
ks

 

4  Ataques informáticos (I).

3  O fallo das 
infraestruturas
críticas (H) (J) = (L).

1  Crise financeira (A).

2  Risco derivado da 
garantía de continuidade da 
prestación do servizo 
público (C) (E) (F) = (K).

5  Consecuencias
descoñecidas da mitigación
do cambio climático (D).

20
16
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ANÁLISE DE RISCOS 

Avaliáronse riscos nos procesos do sistema de xestión da 
actividade desenvolvida por EMALCSA e infraestruturas, 
incluídas as críticas, co fin de aplicar a sistemática que 
nos permitiu avaliar e determinar os distintos niveis de 
risco existentes na organización. Obtívose o seguinte 
mapa de riscos:

Procesos xerais

 - Xestión comercial e atención ao cliente.
 - Xestión económica financeira, lectura e facturación.
 - Compras, concursos e contratación.
 - Control de procesos e xestión ambiental.
 - Informática e sistemas.
 - Recursos humanos e prl.

Procesos técnicos

 - Reserva de auga.
 - Captación e tratamento de auga potable.
 - Control do produto e análise.
 - Planificación e deseño.
 - Instalacións interiores e mantemento.
 - Distribución de auga potable e almacenamento.
 - Xestión do saneamento e limpeza.
 - Depuración de auga residual.

Estes procesos e actividades desenvolvidas permitirán 
planificar as actividades que minimicen, eliminen ou 
manteñan o nivel de risco das infraestruturas críticas 
situadas nas localidades da Coruña, Cambre e Carral, 
incluíndo as instalacións da presa de Cecebre.

Clasificación do nivel de alerta

Durante o exercicio 2016 a clasificación do nivel de 
alerta adoptado como referencia, en función das ameazas 
externas, para a protección das infraestruturas críticas 
determinou un nivel 3 de risco medio de intensidade 
baixa ata un nivel 4 de risco alto.

2
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Avaliación de riscos penais

Durante o exercicio 2016, iniciouse o proxecto de código 
de conduta e diagnóstico de riscos penais en EMALCSA.

Nunha primeira fase, identificáronse aqueles riscos 
penais que poidan afectarlle á Empresa, e realizouse 
un inventario, localización nos procesos e avaliación 
destes. Utilizouse a metodoloxía certificada por AENOR 
no sistema de xestión de riscos empresariais. Como 
resultado da avaliación identifícase o seguinte:

Avaliación riscos empresariais

MAPA DE RISCOS EMPRESARIAIS

MAPA DE RISCOS PENAIS
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Índice de 
indicadores GRI

“O obxectivo do desenvolvemento 
sustentable é satisfacer as necesidades 
do presente sen poñer en perigo a 
capacidade das xeracións futuras para 
satisfacer as súas propias necesidades.”
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ÍNDICE DE INDICADORES GRI

INDICADOR DESCRICIÓN CAPÍTULO

GRI 1.1 e 1.2 Estratexia e análise  Carta de Dirección

GRI 2.1 ata 2.10 Perfil da organización Goberno corporativo

GRI 3.1 ata 3.13 Parámetros da memoria Actividade EMALCSA

 Goberno, compromisos e Goberno corporativo

GRI 4.1. ata 4.17 participación dos Enfoque de xestión e

 grupos de interese indicadores de desempeño

GRI EC1 ata EC9 Dimensión económica Indicadores económicos

GRI EN1 ata EN30
 Dimensión ambiental Xestión sustentable recurso e 

  indicadores ambientais

GRI LA1 ata LA14 
Dimensión social Indicadores sociais

GRI HR1 ata HR9  

GRI SO1 ata SO8
 

Sociedade Provedores e subcontratas

GRI PR1 ata PR9 Responsabilidade sobre produto Control e calidade da auga

ÍNDICE DE INDICADORES GRI

9.1

A elaboración da memoria de sustentabilidade 
comprende a medición, divulgación e rendición 
de contas fronte a grupos de interese internos e 
externos en relación co desempeño da organización 
con respecto ao obxectivo do desenvolvemento 
sustentable.

A información relativa ao impacto económico, ambiental 
e social dos nosos procesos proporciona unha imaxe 
equilibrada e razoable do desempeño en materia de 

sustentabilidade, cuns resultados obtidos dentro do 
exercicio 2016 que atenden aos compromisos, estratexia 
e enfoque directivo adoptado polos órganos de goberno 
da organización.

Por todo iso, este documento definiu o seu contido co 
fin de garantir a calidade da información facilitada, 
incluíndo os indicadores de desempeño, cunha serie de 
pautas sobre aspectos técnicos relacionados cos nosos 
procesos.

Traballamos para a cidade e na área 

metropolitana, co noso compromiso

no marco dos Obxectivos de

Desenvolvemento do Milenio
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Certificacións 
empresariais

“EMALCSA, primeira empresa 

pública galega e novena en 

España en obter o Certificado 

de Sistema de Xestión do Risco

Empresarial”

Os catro sistemas de xestión foron auditados por dúas empresas externas e independentes, 
verificando o cumprimento dos requisitos das normas ISO de xestión.

AENOR certificou o recoñecemento e eficacia dos catro sistemas implantados, no ámbito da 
xestión ambiental, a calidade, a eficiencia enerxética e os riscos empresariais.

CERTIFICACIÓNS 
EMPRESARIAIS

10.1

A Asociación Española de Normalización 
e Certificación, AENOR outorgoulle á 
Empresa Municipal Augas da Coruña, 
EMALCSA, a renovación de dúas 
certificacións dos seus sistemas de 
xestión e a concesión doutras dúas novas 
certificacións empresariais, o que evidencia 
o compromiso coa calidade que a compañía 
demostrou ao longo do exercicio. 

Destaca a certificación do Sistema de 
Xestión do Risco núm. GR-0001/2016, que 
constata a conformidade coa especificación 
AENOR EA 0031. Trátase dun esixente 
sistema de xestión que estableceu como 
base a norma ISO 31000, que se concede 

por primeira vez a unha empresa pública 
galega e que converte a EMALCSA nun 
referente en materia de xestión de riscos e 
infraestruturas.

Tamén lle foi outorgado o Certificado do 
Sistema de Xestión da Enerxía núm. GE-
2016/0002 como recoñecemento e evidencia 
da conformidade do seu sistema de xestión 
coa norma ISO 50001 de acordo cos novos 
desenvolvementos tecnolóxicos e melloras 
enerxéticas que se executan na ETAP da 
Telva e na Casa da Auga.

Ao mesmo tempo, AENOR renovou o 
Certificado de Rexistro de Empresa núm. ER-
1810/2003, que evidencia a conformidade do 
seu sistema de xestión da calidade de acordo 
coa norma ISO 9001, e o Certificado de 
Xestión Ambiental con núm. GA-2007/0030 
que constata a conformidade coa norma ISO 
14001, garantindo o cumprimento legal en 
materia de calidade da auga para o consumo 
humano. 

Este novo sistema integrado de xestión 
implantado en EMALCSA constitúe un 
novo recoñecemento da eficiencia na súa 
xestión e, lonxe de constituír unha meta en 
si mesmo, conduce a empresa a un novo 
reto: manter o nivel de calidade e esixencia 
que a empresa alcanzou en todos os 
procesos, actividades e infraestruturas.
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Carta del director general

CENTROS DE TRABALLO

Sede central
Oficinas de atención ao cliente e servizos xerais na 
Coruña.

R/ Manuel Murguía, s/n, Edificio Casa da Auga - 15011 A 
Coruña.

Teléfono: 981 15 40 80

NIMA: 1500027491

Almacén na Grela
R/ Juan de la Cierva 1-3, Polígono da Grela - 15008 A 
Coruña.

NIMA: 1500023533

Estación de tratamento de auga potable A 
Telva
A Telva, 19, Sigrás - 15181 Cambre (A Coruña).

NIMA: 1500023532

Estación de tratamento de augas residuais de 
Bens 
Punta do Burro, Lugar de Bens - 15191 A Coruña.

NIMA: 1500001627

Estación de tratamento de auga potable Cañás
Santa Eulalia de Cañás - 15175 Carral (A Coruña).

Oficina de atención ao cliente de Carral 
Costa do Pincho, 40 - 15175 Carral (A Coruña).

Estación de tratamento de augas residuais 
de Quenllo 
Polígono Os Capelos, s/n - 15175 Carral (A Coruña).

NIMA: 1500062170

Estación de tratamento de augas residuais 
de San Vicente 
San Vicente de Vigo, Cañás - 15175 Carral (A Coruña).

NIMA: 1500062171

Inscricións no rexistro de produtores e xesto-
res de residuos de Galicia:
Autorización produtor residuos non perigosos: 
CO-I-NP-P-00003

Autorización pequeno produtor residuos perigosos: 
CO-RP-P-PP-00554

e-mail: medioambiente@emalcsa.es

“Desde a súa constitución, EMALCSA 
organizouse e capacitouse para responder 

ás necesidades de servizo do ciclo 
integral da auga”
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“O número de estudantes e visitantes 
que ao longo do curso percorreron 
as instalacións da Telva e Cañás e 
recibiron explicacións sobre o seu 

funcionamento ascendeu á cifra de 101 visitas 
na ETAP da Telva, cun total de 2549 alumnos, 

e 3 visitas na ETAP de Cañás, cun total 
de 75 alumnos, pertencentes a distintos 

niveis educativos.”

Deseño e realización: 
Trébore sl, empresa de economía social que pertence á Fundación Paideia Galiza, creada como alternativa para o emprego e como dispositivo para a capacitación 

profesional de colectivos en desvantaxe, persoas con discapacidade, enfermidade mental...





emalcsa.es

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE LA CORUÑA S.A.
Rúa Manuel Murguía, s/n

Casa del Agua, 15011, A Coruña


