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Presentación
Neste ano, a nosa MEMORIA DE 
SUSTENTABILIDADE publícase inmersa 
nun problema sanitario a nivel mundial, 
a COVID-19, que nos obrigou a dar un 
paso máis no noso compromiso ético, 
social e económico, desde unha pers-
pectiva colaborativa de apoio e solidarie-
dade coas persoas máis desfavorecidas.

Coa posta en valor do noso ciclo integral, 
intentamos conseguir unha xestión da 
auga 100 % circular como un obxectivo 
fundamental no contexto actual de esca-
seza hídrica e a imperiosa necesidade de 
respectar e protexer o medio ambiente, o 
noso ámbito natural.

Sendo o ODS 13 un eixe de referencia 
fundamental para alcanzar un desenvol-
vemento sustentable, a biodiversidade e a 
enerxía limpa son algúns dos parámetros 
fundamentais para a xestión dun recurso 
natural como a auga. Os Obxectivos de 
Desenvolvemento Sustentable, así como 
as tarefas e fitos que se enmarcan dentro 
de cada un deles, asumímolos como pro-
pios para xestionar un ben escaso, que 
poñemos á disposición da cidadanía.

O respecto polo medio ambiente, así 
como a sustentabilidade e a calidade, 
son principios que están presentes no 
desenvolvemento de todas as nosas 

actividades que forman parte do ciclo in-
tegral da auga.

A Empresa Municipal de Augas da 
Coruña, EMALCSA, mantivo ao día o sis-
tema de xestión integrado co que abor-
damos o cumprimento da normativa, a 
prevención da contaminación e a redu-
ción dos impactos no contorno, así como 
o aumento da eficacia dos procesos para 
conseguir melloras tanto económicas 
como ambientais e operativas.

Os nosos principios e compromisos per-
mitíronnos identificar aspectos ambien-
tais xeradores de obxectivos e metas 
para o desempeño ambiental no ámbi-
to da xestión da calidade da auga das 
nosas verteduras e a xestión eficaz dos 
nosos residuos, así como o respecto e a 
conservación do medio receptor, como 
son os nosos ríos.

Todo iso evidénciase a través da confor-
midade e da eficacia dos nosos catro sis-
temas de xestión certificados e outorga-
dos pola entidade independente AENOR 
Internacional, conducindo a empresa a 
novos retos dentro do noso proceso de 
mellora continua.

Desde a nosa planta principal da Telva, 
tratamos 35,29 millóns de metros 
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cúbicos, un 0,03 % máis que no exercicio 
precedente. O noso caudal medio trata-
do foi de 1.119 l/s, un 2,28 % máis que 
no exercicio precedente. Todo iso supón 
247 litros por habitante e día que envia-
mos á rede de distribución.

En canto a datos pluviométricos, reco-
lléronse 1.258 mm de precipitación na 
cunca do río Mero-Barcés, considerán-
dose un ano pluviométrico normal, con 
porcentaxes de precipitación acumulada 
superiores aos valores normais, tendo 
en conta a media dos últimos anos. Isto 
permitiunos manter a media anual da re-
serva de auga no encoro de Cecebre en 
14.948.325 m3, sobre a súa capacidade 
máxima de 22,6 hm3.

A lonxitude total da nosa rede de distri-
bución ascende a 566 km. Así mesmo, 
é interesante destacar que actualmente 
só o 5,5 % da rede é de fibrocemento e 
que a nosa ratio de roturas na rede é de 
0,21 roturas/km de rede, moi inferior ao 
valor recomendado polo Ministerio de 
Medio Ambiente: 0,4 roturas/km.

Desde o noso departamento de I+D+i, 
mantivemos o enfoque estratéxico da 
área, de acordo co establecido orixina-
riamente, apostando firmemente por 
aqueles proxectos que consoliden o 

noso afán de preservar a contorna e me-
llorar a actividade.

Cómpre destacar que unha parte impor-
tante do desenvolvemento da área se 
coordina desde a Cátedra EMALCSA-
UDC como ferramenta de desenvolve-
mento de ideas e iniciativas, apoiándo-
nos cada día máis nos recursos da UDC 
para manter o ritmo intenso de proxectos 
e iniciativas dos anos precedentes.

No que se refire á participación da com-
pañía en proxectos regulados, suxeitos 
a financiamento externo vinculado a 
axudas públicas ou a convenios deri-
vados da actividade da Cátedra, conti-
nuáronse as liñas de actuación efectua-
das ata a data.

No eido social, continuamos a nosa co-
laboración con distintas institucións para 
fomentar o apoio preciso. Desde as nosas 
instalacións da Agrela, facilitouse o so-
porte loxístico para prestar axuda a aque-
les colectivos sociais máis desfavoreci-
dos. Salientamos as achegas efectuadas 
á Fundación EMALCSA para o desenvol-
vemento de diferentes programas sociais 
e que dan solución a problemas da nosa 
cidadanía. Colaboramos tamén con dis-
tintas asociacións para a protección e o 
coñecemento do recurso, así como en 

iniciativas que promoven o deporte e a 
protección do medio ambiente.

A través deste documento, expoñemos 
con rigor e transparencia os aspectos 
máis significativos sociais e ambientais 
da sociedade en 2019.

No que a cifras económicas se refire, si-
nalamos que a cifra de negocios foi de 
22.859.401,27 €, fronte aos 22.170.329,07 € 
do exercicio anterior e o resultado alcanzou 
os 3.149.151,21 € despois de impostos, fron-
te aos 3.681.824,16 € do exercicio 2018.

Todo iso foi posible grazas ao esforzo 
dun cadro de persoal estable e profesio-
nal que nos permite operar cun alto grao 
de conciliación de vida laboral e familiar, 
malia os problemas acontecidos durante 
estes tempos complexos.

Poñemos á súa disposición o traballo 
dunha empresa municipal socialmente 
sustentable que xera valor para prestar-
lles un servizo excelente aos seus clien-
tes e á economía galega desde unha 
perspectiva socialmente responsable 
cunha vocación de servizo público.

Jaime Castiñeira de la Torre 
Director xeral
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auga tratada

 Subministración
 auga sen restricións a 

397.980 habitantes

219 l/hab. día 
Dotación por habitante

área abastecida

1.097 l/s 
subministrados

Garanten a sustentabilidade
e excelencia do noso servizo

2.567 
mostras analizadas

25.733 
parámetros

566 km
lonxitude da rede de

distribución

35,3 hm3

9,1 %
auga non rexistrada

 

 

Capacidade de tratamento
76.474.800 m3

Ingresos
27,25 millóns de euros

Resultado do exercicio
3,15 millóns de euros

Importe neto da
cifra de negocios

22,86 millóns de euros

0,21 % 
roturas por km de tubaxe
(índice inferior á media)

Fitos 
2019
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Capacidade de tratamento
76.474.800 m3

Ingresos
27,25 millóns de euros

Resultado do exercicio
3,15 millóns de euros

Importe neto da
cifra de negocios

22,86 millóns de euros

0,21 % 
roturas por km de tubaxe
(índice inferior á media)





Goberno
corporativo
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O Consello de Administración é o máxi-
mo órgano de decisión, supervisión e con-
trol de EMALCSA, con plenas facultades de 
dirección, xestión e execución respecto da 
sociedade. Entre as súas tarefas máis sig-
nificativas atópanse orientar a política da 
compañía, avaliar a xestión da Dirección 
Xeral, adoptar decisións relevantes da so-
ciedade e servir de enlace cos membros da 
Xunta Xeral. 

PRESIDENTA
Excma. Sra. Dona Inés Rey García

SECRETARIO
D. Manuel José Díaz Sánchez

VOGAIS
D.ª Esther Fontán Prado
D. José Manuel Lage Tuñas
D.ª  Beatriz Mato Otero
D. Roberto Rodríguez Martínez
D.ª Mayte Gutiérrez Roselló
D.ª María García Gómez
D. Iago Martínez Durán
D. Francisco Xesús Jorquera Caselas

INTERVENTOR
D. Ángel David Murado Codesal

ASISTEN AO CONSELLO
D. Jaime Castiñeira de la Torre
D.ª Carmen Ulloa Ayora

PRESIDENTA
Excma. Sra. Dona Inés Rey García

MEMBROS DA XUNTA XERAL
D. José Manuel Lage Tuñas
D.ª Eudoxia Neira Fernández
D. Juan Manuel Díaz Villoslada
D.ª  Eva Martínez Acón
D. Jesús Javier Celemín Santos
D.ª  Esther Fontán Prado
D. Juan Ignacio Borrego Vázquez
D.ª  Diana Sobral Cabanas
D.ª  Beatriz Mato Otero
D.ª  Rosa Gallego Neira
D. Roberto Rodríguez Martínez
D.ª  Esperanza Peñalosa López-Pin
D. Antonio Deus Álvarez
D. Roberto García Fernández

D.ª  Mayte Gutiérrez Roselló
D.ª  Nazareth Cendán Gayoso
D. Roberto Luis Coira Andrade
D.ª  María García Gómez
D. Xiao Varela Gómez
D.ª  Silvia Cameán Calvete
D. Alberto Lema Suárez
D.ª  Claudia Delso Carreira
D. Iago Martínez Durán
D. Francisco Xesús Jorquera Caselas
D.ª  Avia Veira González
D.ª  Mónica Martínez Lema

SECRETARIO
D. Manuel José Díaz Sánchez 

INTERVENTOR
D. Ángel Murado Codesal

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.

Consello de Administración

Órganos 
de goberno
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CONSELLO DE ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN XERAL

Presidente

Administración e facturación
Enxeñería, proxectos e servizos

Rede abastecemento e saneamento

Instalacións

Tratamento e Depuración de AugasCompras. Contratación e Almacén

Contabilidade. Xestión de Cobramento.
Servizos xerais

Laboratorio

Xestión de Redes

Instalacións Electromecánicas

Plantas de Tratamento

Captación e Almacenamento

Facturación. Atención ao Cliente

Lectura

Asesoría Xurídica
Compliance Officer
RRHH e Formación
TIC
Calidade, Medio Ambiente e PRL
I+D+i e Coordinación Servizos.
Cátedra EMALCSA
Servizos de Apoio (SD, PR)

DIRECCIÓN FINANCEIRA DIRECCIÓN TÉCNICA

A Dirección Xeral ten ao seu cargo a dirección 
e administración activa da empresa.

DIRECTOR XERAL
Sr. D. Jaime Castiñeira de la Torre

DIRECTOR XERAL ADXUNTO
Sr. D. Juan Francisco Amil Míguez

Estrutura 
operativa de 
EMALCSA





Actividade de
EMALCSA
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· Mantemento e limpeza de redes de 
abastecemento e saneamento.

· Xestión de clientes: contratación, lec-
tura de contadores, facturación, co-
bramento e atención ao cliente para 
o abastecemento e saneamento de 
augas.

· Transporte e depuración de augas 
residuais.

Esta capacidade de servizo desenvólve-
se de forma específica para diversas ad-
ministracións públicas, ás que EMALCSA 
atende en diferentes etapas do ciclo.

135.781 clientes 

566 km
lonxitude rede 
distribución

122 persoal
en EMALCSA

35.289.358 m3

auga potable tratada

79.628.400 m3

capacidade total 
de tratamento
(A Telva + Cañás)

44,3 % capacidade
máxima utilizada

32.064.228 m3

consumos 
facturados

0,66 €
prezo medio do m3

46.827.828 m3

auga residual tratada
nas EDAR
Inclúe a EDAR de Bens 
(46.473.426 m³)

Desde a súa fundación, EMALCSA cen-
trou a súa actividade en responder ás ne-
cesidades de servizo do ciclo integral da 
auga. Na actualidade, a empresa dispón 
de equipo e recursos para desenvolver 
as seguintes funcións:

· Captación, potabilización e distribu-
ción de augas potables.

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

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

Distribución territorial 
das actividades 
de EMALCSA
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A Coruña
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 contadores, facturación,
cobramento e atención ao cliente 
para o abastecemento de auga.

Limpeza da rede de saneamento.

Depuración de auga residual.

Bergondo, Sada, Cambre, 
Culleredo, Arteixo e Oleiros
Captación / Potabilización / Subministración 
de auga en alta para entrega a outros xestores.

Presa de Cecebre
Xunta de Galicia

Regulación do caudal.

Control de calidade da auga encorada.

Mantemento da infraestrutura.

Cee e Corcubión
Análise / Control da calidade da auga de 
consumo ou na rede de distribución e 
depósitos.

Carral
Xestión do servizo integral do ciclo da 
auga.

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

A Coruña 

Arteixo

Culleredo

Carral
Abegondo

Bergondo

Sada

Oleiros

Cambre





Xestión sustentable 
do recurso
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EMISARIO EVAPORACIÓN

CECEBRE

PRECIPITACIÓNS

EDAR
SAN VICENTEEDAR

QUENLLO

EDAR BENS

OCÉANO ATLÁNTICO

CONCELLO DA CORUÑA

ETAP A TELVA

OUTROS MUNICIPIOS

ETAP CAÑÁS

CAPTACIÓN E
POTABILIZACIÓN

SANEAMENTO
 E DEPURACIÓN

RESERVA
DE AUGA

USOS
DA AUGADISTRIBUCIÓN

A xestión do ciclo 
integral da auga
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EMISARIO EVAPORACIÓN

CECEBRE

PRECIPITACIÓNS

EDAR
SAN VICENTEEDAR

QUENLLO

EDAR BENS

OCÉANO ATLÁNTICO

CONCELLO DA CORUÑA

ETAP A TELVA

OUTROS MUNICIPIOS

ETAP CAÑÁS

CAPTACIÓN E
POTABILIZACIÓN

SANEAMENTO
 E DEPURACIÓN

RESERVA
DE AUGA

USOS
DA AUGADISTRIBUCIÓN

O ciclo integral da auga comeza na natu-
reza 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 domésti-
co e industrial, polo que debe ser trata-
da 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.

EMALCSA participa coa súa xestión en 
todas as fases do ciclo integral da auga 
na área metropolitana da Coruña que se 
detallan a continuación.



O encoro de Cecebre pertence á bacía 
hidrográfica Mero-Barcés e a compe-
tencia da súa xestión correspóndelle 
á Xunta de Galicia. EMALCSA é a en-
cargada de regular o caudal en función 
da demanda e do caudal ecolóxico do 
río, de realizar o control da calidade 
da auga encorada e da supervisión da 
infraestrutura. Isto implica que exista 
unha estreita colaboración entre Augas 
de Galicia e EMALCSA.
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Proceso reserva agua

Media mensual de agua embalsada
Volumen máximo
Volumen mínimo

Pluviometría
Energía consumida

Volume máximo

Media mensual
de auga encorada

Volume mínimo

14.948.325 (m3)
20.479.061 (m3)
11.453.147 (m3)

1.258 (mm)
10.500 (kWh)

20.479.061 (m3)

14.948.325 (m3)

11.453.147 (m3)

Enerxía consumida
10.500 (kWh)

Pluviometría
1.258 (mm)

Reserva
de auga

Proceso: 
reserva de auga 2019

Grazas á reserva de auga do encoro de 
Cecebre, garántese o abastecemento de 
auga na área da Coruña.

A zona do encoro de Cecebre é un espa-
zo protexido baixo as seguintes figuras:

·  Rede Natura 2000.
·  LIC ES 1110004 (data 12/04/2004).
·  Espazo Natural en Réxime de 

Protección Xeral (data 27/05/1997).

Superficie da bacía
228 km2 
Superficie do encoro
363 ha 
Capacidade do encoro 
22 hm3 

Localización:
confluencia ríos 
Mero e Barcés
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A correcta xestión do encoro mantén a auga encorada dentro 
duns niveis óptimos a pesar da variación mensual das precipi-
tacións. Isto permitiu dispoñer de niveis superiores ao 56 % de 
media anual.

1.1 Evolución de auga encorada e pluviometría do ano 2019

1.2 Evolución anual de pluviometría (mm)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolución anual de pluviometría (mm)

972

1374
1319

825

1485

840

1248 1258

Evolución del agua embalsada y pluviometría del año 2019

Auga encorada
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ga
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a 
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m
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xan. feb. marzo abril maio xuño xullo ag. set. out. nov. dec.

12,77 12,64

29,7

13,33

147,5

20,23
362,0

12,7
37,7

12,85

60,7

18,55

O caudal aliviado máximo por comportas e válvulas foi de 25,50 
m3/s o día 13 de marzo e a entrada máxima de auga no encoro foi 
de 26,96 m3/s o día 12 de marzo.
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Encoro de Cecebre
ETAP A Telva

Valor pluviométrico 2019
1258 mm

Valor pluviométrico 2018
1248 mm

Valor pluviométrico 2017
840 mm

C O M PA R AT I VA  C O N  O U T R O S  A N O S
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Nesta fase do ciclo, a auga natural é captada e tratada para con-
vertela en auga apta para o consumo humano. EMALCSA realiza 
este proceso en dous centros: a ETAP da Telva e a ETAP de Cañás. 
Este proceso é complexo debido a dous factores: a variabilidade 
nas condicións da auga recibida e a necesidade de garantir o cau-
dal ecolóxico dos ríos onde se sitúan as plantas.

Para garantir que a auga sexa apta para o consumo, á vez que se 
protexe a contorna natural, realízanse análises de forma continua 
tanto ás augas naturais como durante o tratamento, o que permite 
optimizar os procesos de decantación, filtración e cloración.

Capacidade máxima
de tratamento anual
79.628.400 m3

Capacidade máxima
de bombeo
209.520 m3/día

Volume máximo 
de captación:
río Mero 2425 l/s
río Barcés 100 l/s

Localización:
confluencia ríos 
Mero e Barcés

Captación e
potabilización
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A explotación das estacións de trata-
mento de auga potable desenvólvese por 
concesións hidráulicas polas que se per-
mite a EMALCSA captar auga dos ríos 
Mero e Barcés.

No ano 2019, tratáronse 34.602.911 m3 
e 686.447 m3 de auga na estación da 
Telva e na estación de Cañás, respecti-
vamente. Os dous centros dispoñen dun-
ha capacidade máxima de tratamento de 
79.628.400 m3, o que permite adaptar-
se aos riscos e necesidades futuras da 
demanda.

34.602.911 m3

4.966.189 m3

686.447 m3

 Volumen de
   agua impulsada

   por plantas

Cañás

Bergondo

Total A Telva

Volume tratado ETAP 
35.289.358 m3

A Telva 34.602.911 m3                     

Cañás 686.447 m3

Enerxía consumida 
25.240.689 kWh
A Telva 19.198.715 kWh                

Cañás 107.557 kWh

Relación consumo 
enerxía/auga tratada 
0,55 kWh/m3

Residuos perigosos 
0,95 t

Residuos non perigosos 
4785 t

Proceso: captación 
e potabilización

Volume de auga 
impulsada por plantas
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Volumen de agua impulsada (m3)

xan. feb. marzo abril maio xuño xullo ag. set. out. nov. dec.
1700

2300

2900

3500

2.842.823 2.782.377

2.821.609

2.965.444

3.334.446

3.080.638

2.523.356

Evolución anual de la producción de   (m3x103)

2012

36.055

2013

36.038

2014

34.604

2015

34.995

2016

33.949

2017

34.914

2018

34.331

2019

35.289

Evolución anual da produción 
de auga potable (m3x103)

Volume de auga impulsada (m3)
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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 recolli-
dos en dous pozos, para o seu espesamento e posterior secado. 
A auga recuperada é vertida de novo ao río.

2.1 Recuperación da auga de proceso

Auga recuperada 
e devolta 
ao río Mero
1.141.091 m3

Lodos xerados 
e tratados 
posteriormente 
cos que se producen 
“tecnosolos”
4479 t

 

 
 

encoro de Cecebre

río Mero

reixas cribo

BOMBEO
DE AUGA
BRUTA

CAPTACIÓN E DESBASTE

CÁMARA
DE MESTURA

DECANTACIÓN

adición de oxidante e 
coagulante

auga
flóculos

moega 
de lodos

FILTRACIÓN CLORACIÓN

BOMBEO
DA AUGA
TRATADA

depósito de regulación

auga de lavado

aire a presión

DISTRIBUCIÓN

depósito de
ALVEDRO

floculante

auga tratada
ao río

balsa de lodos

centrífuga

silo

saída de
lodos
ao silo

decantador
de lodos

cámara
en reacción

balsa de
lodos

saída de auga á balsa

TRATAMENTO DE LODOS

lodo
doutras plantas

chegada
de lodos
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O consumo de reactivos nas plantas está inequivocamente rela-
cionado coas condicións de partida da auga natural. É o aspecto 
con maior significación polo que, á hora da dosificación, se busca 
sempre o equilibrio entre calidade da auga e eficacia do proceso. 
Os datos de 2019 preséntanse na seguinte táboa:

O consumo de enerxía representa o 76 % 
do consumo anual facturado. Non obs-
tante, está condicionado polo desenvol-
vemento do propio proceso de potabi-
lización e pola situación xeográfica das 
plantas. Ao encontrarse os puntos de de-
manda en cotas superiores ás das plan-
tas, obríganos a dispoñer dun importante 
sistema de bombeos para iniciar a distri-
bución. Isto supón un consumo enerxéti-
co de 0,547 kWh por m3 de auga tratada 
nas plantas da Telva e Cañás.

Os residuos xerados no proceso de tra-
tamento de augas son xestionados por 
xestores autorizados.

2.2 Materias primas e residuos

 Permanganato 13.400 - 13.400

 Cloro 60.000 1500 61.500

 Sulfato aluminio 0 32.560 32.560

 Policloruro de aluminio 2.143.852 - 2.143.852

 Amidón              8935 - 8935

 Polielectrolito lodos   9350

             Densadeg 2050 - 2050

             Centrífuga 5600 - 5600

 Consumo kg A TELVA CAÑÁS TOTAL

57,82 kg 
coagulante
utilizados por 
cada 1000 m3 
de auga
impulsada

1,93 kg 
de cloro
por cada m3 
de auga 
tratada



566 km   

lonxitude rede distribución
6 km   
lonxitude tubos renovados
367  roturas
4.833.568 kWh   

enerxía consumida en  
bombeos e depósitos
8,45 t  residuos perigosos
9.074 t  residuos de  
construción e demolición
273 t  residuos limpeza  
rede sumidoiro
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Distribución

A auga apta para consumo procedente 
das ETAP é impulsada á rede de distribu-
ción e chega aos consumidores finais a 
través dos distintos depósitos de regula-
ción e bombeo. 

Para garantir a calidade da subministra-
ción, 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 subministra-
ción aos consumidores finais. Para 
iso disponse dunha rede de distribu-
ción de 566 quilómetros de lonxitude.

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

O mapa  mostra a localización dos depó-
sitos de abastecemento.

EMALCSA incrementa e moderniza a 
rede de distribución de forma constante, 
tanto no referente a quilómetros de rede 
como en número de acometidas e abas-
tecementos, para dar resposta ás novas 

demandas. Este incremento supuxo un 
crecemento do 44 % en quilómetros de 
rede desde o ano 1997.

Así mesmo, é interesante destacar que 
unicamente o 5,5 % da rede está com-
posta por materiais de fibrocemento e un 
8 % son elementos pendentes de renovar. 

As fugas por avaría, consumos munici-
pais, parques, xardíns, erros de medición 
e fraudes representan un 19,14 % de 
auga subministrada á rede de distribu-
ción, polo que se obtén un rendemento 
do sistema dun 90,86 %.
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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, substi-
tución de tubos, etc. Neste sentido, prio-
rízase o uso de tubos de fundición dúctil, 
de maior durabilidade.

Os esforzos de EMALCSA no mantemen-
to da rede durante o exercicio 2019 re-
presentan unha ratio de 0,21 roturas/km 
e o número de roturas fortuítas é de 117.

Este labor preventivo e de xestión das ro-
turas que reduce as perdas de auga aso-
ciadas a elas supón, ademais, diminuír 
os consumos de materiais e a xeración 
de residuos consecuencia das obras, o 
que reduce o noso impacto ambiental.

O número de abastecementos e aco-
metidas novas na rede de distribución 
mantívose en valores similares aos anos 
anteriores.
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3.1 Mantemento
      de redes

Evolución rede distribución

Evolución abastecemento

Evolución acometidas

tiempo de actuación por rotura

tempo 
de actuación
por rotura
1,8 horas
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3.2 Depósitos 
      e bombeos
A plataforma informática SICA intégra-
na diversas instalacións de EMALCSA, 
como o encoro de Cecebre, a ETAP da 
Telva, a Casa da Auga e tamén as esta-
cións de bombeo e depósitos de regula-
ción da rede de distribución.

A implantación de sistemas de telexes-
tión computadorizados permitiron simpli-
ficar a xestión do noso sistema de abas-
tecemento 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 ci-
dade. Desde temas puramente opera-
tivos, como a altura dos depósitos ou 
o arranque e parada dos bombeos, ata 

parámetros máis estratéxicos, como o 
consumo enerxético ou parámetros de 
rendemento das instalacións, permíten-
nos realizar unha planificación estratéxi-
ca a medio e longo prazo, sen esquecer-
nos, por suposto, da análise en continuo 
da calidade da auga a través de múltiples 
sensores.

SICA xestiona, ademais, toda a men-
saxaría de monitoraxe e avisos de inci-
dencias do sistema, redundando nuns 
menores custos de mantemento e nunha 
mellor calidade do servizo. En definiti-
va, permítenos detectar e emendar cal-
quera incidencia antes de que lle afecte 
ao servizo, mellorando a nosa eficacia 
operativa.
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Caudais bombeados

Sobre a plataforma SICA disponse ade-
mais de ferramentas de xestión enerxé-
tica e dun sistema experto de toma de 
decisións que é capaz de arrincar ou pa-
rar 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 bom-
béaa 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 me-
nor tempo posible, o que redunda nunha 
mellor calidade.

O gasto enerxético por m3 bombeado 
por cada estación de bombeo repre-
séntase na gráfica seguinte, resultando 
o custo máis elevado no bombeo de-
nominado Económicas, cun consumo 
de 0,76 kWh/m3, e o máis económico 
atópase no bombeo dos Rosales, que 
representa 0,17 kWh/m3.

SICA permite, ademais, ofrecerlles servi-
zos directos aos nosos clientes. Nestes 
momentos, facendo gala da transparen-
cia 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 pará-
metros de consumo e calidade da auga 
de entrega a grandes consumidores.

Bombeo 
Ventorrillo

0,265

Bombeo 
Coca-Cola

0,514

Bombeo 
Económicas

0,760

Bombeo 
Monte Alto

0,378

Bombeo 
Eirís

0,296

Bombeo 
Os Rosales

0,175

Consumo (kwh/m3)

Bombeo 
Ventorrillo

6.220.982

Bombeo 
Coca-Cola

1.762.032

Bombeo 
Económicas

1.184.666

Bombeo 
Monte Alto

1.184.537

Bombeo 
Eirís

878.172

Bombeo 
Os Rosales

282.624

Caudal bombeado 2019 (m3)

Consumo 2019 (kWh/m3)
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Mantementos instalacións electromecánicas

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

Volume de almacenamento m3

A Coruña

Depósitos Volume m3

Coca-Cola 750

Económicas 3166

Casino 588

Monte Arcas* 5942

Breogán 376

Monte Mero 15.000

Eirís 1 14.435

Eirís 2 7375

Elevado Eirís 458

Monte Alto 8783

O Vixía 458

Ventorrillo 3370

Penamoa 25.015

Los 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

Volume de almacenamento m3

Carral

Depósitos Volume m3

Monte Pino 1250

Tabeaio 750

Belvís 250

Total Carral 2250

Volume de almacenamento m3

Bergondo

Depósitos Volume m3

Bergondo 16.423

* Sen servizo

Volume de almacenamento m3

Alvedro

Depósitos Volume m3

Alvedro 228

Almeiras* 6100

A capacidade
de regulación
sitúase en
1,72 días

A subministración 
de auga no Concello 
da Coruña sitúase 
arredor dos
52.000 m3/día

Capacidad almacenamiento
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A xeración de residuos nesta fase céntrase nas obras de man-
temento 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.

5.400.000

5.000.000

4.600.000

4.200.000

Evolución del consumo energético en bombeos (kWh)

2014 2015 2016 2017 2018 2019

5.045.178

4.925.131

4.917.766

4.478.396

4.785.947
4.867.192

+40 %
residuos de 
construción 
e demolición

3.3 Consumos enerxéticos e residuos

Evolución do consumo enerxético en bombeos (kWh)

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

Debido ás melloras introducidas nos 
mantementos e optimización da rede de 
distribución, a evolución da enerxía con-
sumida 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 71,4 % do 
consumo enerxético total.
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A Coruña 245.711 19.138 213

Arteixo 32.262 2385 203

Bergondo 6633 507 209

Cambre 24.648 1823 203

Carral 6408 691 295

Culleredo 30.402 1975 178

Oleiros 36.075 4041 307

Sada 15.841 1503 260

Total 397.980 32.064 221

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, promo-
vendo 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 susten-
table, debemos preocuparnos polo ciclo completo, desde a súa 
vertedura ata a súa captación.

397.980 
poboación abastecida

221 l/hab. día
dotación abastecida

32.064 m3x103

consumo área
abastecida

12.926 m3x103

consumo concellos 
limítrofes

127 l/hab. día
dotación doméstica
A Coruña

135.781
total clientes EMALCSA

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

 Poboación Consumo m3x103 Dotación l/hab. día

Área abastecida no ano 2019

Usos 
da auga
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O consumo dos sete concellos abastecidos representa o 40,3 % 
da dotación total, resultando o consumo no concello de Oleiros 
unha dotación por habitante ao día de 307 litros.

O concello de Oleiros mantén o seu consumo nun 31 % da auga 
distribuída aos concellos limítrofes.

En canto ao consumo de grandes clientes, Repsol, Begano, 
Hijos de Rivera, Autoridade Portuaria e Concellos, ascende a 
17.000.000 m3, cifra similar ao exercicio do ano pasado.

15%
Culleredo

Distribución del consumo en el área abastecida

Sada
12 %

Oleiros

33 %

Arteixo
17 %

Bergondo
4 %

Carral

5 %

Cambre
15 %

Culleredo
14 %

4%
Bergondo

19%
Arteixo

14%
Cambre

12%
Sada

5%
Carral

31%
Oleiros

Distribución do consumo na área abastecida

36.000

34.000

32.000

30.000

Evolución del consumo de agua en el área abastecida (m3x103)

2009

32.083

2011

32.865

2010

32.353

2012

31.771

2013

31.463

2014

30.937

2015

32.055

2016

30.724

2017

31.816

2018

30.787

2019

32.064

Evolución do consumo de auga na área abastecida (m3x103)

11.322 m3x103

uso doméstico

7.815 m3x103

uso non doméstico

12.926 m3x103

auga subministrada
resto concellos

32.064.228
volume de auga
rexistrada

4.1 Consumo de auga na Coruña
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600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

Evolución del consumo de agua en Carral (m3)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

541.230
519.425

428.589

359.498

488.994

314.254
363.036

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.

O seu consumo disminuíu un 24 % no 
último ano.

Evolución do consumo de auga en Carral (m3)

248.779 m3

uso doméstico

89.034 m3

uso non doméstico

90.776 m3

concello

265.202 m3

uso non doméstico

4.2 Consumo de auga en Carral

4.3 Consumo de auga da Autoridade Portuaria
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O noso compromiso co cliente persegue aumentar a súa satisfac-
ción actual, valorando as súas necesidades e expectativas, tén-
doas en conta para o establecemento de obxectivos e estratexias 
de mellora. Por iso debemos:

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

 - Ter unha política de prezos axustada, pero á súa vez sensibi-
lizar 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.

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

135.781 clientes con contrato

213 l/hab. día dotación A Coruña 

221 l/hab. día dotación área abastecida 

19.138.199 m3 volume auga consumida A Coruña

12.926.029 m3 volume auga consumida área abastecida

137.846 parque contadores

543.461 facturas emitidas

0,66 € prezo medio m3

32.064.228 m3 volume auga facturada

Usos del agua

40 %
Concellos

35 %
Doméstico

25 %
Non doméstico

Consumidores
e usuarios

Usos da auga
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Evolución histórica del número de clientes

2000

108.234

2005

120.721

2010

133.123

2015

135.421

2019

135.781

Evolución histórica do número de clientes

Instalacións interiores

Os contadores de auga fría son elemen-
tos fundamentais na xestión da nosa ac-
tividade, 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 fac-
turar exactamente os seus consumos. 
Neste sentido, temos un exhaustivo con-
trol sobre o noso parque de contadores.

5.1 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 consu-
mida, un 35,3 % destínase a consumo 
doméstico; un 24,4 % a consumo non 
doméstico e o 40,3 %  é o destinado aos 
concellos.

Na distribución do consumo realizado polos 
concellos limítrofes, destacan os consumos 
de Oleiros cun 31 % e Arteixo cun 18 %,  
que representan un 50 % do consumo na 
área abastecida. Clientes por servicios 2019

A Coruña

132.601
Carral

2760

Autoridade 
Portuaria

420

Clientes por servizo

Expedientes de 
subministración 
tramitados 
716
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Parque de contadores

Na actualidade o parque de contadores clasificados por anti-
güidade (A Coruña, Carral e Autoridade Portuaria) é o seguinte:

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. 

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 a 
idade media dos contadores particulares 
sitúase nos 20 anos, sendo a idade 
media dos contadores propiedade de 
EMALCSA 9 anos.

Parque de contadores

1 3 7 8 4 6

Núm. contadores instalados

Parque de contadores

Contadores <10 anos 63.856  229 749

Contadores >10 anos 70.662  214 2136

TOTAIS 134.518  443 2885

 A Coruña Carral Autoridade
Portuaria

Antigüidade de contadores

 1,5 113.825 223 2724 116.772

 2,5 18.051 116 111 18.278

 3,5 474 11 12 497

 6 469 14 4 487

 10 454 59 8 521

 >10 1245 20 26 1291

 TOTAL 134.518 443 2885 137.846

 A Coruña Carral TotalAutoridade 
Portuaria

Segundo caudal
m3/h

Contadores
con antigüidade
<10 anos
47%

Contadores
propiedade 
do cliente
34%
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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 6 % das 
lecturas, valor lixeiramente inferior ao de 
anos anteriores, dado que o 40 % dos 
contadores non está nun lugar accesible 
para os nosos lectores.

Tarifas

Durante 2019 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 de 1,58 € por m3.

Precio del m3 por consumo de agua (€)

2014

0,72

2015

0,72

2016

0,66

2017

0,66

2018

0,66

2019

0,66

Prezo do m3 por consumo de auga

Prezo medio m3 1,58 €

Abastecemento 0,72 € 
Concello (sumidoiros) 0,16 €
Xunta (canon) 0,27 € 
EDAR Bens 0,33 €
IVE 0,11 €

Porcentaxe factura 2019*

EMALCSA 35,17 % 
Concello 33,10 % 
Xunta 13,18 % 
EDAR Bens 13,66 %
IVE 4,88 %

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

Lectura de contadores realizada

5 6 4 2 8 7

94 %

3 5 2 3 1

6 %

5 9 9 5 1 8

Núm. lecturas realizadas Núm. lecturas estimadas Núm. lecturas totais

100 %

Lectura de 
contadores 
realizada
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Facturación e xestión  
de 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.

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 in-
clúen as fraudes, erros de medición, etc. 
A facturación da produción representa un 
91 % da auga subministrada á rede.

20 millóns 
de euros
por subministración 
de auga

2,5 millóns
de euros
polo servizo 
de sumidoiros

Volume de auga vendida en ALTA (m3) 12.234.892

Volume de auga subministrada á rede (m3) 35.289.358

Volume de auga non rexistrada (m3) 3.225.130 

Importe TOTAL facturado pola subministración de AUGA (€) 20.800.986

Importe facturado por AUGA en ALTA (€) 3.511.414

Importe facturado por AUGA en BAIXA (€) 17.289.572

Importe facturado polo Servizo REDE DE SUMIDOIROS (€) 2.680.578

Importe facturado polo Servizo DEPURACIÓN. 
CANON DE VERTEDURA (€) 5.509.571

Importe do CANON AUTONÓMICO (saneamento e/ou depuración) (€) 5.151.354

Importe débeda pendente AUGA (€) 4.134.220

Número de facturas emitidas 569.814

Factura e cobramento. Ano 2019
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Atención ao cliente

A actividade diaria mantívose en niveis similares ao exercicio an-
terior, tramitando 18.936 expedientes de clientes, dos que desta-
can os seguintes:

Contratación

6.330
Subrogacións

3.758
Novos
contratos

2.386
Reenganches

2.269
Reclamacións
económicas

2.208
Baixas
voluntarias

805
Suxestións,
consultas, etc.

702
Avisos 
de avaría

Contratación por expedientes

72.260 chamadas 
totais en ACD

2570 consultas 
vía web

31.446 atencións 
presenciais 
nlas oficinas 
de EMALCSA

O número de clientes atendidos na 
Oficina de Atención ao Cliente na Casa 
da Auga foi de 31.446, representando 
unha atención diaria de 123.

A atención telefónica representou 72.260 
chamadas totais, cunha media de 5.778 
chamadas mensuais atendidas.

Deste xeito, acadouse un nivel de servizo 
dun 95,95 %.

A canle web atencioncliente@emalcsa.es 
recibiu 2.570 consultas.
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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 resulta-
dos obtidos na última enquisa realizada.

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 submi-
nistrada e o seu sabor ou transparencia son os aspectos mellor 
valorados na calidade da subministración.

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

Satisfacción cliente

Satisfacción global con Emalcsa
(máximo 10/mínimo 0 puntos) 

Satisfacción global segundo
os clientes domésticos   7,48

Valoración atención ao cliente   7,82

Valoración da calidade
 en obras e reparacións   7,46

Valoración da calidade
 en medición e lectura   7,24 

Valoración dos aspectos que compoñen
a calidade de subministración 

Nivel de presión da auga   7,81

Caudal/Cantidade de auga   7,87

Sabor da auga    7,52

Transparencia da auga   7,86 

Últimas enquisas realizadas (2019)

Resultados máis representativos 
da enquisa de EMALCSA

Satisfacción cliente

Satisfacción global con Emalcsa
(máximo 10/mínimo 0 puntos) 

Satisfacción global segundo
os clientes domésticos   7,48

Valoración atención ao cliente   7,82

Valoración da calidade
 en obras e reparacións   7,46

Valoración da calidade
 en medición e lectura   7,24 

Valoración dos aspectos que compoñen
a calidade de subministración 

Nivel de presión da auga   7,81

Caudal/Cantidade de auga   7,87

Sabor da auga    7,52

Transparencia da auga   7,86 

Últimas enquisas realizadas (2019)
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Unha vez utilizada a auga polos consu-
midores, chega o último paso para pe-
char o ciclo da auga co saneamento e 
depuración.

O uso da auga supón engadirlle conta-
minantes (domésticos ou industriais) que 
recollemos a través das redes de sumi-
doiros 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 eco-
sistemas no seu conxunto, pero tamén o 

Planta tratamento 
EDAR Bens
Concello da Coruña
Arteixo
Culleredo
Cambre
Oleiros

Planta tratamento 
EDAR Quenllo
Concello de Carral

Planta tratamento 
EDAR San Vicente
Concello de Carral e
parte de Abegondo

Poboación atendida
segundo as plantas:

Saneamento 
e depuración

é na medida en que a auga que recolle-
mos nos nosos encoros provén da eva-
poración de mares e ríos, aos que pre-
viamente enviamos as nosas verteduras.

Nesta fase, que se atopa baixo a res-
ponsabilidade dos concellos usuarios, 
EMALCSA ten asignadas diversas fun-
cións entre as que están a limpeza da 
rede de sumidoiros, a participación na 
explotación das instalacións da esta-
ción depuradora de augas residuais de 
Bens, na Coruña, e a xestión integral da 
estación depuradora de Quenllo e San 
Vicente en Carral.
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Durante o exercicio 2011, constituíuse a sociedade Edar Bens, SA 
e o seu único socio, cunha participación do 100%, é EMALCSA.

O obxecto social da devandita sociedade é a xestión da explota-
ción, mantemento e conservación da estación depuradora de au-
gas residuais (EDAR) e emisario submarino de Bens (A Coruña).

O seu domicilio social atópase na Coruña, rúa Manuel  Murguía,  
sn, Edificio Casa da Auga.

O día 4 de decembro de 2013 vendéronse participacións da de-
vandita sociedade aos concellos de Cambre, Oleiros, Culleredo e 
Arteixo, entrando así a formar parte no seu capital, en porcenta-
xes, respectivamente, do 7 %, 8 %, 8 % e 8 %. 

Ao pechar o exercicio 2019, a participación de EMALCSA na so-
ciedade Edar Bens, SA ascende ao 69 %.

6.1 EDAR Bens, S.A.

Evolución anual de auga residual tratada en Bens

20132012 2014 2015 2016 2017 2018

48.600.712

42.615.087

51.500.40251.115.332

42.313.904

0

60.000.000

40.000.000

20.000.000

201920112010

25.398.646

42.983.807

Evolución anual de agua residual tratada en Bens
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46.473.426

Caudal tratado 
46.473.426 m3

 
Enerxía consumida  
16.778 Kwh
 
Biogás 
2765 Mwh
 
Residuos xestionados 
20.445 t
 
A capacidade de 
depuración anual 
situouse sobre o  
64,8 %

Datos de 
explotación
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Capacidad máxima de tratamiento autorizado: Quenllo

518 m3/día
capacidade diaria

189.070 m3/ano
capacidade anual

118.836 m3/ano
caudal tratado

O proceso levado a cabo na estación depuradora da augas residuais 
de San Vicente (Carral), debido ás características da auga residual bru-
ta, 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.

Capacidade máxima  
de tratamento
3120 m3/día
capacidade diaria

1.138.800 m3/ano
capacidade anual 

235.566 m3/ano
caudal tratado

Caudal tratamento na EDAR de San Vicente (m3)

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Caudal tratado en la EDAR San Vicente(m3)

Quenllo San Vicente

25.212
20.876

6801QUENLLO
8.894 
10.644 
9.413 
11.961 
9.667 
8.826 
11.244 
11.864 
6.248 
7.333 
10.623 
12.119

SAN VICENTE
25.212
25.379
19.885
20.876
16.302
13.917
12.478
10.607
6.801
13.299
33.531
37.279

37.279

xan. feb. marzo abril maio xuño xullo ag. set. out. nov. dec.

Evolución anual de residuos eliminados en San Vicente (kg)
Evolución anual de residuos eliminados

en San Vicente (kg)

104.860

2016

142.920

2017

105.440

2018

130.740

2019

6.2 Planta tratamento  
      EDAR de San Vicente. 
      Carral
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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.

Evolución anual de lodos (kg) eliminados en Quenllo
Evolución anual de lodos (kg) eliminados en Quenlllo

2018

23.680

2019

176.380

2017

130.760

2016

134.320

2015

146.670

2014

109.480

2013

113.980

2012

203.400

6.3 Planta tratamento  
      EDAR Quenllo. 
      Carral

Capacidade máxima  
de tratamento 
autorizado

518 m3/día
capacidade diaria

189.070 m3/ano
capacidade anual 

118.836 m3/ano
caudal tratado

Caudal tratamento na EDAR de Quenllo (m3)

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Caudal tratado en la EDAR Quenllo (m3)

Quenllo San Vicente

8894 9413

11.961

6248
QUENLLO
8.894 
10.644 
9.413 
11.961 
9.667 
8.826 
11.244 
11.864 
6.248 
7.333 
10.623 
12.119

SAN VICENTE
25.212
25.379
19.885
20.876
16.302
13.917
12.478
10.607
6.801
13.299
33.531
37.279 12.11911.864

8826

xan. feb. marzo abril maio xuño xullo ag. set. out. nov. dec.
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O servizo de limpeza das redes públicas de saneamento e das 
conexións e/ou elementos complementarios de carácter privado 
e a limpeza industrial xestionada durante o ano permitiron a 
intervención en 21.320 pozos e sumidoiros, e a limpeza dunha 
lonxitude da rede de saneamento de 208.420 metros.

21.320
pozos e sumidoiros

1100
número avisos
urxentes recibidos

273 t residuos
procedentes 
da limpeza 
de sumidoiros

13.118 h
dedicadas a tarefas
de limpeza

Evolución anual de residuos e horas de limpeza de sumidoiros

Evolución anual de residuos y horas de limpieza de alcantarillado

13.207

369 11.846

13.118
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6.4 Limpeza rede de saneamento
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O laboratorio de EMALCSA ocúpase de 
realizar o control de calidade dos dife-
rentes tipos de augas, así como dunha 
asistencia permanente nos diversos pro-
cesos de tratamento levados a cabo nas 
distintas plantas (tratamento de auga po-
table 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 supe-
radas. Ademais, as actividades levadas 
a cabo polo laboratorio son sometidas a 
un plan de autocontrol e auditadas por 
entidades externas independentes acre-
ditadas para iso.

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

A TELVA 

Auga superficial da que se abastecen as plantas de tratamento.

Auga á saída das plantas de tratamento.

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.

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.

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.

CECEBRE 

Auga superficial.

Control 
de calidade
da auga
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Durante o exercicio implementáronse no 
laboratorio de calidade da auga medi-
das de mellora para a modificación dos 
requisitos do programa de mostraxe e 
dos métodos de análises empregados, 
mediante a aplicación de procedemen-
tos aprobados no ámbito internacional, 
normas de funcionamento ou métodos 
de análises validados.

Os resultados da actividade identifícan-
se a continuación:

Localidades     Mostras  Parámetros

 469  Total 7515

 457  Control 6855

 12  Completos 660

 685  Total 11.581

 385  Control 6125

 49  Completos 2695

 251  Billa consumidor 2761

Microcistina A Coruña  198  198

Concello Carral  138  1619

Concello Cee-Corcubión  84  1497

Codificadas  14  75

Augas residuais  36  384

Incidencias en rede  227  762

Codificadas  14  75

Controis adicionais Rede/Dep  650  650

Controis adicionais captación  52  156

TOTAIS  2567  25.733

N.º de mostras recollidas e parámetros realizados 2019

Total 
plantas

Pl
an

ta
s e

 R
ed

e 
A 

Co
ru

ña
 

Total Rede + Depósitos + 
Billa consumidorMuestras y parámetros

25.733

2567

146,5 %

Parámetros
analizados

Mostras
recollidas

Mostras
realizadas sobre
o esixido pola
regulamentación
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Ademais de distintos estudos realizados 
que se contabilizan á parte con máis de 
1500 determinacións, analizáronse un 
total de 2567 mostras. Delas 1154 co-
rresponden a saída de plantas e rede de 
distribución-depósitos-billa do consumi-
dor da Coruña. 

Determináronse 25.733 parámetros to-
tais, dos que 19.096 corresponden á saí-
da das plantas de tratamento, con 7515 
parámetros, e na  rede de distribución, 
depósitos na billa do consumidor, con 
11.581 parámetros.

Por último, cómpre destacar os niveis 
obtidos de calidade da auga subminis-
trada, que permitiron durante todo o 
exercicio cualificala como apta para con-
sumo humano.

Con respecto ás distintas autorizacións 
de vertedura e análise de auga residual, 
realizáronse mensualmente as analíticas 
de control das verteduras e semestral-
mente as análises de control do medio 
receptor augas arriba e abaixo do pun-
to 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 re-
sidual, así como 75 determinacións pa-
ramétricas en lodos de depuración, e re-
sultou adecuado o tratamento efectuado 
antes da vertedura ao medio receptor.
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Proxectos

“Condución principal de abastecemento 
Alvedro-Monte Mero. Tramo IES Universidade 
Laboral do Burgo (Culleredo)” PE 18/01RV01

O proxecto prevé a instalación dunha tubaxe de fundición dúctil 
de 1200 mm de diámetro e 1150 metros de lonxitude, que cons-
titúe un tramo da nova condución principal de abastecemento 
da Coruña e da súa área metropolitana.

O tramo proxectado parte do punto onde a avenida de Rutis 
(DP-3107) cruza a AP-9 a través dun paso inferior, e continúa 
uns 350 metros pola rúa Vicente Risco; a entrada aos terreos 
do Complexo Universidade Laboral do Burgo prodúcese polo 
seu extremo sur. Dentro destes terreos, o trazado, duns 750 
metros, segue unha aliñación sur-noroeste e remata na rúa 
María Cagiao. O proxecto prevé o entroncamento da tubaxe 
coa condución xa instalada do tramo “rúa María Cagiao-rúa 
Alcalde Electo Carballo” (PE11/03RV00), así como o entronca-
mento coas dúas conducións principais existentes na contorna 
do cruzamento da avenida de Rutis e da rúa Vicente Risco.

Enxeñaría
e proxectos

“Renovación das conducións principais de  
abastecemento na contorna da Universidade 
Laboral (Culleredo)” PE 18/02RV00

As obras consisten na instalación de dúas tubaxes de fundición 
dúctil de Ø800 mm de diámetro e 300 metros de lonxitude, en 
substitución das existentes de formigón de Ø700 e Ø800 mm de 
diámetro, no tramo comprendido entre a arqueta existente ao pé 
do noiro da AP-9 e a cámara de ventosas situada na vía principal 
do recinto da Universidade Laboral.

Tamén se substitúe a tubaxe existente de fibrocemento de Ø400 
mm de diámetro que dá servizo aos concellos limítrofes de 
Oleiros, Cambre e Culleredo. O tramo renovado en tubaxe de 
fundición dúctil de Ø500 mm discorre pola marxe esquerda da 
avenida de Rutis e presenta unha lonxitude de 320 metros.

A obra inclúe ademais a execución de catro cámaras que aloxan 
os elementos de manobra, situadas na confluencia da avenida 
de Rutis coa avenida de Rivados e nas proximidades do IES 
Rego da Trabe, así como todos os entroncamentos coas infraes-
truturas existentes.
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Entre os concursos ADXUDICADOS destacan:
- SUBMINISTRACIÓN “VÁLVULAS PARA ACOMETIDAS”. REF: 

DT 19-02. Importe de adxudicación: 29.785,5 € + IVE.
- SUBMINISTRACIÓN “TUBAXE E ACCESORIOS DE FUNDICIÓN 

DÚCTIL DE DIÁMETRO NOMINAL DE 80 A 350 mm. REF: DT 
19-03. Importe de adxudicación: 475.796,96 € + IVE.

Pregos técnicos

Redacción de pregos para concursos da área técnica, 
valoración de ofertas e informes técnicos

Durante o ano 2019, redactáronse varios pregos técnicos para 
concursos de asistencia técnica; tamén se realizou a valoración 
de ofertas e o correspondente informe técnico.

Entre os concursos LICITADOS no ano 2019 destacan:
- DT 19-02 SUBMINISTRACIÓN “VÁLVULAS PARA 

ACOMETIDAS”.
- DT 19-03 SUBMINISTRACIÓN “TUBAXE E ACCESORIOS 

DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE DIÁMETRO NOMINAL DE 80 A 
350 mm”.
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Indicadores
sociais
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Para EMALCSA é de vital importancia lo-
grar un ámbito de traballo favorable para 
o fomento das capacidades e o desen-
volvemento profesional das persoas que 
forman o seu equipo humano.

Un dos maiores activos de EMALCSA é 
o noso equipo humano. Das súas capa-
cidades, 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.

Evolución del total de empleados

2012

143

2013

138

2014

127

2015

127

2016

117

2017

119

2018 2019

116

122

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019

1553

Evolución total de empregados

Estrutura e composición do persoal

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

No seguinte gráfico pódese observar a evolución do persoal des-
de o  ano 2012 ata o ano 2019.

Recursos humanos

Recursos humanos

122

>50 anos

20,1 anos

Traballadores Media antigüidade

O 46 % do persoal

Nos últimos anos, 
o cadro de persoal 
reduciuse un 16 %

Xestión de recursos humanos

Existe o compromiso firme para a cons-
trución de relacións compañía-traballa-
dor, definido nas políticas de empresa, 
que posibiliten a conciliación dos intere-
ses persoais e profesionais, o desenvol-
vemento de capacidades e o recoñece-
mento dos seus esforzos.
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Ao longo do ano producíronse diversas incorporacións tempo-
rais 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 contrata-
cións indefinidas e as temporais, móstrase no seguinte gráfico.

Evolución histórica de altas e baixas

Evolución anual das continxencias por xubilación e a súa previsión

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolución histórica de altas y bajas
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Evolución anual de las contingencias por jubilación y su previsión
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A distribución do persoal por centros de 
traballo representa un 70 % na área téc-
nica e un 30 % na área administrativa.

A idade media do persoal é relativamen-
te elevada, o cal se explica pola baixa 
rotación existente na empresa, o que 
implica unha gran fidelidade dos nosos 
traballadores e asegura unha continui-
dade e transmisión de coñecemento e 
experiencia. 

Na distribución de sexos existente, co-
rresponde un 85 % a homes e un 15 % 
a mulleres.

Tamén como consecuencia da baixa ro-
tación, o 50 % do persoal ten máis de 20 
anos de antigüidade na empresa.

Distribución do persoal 
por áreas funcionais

Distribución del personal por áreas

Directivos
1,7 %

Área operaria
54 %

Área técnica
18 %

Área auxiliar
de oficina

10,7 %

Área 
administrativa

15,5 %

Área técnica
17,2 %

Área
administrativa

17,2 %
Área operaria

52,5 %

Área auxiliar
de oficina
11,5 %

Directivos
1,6 %

Relación compañía-traballador

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

 - Participación: 37 %
 - Grao de confianza: 95 %
 - Erro absoluto: 12 %
 - Tamaño da mostra: 43
 - Centros: Oficinas (24), A Grela (6) 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 satisfac-
ción xeral sitúase  nunha puntuación de 7 sobre 10 e móstrase a 
evolución dos resultados no seguinte gráfico:

Evolución da satisfacción do persoal

14 %

41 %

23 %

23 %

Evolución de la satistación del personal

20182015

14 %
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2016 2017
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60 %
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19 %
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14 %
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11,5 %

Directivos
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Soporte e atención ao usuario

No resumo de incidencias e solicitudes 
realizadas polos usuarios de EMALCSA 
a través da ferramenta ServiceDesk, 
destacan as 216 incidencias da área de 
Administración, 61 de Distribución e 55 
de Recursos Humanos, sobre un total de 
543 incidencias resoltas.

NOVO CENTRO DE PROCESAMENTO DE DATOS (CPD). 
Aproveitáronse as instalacións e os recursos do Edificio da 
Casa da Auga para acondicionar un novo CPD. Isto levou con-
sigo a urbanización do novo Datacenter, así como a adopción 
de medidas de seguridade físicas e lóxicas de acceso a este. 

RENOVACIÓN DA PLATAFORMA DE SISTEMAS 
CORPORATIVOS DE EMALCSA. Para garantir a continuidade 
de negocio, por un lado, e a optimización de custos e eficiencia 
por outro:
- Renovouse a infraestrutura do Datacenter principal de 

EMALCSA, dado que parte da devandita infraestrutura entrara 
no ciclo “fin de vida”-EOL. Abordouse unha renovación con-
sistente na instalación dunha nova plataforma de virtualización 
en alta dispoñibilidade, cun novo sistema de almacenamento 
e backup.

- Dotouse de alta dispoñibilidade o contorno de bases de datos 
corporativo.

 
COMUNICACIÓNS, REDES E SEGURIDADE. Os proxectos 
máis destacados neste ámbito foron:
- Ampliación das redes corporativas de EMALCSA. Creáronse 

novas redes nas delegacións da Casa da Auga, A Telva e en-
coro de Cecebre, e incorporouse a sede de Cañás.

- Segmentouse de xeito físico a rede de servidores e usua-
rios, coa adquisición de novos conmutadores.

- Aplicáronse medidas de seguridade relacionadas co test 
de seguridade/hacking ético realizado. Aplicáronse os par-
ches e actualizacións en todo o software da organización 
(publicando de forma segura servizos internos, securizando 
servizos, etc.).

- Realizouse auditoría anual de seguridade.

Durante este exercicio, realizáronse numerosas actividades, rela-
cionando os seguintes proxectos:

Tecnoloxías e comunicacións

Resolvéronse  
543 incidencias 
de usuarios
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Licitacións obxecto de publicidade

Durante o exercicio económico 2019 
formalizáronse catorce contratos prove-
nientes de nove procedementos de con-
tratación obxecto de licitación mediante 
publicidade na Plataforma de Contrata-
ción do Sector Público, correspondendo 
un deles á Dirección Económico-Finan-
ceira e os outros oito á Dirección Téc-
nica, un destes, o expediente DT-19-
01 –subministración de reactivos– está 
composto por cinco lotes:
- DEF-18-02. Servizo de edición, impre-

sión, ensobrado e depósito de factu-
ras e outros documentos de EMALC-
SA no punto de distribución postal 
que se acorde.

- DT-18-02. Servizos de vixilancia das 
instalacións de EMALCSA.

- DT-18-08. Execución de obras nas 
instalacións da rede de distribución 
de EMALCSA.

- DT-19-01 Lote 1. Subministración de 
reactivos para as plantas de tratamen-
to de EMALCSA.

- DT-19-01 Lote 2. Subministración de 
reactivos para as plantas de tratamen-
to de EMALCSA.

- DT-19-01 Lote 3. Subministración de 
reactivos para as plantas de tratamen-
to de EMALCSA.

- DT-19-01 Lote 4. Subministración de 
reactivos para as plantas de tratamen-
to de EMALCSA.

Provedores e acredores

- DT-19-01 Lote 5. Subministración de 
reactivos para as plantas de tratamen-
to de EMALCSA.

- DT-19-02. Subministración de válvu-
las para acometidas.

- DT-19-03. Subministración de tubaxe 
e accesorios de fundición dúctil de 
diámetro nominal de 80 a 350 mm.

- DT-19-04. Subministración de enerxía 
eléctrica, en distintos niveis de ten-
sión, nas instalacións xestionadas por 
EMALCSA.

- DT-19-05. Mantemento integral de as-
censores e escaleiras mecánicas da 
Casa da Auga.

- DT-19-06. Subministración dun sis-
tema de cromatografía de gases con 
detector de espectrometría de masas 
triplo cuadrupolo (GC/MS/MS) desti-
nado ao laboratorio de EMALCSA.

Formalización de contratos 

- DEF-18-02. Promotion Digital Talk, SL.
- DT-18-02. Prosegur Soluciones Inte-

grales se Seguridad, SL - ESC Servi-
cios Generales, SL.

- DT-18-08. López y Leis, SA.
- DT-19-01. Lote 1. Acideka, SA.
- DT-19-01. Lote 2. Brenntag Química, 

SA.
- DT-19-01 Lote 3. CPL Galaquim, SL.
- DT-19-01 Lote 4. Logistium Servicios 

Logísticos, SA.
- DT-19-01 Lote 5. SNF Floerger Ibérica, SL.

- DT-19-02. Logistium Servicios Logísti-
cos, SA.

- DT-19-03. Saint Gobain PAM, SA.
- DT-19-04. Endesa Energía, SAU.
- DT-19-05. Orona, S. Coop.
- DT-19-06. Agilent Technologies Spain, 

SL.

Pendente de adxudicación

Licitouse así mesmo durante o exercicio 
o seguinte procedemento cuxa adxudi-
cación aínda se atopaba pendente ao 
peche do exercicio:
- DT-19-07. Reforma de almacenamen-

to e dosificación de cloro gas na ETAP 
da Telva.

Volume de operacións

No que se refire ao cómputo global das 
compras de EMALCSA durante o exer-
cicio 2019, supuxeron un importe total 
de 17.129.828,79 euros, IVE incluído, 
intervindo nelas un total de 392 entida-
des, 200 das cales non superan unita-
riamente os 3.000 euros de facturación, 
IVE incluído.

O segundo maior importe de facturación 
neste exercicio foi unha operación finan-
ceira extraordinaria de EMALCSA e Em-
vsa de algo máis de 2MM€ pola adquisi-
ción por parte da primeira da concesión 
do aparcadoiro público de Matogrande.
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Principais conceptos das compras

A continuación, relaciónanse, de maior a 
menor, os principais conceptos de factu-
ración soportados por EMALCSA:
- Enerxía eléctrica en mercado libre.
- Obras por roturas na rede de distribución.
- Limpeza das redes de saneamento.
- Obras programadas na rede de distri-

bución.
- Subministración de policloruro de alu-

minio para ETAP.

- Subministración de tubos e acceso-
rios de fundición dúctil de gran diá-
metro.

- Seguridade e vixilancia das instala-
cións de EMALCSA.

- Franqueo postal da correspondencia 
a clientes.

- I+D+i diferentes proxectos coa Funda-
ción Universidade da Coruña.

- Retirada, transporte e xestión de resi-
duos non perigosos.

- Atención telefónica ao cliente.

Así mesmo, cómpre indicar que a avalia-
ción dos servizos subcontratados e o uso 
das materias primas no marco do alcance 
da nosa actividade non experimentaron 
ao longo do exercicio ningún incidente 
que nos permitise identificar riscos rele-
vantes nin impactos significativos sobre a 
biodiversidade, debido en parte ás redu-
cidas cantidades destas materias primas 
utilizadas de xeito cotián e ás medidas 
implantadas referidas ao nivel de seguri-
dade no control da súa manipulación.
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Portal de provedores

Atópase aloxado na Plataforma de con-
trol de procesos de EMALCSA.

Os responsables de cada contrato ava-
lían os provedores da súa competencia. 
Aos provedores asígnaselles distinto 
número de criterios atendendo á súa ti-
poloxía.

As cualificacións van de cero a seis pun-
tos, tendo que alcanzar a puntuación 
media dun provedor un mínimo de 3 pun-
tos para que resulte homologado.

Esta clasificación permite distinguir 
aqueles provedores que se someterán a 
unha avaliación básica (fronte a criterios 
de calidade, prezo e entrega) ou ben a 
unha avaliación máis completa ou global 
(que inclúe criterios de xestión do risco 
ou comportamento ambiental).

Cada responsable realiza o seguimento 
das súas avaliacións e incorpora a des-

Homologación de provedores

O número de provedores avaliados no 
exercicio 2019 é de 136 dun total de 174 
provedores activos, polo que a porcenta-
xe de avaliación final é do 79 %, quedan-
do a seis unidades do valor obxectivo 
para o exercicio, que se establecera no 
85 %.

Xestión do almacén 

Tras a posta en marcha do proxecto para 
a optimización do almacén de material 
de rede e obra situado no Polígono da 
Agrela, xunto á reforma e ampliación das 
oficinas da zona de almacenamento de 
material e incorporación dunha persoa a 
xornada completa, realizáronse as reco-
mendacións propostas.

Co fin de optimizar o espazo en superficie 
e mellorar a orde e a estética, finalizando 
o exercicio solicitáronse orzamentos para 
a revisión integral dos estantes existen-
tes, a instalación de varios módulos no-
vos e a retirada dun módulo deteriorado.

Así mesmo, solicitáronse orzamentos 
para reparar o pavimento do patio des-
cuberto da parte superior da nave e para 
arranxar a cuberta.

crición das incidencias ao longo do ano, 
que serán consideradas na avaliación fi-
nal, seguindo a metodoloxía definida por 
EMALCSA.

Esta aplicación facilítalle tamén ao res-
ponsable de compras o seguimento con-
tinuado das avaliacións de provedores 
realizadas polos responsables corres-
pondentes.

 Total Homologados Deshomologados Únicos Non avaliados Puntuación
      media

 227 136 0 1 91 4,5

Ano 2019
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Asesoría xurídica
O Departamento de Asesoría Xurídica de 
EMALCSA desempeña as funcións pro-
pias do asesoramento técnico xurídico, 
representación e defensa da empresa 
nos tribunais, destacando pola súa im-
portancia a redacción do convenio de 
colaboración para a subministración de 
auga ao concello de Arteixo.

En materia de contratación, a redacción 
de pregos e cláusulas administrativas; a 
supervisión dos procedementos regula-
dos na Lei 9/2017, de contratos do sector 
público, a través do Perfil de Contratante 
aloxado na Plataforma de Contratación do 
Sector Público; a redacción das actas da 
mesa de contratación como secretario, 
tramitándose no exercicio 2019 sete licita-
cións públicas, todas da Dirección Técnica 
cun valor estimado que supera os oito 

millóns de euros, debendo destacar, pola 
súa importancia económica e estratéxica, 
a subministración de enerxía eléctrica, que 
supera os cinco millóns de euros.

Os contratos redactados, supervisados 
e rexistrados polo Departamento de 
Asesoría Xurídica no exercicio foron cin-
cuenta e nove.

No marco da colaboración co Excmo. 
Concello da Coruña, participou na re-
dacción do informe de valoración de 
criterios suxeitos a xuízo de valor do 
contrato de limpeza viaria do Concello 
da Coruña, que foi encomendado a 
EMALCSA.

Así mesmo, finalizou a implantación do 
Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de 

abril, relativo á protección das persoas 
físicas no que respecta ao tratamento 
dos seus datos persoais e á libre cir-
culación destes datos, de maneira que 
todos os procedementos, documentos 
e aplicacións informáticas de empresa 
se atopan adaptados ás prescricións 
legais.

En materia de recursos humanos, si-
nálase a participación deste letrado na 
convocatoria externa mediante concur-
so-oposición de dúas prazas de auxi-
liar administrativo e a creación dunha 
bolsa de contratación, con máis de 
150 aspirantes presentados, así como 
a súa participación na comisión parita-
ria de interpretación do convenio e na 
comisión xestora do fondo social da 
empresa.
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I+D+i
Auga de UNICEF.

O enfoque estratéxico clásico da área 
mantívose, de acordo co establecido 
orixinalmente.

Unha parte importante do desenvol-
vemento desta coordínase desde a 
Cátedra EMALCSA-UDC como ferra-
menta de desenvolvemento de ideas e 
iniciativas, apoiándonos cada día máis 
nos recursos da UDC para manter o rit-
mo intenso de proxectos e iniciativas 
dos anos precedentes.

No que se refire á participación da com-
pañía en proxectos regulados, suxeitos 
a financiamento externo vinculado a 
axudas públicas ou a convenios deriva-
dos da actividade da Cátedra, o seguin-
te esquema reflicte de forma secuencial 
a evolución dos proxectos de innova-
ción nos últimos anos:

Durante o ano 2019 os proxectos con 
financiamento de distintas iniciativas 
públicas que estiveron abertos son:

- Convocatoria CONECTA-PEME (GAIN, 
XUNTA DE GALICIA)
· WaterWatch, proxecto encami-

ñado ao desenvolvemento de sis-
temas de alerta temperá en augas 
superficiais baseándose en siste-
mas orgánicos para a detección de 
contaminantes.

· iEcoCity, proxecto continuación de 

Este oitavo ano de funcionamento da 
área de I+D+i está caracterizado pola 
consolidación de iniciativas de alto 
valor engadido para a imaxe da com-
pañía e, sobre todo, para o impulso da 
actividade de I+D+i cara ao futuro, des-
de unha visión ampla. Neste sentido a 
Cátedra EMALCSA-UDC estase a con-
verter na nosa principal ferramenta para 
o desenvolvemento da visión do futuro 
dos sistemas de auga urbana. Durante 
2019 a Cátedra EMALCSA-UDC conti-
nuou a súa actividade na consolidación 
de ideas e estratexias, sobre todo incre-
mentando moito o labor de difusión do 
coñecemento a través de conferencias, 
xornadas e seminarios.

Fixemos un espacial esforzo na difu-
sión da actividade da empresa e nas 
actuacións encamiñadas a desenvol-
ver a responsabilidade social no cami-
ño da FORMACIÓN-INFORMACIÓN. 
Consideramos isto un valor engadido 
na nosa actividade de operador de sis-
temas de auga urbana, segundo a ter-
minoloxía que estamos a desenvolver 
no marco estratéxico DUSA, que se 
promove desde a Cátedra EMALCSA-
UDC. Neste sentido, teñen especial 
protagonismo as actuacións derivadas 
dos convenios co Grupo Naturalista 
Hábitat, a Reserva da Biosfera Mariñas 
Coruñesas e Terras do Mandeo, o gru-
po Xuvenil XenteD100Cia, no marco da 
OPEN SCIENCE, e o Club Atletismo 
Sada na súa relación coa Carreira da 

ECOINNOVACIÓN, onde se preten-
de establecer un modelo de xestión 
de pegada de carbono e pegada 
hídrica, incluído o desenvolvemento 
dun modelo de xestión do binomio 
auga-enerxía nas actividades do 
comercio urbano, así como o des-
envolvemento dunha tecnoloxía de 
monitorización en liña adaptada a 
pequenos negocios.

 Estes dous proxectos rematáronse 
no primeiro semestre do ano 2019, 
aínda que nos dous casos están 
pendentes as liquidacións definiti-
vas por parte da GAIN.

- Convocatoria LIFE+
· Life FLUVIAL, orientado á protec-

ción e mellora do bosque de ribeira 
en contornas fluviais, no noso caso 
Cecebre nas súas dúas colas do 
Mero e o Barcés, para a protección 
e preservación de hábitats naturais 
protexidos.

- Convocatoria H2020
· Brain-IoT, desenvolvemento de 

tecnoloxía de xestión multiplatafor-
ma para sistemas IoT, con especial 
observancia á ciberseguridade e á 
fiabilidade de cara á simplificación 
dos sistemas de monitorización. 
Concretamente, nós desenvolve-
mos o caso de uso para infraes-
truturas críticas como un modelo 
complexo de desenvolvemento. 
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- Programa Conecta Peme 2018
· BIALAC, actividade subvenciona-

da para o desenvolvemento expe-
rimental, neste caso para o des-
envolvemento dun novo produto 
biomaterial a partir da valorización 
do soro lácteo e do lodo urbano.

- Programa CATEDRA EMALCSA-UDC.
· Plan GLEON encamiñado á inte-

gración de EMALCSA e do encoro 
de Cecebre na Rede Gleon (www.
gleon.org).

· Plan ECAD, encamiñado ao estu-
do e despregamento de estratexias 
e tecnoloxías de excelencia en dis-
tribución de auga.

Debido á evolución crecente da carteira 
de proxectos de EMALCSA e co obxec-
to de axilizar a xestión da área, ao lon-
go de 2019 traballouse na implantación 
dunha solución de integración e xestión, 
baseada na ferramenta de código aberto 
TREBOLET, para obter en tempo real in-
dicadores de xestión destes e tratar a in-
formación e os datos de forma áxil. Esta 
ferramenta estará dispoñible a principios 
do ano 2020.

Do resto de actividades desenvolvidas 
na área, podemos distinguir aquelas que 
están vencelladas a convenios de cola-
boración e outras:
a) CONVENIOS DE COLABORACIÓN.

i) Convenio xenteD100Cia, vinculado 
á OPEN SCIENCE de Cambre.

ii) Convenio RESERVA DA BIOSFERA 
MARIÑAS CORUÑESAS E TERRAS 
DO MANDEO, onde se desenvolve o 
programa de formación para infantil 
denominado A AUGA NON PARA. 

iii) Convenio GN HÁBITAT. Neste 
convenio conflúen 3 iniciativas: a 
Escola de Naturalistas, onde se rea-
lizan actividades relacionadas co 
coñecemento naturalista e científi-
co utilizando o encoro de Cecebre 
como aula aberta; o concurso de 
debuxo naturalista; e a condición 
de socio protector da asociación. 

iv) Convenio CAS-UNICEF, onde por 
NOVENO ano colaboramos na or-
ganización da Carreira da Auga, no 
veciño concello de Sada.

v) Convenio ETAPA (ECUADOR). O 
ano pasado estableceuse o marco 

legal de traballo para realizar acti-
vidades en común entre as dúas 
sociedades públicas. 

Seguiuse coas actuacións en liñas de 
traballo habituais, como:
- REDES SOCIAIS.
- PROXECTO 110, así chamado por 

terse iniciado no contexto do 110 
aniversario de creación de Augas 
da Coruña, SA. Durante o ano 2019 
continuáronse os traballos do PLAN 
ESTRATÉXICO PARA A ETAP DE 
CAÑÁS.

- GABINETE DE PRENSA E 
COMUNICACIÓN.

- AEAS.
- CONVENIOS EXTERNOS DE 

COLABORACIÓN CON OUTROS 
CONCELLOS.
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Indicadores
ambientais
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Fugas e avarías 1.644.816
Municipais, xardíns e outros 1.096.544
Erros de medición e fraude 483.770

51 %
34 %
15 %

Perdas de auga non rexistrada (m3) 3.225.130
Perdas

auga (%) 9,14

11.322.657

Volume de auga rexistrada Industria A Coruña (m3) 4.211.240
Volume de auga rexistrada Servizos A Coruña (m3) 3.049.519

Volume de auga rexistrada Outros A Coruña (m3) 189.009

Volume de auga subministro Autoridade Portuaria (m3) 365.774

7.815.542

Volume de auga subministrada á rede rexistrada (m3) 32.064.228

Volume de auga subministrada a todos os Concellos (m3) 12.926.029

Volume de auga consumo Non Doméstico A Coruña (m3)
  Usos da agua NON DÓMESTICO (%) 24,4 %

Volume de auga consumo doméstico A Coruña (m3)
  Usos da auga DÓMESTICO (%) 35,3 %

 Usos da auga CONCELLOS (%) 40,3 %

Residuos perigosos (Kg) 8.454
Obras de construción 7.500
Residuos de procesos 954

Consumo combustible (%) 7,78
Combustible (L) 25.283
Quilómetros percorridos 325.032

Precipitación Cecebre (mm) 1.258

Media reserva de auga (m3) 14.948.325

Capacidade máxima reserva (m3) 21.687.518

Consumo por Servizo Carral (m3) 428.589

Volume de auga rexistrada Doméstico Carral (m3) 248.779
Volume de auga rexistrada Industria Carral (m3) 42.736
Volume de auga rexistrada Servizos Carral (m3) 46.298
Volume de auga rexistrada tomas Concello Carral a Cambre (m3) 90.776

Consumo por Servizo A Coruña (m3) 18.772.425
Volume de auga rexistrada Doméstico A Coruña (m3) 11.322.657
Volume de auga rexistrada Industria A Coruña (m3) 4.211.240
Volume de auga rexistrada Servizos A Coruña (m3) 3.049.519

Volume de auga rexistrada Outros A Coruña (m3) 189.009

Consumo por Servizo Autoridade Portuaria (m3) 265.202

Volume de auga rexistrada Doméstico Autoridade Portuaria (m3) 0
Volume de auga rexistrada No Doméstico Autoridade Portuaria (m3) 265.202
Volume de auga rexistrada Outros Autoridade Portuaria (m3) 0

Volume de auga vendida en ALTA Arteixo (m3) 2.385.453
Volume de auga vendida en ALTA Bergondo (m3) 507.111
Volume de auga vendida en ALTA Cambre (m3) 1.823.463
Volume de auga vendida en ALTA Culleredo (m3) 1.975.071
Volume de auga vendida en ALTA Oleiros (m3) 4.041.290
Volume de auga vendida en ALTA Sada (m3) 1.502.504

Volume de auga vendida en ALTA
Concellos (m3) 12.234.892

Volume de auga subministrada
en ALTA Carral (m3) 691.137

Volume de auga subministrada a todos
os Concellos (m3) 12.926.029

Volume de auga subministrada
en ALTA A Coruña (m3) 19.138.199

Volume de auga subministro
Autoridade Portuaria (m3) 365.774

Enerxía consumida (Kw/h) 25.240.689
ETAP’S 19.306.272
Bombeos 4.236.951
Outros centros 1.697.466

Nº Empregados 122

Nº Clientes 135.781

A Coruña 132.601
Carral 2.760

Autoridade Portuaria 420

Residuos Non perigosos (kg)

Nº traslados

14.392.118

1.193

Residuos de procesos 5.318.278
Obras rede 9.073.840

Caudal captado ETAP’S (m3) 36.368.802

Auga recuperada ETAP (m3) 1.141.091

Caudal captado A Telva (m3) 35.744.002
Caudal captado Cañás (m3) 624.800

Volume de auga tratada e subministrada á rede (m3) 35.289.358
Caudal tratado ETAP A Telva (m3)
Caudal tratado ETAP Cañás (m3)

34.602.911
686.447

Capacidade tratamento Cañás 3.153.600
Capacidade tratamento A Telva 76.474.800
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Fugas e avarías 1.644.816
Municipais, xardíns e outros 1.096.544
Erros de medición e fraude 483.770

51 %
34 %
15 %

Perdas de auga non rexistrada (m3) 3.225.130
Perdas

auga (%) 9,14

11.322.657

Volume de auga rexistrada Industria A Coruña (m3) 4.211.240
Volume de auga rexistrada Servizos A Coruña (m3) 3.049.519

Volume de auga rexistrada Outros A Coruña (m3) 189.009

Volume de auga subministro Autoridade Portuaria (m3) 365.774

7.815.542

Volume de auga subministrada á rede rexistrada (m3) 32.064.228

Volume de auga subministrada a todos os Concellos (m3) 12.926.029

Volume de auga consumo Non Doméstico A Coruña (m3)
  Usos da agua NON DÓMESTICO (%) 24,4 %

Volume de auga consumo doméstico A Coruña (m3)
  Usos da auga DÓMESTICO (%) 35,3 %

 Usos da auga CONCELLOS (%) 40,3 %

Residuos perigosos (Kg) 8.454
Obras de construción 7.500
Residuos de procesos 954

Consumo combustible (%) 7,78
Combustible (L) 25.283
Quilómetros percorridos 325.032

Precipitación Cecebre (mm) 1.258

Media reserva de auga (m3) 14.948.325

Capacidade máxima reserva (m3) 21.687.518

Consumo por Servizo Carral (m3) 428.589

Volume de auga rexistrada Doméstico Carral (m3) 248.779
Volume de auga rexistrada Industria Carral (m3) 42.736
Volume de auga rexistrada Servizos Carral (m3) 46.298
Volume de auga rexistrada tomas Concello Carral a Cambre (m3) 90.776

Consumo por Servizo A Coruña (m3) 18.772.425
Volume de auga rexistrada Doméstico A Coruña (m3) 11.322.657
Volume de auga rexistrada Industria A Coruña (m3) 4.211.240
Volume de auga rexistrada Servizos A Coruña (m3) 3.049.519

Volume de auga rexistrada Outros A Coruña (m3) 189.009

Consumo por Servizo Autoridade Portuaria (m3) 265.202

Volume de auga rexistrada Doméstico Autoridade Portuaria (m3) 0
Volume de auga rexistrada No Doméstico Autoridade Portuaria (m3) 265.202
Volume de auga rexistrada Outros Autoridade Portuaria (m3) 0

Volume de auga vendida en ALTA Arteixo (m3) 2.385.453
Volume de auga vendida en ALTA Bergondo (m3) 507.111
Volume de auga vendida en ALTA Cambre (m3) 1.823.463
Volume de auga vendida en ALTA Culleredo (m3) 1.975.071
Volume de auga vendida en ALTA Oleiros (m3) 4.041.290
Volume de auga vendida en ALTA Sada (m3) 1.502.504

Volume de auga vendida en ALTA
Concellos (m3) 12.234.892

Volume de auga subministrada
en ALTA Carral (m3) 691.137

Volume de auga subministrada a todos
os Concellos (m3) 12.926.029

Volume de auga subministrada
en ALTA A Coruña (m3) 19.138.199

Volume de auga subministro
Autoridade Portuaria (m3) 365.774

Enerxía consumida (Kw/h) 25.240.689
ETAP’S 19.306.272
Bombeos 4.236.951
Outros centros 1.697.466

Nº Empregados 122

Nº Clientes 135.781

A Coruña 132.601
Carral 2.760

Autoridade Portuaria 420

Residuos Non perigosos (kg)

Nº traslados

14.392.118

1.193

Residuos de procesos 5.318.278
Obras rede 9.073.840

Caudal captado ETAP’S (m3) 36.368.802

Auga recuperada ETAP (m3) 1.141.091

Caudal captado A Telva (m3) 35.744.002
Caudal captado Cañás (m3) 624.800

Volume de auga tratada e subministrada á rede (m3) 35.289.358
Caudal tratado ETAP A Telva (m3)
Caudal tratado ETAP Cañás (m3)

34.602.911
686.447

Capacidade tratamento Cañás 3.153.600
Capacidade tratamento A Telva 76.474.800

CAPTACIÓN E
POTABILIZACIÓN

Caudal tratado EDAR (m3) 46.827.828

Caudal tratado EDAR Bens (m3) 46.473.426
Caudal tratado EDAR San Vicente (m3) 235.566
Caudal tratado Quenllo (m3) 118.836
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Materias primas

Con respecto á captación de auga, incrementouse un 2,8 % o vo-
lume de auga captada para o seu posterior tratamento. Acadouse 
unha produción de auga tratada arredor dos 35 x 106 m3, un 2,8 % 
superior á demanda do ano anterior.

O consumo de reactivos incrementouse un 9,5 %, influenciado 
polo incremento no consumo de policloruro de aluminio, que re-
presenta o 93 % dos reactivos consumidos. 
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Consumos

Os consumos enerxéticos no ciclo da auga incrementáronse un 
0,37 % e o consumo nas planta de tratamento de auga potable 
representa un consumo de arredor dos 19,32 x 106 kWh ao ano. 

Foron necesarios 25,14 x 106 kWh ao ano para poder distribuírlle 
a auga potable á poboación.

As necesidades enerxéticas para a depuración da auga residual 
en Carral situáronse en 253.082 kWh ao ano, polo que hai que 
destacar un incremento dun 12,6 % nos procesos de depuración 
de auga residual.

  Ano Auga Reactivos Auga Enerxía eléctrica Combustible Vertedura auga Auga
 captada (m3) (kg) tratada (m3) (kWh ·103)* (L) recuperada (m3) depurada* (m3)

  2012 37.126.809 1.397.157 36.054.934 38.775 32.811 1.071.875 42.397.014

  2013 37.370.181 1.283.063 36.038.270 41.705 34.453 1.331.911 49.507.389

  2014 35.715.950 1.275.777 34.603.903 40.008 27.147 1.112.047 51.461.480

  2015 36.144.265 1.383.673 34.994.849 40.213 27.284 1.149.416 42.692.005

  2016 35.334.113 1.382.800 33.949.191 40.938 25.068 1.384.922 51.840.763

  2017 35.870.647 1.814.651 34.913.880 39.102 25.208 956.767 42.864.378

  2018 35.362.986 2.103.994 34.331.470 41.751 23.928 1.031.516 48.923.151

  2019 36.368.802 2.269.597 35.289.358 42.019 25.283 1.141.091 46.827.828

Materias primas e consumos

* Inclúe ETAP e EDAR
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Verteduras

A auga recuperada na ETAP da Telva e devolta ao río Mero supu-
xo unha produción de 1.141.091 m3, o que significa un incremen-
to dun 10,6 %.

Auga recuperada en ETAP (m3)

2.000.000

1.000.00

0

Agua recuperada en ETAP (m3)

1.831.159

1.198.851 1.153.093
1.331.911

1.149.416
956.767

1.141.091

20142007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019

Nas EDAR de Carral, incrementouse un 10 % o caudal de auga 
residual depurada, co que se alcanzaron os 354.404 m3 de auga 
depurada devolta ao medio receptor.

A auga depurada causou un efecto positivo ao non verse afecta-
do o medio receptor, polo que podemos afirmar que os tratamen-
tos aplicados durante o exercicio foron adecuados.

Auga depurada nas EDAR de Carral (m3)
Agua depurada en EDARES Carral (m3)

284.890 340.361
249.291 322.439

354.402

2015 2016 2017 2018 2019
0

100.000

200.000

300.000

400.000
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Residuos

Os residuos de construción e os lodos de 
depuración representaron o 96 % da pro-
dución total de residuos non perigosos.

A súa produción na ETAP incremen-
touse un 29,8 % no último exercicio, 
co que se chegou á cifra de 5045 t/ano 
polo tratamento de lodos; non obstante, 
tamén resulta significativo o incremento 
nun 40 % dos residuos de construción 
motivado polas reparacións extraordi-
narias por rotura.

A limpeza da rede de sumidoiros xerou 
273 t de residuos, un 13,6 % máis que no 
exercicio anterior.

Residuos limpieza red de alcantarillado (tn)

9073,8

Residuos de
construción

4735,4

Lodos
clarificación

ETAP

288,4

Lodos de
tratamento

 EDAR

13,9

Graxas
EDAR

2,4

Resto
residuos

2,4

Sólidos
de cribado

 EDAR

2,4

Desareamento
EDAR

273,4

Limpeza
sumidoiros

Produción de residuos non perigosos (t)
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A produción de residuos perigosos alcanza valores inferiores ás 
10 t/ano; non obstante, reduciuse a súa produción un 26 % nas 
obras de substitución de tubos de fibrocemento.

Producción de residuos peligrosos (t)

7,5

Restos tubos
fibrocemento

0,595

Produtos químicos
e disolucións

0,359

Outros
residuos

Produción de residuos perigosos (t)

Evolución da xeración de residuos. Residuos proceso

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 Non perigosos (t) 22.893 2515 2744 2849 2908 3542 5045

 Perigosos (t) 8,22 8,36 6,123 11,38 15,66 10,98 8,45

 Sumidoiros (t) 431 351 459 482 369 241 273

 RCD (t) 2940 4780 3208 2619 4619 5450 9074
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Auga > Produción

1 kg algodón

10.000 L

1 kg olivas

4.400 L

1 kg azucre

1.500 L

1 cunca café

140 L

1 kg chocolate

24.000 L

1 kg carne 
tenreira

15.000 L

A AUGA EN CIFRAS

A auga que gastamos non é só a que usamos para beber, du-
charnos 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 super-
mercado (91,5 % en agricultura e 4,7 % industria).

Necesítanse os seguintes litros de auga para a produción de...

Fonte: AENOR e waterfootprint.org

24.000 l
1 kg chocolate

15.000 l
1 kg carne tenreira

10.000 l
1 kg algodón

4400 l
1 kg olivas

1500 l
1 kg azucre

140 l
1 cunca de café
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Dando continuidade ao cálculo iniciado 
no ano 2015, durante 2019 a través da 
cuantificación da pegada hídrica determí-
nase a cantidade de auga que realmente 
se está empregando no desenvolvemento 
do ciclo integral da auga xestionado por 
EMALCSA segundo o padrón de consumo 
e tomando en consideración a metodo-
loxía da Water Footprint Network (WFN).

Mantéñense os valores estables arredor 
das cifras obtidas en anos anteriores, si-
tuándose sobre os 6.000.000 m3.

A través do cálculo da pegada de car-
bono, EMALCSA cuantifica en toneladas 
equivalentes de CO2 (t CO2eqv) a cantida-
de de emisións de gases de efecto inver-
nadoiro (GEI) que se liberan á atmosfera 
directa ou indirectamente como conse-
cuencia dos servizos xerais que desem-
peña e as actividades asociadas aos 
servizos prestados para o abastecemen-
to de auga potable á poboación e a de-
puración das augas residuais xeradas. A 
maior parte da pegada de carbono xéra-
se polo consumo de enerxía eléctrica nos 
procesos de depuración e tratamento.

De forma xeral, o valor da pegada de car-
bono corporativa mantívose en valores 
sobre as 27.000 t CO2eq, e unha ratio de 
emisións de 0,3 kg CO2eq /m3, en todo o 
ciclo integral.

Pegada hídrica corporativa

CO2 pegada de carbono 
corporativa





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

Magnitudes económicas (en miles de euros)
- Importe neto da cifra de negocios: 22.859
- Vendas de auga: 20.709
- Ingresos totais: 27.256
- Resultado de explotación: 3287
- Resultado antes de impostos: 3150
- Resultado do exercicio: 3149
- Recursos xerados: 6644 (rdo. - amort. - prov. - imp.subv.) 
- EBITDA: 9219 (rdo. expl. + amort + prov.) 
- Patrimonio neto: 56.313
- Fondos propios: 41.710

Ratios
- Rendibilidade económica (ROA) %: 4,28 % 
 (beneficio líquido/activo) 
- Rendibilidade financeira (ROE) %: 5,59 %
 (act. perm. + fdo. manobra) / rdo. expl.) 
- Fondo de manobra (miles de €): 23.039
 (act. corrente - pas. corrente) 
- Ratio de liquidez: 3,13
 (act. circulante/pas. circulante) 
- Ratio de endebedamento %: 55,56 %
 (pas.non corrente+pas.corrente)/patr. neto)
- Ratio de garantía: 2,80
 Activo (miles de €): 87.600
 Pasivo esixible (miles de €): 31.287

Xestión económica e financeira.
Contas anuais

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 e 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 un informe limpo e sen excepcións.

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



en 31 de decembro de 2019
(importes en euros)

Balance
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do exercicio finalizado 
en 31 de decembro de 2019
(importes en euros)

Conta de perdas 
e ganancias
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do exercicio finalizado 
en 31 de decembro de 2019
(importes en euros)

Estado de cambios 
no patrimonio neto



87



88



89



90

do exercicio finalizado 
en 31 de decembro de 2019

Estado de fluxos
de efectivo
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“A organización integra o proceso de xestión do risco nos proce-
sos de goberno, estratexia e planificación, aplicándoo á totalida-
de 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 desenvol-
vemento 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 ade-
cuadamente para identificalos, xestionalos, mitigalos e evitalos na 
medida das posibilidades e, en todo caso, ser capaz de controlar e 
limitar as súas consecuencias.

O esquema de riscos de EMALCSA mantén como eixe principal 
a identificación de riscos empresariais para a calidade de produ-
to e servizo ofrecido, así como dos riscos derivados do impacto 
ambiental do ciclo da auga e da eficiencia enerxética das súas 
actividades. Compleméntase coa identificación de riscos penais, 
riscos laborais e riscos para a seguridade da información, confor-
me o Esquema Nacional de Seguridade.

Xestión de riscos

Esquema de riesgos

Riscos 
de seguridade 
laboral

Riscos penais

Riscos de 
seguridade

da información

RISCOS
EMPRESARIAIS
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Riscos empresariais

En 2019, o sistema de xestión de riscos empresariais de 
EMALCSA, baseado desde o ano 2016 na especificación técni-
ca de AENOR EA 0031 “Sistema de xestión de risco”, avanza de 
xeito importante na súa andaina coa obtención da certificación 
UNE-ISO 31000:2018 de xestión do risco.

A adaptación aos novos requisitos necesitou dunha completa re-
visión do cumprimento dos 8 principios fundamentais nos que se 
basea un sistema de xestión do risco e o marco de referencia que 
nos confirma a integración da xestión do risco en todos os nosos 
procesos e actividades.

1. INTEGRADA
 A xestión do risco é parte integral de todas as actividades da 

organización. Considéranse todos os procesos, actividades e 
localizacións de EMALCSA.

2. ESTRUTURADA E EXHAUSTIVA
 Mantén un enfoque estruturado e exhaustivo que contribúe á 

obtención duns resultados coherentes e comparables. 

3. ADAPTADA
 Tanto o marco de referencia como o propio proceso de xestión 

do risco adáptanse e son proporcionais ao contexto externo e 
interno da nosa organización relacionado cos nosos obxecti-
vos. O contexto revísase anualmente e os cambios son con-
siderados nos procesos ou actividades que se ven afectados 
por estes.

4. INCLUSIVA
 Facendo partícipes as nosas partes interesadas, permitimos 

que se consideren os seus coñecementos, puntos de vista e 
percepcións, o que reverte nunha maior toma de conciencia e 
nunha xestión do risco informada. A revisión anual das necesi-
dades e expectativas das partes interesadas é considerada na 
análise dos riscos empresariais de EMALCSA.

Marco de referencia

Liderado e
compromiso

Integración

Deseño

Implementación

Mellora

Valoración

Liderazgo e
compromiso

Integración

Deseño

Implementación

Mellora

Valoración

Principios fundamentais da xestión do risco

1. Integrada Creación e
protección
do valor

3. Adaptada

2. Estruturada e exhaustiva

4. Inclusiva

5. Dinámica

6. Mellor información dispoñible

7. Factores humanos e culturais

8. Mellora continua

Marco de referencia

Liderado e
compromiso

Integración

Deseño

Implementación

Mellora

Valoración

Liderazgo e
compromiso

Integración

Deseño

Implementación

Mellora

Valoración

Principios fundamentais da xestión do risco

1. Integrada Creación e
protección
do valor

3. Adaptada

2. Estruturada e exhaustiva

4. Inclusiva

5. Dinámica

6. Mellor información dispoñible

7. Factores humanos e culturais

8. Mellora continua

Principios fundamentais da xestión do risco

Marco de referencia
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5. DINÁMICA
 Os riscos poden variar en función das variacións do contexto, 

e a xestión de risco anticípase, detecta, recoñece e responde 
a estes cambios de forma axeitada e oportuna. Os cambios 
no contexto son contemplados na avaliación de riscos, mo-
dificando a análise realizada no proceso ou actividade que se 
atopa afectada.

6. MELLOR INFORMACIÓN POSIBLE
 A información utilizada na análise de riscos baséase en in-

formación fiable obtida a través das distintas ferramentas do 
sistema integrado de xestión: histórico e últimos valores dos 
indicadores e ferramentas de xestión dos procesos, así como 
da análise do contexto e partes interesadas. Desta forma, a 
nosa xestión do risco pode considerar calquera limitación e 
incerteza. Toda a información está dispoñible e clara para as 
partes interesadas pertinentes.

7. FACTORES HUMANOS E CULTURAIS
 O comportamento humano e cultural inflúe de forma conside-

rable en todos os aspectos da xestión do risco en todos os 
niveis e etapas.

8. MELLORA CONTINUA
 As ferramentas de mellora do noso sistema integrado de xes-

tión incorporan a xestión de risco.

 Como parte inicial deste proceso, levouse a cabo unha ex-
haustiva análise do noso contexto interno e externo, cunha 
revisión da identificación das necesidades e expectativas das 
partes interesadas e da análise DAFO, como pezas clave para 
a xestión de riscos de EMALCSA. 

 Tras a aprobación da DAFO, procedemos á revisión da análise 
CAME para actualizar os obxectivos do SIX e, posteriormen-
te, á adaptación e implementación das sistemáticas e docu-
mentación afectada.

O mapa de riscos de 2019 presenta un 
lixeiro incremento dos riscos medios (pa-
samos de 3 a 4), co aumento de nivel do 
risco biolóxico ambiental da EDAR de 
Quenllo, debido ás condicións técnicas 
da instalación.

Persisten como medios dous riscos dos 
procesos de facturación e xestión do co-
bramento e a actividade de prevención 
de riscos laborais, mantendo as medi-
das oportunas para tratar de minimizar 
o seu impacto e reducir de novo a súa 
probabilidade.

Por último, mantense tamén con nivel 
medio o risco por seca.

Matriz de riscos 2019
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Prevención de riscos laborais

A actividade preventiva de EMALCSA permitiu manter os índices 
de accidentabilidade na empresa por debaixo dos rexistros dos 
últimos anos, logrando o concepto de bonus de prevención do 
exercicio 2019, ao cumprir todos os indicadores e límites econó-
micos marcados polo ministerio en materia de accidentabilidade.

Mantivéronse as reunións periódicas do Comité de Seguridade 
e Saúde e realizáronse os seguintes cursos de formación espe-
cífica segundo o artigo 19 da LPRL:
• Alta inicial na empresa no posto: Operador de planta: 2 

persoas.
• Alta inicial na empresa no posto: Auxiliar administrativo: 4 

persoas.
• Posto de traballo: Mantemento: 2 persoas.
• Posto de traballo: Operador polivalente: 2 persoas.
• Posto de traballo: Operario de brigada: 2 persoas.
• Posto de traballo: Xestor de almacén: 1 persoa.
• Posto de traballo: Lector: 1 persoa.

Realizouse o exercicio de emerxencia do Plan de autopro-
tección para o centro CASA DA AUGA, coa intervención do 
Servizo de Extinción de Incendios e Salvamento (SEIS) da 
Coruña e a participación de todas as empresas que prestan 
servizos na Casa da Auga.

O Servizo de Prevención ten pendente a execución das activi-
dades preventivas previstas na súa oferta técnica e planificación 
anual, que se realizarán segundo a nova planificación.

Ademais, na actividade de conselleiro de seguridade, declaráron-
se as seguintes substancias químicas nas distintas instalacións, 
segundo o ADR, sen detectarse ningún incidente:

En materia de coordinación de seguridade e saúde en obras de 
construción, así como de coordinación de actividades empresa-
riais por actividades concorrentes nos centros de traballo, non 
se produciron incidentes durante o exercicio, e estes foron os 
indicadores da xestión preventiva:

 2018 2019

N.º accidentes 5 0

Suma días de accidente 254 0

Índice de incidencia 4228,3 0,0

Índice de frecuencia 24,1 0

Índice de gravidade 1,23 0

Recoñecementos médicos 92 104

Datos de saúde laboral

1 xaneiro-31 decembro N.º N.º Visitas Iniciadas Finalizadas
  control 

N.º Obras 47 114 26 21

N.º Servizos 32 0 20 12

N.º Mantementos 32 7 31 1

N.º Reunións coordinación 63 

Etiquetas ADR descargas 
mercancías/toneladas Centro 2018 2019

             2.3, 5.1, 8  68 59

             5.1 ETAP A Telva 17,1 13,5

             8  1948,60 2213,88

             2.3, 5.1, 8  1 1

             8  22,5 22

             8 EDAR Quenllo 24,6 31,94

TOTAL  2081,80 2341,32

ETAP Cañás
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Riscos ENS

EMALCSA avanza no seu exercicio de transparencia, mantendo 
como obxectivo o certificado de conformidade por parte dunha 
entidade externa.

A evolución favorable dos indicadores de madureza e cumpri-
mento do INE durante os últimos anos confírmanos o avance 
axeitado deste obxectivo, prevista a súa finalización en 2020.

Evolución del IM e IC
Indicador Madurez II Indicador Cumplimiento

2016

2017

2018

0 %

45,29 %

74,7 %

0 %

53,37 %

92,06 %

201976,15 % 93,65 %

Evolución do IM e IC

Indicador madurez Indicador cumprimento

Riscos penais

Coa finalidade de afondar na avaliación dos riscos penais iniciada 
en 2016 dentro do alcance do SIX, en 2019 culmina o desen-
volvemento do sistema de cumprimento normativo (Compliance 
Penal), como resposta á reforma do Código penal que incorpora 
a responsabilidade penal da empresa polos delitos cometidos 
polos seus directivos e empregados.

Será ao longo do próximo ano cando se realicen os esforzos de 
implantación das sistemáticas desenvolvidas.
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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 aos obxectivos 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 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 ga-
rantir a calidade da información facilitada, incluíndo os indicado-
res de desempeño, cunha serie de pautas sobre aspectos técni-
cos relacionados cos nosos procesos.

Índice de indicadores GRI

Traballamos para 
a cidade e a área 
metropolitana, 
co noso compromiso 
no marco dos 
Obxectivos de 
Desenvolvemento  
Sustentable 
(ODS)
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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 Goberno corporativo
GRI 4.1. ata 4.17 e 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 

GRI HR1 ata HR9  

GRI SO1 ata SO8 Sociedade Provedores e subcontratas

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

Dimensión social Indicadores sociais
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Destaca a certificación do Sistema de Xestión do Risco núm. 
GR-0001/2017, 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 lle concede 
por primeira vez a unha empresa pública galega e que conver-
te 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-2017/0002 como recoñecemento e eviden-
cia 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 conformida-
de do seu sistema de xestión da calidade de acordo coa nor-
ma ISO 9001, e o Certificado de Xestión Ambiental co 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 empre-
sa alcanzou en todos os procesos, actividades e infraestruturas.

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

EMALCSA, 
primeira empresa pública 
galega e novena en España 
en obter o Certificado 
de Sistema de Xestión do 
Risco Empresarial

Certificacións empresariais
A Asociación Española de Normalización 
e Certificación, AENOR, outorgoulle á 
Empresa Municipal de Augas da Coruña, 
EMALCSA, a renovación de dúas certifi-
cacións dos seus sistemas de xestión e 
a concesión doutras dúas novas certifi-
cacións empresariais, o que evidencia o 
compromiso coa calidade que a compa-
ñía demostrou ao longo do exercicio.
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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 
xestores de residuos de Galicia:
Autorización produtor residuos non perigosos: CO-I-NP-P-00003
Autorización pequeno produtor residuos perigosos: 
CO-RP-P-PP-0054
e-mail: medioambiente@emalcsa.es

Desde a súa constitución,
EMALCSA organizouse
e capacitouse para responder
ás necesidades de servizo
do ciclo integral da auga

Centros de traballo



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 49 visitas na ETAP da Telva, 
cun total de 1547 alumnos, e 15 visitas na ETAP de Cañás, cun total 
de 226 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...
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Amelia Secas pola cesión das imaxes expostas na  
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