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Presentación
A xestión eficiente dos servizos hídricos é para EMALCSA unha ac-
tividade estratéxica no noso modelo de negocio, xa que contribúe á 
xeración de valor engadido e riqueza cun impacto positivo no conxun-
to da sociedade, efectuándoo desde a sustentabilidade e o respec-
to medioambiental, cuestións fundamentais no hoxe que nos ocupa. 
Paralelamente, o noso compromiso empresarial alíñase co conxunto 
dos ODS e, dun modo especial, coa xestión do ciclo integral da auga 
que realizamos.

Este exercicio caracterizouse pola volta á normalidade no ámbito plu-
viométrico e climático despois dun exercicio 2017 complexo na bacía 
do río Mero-Barcés.

EMALCSA é plenamente consciente da excelencia, do alto grao de 
satisfacción que deben perseguir as súas actuacións ante os nosos 
clientes, o noso principal activo.

Neste sentido, mantivemos con éxito as nosas certificacións, outorga-
das pola entidade AENOR Internacional, nos ámbitos da calidade, a 
xestión medioambiental, a xestión do risco empresarial e a xestión da 
enerxía. Isto evidencia e mellora a conformidade da nosa xestión, como 
puxeron de manifesto as auditorías externas efectuadas a todos os no-
sos procesos e actividades.
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Por outra banda, desde a nosa planta da Telva tratamos 34,33 millóns de 
metros cúbicos, un 0,06 % menos ca no exercicio precedente. O noso 
caudal medio tratado foi de 1089 l/s, o que supón 239 litros por habitan-
te e día que enviamos á rede de distribución.

A lonxitude da nosa rede de distribución ascende a 559,348 km. É inte-
resante destacar que continuamos reducindo a nosa rede de fibroce-
mento, que na actualidade representa só un 5,9 % do total. Por outra 
parte, a nosa ratio de roturas na rede é de 0,23 roturas/km de rede, 
moi inferior ao valor recomendado polo Ministerio de Medio Ambiente 
(0,4 roturas/km).

A nosa área de Investigación e Desenvolvemento (I+D) continúa partici-
pando en proxectos que poñen en valor a busca de solucións a diferen-
tes problemas sectoriais, en colaboración directa con outras entidades. 
Cabe, a modo de comentario, enumerar algúns deles: WatherWach, 
iEcocity, Life Fluvial e Bialac, ademais do Plan GLEON, que está en-
camiñado á integración de EMALCSA e o encoro de Cecebre na Rede 
Gleon, organización orientada ao estudo científico-técnico das masas 
de auga altamente modificadas cara ao seu estudo, análise e preserva-
ción nos seus usos como garantía de supervivencia. 

A nosa Cátedra EMALCSA puxo en marcha diversos proxectos inno-
vadores no sector, que redundarán seguramente na mellora substan-
cial de aspectos técnicos aplicables ao desenvolvemento directo de 
nosa actividade.
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No ámbito social, continuamos a nosa colaboración con distintas ins-
titucións para fomentar o apoio preciso. Desde as nosas instalacións 
na Grela facilitouse o soporte loxístico para prestarlles axuda a aqueles 
colectivos sociais máis desfavorecidos. Destacamos tamén as ache-
gas efectuadas á Fundación EMALCSA para o desenvolvemento de 
diferentes programas sociais. Colaboramos con diversas asociacións 
para a protección e coñecemento do recurso, así como con iniciativas 
que promoven o deporte e a protección do medio. 

A través deste documento expoñemos con rigor e transparencia os 
aspectos máis significativos da sociedade en 2018, que se materializou 
nun resultado económico de 3.681.824 euros despois de impostos, 
fronte aos 4.635.668 euros do exercicio 2017.

Todo iso foi posible grazas ao esforzo dun cadro de persoal estable e 
profesional, que nos permite operar cun alto grao de conciliación de 
vida laboral e familiar.

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

Jaime Castiñeira de la Torre
Director Xeral
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1069 l/s subministrados

34,3 hm3 auga tratada

Garanten a sustentabilidade e 
excelencia do noso servizo
2123 
mostras analizadas

25.688 
parámetros

Subministración auga
sen restricións a 
395.541 habitantes

213 l/hab. día 
Dotación por habitante
área abastecida

Capacidade de tratamento
76.474.800 m3

559 km
 

lonxitude da rede de
distribución

Ingresos
25,03 millóns de euros

Resultado do exercicio
3,68 millóns de euros

Importe neto da cifra de negocios
 22,17 millóns de euros

0,24 %
roturas por km de tubaxe

Fitos
2018
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Gobernocorporativo

¿Que sabe el pez del agua
donde nada toda su vida?
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Órganos
de goberno

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

PRESIDENTE
D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde

SECRETARIO
D. Manuel José Díaz Sánchez

VOGAIS
D. Xiao Varela Gómez
D.ª María García Gómez
D.ª Rosa María Gallego Neira
D. Martín Fernández Prado
D. Roberto Luis Coira Andrade
D. José Manuel Dapena Varela
D. José Manuel García Pérez
D.ª Avia Veira González

INTERVENTOR
D. Ángel David Murado Codesal

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

PRESIDENTE
Excmo. Sr. D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde

MEMBROS DA XUNTA XERAL
D.ª Rocío Fraga Sáenz
D. Xiao Varela Gómez
D.ª Silvia Cameán Calvete
D. José Manuel Sande García
D.ª Eugenia Vieito Blanco
D. Alberto Lema Suárez
D.ª Claudia Delso Carreira
D. Daniel Díaz Grandío
D.ª María García Gómez
D.ª María Luisa Cid Castro
D.ª Rosa María Gallego Neira
D.ª Susana Pazo Meijide
D. Enrique Luis de Salvador Sánchez
D. Miguel Lorenzo Torres

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

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
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Estrutura operativa 
de EMALCSA

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 cobro.
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 TÉCNICADIRECCIÓN FINANCEIRA

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

DIRECTOR XERAL
Sr. D. Jaime Castiñeira de la Torre

DIRECTOR XERAL ADXUNTO
Sr. D. Juan Francisco Amil Míguez





Actividade
de EMALCSA
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Desde a súa fundación, EMALCSA centrou a 
súa actividade en responder ás necesidades 
de servizo do ciclo integral da auga. Na ac-
tualidade, a em dispón de equipo e recursos 
para desenvolver as seguintes funcións:

· Captación, potabilización e distribución de 
augas potables.

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

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

· Mantemento e limpeza de redes de abas-
tecemento e saneamento.

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

· Transporte e depuración de augas 
residuais.

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

Distribución 
territorial 
das actividades
de EMALCSA

135.078 clientes 

559 km
lonxitude rede 

distribución

116 persoal
en EMALCSA

34.331.470 m3

auga potable
 tratada

79.628.400 m3

capacidade total 
de tratamento

(A Telva + Cañás)

43 % capacidade
máxima utilizada

30.787.101 m3

consumos 
facturados

0,66 €
prezo medio 

do m3

48.923.151 m3

auga residual 
tratada nas EDAR
Inclúe a EDAR de Bens 

(48.600.712 m³)
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A Coruña

A Coruña 

Arteixo

Culleredo

Carral
Abegondo

Bergondo

Sada

Oleiros

Cambre

>

>

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.

>

>





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

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



O encoro de Cecebre pertence á bacía hidrográfica Mero-Barcés e a competencia da súa 
xestión correspóndelle á Xunta de Galicia. EMALCSA é a encargada 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.

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

A zona da  de Cecebre é un espazo protexido baixo as seguintes figuras:

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

27/05/97).

1 Reserva 
de auga

Media mensual de auga encorada 15.683.582 m3

Volume máximo 20.514.537 m3

Volume mínimo 12.267.879 m3

Enerxía consumida 10.257 kWh

Pluviometría 1248 mm

PROCESO: 
reserva de 
auga 2018Superficie da bacía

228 km2 
Superficie do encoro

363 has 
Capacidade do encoro 

22 hm3 

20

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

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 na  foi de 26,96 m3/s o 
día 12 de marzo.

1.1 
evolución de 
auga encorada 
e pluviometría 
do ano 2018

1.2 
evolución anual
de pluviometría 
(mm)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Evolución anual de pluviometría (mm)

808

972

1374 1319

824

1484

840

1248

Evolución de auga encorada e pluviometría do ano 2018

129,5

214,2

1,6

12,45

12,95

19,88 20,37

15,33

12,53

30,438,3

268,4

Auga encorada
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Encoro de Cecebre
ETAP A TelvaValor pluviométrico 2018

1248 mm

Valor pluviométrico 2017
840 mm

Valor pluviométrico 2016
1484 mm

Comparativa con outros anos
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2  Captación e 
potabilización

Capacidade máxima
de tratamento anual

76.474.800 m3

Capacidade máxima
de bombeo

209.520 m3/día

Volume máximo 
de captación:

río Mero 2425 l/s
río Barcés 100 l/s

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

Para garantir que a auga sexa apta para o consumo, á vez que se pro-
texe 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.

Localización: 
confluencia ríos
Mero e Barcés

Este es el mar que se despierta como el llanto 
El mar abriendo los ojos y buscando el sol con sus
pequeñas manos temblorosas.
El mar empujando las olas-.
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Volume tratado ETAP 34.331.470 m3

A Telva 33.706.670 m3                     Cañás 624.800 m3

Enerxía consumida 25.147.238 kWh
A Telva 19.232.234 kWh                Cañás 91.209 kWh

Relación consumo enerxía/auga tratada 0,73 kWh/m3

Residuos perigosos 0,45 t

Residuos non perigosos 3542 t

PROCESO: captación e potabilización

   Volume de
   auga impulsada
   por plantas

Cañás
624.800 m3

Bergondo
4.682.227 m3

A Telva
28.628.601 m3

>

>

>

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

No ano 2018, tratáronse  33.706.670 m3 e 
624.800 m3 de auga na estación da Telva e 
na estación de Cañás, respectivamente. Os 
dous centros dispoñen dunha capacidade 
máxima de tratamento de 79.628.400 m3, o 
que permite adaptarse aos riscos e necesi-
dades futuras da demanda.

Quiero volver a tierras niñas;
llévenme a un blando país de aguas.
En grandes pastos envejezca
y haga al río fábula y fábula.
Tenga una fuente por mi madre
y en la siesta salga a buscarla,
y en jarras baje de una peña
un agua dulce, aguda y áspera.
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Volume de auga impulsada (m3)

Evolución anual da produción de auga potable (m3x103)

3.500.000

2.900.000

2.300.000

Volumen de agua impulsada (m3)

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

2.683.060 2.665.177
2.774.573

2.861.435

3.159.256

3.055.994

Evolución anual de la producción de agua potable (m3x103)

2011

38.270

2012

36.055

2013

36.038

2014

34.604

2015

34.995

2016

33.949

2017

34.914

2018

34.331
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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 recollidos en 
dous pozos, para o seu espesamento e posterior secado. A auga recu-
perada é vertida de novo ao río.

2.1 
recuperación 
da auga 
do proceso

Auga recuperada 
e devolta 

ao río Mero
1.031.516 m3

 

 
 

encoro de Cecebre

Río Mero

reixas tamiz

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

Lodos xerados 
e tratados 

posteriormente 
cos que se 

producen 
tecnosolos

3542 t
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O consumo de reactivos nas plantas está inequivocamente relacionado 
coas condicións de partida da auga natural. É o aspecto con maior 
significancia polo que, á hora da dosificación, se busca sempre o equi-
librio entre calidade da auga e eficacia do proceso. Os datos de 2018 
preséntanse na seguinte táboa:

2.2 
materias primas
e residuos

O consumo de enerxía representa o 77 % do consumo anual factura-
do. Non obstante, está condicionado polo desenvolvemento do propio 
proceso de potabilización e pola situación xeográfica das plantas. Ao 
encontrarse os puntos de demanda en cotas superiores ás das plantas, 
obríganos a dispoñer dun importante sistema de bombeos para iniciar 
a distribución. Isto supón un consumo enerxético de 0,562 kWh por m3 
de auga tratada nas plantas da Telva e Cañás.

Os residuos xerados no proceso de tratamento de augas son xestiona-
dos por xestores autorizados.

 Permanganato 16.500 - 16.500

 Cloro 65.000 1500 66.500

 Sulfato aluminio 0 30.724 30.724

 Policloruro de aluminio 1.948.907 - 1.948.907

 Amidón              13.245 - 13.245

 Polielectrolito fangos 

             Densadeg 2050 - 2050

             Centrífuga 5600 - 5600

 Consumo kg A TELVA CAÑÁS TOTAL

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

66.500 son os 
kg de cloro
utilizados para 
depurar o auga
impulsada



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

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

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

· Primeiro, garantirlles a subministración aos consumidores fi-
nais. Para iso disponse dunha rede de distribución de 559 km de 
lonxitude.

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

3 Distribución
559 km lonxitude 
rede distribución

2,26 km lonxitude 
tubos renovados

390  roturas na rede

4.785.947 kWh 

enerxía consumida 
en bombeos 
e depósitos

10,4 t  residuos 
perigosos

5450 t  residuos 
de construción 
e demolición

241 t  residuos 
limpeza rede 
sumidoiro

O mapa  mostra a localización dos depósitos 
de abastecemento.

EMALCSA incrementa e moderniza a rede de 
distribución de forma constante, tanto no refe-
rente a quilómetros de rede como en número 
de acometidas e abastecementos, para dar 
resposta ás novas demandas. Este incremento 
supuxo un crecemento do 43 % en quilómetros 
de rede desde o ano 1997.

Así mesmo, é interesante destacar que unica-
mente o 6 % da rede está composta por mate-
riais de fibrocemento e un 77,9 %  son elemen-
tos de fundición dúctil.

  As fugas por avaría, consumos mu-
nicipais, parques, xardíns; erros de 
medición e fraudes representan un 
10,32 % de auga subministrada á 
rede de distribución, polo que se 
obtén un rendemento do sistema 

dun 89,60 %.

28
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O mantemento da rede de distribución é unha actividade imprescin-
dible para garantir a continuidade e a calidade da subministración, 
minimizando o factor de perdas de auga. Para iso planifícanse as dis-
tintas actividades de mantemento, obras de mellora de conducións, 
substitución de tubos etc. Neste sentido, priorízase o uso de tubos de 
fundición dúctil, de maior durabilidade.

Os esforzos de EMALCSA no mantemento da rede durante o exercicio 
2018 representan unha ratio de 0,24 roturas/km e o número de roturas 
fortuítas é de 132.

Este labor preventivo e de xestión das roturas que reduce as perdas de 
auga asociadas a elas supón, ademais, diminuír os consumos de ma-
teriais e a xeración de residuos consecuencia das obras, o que reduce 
o noso impacto ambiental.

1,8 h 

tempo de actuación 
por rotura

3.1 
mantemento 
de redes

O número de abastecementos e acometidas novas na rede de distribu-
ción mantívose en valores similares aos anos anteriores.

Evolución Abastecimiento

20122011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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Evolución Red de distribución (km)

20122011 2013 2014 2015 2016 2017 2018

551

559 562

542 546

574

559

500

600

575

550

525

559

Evolución rede distribución



30

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

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

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

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

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

3.2 
depósitos e 
bombeos

Vamos a embarcar, amigos,
para el viaje de la gota del agua.
Es una gota, apenas, como el ojo de un pájaro.
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Caudais bombeados

Sobre a plataforma SICA disponse ademais de ferramentas de xestión 
enerxética e dun sistema experto de toma de decisións que é capaz de 
arrincar ou parar as bombas de trasfega de auga para optimizar o cus-
to enerxético. O sistema estima a cantidade de auga necesaria para o 
día seguinte nun depósito e bombéaa durante as horas do día nas que 
o custo da enerxía é máis baixo. Desta forma conseguimos un dobre 
obxectivo: por unha banda, diminuír enormemente a factura eléctrica 
e, por outra, dispoñer da auga almacenada no depósito o menor tempo 
posible, o que redunda nunha mellor calidade.

O gasto enerxético por m3 bombeado por cada estación de bombeo 
represéntase na gráfica seguinte. O custo máis elevado resulta no 
bombeo denominado Económicas, cun consumo de 0,75 kWh/m3 e 
o máis económico atópase no bombeo dos Rosales, que representa 
0,19 kWh/m3.

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

Consumo 2018 (kWh/m3)

prados, ríos, arboredas, 
pinares que move o vento,

Bombeo 
Ventorrillo

0,262

Bombeo 
Coca - Cola

0,535

Bombeo 
Económicas

0,748

Bombeo 
Monte Alto

0,382

Bombeo 
EirÍs

0,289

Bombeo
Os Rosales

0,186

Consumo (kwh/m3)

Caudal Bombeado (m3)

Bombeo 
Ventorrillo

6.176.616

Bombeo 
Coca - Cola

1.797.252

Bombeo 
Económicas

1.117.539

Bombeo 
Monte Alto

1.154.484

Bombeo 
EiÍis

930.821

Bombeo
OS Rosales

280.609

Caudal bombeado 2018 (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* 

Eirís 1 14.435

Eirís 2 7375

Elevado Eirís 458

Monte Alto 8783

O Vixía 458

Ventorrillo 3370

Penamoa 25.015

Os Rosales 8660

Monte San Pedro 950

Parque Bens Alto 88

Parque Bens Baixo 21

Vío Alto 7076

Vío Baixo 2502

Total A Coruña 90.013

* Sen servizo

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

>

Volume de almacenamento m3

Alvedro>

Depósitos Volume m3

Alvedro 228
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A capacidade
de almacenamento
sitúase en
1,8 días

A subministración 
de auga no Concello 
da Coruña sitúase 
arredor dos
50.000 m3/día
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Non só nesta fase do ciclo, senón tamén considerando o ciclo integral, 
é onde o consumo enerxético presenta valores máis relevantes. Isto 
débese ás necesidades de bombeo aos depósitos de abastecemento.

Debido ás melloras introducidas nos mantementos e optimización da 
rede de distribución, a evolución da enerxía consumida nos bombeos 
existentes na rede de distribución mantén o seu progresivo descen-
so; destacan os consumos nos bombeos do Ventorrillo, Económicas 
e Coca-Cola, que representan o 71,5 % do consumo enerxético total.

3.3 
consumos
enerxéticos e
residuos

A xeración de residuos nesta fase céntrase nas obras de mantemento 
e roturas, e nas obras de ampliación de rede. Trátanse fundamental-
mente 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.

Evolución do consumo enerxético en bombeos (kWh)

5.400.000

5.000.000

4.600.000

4.200.000

Evolución del consumo energético en bombeos (kWh)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

5.108.015
5.045.178

4.925.129

4.967.545

4.478.396

4.785.947

+18 %
residuos de

construción e
demolición
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A Coruña 244.850 18.090 202

Arteixo 31.917 2143 184

Bergondo 6602 542 225

Cambre 24.603 1945 217

Carral 6294 631 275

Culleredo 30.221 1816 165

Oleiros 35.559 4140 319

Sada 15.495 1481 262

Total 395.541 30.787 213

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

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

4 Usos 
da auga

395.541 
poboación abastecida

213 l/hab. día
dotación abastecida

30.787 m3x103

consumo área
abastecida

12.697 m3x103

consumo concellos 
limítrofes

120 l/hab. día
dotación doméstica
A Coruña

135.078
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 2018
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O consumo dos sete concellos abastecidos representa o 41 % da 
dotación total, resultando o consumo no concello de Oleiros unha 
dotación por habitante ao día de 319 litros.

O concello de Oleiros mantén o seu consumo nun 33 % da auga 
distribuída aos concellos limítrofes, o que representa unha dotación 
de 319 l/hab. día.

En canto ao consumo de grandes clientes, Repsol, Begano, Hijos de 
Rivera, Autoridade Portuaria e Concellos, ascenden a 16.500.000 m3, 
cifra similar ao exercicio do ano pasado.

4.1 
consumo
de auga 
na Coruña

Distribución do consumo na área abastecida

Evolución do consumo de auga na área abastecida (m3x103)

10.735 m3x103

uso doméstico

7354 m3x103

uso non doméstico

12.697 m3x103

auga subministrada
resto concellos

30.787.101
volume de auga
rexistrada

Distribución del consumo en el área abastecida
Sada
12 %

Oleiros
33 %

Arteixo
17 %

Bergondo
4 %

Carral
5 %

Cambre
15 %

Culleredo
14 %

36.000

34.000

32.000

30.000

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

2008

33.424

2010

32.353

2009

32.083

2011

32.865

2012

31.771

2013

31.463

2014

30.937

2015

32.055

2016

30.724

2017

31.816

2018

30.787
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600.000

500.000

400.000

300.000

200.000

Evolución del consumo de agua en Carral (m3)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

347.917

541.230
519.443

359.498

488.994

314.254

363.036

4.2 
consumo de 
auga en Carral

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 aumentou un 7,6 % no último ano.

4.3 
consumo de 
auga da 
Autoridade Portuaria

Evolución do consumo de auga en Carral (m3)

300.653 m3

uso doméstico

99.484 m3

uso non doméstico

119.306 m3

concello

350.745 m3

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

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

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

 - Ser eficientes na nosa xestión e desenvolvemento, pero cun com-
promiso por ampliar a calidade e capacidade dos nosos servizos e 
infraestruturas.

5  
Consumidores
e usuarios

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

135.078 clientes con contrato

202 l/hab. día dotación A Coruña 

213 l/hab. día dotación área abastecida 

18.089.718 m3 volume auga consumida A Coruña

12.697.383 m3 volume auga consumida área abastecida

137.011 parque contadores

523.755 facturas emitidas

0,66 € prezo medio m3

30.787.101 m3 volume auga facturada

Usos da augaUsos del agua

Concellos
41 %

Non doméstico
24 %

Doméstico
35 %
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A xestión comercial, que abarca todos os elementos que se describen 
neste apartado, desenvólvese en EMALCSA como unha actividade 
estratéxica.

Con respecto aos usos da auga consumida, un 34,9 % destínase a 
consumo doméstico; un 24 % a consumo non doméstico e o 41 % é o 
destinado aos concellos.

Na distribución do consumo realizado polos concellos limítrofes, 
destacan os consumos de Oleiros cun 34 % e Arteixo cun 17,8 %, que 
representan un 51,8 % do consumo na área abastecida.

5.1 
xestión 
comercial

Evolución histórica del número de clientes

2000

108.234

2005

120.721

2010

133.123

2015

135.421

2018

135.078

Evolución histórica do número de clientes

Instalacións interiores

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

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

   Clientes por
   servizos 2018

A Coruña
131.961

Carral
2693

Autoridade
Portuaria

424

>

>

>
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137.011
número de 
contadores
instalados

44% contadores
con antigüidade
<10 anos

Parque de contadores

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

Contadores <10 anos 59.765 (45 %) 821 (29 %) 259 (58 %)

Contadores >10 anos 73.932 (55 %) 2046 (71 %) 188 (42 %)

TOTAIS 133.697 (97,58 %) 2867 (2,09 %) 447 (0,33 %)

 A Coruña Carral  Autoridade 
Portuaria

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 situada nun 44 % os contadores de menos 
de dez anos e nun 56 % os de máis de dez anos de antigüidade.

É importante destacar que a idade media dos contadores particulares 
se sitúa nos 19 anos e a idade media dos contadores propiedade de 
EMALCSA é de 9 anos.
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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 6,09 % 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 2018 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 (€)

2013

0,72

2014

0,72

2015

0,72

2016

0,66

2017

0,66

2018

0,66

Prezo do m3 por consumo de auga

Lectura 
contadores
realizadas:

560.340 (93,91 %)  
Núm. lecturas realizadas

36.322 (6,09 %)
Núm. lecturas estimadas

596.662 
Núm. lecturas totais 

Prezo medio m3 1,58 €

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

Porcentaxe factura 2018*

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
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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 con-
cepto de auga non rexistrada, onde, á parte das fugas por avarías, 
temos os consumos por perdas aparentes, entre os que se inclúen as 
fraudes, erros de medición etc. A facturación da produción representa 
un 89,68 % da auga subministrada á rede.

Volume de auga vendida en ALTA (m3) 12.066.205

Volume de auga rexistrada á rede (m3) 30.787.101

Volume de auga non rexistrada (m3) 3.544.369 

Importe TOTAL facturado pola subministración de AUGA (€) 19.892.509

Importe facturado por AUGA en ALTA (€) 3.463.001

Importe facturado por AUGA en BAIXA (€) 16.429.508

Importe facturado polo Servizo REDE DE SUMIDOIROS (€) 2.544.025

Importe facturado polo Servizo DEPURACIÓN. 
CANON DE VERTEDURA (€) 5.231.829

Importe do CANON AUTONÓMICO (saneamento e/ou depuración) (€) 5.126.710

Importe débeda pendente AUGA (€) 3.475.775

Número de facturas emitidas 523.755

Factura e cobramento. Ano 2018

Vamos a embarcar, amigos,
para el viaje de la gota del agua.
Es una gota, apenas, como el ojo de un pájaro.

20 millóns de euros
por subministración 
de auga

2,5 millóns de euros
polo servizo 
de sumidoiros
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Atención ao cliente

A actividade diaria viuse incrementada a través da canle telefónica de-
bido ao incremento dun 9 % no número de chamadas con respecto ao 
ano anterior.

Seguimos mantendo unha atención persoal nas oficinas da Casa da 
Auga, cunha media de 600 persoas diarias.

Os nosos clientes demandan dous aspectos relacionados co servizo: a 
simplificación de procesos e maior información. En ambos os sentidos 
se desenvolveron iniciativas, atendendo a través da oficina virtual case 
2000 actuacións.

76.506 chamadas 
totais en ACD

1977 consultas 
vía web

35.699 atencións 
presenciais nas 

oficinas de EMALCSA

135.078 contratos (A Coruña)

3052 altas

2549 baixas

171 cambios titularidade

Contratación
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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 nota-
ble atribuído á satisfacción global do servizo e en especial á calidade 
da auga subministrada, segundo os resultados obtidos na última en-
quisa realizada e que a continuación se presentan:

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

Na última avaliación efectuada, incorporamos o colectivo de adminis-
tradores de predios mediante a súa participación nun grupo de discu-
sión, valorando a proximidade, a modernización da empresa, cualifi-
cándoa cos atributos de “excelencia e calidade”.

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

Satisfacción global con EMALCSA segundo os clientes domésticos 7,54

Valoración atención ao cliente 7,69

Valoración da calidade da auga subministrada 8,05

Valoración da calidade en obras e reparacións 7,38

Valoración da calidade en medición e lectura 7,12 

Valoración dos aspectos que compoñen a calidade de subministración 

Nivel de presión da auga 8,28

Caudal/Cantidade de auga 8,35

Sabor da auga 7,45

Transparencia da auga 7,86

Resultados máis representativos da enquisa a clientes de EMALCSA

Últimas enquisas realizadas (2015)
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6  
Saneamento
e depuración

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

O uso da auga supón engadirlle contaminantes (domésticos ou indus-
triais) que recollemos a través das redes de sumidoiros e trasladamos 
ata as plantas de tratamento. Nelas depúrase a auga para poder garan-
tir que o medio receptor, sexa océano ou río, non se ve afectado polos 
contaminantes que lle botamos. Esta última cuestión é clave para os 
ecosistemas no seu conxunto, pero tamén o é na medida en que a 
auga que recollemos nos nosos encoros provén da evaporación de 
mares e ríos, aos que previamente enviamos as nosas verteduras.

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

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:

El agua, aquel ritornelo,
de mi amor, que, sin cesar,
en sueños sube hasta el cielo
y en llanto baja hasta el mar.
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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 explotación, 
mantemento e conservación da estación depuradora de augas resi-
duais (EDAR) e emisario submarino de  Bens (A Coruña).

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

O día 4 de decembro de 2013 vendéronse participacións da devandita 
sociedade aos concellos de Cambre, Oleiros, Culleredo e Arteixo. Así 
entran a formar parte no seu capital, en porcentaxes, respectivamente, 
do 7 %, 8 %, 8 % e 8 %. 

Ao pechar o exercicio 2018, a participación de EMALCSA na sociedade 
Edar Bens, SA ascende ao 69 %.

Obtéñense os seguintes datos de explotación:

Caudal tratado (m3): 48.600.712

Enerxía consumida (MWh) 16.604

Biogás (MWh): 3442

Residuos xestionados (t): 23.015

A capacidade de depuración anual situouse sobre o 67,8 %

6.1 
EDAR Bens, S.A.

Evolución anual de auga residual tratada en Bens

20122011 2013 2014 2015 2016 2017

48.600.712

42.615.087

51.500.40251.115.332

42.313.904

0

60.000.000

40.000.000

20.000.000

201820102009

34.340.500

25.398.646

42.983.807

Evolución anual de Agua residual tratada en Bens
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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

6.2 
planta tratamento 
EDAR de 
San Vicente.
Carral

Capacidade máxima  
de tratamento:

3120 m3/día
capacidade diaria

1.138.800 m3/ano
capacidade anual 

232.406 m3/ano
caudal tratado

>

>

>

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Caudal tratado en la EDAR Carral (m3)

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

5461

19.683

41.269

21.115

9535

11.060 10.014

19.114

80837923
5161

3442

Quenllo San Vicente

Caudal tratamento na EDAR de Carral (m3)
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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

6.3 
planta tratamento 
EDAR Quenllo.
Carral

Capacidade máxima de 
tratamento autorizado:

518 m3/día
capacidade diaria

189.070 m3/ano
capacidade anual 

90.033 m3/ano
caudal tratado

>

>

>

Evolución anual de lodos (kg) eliminados en Quenllo

Evolución anual de residuos eliminados en San Vicente (kg)

Evolución anual de lodos (kg) eliminados en Quenlllo

2011

126.280

2012

203.400

2013

113.980

2014

109.480

2015

146.670

2016

134.320

2017

130.760

2018

23.680

Evolución anual de residuos eliminados
en San Vicente (kg)

90.885

2015

104.860

2016

142.920

2017

105.440

2018
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El servicio de limpieza de las redes de saneamiento públicas y de las 
acometidas y/o elementos complementarios de naturaleza privada y 
limpiezas industriales gestionadas durante el ejercicio han permitido 
intervenir en 28.853 pozos y sumideros, y limpiar una longitud de red 
de saneamiento de  168.477 metros.

6.4 
limpeza rede de 
saneamento

28.853
pozos e sumidoiros

1323
número avisos
urxentes recibidos

241 t residuos
procedentes da 
limpeza da rede
de sumidoiros

11.846 h
dedicadas a tarefas
de limpeza

>

Limpeza ano 2018

>

>

>

Evolución anual de residuos e horas de limpeza da rede de sumidoirosEvolución anual de residuos y horas de limpieza de alcantarillado

13.207

369
11.846

24110.096

431

Horas de limpeza
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O río ten un leito mulidiño,
 perfumado de rosas e cravés.
Tamén tiña outro o pobo maís..ve
          ¡ agora non o ten !
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7  Control 
de calidade 
da auga 

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

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

As diferentes tipoloxías de analíticas móstranse a continuación clasi-
ficadas 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

 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

FERROL Auga saída da planta de tratamento, auga bruta e  
 depósitos

CEE-CORCUBIÓN
DUMBRÍA-FISTERRA

Río arriba voy buscando
fuente donde descansar. 
Chopo, y tú ¿qué harás? 
No quiero decirte nada. 
Yo..., ¡temblar! 
¿Qué deseo, qué no deseo, 
por el río y por la mar? 
(Cuatro pájaros sin rumbo
en el alto chopo están).
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Durante o exercicio implementáronse no laboratorio de calidade da 
auga medidas de mellora para a modificación dos requisitos do pro-
grama de mostraxe e dos métodos de análises empregados, median-
te a aplicación de procedementos aprobados no ámbito internacio-
nal, normas de funcionamento ou métodos de análises validados.

Os resultados da actividade identifícanse a continuación:

Localidades  Mostras  Parámetros

Totais plantas e rede A Coruña  2123  25.688

 470  Total 8468

 459  Control 7863

 11  Total 605

 652  Total 10.522

 362  Control 5792

 35  Completos 1925

 255  Billa consumidor 2805

Microcistina A Coruña  35  35

Concello Carral  93  1575

Concello Cee-Corcubión  84  1320

Augas superficiais (tipo I, II, III)  212  1764

Augas residuais  36  384

Lodos de depuración  25  50

Codificadas  22  156

Incidencias en rede  82  1002

Controis adicionais Rede/Dep  412  412

TOTAIS  1911  23.924

Estudo tratamento/dosificacións  1600  1600

Mostras e parámetros

Total 
plantas

Pl
an

ta
s e

 re
de

 A
 C

or
uñ

a

Total rede + depósitos 
+ billa consumidor

25.688 parámetros 
analizados

2123 mostras
recollidas

146,5 % mostras
realizadas sobre 
o esixido pola 
reglamentación

prados, ríos, arboredas, 
pinares que move o vento,
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Ademais de distintos estudos realizados que se contabilizan á parte 
con máis de 1600 determinacións, analizáronse un total de 2123 mos-
tras. Delas 1122 corresponden a saída de plantas e rede de distribu-
ción-depósitos-billa do consumidor da Coruña. 

Determináronse 25.688 parámetros totais, dos que 18.990 correspon-
den á saída das plantas de tratamento, con 8468 parámetros, e na  
rede de distribución, depósitos na billa do consumidor, con 10.522 
parámetros.

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

Con respecto ás distintas autorizacións de vertedura e análise de auga 
residual, realizáronse mensualmente as analíticas de control das ver-
teduras e semestralmente as análises de control do medio receptor 
augas arriba e abaixo do punto de vertedura, na EDAR de Quenllo, na 
EDAR de San Vicente e na ETAP da Telva. Realizáronse 384 determina-
cións paramétricas en 36 mostras de auga residual, así como 75 deter-
minacións paramétricas en lodos de depuración, e resultou adecuado 
o tratamento efectuado antes da vertedura ao medio receptor.

El agua, aquel ritornelo,
de mi amor, que, sin cesar,
en sueños sube hasta el cielo
y en llanto baja hasta el mar.

El agua, aquel ritornelo,
de mi amor, que, sin cesar,
en sueños sube hasta el cielo
y en llanto baja hasta el mar.
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8  Enxeñería 
e proxectos

Proxectos construtivos

Condución principal de abastecemento Alvedro-
Monte Mero. Tramo IES Universidade Laboral do 
Burgo (Culleredo). PE 18/01RV00

PENDENTE DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

O proxecto prevé a instalación dun tubo de fundición dúctil de diáme-
tro 1200 mm e 1150 metros de lonxitude, que constitúe 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 te-
rreos, o trazado, duns 750 metros, segue unha aliñación sur-noroeste 
e termina na rúa María Cagiao.

O proxecto prevé o entronque do tubo coa condución xa instalada do 
tramo rúa María Cagiao - rúa Alcalde Electo Carballo (PE11/03RV00), 
así como o entroncamento coa condución principal actualmente en 
servizo, de diámetro Ø800 mm, no cruzamento da avenida de Rutis e 
da rúa Vicente Risco.

Este es el mar que se despierta como el llanto 
El mar abriendo los ojos y buscando el sol con sus
pequeñas manos temblorosas.
El mar empujando las olas,
sus olas que barajan los destinos.
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Desenvolvementos/Implantacións

Sistema de información xeográfica (GIS, polas súas siglas 
en inglés) e modelo de simulación hidráulica

Durante o ano 2018, continuáronse os traballos sobre o sistema de 
información xeográfica (GIS):
- Mellora dos procesos de integración GIS-Cinclus21.
- Mellora do rendemento do visor web mediante a réplica dos datos 

do Oracle a un formato de FGDB comprimida.
- Proxecto de migración do sistema á versión 10.4 ArcGIs e GeoSAS.
-   Reconfiguración de WarterGEMS.

Pregos técnicos

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

Durante o ano 2018, o Departamento de Enxeñería e Proxectos redac-
tou varios pregos técnicos para concursos de asistencia técnica; tamén 
realizou a valoración de ofertas e o correspondente informe técnico.

Entre os concursos LICITADOS no ano 2018 destacan:
- DT 18-05 OBRA “ESTRUTURA SOBRE A VÍA DO FERROCARRIL 

PARA O CRUZAMENTO DE CONDUCIÓNS DE ABASTECEMENTO 
NO PARQUE OFIMÁTICO (A CORUÑA)”.

- DT 18-06 SUBMINISTRACIÓN DE TUBOS E ACCESORIOS DE 
FUNDICIÓN DÚCTIL PARA A OBRA “ESTRUTURA SOBRE A VÍA 
DO FERROCARRIL PARA O CRUZAMENTO DE CONDUCIÓNS DE 
ABASTECEMENTO NO PARQUE OFIMÁTICO (A CORUÑA)”.

- DT 18-07 SUBMINISTRACIÓN “TUBOS, VÁLVULAS, XUNTAS E 
ACCESORIOS”.

- DT 18-08 “OBRAS NAS INSTALACIÓNS DA REDE DE DISTRIBUCIÓN 
DE EMALCSA”.
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Entre os concursos ADXUDICADOS no ano 2018 destacan:
- OBRA DE ESTRUTURA SOBRE A VÍA DO FERROCARRIL PARA 

O CRUZAMENTO DE CONDUCIÓNS DE ABASTECEMENTO NO 
PARQUE OFIMÁTICO (A CORUÑA). REF.: DT 18-05. Importe de 
adxudicación: 713.064,74 € + IVE.

- SUBMINISTRACIÓN DE TUBOS E ACCESORIOS DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL PARA A OBRA “ESTRUTURA SOBRE A VÍA DO 
FERROCARRIL PARA O CRUZAMENTO DE CONDUCIÓNS DE 
ABASTECEMENTO NO PARQUE OFIMÁTICO (A CORUÑA)”. REF.: 
DT 18-06. Importe de adxudicación: 258.607,14 € + IVE.

- SUBMINISTRACIÓN “TUBOS, VÁLVULAS, XUNTAS E ACCESORIOS”. 
REF.: DT 18-07. Importe de adxudicación: 147.768,95 € + IVE.

-  OBRAS NAS INSTALACIÓNS DA REDE DE DISTRIBUCIÓN 
DE EMALCSA. REF.: DT 18-08. Importe de adxudicación: 
1.207.928,55 € + IVE.

Tan dulce es esta
lluvia de escuchar
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recursos humanos Para EMALCSA é de vital importancia lograr un ámbito de traballo favo-
rable para o fomento das capacidades e o desenvolvemento profesional 
das persoas que forman o seu equipo humano.

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

Xestión de recursos humanos

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

116 
traballadores 

50 anos 
media idade

20,2 anos 
media antigüidade

Aún otra amarga gota en el mar sin orillas
donde lo grande pasa de prisa y lo pequeño
desaparece o se hunde, como piedra arrojada
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Evolución del total de empleados

2011

145

2012

143

2013

138

2014

127

2015

127

2016

117

2017

119

2018

116

Evolución do total de empregados

Estrutura e composición do equipo do persoal

O persoal de EMALCSA está integrado ao final do exercicio por 116 per-
soas, tendo en conta as baixas producidas e as novas incorporacións.

No seguinte gráfico pódese observar a evolución do persoal desde o  
ano 2011 ata o ano 2018.

Voz do río que oi apenas  
en confuso mentras dorme,  
mentras seña coas súas penas.  

Nos últimos anos, 
o cadro de persoal
reduciuse un 20 %
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Ao longo do ano producíronse diversas incorporacións temporais a 
tempo completo, para substituír vacacións ou para cubrir vacantes con 
reserva de posto, na planta de tratamento de auga potable da Telva e 
nos departamentos de instalacións interiores, brigadas de urxencia e 
rede de distribución.

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

Evolución anual das continxencias por xubilación e a súa previsión

Evolución histórica de altas e baixas
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A distribución do persoal por centros de traballo representa unha 54 % 
na área técnica e unha 46 % na área administrativa.

A idade media do persoal é relativamente elevada, 50 anos, o cal se 
explica pola baixa rotación existente na empresa, o que implica unha 
gran fidelidade dos nosos traballadores e asegura unha continuidade e 
transmisión de coñecemento e experiencia. De feito, o principal motivo 
das baixas producidas nos últimos anos foi a idade de xubilación.

Na distribución de sexos existente, corresponde un 86,7 % a homes e 
un 13,3 % a mulleres.

Tamén como consecuencia da baixa rotación existente, a media de 
antigüidade sitúase nos 20,2 anos.

Distribución do persoal por áreasDistribución del personal por áreas

Directivos
1,7 %

Área operaria
54 %

Área técnica
18 %

Área auxiliar
de oficina
10,7 %

Área 
administrativa

15,5 %
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Relación compañía-traballador

Para poder traballar nos plans de carreira do persoal adaptados ás súas 
necesidades reais, é básico coñecer o grao de satisfacción dos empre-
gados. 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 satisfacción xeral sitúase  nunha 
puntuación de 7 sobre 10 e móstrase a evolución dos resultados no 
seguinte gráfico:

Evolución da satisfacción do persoal
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Evolución de la satistación del personal

20182013

3 %

53 %

26 %

2015

14 %

41 %

23 %

2016

14 %

41 %
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2017

14 %

41 %

23 %

5 %

18 % 23 % 23 % 23 % 19 %

60 %

14%
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tecnoloxías e 
comunicacións

Sistemas e aplicacións

Dentro deste ámbito as tarefas e os proxectos máis relevantes foron:
- MIGRACIÓN DA PLATAFORMA DE CORREO. 
- SISTEMA DE INFORMACIÓN XEOGRÁFICA.
- SISTEMA DE APLICACIÓN DE INCIDENCIAS (SERVICEDESK). 
- PROCESOS: continuouse parametrizando e engadindo novas fun-

cionalidades nos sistemas de información para mellorar e automati-
zar os distintos procesos de negocios. 

Redes, comunicacións e seguridade

Dentro deste ámbito as tarefas e os proxectos máis relevantes foron:
- SEGURIDADE PERIMETRAL. 
- SEGURIDADE LÓXICA. 
- AUDITORÍA SEGURIDADE que dá continuidade ao proceso de ade-

cuación de EMALCSA ao Esquema Nacional de Seguridade (ENS). 
- SESIÓNS DE CONCIENCIACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDADE 

DE DATOS. 
- TEST DE INTRUSIÓN/HACKING ÉTICO.

Durante o presente exercicio, realizáronse numerosas actividades, 
tanto para corrixir as desviacións detectadas na auditoría de 
seguridade realizada no exercicio previo, como para aumentar os niveis 
de madurez en seguridade da información e cumprir coas normativas 
legais vixentes en materia de seguridade da información e protección 
de datos personais, así como o control, soporte e mantemento da 
plataforma tecnolóxica de EMALCSA. 
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provedores e
subcontratistas

Y así, cual del cielo llueve  
rocío para las flores,  
tal de sus ojos, de amores  
tibias lágrimas llovían

Licitacións obxecto de publicidade

Durante o exercicio económico de 2018 formalizáronse contratos con 
doce adxudicatarios dos que resultaron os once expedientes seguintes:

Calidade e Medio Ambiente
- CyMA-18-01: mantemento do sistema integrado de xestión im-

plantado en EMALCSA, cuxo alcance está determinado nos certi-
ficados das seguintes normas ISO 9001:2015 (ER1810/2003), ISO 
14001:2015 (GA-2007/0030) ISO 50001 (GE-2016/0002) e EA31 
(GR-0001/2016).

- CyMA-18-02: servizo de xestión de residuos non perigosos.

TIC
- DIS-18-01: servizo de administración e arquitectura de bases de da-

tos de EMALCSA.
- DIS-18-02: servizo de administración de sistemas de EMALCSA.
- DIS-18-03: servizo de securización e operación da rede de comuni-

cacións.

Dirección Técnica
- DT-18-01: servizo de limpeza das instalacións de EMALCSA.
- DT-18-03: servizo de mantemento global de espazos verdes en di-

versas instalacións.
- T-18-04: subministración de enerxía eléctrica, en distintos niveis de 

tensión, nas instalacións xestionadas por EMALCSA.
- T-18-05: obra de estrutura sobre a vía do ferrocarril para o cruzamen-

to de conducións de abastecemento no Parque Ofimático da Coruña.
- DT-18-06: subministración de tubos e accesorios de fundición dúctil 

para a obra estrutura sobre a vía do ferrocarril para o cruzamento de 
conducións de abastecemento no Parque Ofimático da Coruña.

- DT-18-07: subministración de tubos, válvulas, xuntas e accesorios 
(5 lotes).

O valor do orzamento de licitación dos contratos da táboa anterior; é 
dicir, o importe de licitación segundo a duración dos contratos, excluí-
das as posibles prórrogas, ascendeu a 5.945.524,02 euros (IVE non 
incluído), importe que figura minorado nos 137.000 € do lote 3 do ex-
pediente DT-18-07 que resultou deserto. O importe do resto dos con-
tratos e lotes adxudicados foi de 5.026.111,93 euros, obtívose, polo 
tanto, unha baixa media do 15,46 %.
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Y así, cual del cielo llueve  
rocío para las flores,  
tal de sus ojos, de amores  
tibias lágrimas llovían

Outros contratos licitados

Así mesmo, licitáronse durante o exercicio outros tres contratos que se 
formalizaron unha vez finalizado este aínda que xa estaban asinados 
antes de cerrar esta edición. Estes son:
- DG-18-01: servizos de auditorías de contas anuais da Empresa Mu-

nicipal de Augas da Coruña, SA (individual e consolidada).
- DT-18-02: servizo de seguridade, vixilancia e control de accesos ás 

instalacións de EMALCSA.
- DT-18-08: execución de obras nas instalacións da rede de distribu-

ción de EMALCSA.

O primeiro deles adxudicouse a BrainStorming Audit, SL, o segundo, 
á UTE Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad, SLU–ESC Servi-
zos Generales, SLU, e o terceiro, a López e Leis, SA.

Volume de operacións

Ao referírmonos ao cómputo global das compras durante o exercicio 
2018 —tramitáranse ou non mediante procedemento de contrata-
ción pública—, hai que indicar que se rexistrou un importe total de 
10.913.711,52 euros, IVE incluído, e que interviñeron nelas un total de 
346 provedores, cunha media de 31.542,52 euros por provedor.

Se do total de provedores nos centramos naqueles que superan o im-
porte de 3005,06 euros, contabilízanse 154 provedores que represen-
tan o 44,5 % do total. Os 192 provedores restantes unicamente factu-
ran o 1,59 % do importe total.

Principais conceptos de facturación recibida en EMALCSA

A continuación relaciónanse, de maior a menor, os principais concep-
tos de facturación soportados por EMALCSA:
- Enerxía eléctrica no mercado libre.
- Limpeza das redes de saneamento.
- Obras por roturas na rede de distribución.
- Obras programadas na rede de distribución.
- Obra correspondente ao proxecto “Ofimático estrutura sobre vía 

ferrocarril”.
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Homologación de provedores

Os resultados e comportamento do proceso e a análise crítica efec-
tuada expóñense a continuación. Hai que destacar a mellora imple-
mentada este ano para a avaliación de provedores a través do Portal 
de Provedores que se encontra aloxado na plataforma de control de 
procesos de EMALCSA.

A continuación amósanse o resultado da avaliación de provedores do 
exercicio 2018:

Ata o 31/12/2018 avaliáronse 100 dos 200 provedores dispoñibles na 
aplicación. Non obstante, hai que prever varios aspectos:

A avaliación limítase aos provedores “activos”, é dicir, aqueles cos que 
EMALCSA mantivo actividade durante o exercicio. 

O número de provedores avaliados do exercicio 2018 aumenta a 133, 
polo que a porcentaxe de avaliación final é do 84 %.

Xestión do almacén

Na actividade vinculada á xestión do almacén, cómpre destacar a pos-
ta en marcha dun proxecto para a optimización do almacén de material 
de rede e obra situado no polígono da Grela.

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

- Subministración de policloruro de aluminio para ETAP.
- Seguridade e vixilancia das instalacións de EMALCSA.
- Franqueo postal da correspondencia a clientes.
- Atención telefónica ao cliente.

Así mesmo, hai que indicar que a avaliación dos servizos subcontrata-
dos e o uso das materias primas no marco do alcance da nosa activi-
dade non experimentaron ao longo do exercicio ningún incidente que 
nos permitise identificar riscos relevantes nin impactos significativos 
sobre a biodiversidade, debido, en parte, ás reducidas cantidades des-
tas materias primas utilizadas de maneira cotiá e ás medidas implanta-
das no tocante ao nivel de seguridade no control da súa manipulación.
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Transparencia e bo goberno

Durante o exercicio 2018 continuaron publicándose na web www.
emalcsa.es, coa súa periodicidade trimestral habitual, as operacións 
con terceiros.

Unha vez publicada a información sobre un novo trimestre, o anterior 
pasa a formar parte do documento denominado histórico de contratos 
que se aloxa no mesmo espazo da web: Transparencia e bo goberno.

Como parte das boas prácticas determinadas no noso código ético, 
así como o conxunto de ferramentas de carácter preventivo, que teñen 
por obxecto garantir que a actividade que realiza a empresa e os que 
a conforman e actúan no seu nome o fagan de acordo coas normas 
legais, políticas internas e calquera outra disposición que esta estea 
obrigada a cumprir, podemos indicar que o noso Compliance Officer 
non detectou situacións de risco e continuamos no deseño e implanta-
ción do sistema de prevención de delitos.

Con plena satisfacción, a empresa municipal renova o seu compromiso 
de atender a subministración aos seus clientes, manter unha política de 
prezos axustada, promover un uso responsable do recurso auga, infor-
mar con transparencia dos custos do servizo, exercer un estrito control 
da facturación e ampliar e mellorar de forma permanente a calidade e 
capacidade dos seus servizos e infraestruturas.

Todo iso conduce a empresa a un novo reto: man-
ter o nivel de calidade e esixencia que alcanzou en 
todos os procesos, actividades e infraestruturas.

El agua, aquel ritornelo,
de mi amor, que, sin cesar,
en sueños sube hasta el cielo
y en llanto baja hasta el mar.
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I+D+i A finais de 2017 creouse a Cátedra EMALCSA-UDC como ferramen-
ta de consolidación dunha visión de liderado de EMALCSA cara a 
un futuro do deseño e desempeños nos sistemas de auga urbana. 
Durante 2018 a Cátedra EMALCSA-UDC centrou a súa actividade no 
desenvolvemento loxístico e na consolidación de ideas e estratexias, 
e foi moi significativo a creación do Comité Científico-Técnico como 
órgano consultivo que reúne os grupos interesados da UDC na temá-
tica da auga e os técnicos de máximo nivel de EMALCSA para dese-
ñar as estratexias e accións de máximo interese no desenvolvemento 
sectorial e na aplicabilidade para a empresa pública. 

Continuou tendo moita importancia a difusión da actividade da em-
presa e as actuacións encamiñadas a desenvolver a responsabili-
dade social no camiño de FORMACIÓN-INFORMACIÓN, como un 
valor engadido á actividade de operador de sistemas de auga urba-
na, segundo a terminoloxía que estamos desenvolvendo no marco 
estratéxico DUSA, que promove a Cátedra EMALCSA-UDC. 

Por último, hai que destacar que durante o ano 2018 se continuaron 
desenvolvendo actuacións relacionadas coa colaboración técnica 
con outros concellos, non só no ámbito de Galicia, senón tamén no 
ámbito internacional, cunha primeira experiencia da man da Cátedra 
en Ecuador. Durante o ano tamén se continuou coa colaboración con 
EDAR DE BENS, SA para fomentar a actividade I+D+i no campo do 
tratamento e xestión de augas residuais.

Durante o ano 2018 os proxectos con financiamento de distintas ini-
ciativas públicas que estiveron abertos son:

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

- Convocatoria LIFE+ 
- Convocatoria H2020 
- Programa Conecta Peme 2018 
- Plan GLEON, auspiciado pola CÁTEDRA EMALCSA-UDC con finan-

ciamento conxunto EMALCSA, UDC e a empresa da USC 3 edata.

Continuáronse as actuacións en liñas de traballo habituais como:
- REDES SOCIAIS. Mantívose a actividade tanto en Twitter como en 

Facebook. Ademais xestionouse, como parte da Oficina Técnica de 
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Innovación (OTI), o alcance coa creación dunha canle YouTube, un 
perfil en Instagram e Facebook.

- PROXECTO 110, así chamado por iniciarse no contexto do 110.º 
aniversario da creación de Augas da Coruña, SA. Este ano presen-
touse o documental dMudanza: EMALCSA, memoria e futuro da 
auga na Coruña, co que a Dirección Xeral pretende recuperar e po-
ñer en valor a memoria humana da empresa. Tamén se iniciaron os 
traballos do PLAN ESTRATÉXICO PARA A ETAP DE CAÑÁS, centra-
do sobre todo na recuperación das súas instalacións.

- EXPOSICIÓNS EMALCSA, onde se organizou a exposición do GN 
HABITAT asociada ao V Concurso de Debuxo Naturalista do Encoro 
de Cecebre, co que EMALCSA colabora desde as súas orixes co 
propósito de fomentar o uso sustentable desde o punto de vista 
social do encoro, asociado aos seus valores ecolóxicos e medioam-
bientais de primeiro nivel.

-  CONVENIO UNICEF, onde por cuarto ano participamos na organi-
zación da Carreira da Auga de Sada, que significou recadar máis 
de 6000 € para proxectos de integración en África relacionados coa 
subministración de auga a poboacións rurais.

- COLABORACIÓN GRUPO SARGADELOS, con quen alcanzamos 
un acordo para o deseño dos trofeos da carreira, que se converten 
así nunha pequena obra de arte para os ganadores das diferentes 
categorías.

- GABINETE DE PRENSA E COMUNICACIÓN, sobre todo no relativo 
á información de actuacións relacionadas con rede de distribución 
e incidencias do servizo e os labores relacionados coa difusión de 
contidos a través de redes sociais, notas de prensa e participación 
en programas de radio e televisión. 

- AEAS, onde se mantivo a presenza na actividade de EMALCSA. 

- CONVENIO EDAR BENS
· A continuación dos traballos da PLATAFORMA CIENTÍFICA 

PARA ENSAIOS DE CONDUCIÓNS DE REDE DE SUMIDOIROS, 
desenvolvida no proxecto OVALPIPE e que agora, xunto co 
GEAMA, converte a EDAR de Bens nun referente no ensaio, en 
condicións reais, de conducións para augas residuais urbanas.

L
a m

uch
ach

a d
ora

da
se b

añ
aba

 en
 el

 ag
ua

y e
l a

gu
a s

e d
ora

ba.



· Desde a área asúmese a necesidade de realizar un importante 
labor de difusión, para o que se participa activamente en foros, 
feiras, congresos e actividades encamiñadas a difundir a activi-
dade e o modelo de EMALCSA na sociedade.

· Visita da Delegación INDONESIA.

- CONVENIOS EXTERNOS DE COLABORACIÓN CON OUTROS 
CONCELLOS 
·  CONCELLO DE SADA 
·  CONCELLO DE CANGAS DO MORRAZO 
·  CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
·  CONCELLO DE CARBALLO 
·  CONCELLO DE FERROL E CONCELLO DE NARÓN  

- Participación en programas de televisión presentando as activida-
des de EMALCSA e a xestión e situación do encoro de Cecebre.

- Participación nas xornadas Innovation Day.

- Participación no IoT WORLD CONGRESS de Barcelona. 

-   Participación nos Premios Transferencia Tecnolóxica de Galicia.
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Materias primas

Con respecto á captación de auga, descendeu un 1,5 % o volume de 
auga captada para o seu posterior tratamento. Acadouse unha pro-
dución de auga tratada arredor dos 34 x 106 m3, un 1,7 % inferior á 
demanda do ano anterior.

O consumo de reactivos incrementouse un 14 %, influenciado polo 
incremento no consumo de policloruro de aluminio, que representa o 
82 % dos reactivos consumidos. 

Destaca de xeito significativo o descenso do consumo nun 21 % 
do desinfectante cloro, así como o incremento do consumo do 
permanganato.

Astros y fuentes y flores,
no murmuréis de mis sueños,
Sin ellos, ¿cómo admiraros
ni cómo vivir sin ellos?
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Consumos

Os consumos enerxéticos no ciclo da auga incrementáronse un 2,9 % 
e o consumo nas planta de tratamento de auga potable representa un 
consumo arredor dos 19,32x106 kWh ao ano. 

Foron necesarios 25,14x106 kWh ao ano para poder distribuírlle a auga 
potable á poboación.

As necesidades enerxéticas para a depuración da auga residual en 
Carral situáronse en 224.760 kWh ao ano, polo que hai que destacar 
un descenso dun 7 % 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)

 2011 39.422.607 1.571.641 38.269.514 34.622 29.582 1.153.093 43.058.764

  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

Materias primas e consumos

* Inclúe ETAP e EDAR
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Verteduras e auga depurada

A auga recuperada na ETAP da Telva e devolta ao río Mero foi de 
1.031.516 m3, o que supón un descenso dun 7,8 %.

A auga recuperada causou un efecto positivo ao non verse afectado o 
medio receptor, polo que podemos afirmar que os tratamentos aplica-
dos durante o exercicio foron adecuados.

Nas EDAR de Carral, incrementouse un 29 % o caudal de auga residual 
depurada, co que se alcanzaron os 322.439 m3 de auga depurada de-
volta ao medio receptor.

Auga recuperada en ETAP (m3)
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Produción de residuos

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

A súa produción na ETAP incrementouse un 28 % no último exercicio, 
co que se chegou á cifra de 3541 t/ano polo tratamento de lodos, 
non obstante, tamén resulta significativo o incremento nun 14 % dos 
residuos de construción motivado polas reparacións extraordinarias 
por rotura.

Evolución da xeración de residuos. Residuos proceso

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

 Non perigosos (t) 20.060 22.893 2515 2744 2849 2908 3542

 Perigosos (t) 3,68 8,22 8,36 6,123 11,38 15,66 10,98

 Sumidoiros (t) 393 431 351 459 482 369 241

 RCD (t) 3100 2940 4780 3208 2619 4619 5450
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A produción de residuos perigosos alcanza valores superiores ás 10 t/
ano, non obstante, reduciuse a súa produción un 30 % nas obras de 
substitución de tubos de fibrocemento.

Producción de residuos peligrosos (t)

0,456

Restos de
pintura

10,44

Absorventes e
material

contaminado

0,08

Produtos
químicos e
disolucións

Produción de residuos perigosos (t)

Serpenteando vai o Miño  
fondo ás veces como o mare,  
pero sempre caladiño.

Residuos limpieza red de alcantarillado (tn)

3541,8

Lodos
clarificación

auga

2,8

Sólidos
de cribado

4,2

Mesturas
de aceites
e graxas

3,3

Desareado

113,3

Lodos de 
tratamento

240,6

Limpeza
sumidoiros

5450,2

Residuos de
construción

198,5

Outros
residuos

A limpeza da rede de sumidoiros xerou 240 t de residuos, un 34,8 % 
menos ca no exercicio anterior.

Produción de residuos non perigosos (t)
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A AUGA EN CIFRAS

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

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

A pegada da auga

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

Necesítanse...

 24.000 l 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 café

 Auga Produción

Fonte: AENOR e waterfootprint.org
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pegada hídrica
corporativa

Dando continuidade ao cálculo iniciado no ano 2015, durante o 2018 a 
través da cuantificación da pegada hídrica determínase a cantidade de 
auga que realmente se está empregando no desenvolvemento do ciclo 
integral da auga xestionado por EMALCSA segundo padrón de con-
sumo e tomando en consideración a metodoloxía da Water Footprint 
Network (WFN).

CO2

pegada de carbono 
corporativa

A través do cálculo da pegada de carbono, EMALCSA cuantifica en 
toneladas equivalentes de CO2 (t CO2eqv) a cantidade de emisións de 
gases de efecto invernadoiro (GEI) que se liberan á atmosfera direc-
ta ou indirectamente como consecuencia dos servizos xerais que 
desempeña e as actividades asociadas aos servizos prestados para 
o abastecemento de auga potable á poboación e a depuración das 
augas residuais xeradas. A maior parte da pegada de carbono xéra-
se polo consumo de enerxía eléctrica nos procesos de depuración e 
tratamento.

O 88,33 % das toneladas de CO2eqv son contribución da actividade da 
EDAR de Bens e da ETAP da Telva.

De forma xeral, o valor da pegada de carbono corporativa sufriu un 
descenso en termos absolutos como consecuencia principalmente da 
diminución do consumo enerxético e da xestión de residuos.

 m3

Almacenamento 695.628  

Tratamento   5.151.292

Depuración   311.151

Consumos

Consumo enerxético   66.240

Consumo de auga  2100

Consumo de combustible   89

Consumo de gas natural  4047

Consumo de tubos de fundición  1094

Total  73.570

Xestión de residuos 5573

Total  6.237.214
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orixe da 
emisión (t CO2)

Consumos enerxéticos  

Tratamento 9034,71

Distribución e xestión 2794,39

Depuración  5376,18

Subtotal 17.205,28 t CO2eqv

Consumo combustibles  

Vehículos  60,79 t CO2eqv

Consumos de produtos   

Reactivos para tratamentos  956,88

Reactivos para depuración 285,21

Tubos de fundición dúctil 92,91

Material de oficina (papel) 1,19

Gas natural 36,08

Refrixerante R407C  0,00

Refrixerante R410C  0,00

Consumo de auga 1,05

Subtotal 1373,31 CO2eqv

Residuos xerados   

Residuos de tratamento 1240,78

Residuos de construción 11,28

Residuos perigosos 0,02

Residuos de sumidoiros 0,48

Residuos de depuración  7732,90

Residuos de sumidoiros 0,12

Subtotal 8985,58 t CO2eqv

Total emisións 27.624,96 t CO2eqv

Datos de produción 84.286.137,00 m3

Ratio de emisións 0,328 Kg CO2eqv / m3

Os resultados obtidos evidencian un aumento do 5,43 % 
do total de tCO2eqv no desenvolvemento do ciclo de trata-
mento durante o ano 2018.

Para o seu cálculo EMALCSA considera os requisitos 
establecidos na Norma UNE-EN- ISO 14064-1 que es-
tablece pautas para a cuantificación de gases de efecto 
invernadoiro.
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xestión económica
e financeira.
Contas anuais

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

Magnitudes económicas (en miles de euros)
- Importe neto da cifra de negocios: 22.170
- Vendas de auga: 20.045
- Ingresos totais: 25.034
- Resultado de explotación: 3890
- Resultado antes de impostos: 3682
- Resultado do exercicio: 3682
- Recursos xerados: 7409 (rdo.- amort.- prov.- imp. subv.) 
- EBITDA: 10.054 (rdo.expl.+ amort + prov.) 
- Patrimonio neto: 54.068
- Fondos propios: 37.599

Ratios
- Rendibilidade económica (ROA) %: 5,10%
 (beneficio líquido/activo) 
- Rendibilidade financeira (ROE) %: 6,81%
 (act. perm.+ fdo. manobra) / rdo. expl.) 
- Fondo de maniobra (miles de €): 21.653
 (act. corrente - pas. corrente) 
- Ratio de liquidez: 3,34
 (act. circulante / pas. circulante) 
- Ratio de endebedamento %: 58,28 %
 (pas. non corrente+pas. corrente) / patr. neto)
- Ratio de garantía: 2,72
 Activo (miles de €): 85.580
 Pasivo esixible (miles de  €): 31.512

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 salvidades.

Estas contas anuais foron aprobadas na Xunta Xeral ordinaria de 
accionistas.
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balance
o  31 de decembro de 2018

(importes en euros)
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conta de
perdas e ganancias

do exercicio finalizado o 31 de decembro de 2018
(importes en euros)
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estado de cambios
no patrimonio neto

do exercicio finalizado o 31 de decembro de 2018
(importes en euros)
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estado de fluxos
de efectivo

do exercicio finalizado o 31 de decembro de 2018
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Xestión
de riscos

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

Cada día a nosa sociedade atópase máis abocada a afrontar unha serie 
de riscos que condicionan o noso benestar social, e mesmo poderían 
poñer en xogo, no caso de non ser xestionados adecuadamente, a 
nosa saúde ou a nosa integridade física.

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

O esquema de riscos de EMALCSA mantén como eixe principal a 
identificación de riscos empresariais para a calidade de produto e 
servizo ofrecido, así como dos riscos derivados do impacto ambien-
tal 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, conforme o Esquema 
Nacional de Seguridade.

RISCOS
POLÍTICOS

RISCOS
MEDIOAMBIENTAIS

RISCOS
DA

ORGANIZACIÓN

RISCOS
SOCIAIS

RISCOS
DO

DESENVOLVEMENTO

RISCOS
DA

NATUREZA

RISCOS
TECNOLÓXICOS

FINANCEIROS
E DE MERCADOS

POLÍTICOS E
DE REGULACIÓN

LEXISLACIÓN

RESPONSABILIDADES
LEGAIS

OPERACIONAIS
E DE PROCESOS

CONTROL E       PREVENCIÓN

FINANCIAMENTO

 INVESTIMENTOS
   PRODUTOS E 

MERCADORÍAS
   LIQUIDEZ

   COMPETITIVIDADE
   TAXAS DE XURO

   RISCOS DE CRÉDITO
   TIPOS DE CAMBIO

   CONTRAPARTIDAS

  RECURSOS
HUMANOS

  DANOS FÍSICOS
  PERDAS

CONSECUENCIAIS
  RISCOS DA
INFORMACIÓN

  ACCIDENTES
LABORAIS

  MEDIOAMBIENTAIS
   TECNOLÓXICOS

   GUERRA
   TERRORISMO

  CAMBIOS
  SOCIAIS

  CAMBIOS POLÍTICOS
   EXPROPIACIÓNS

   LIMITACIÓNS DE 
LIBRE COMERCIO

CIVÍS E PENAIS
CONTRACTUAIS

 ADMINISTRATIVAS
 LABORAIS SOCIAIS

ALTOS CARGOS E 
CONSELLEIROS

RISCOS GLOBAIS

O ESPECTRO DOS RISCOS

RISCOS
DO

CONTORNO  
Riscos
da xestión 

RISCOS DA ORGANIZACIÓN

   Riscos globais que 
   afectan á xestión 
   do ciclo integral da auga
   (Global Risks 2018):
 

1. Crise financeira (A)

2. Risco derivado da 
 garantía de continuidade
 da prestación 

do servizo público 
 (C) (E) (F) = (K)

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

4. Ataques informáticos (I)

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

>

>

>

>

>
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Riscos empresariais

O sistema de xestión de riscos empresariais de EMALCSA, certifi cado 
segundo a especifi cación técnica de AENOR EA 0031, revisa e avalía 
anualmente os riscos das actividades de cada proceso, considerando 
o contexto interno e externo da organización, así como a natureza, a 
causa e as consecuencias destes, actualizando as medidas de control 
existentes para minimizar o impacto ou a ocorrencia de cada risco.

Neste marco, e con frecuencia anual, os líderes da organización revisan 
a metodoloxía de identifi cación do contexto, validando a identifi cación 
das necesidades e expectativas das partes interesadas e documentan-
do a análise interna e externa nunha matriz DAFO.

Este ano avanzamos un pouco máis na análise do contexto, revisan-
do se se produciron cambios con respecto ao que se realizara o ano 
pasado e prestando especial atención aos aspectos enerxéticos, de-
bido á incorporación deste requisito na versión da norma UNE-EN ISO 
50001:2018, e complementouse e ampliouse a análise DAFO coa análi-
se CAME. Interpretamos esta nova metodoloxía como unha ampliación 
da análise DAFO que nos serve para defi nir as accións que cómpre 
tomar a partir dos resultados da DAFO, tratando de actuar en cada caso 
da seguinte forma:

• Corrixindo as debilidades: facer que desaparezan as debilidades, to-
mando medidas para que deixen de existir ou para que deixen de 
afectarnos negativamente. 

• Afrontando as ameazas: evitar que as ameazas se convertan en de-
bilidades, tratando de tomar medidas para responder a cada unha 
delas.

• Mantendo as fortalezas: tomar medidas para evitar perder as nosas 
fortalezas. O obxectivo é manter os nosos puntos fortes e fortalece-
los para que sigan sendo unha vantaxe competitiva no futuro.

• Explotando as oportunidades: crear estratexias e planifi car accións 
para converter as oportunidades en futuras fortalezas.

A utilización da análise CAME foi a base para o establecemento dos 
obxectivos do sistema integrado de xestión e doutras accións, así como 
para asegurar a aliñación dos obxectivos do sistema coa análise DAFO, 

Mar sin viento ni cielo,
sin olas, desolado,
nocturno mar sin espuma en los labios,

Mar sin viento ni cielo,Mar sin viento ni cielo,
sin olas, desolado,sin olas, desolado,
nocturno mar sin espuma en los labios,nocturno mar sin espuma en los labios,nocturno mar sin espuma en los labios,nocturno mar sin espuma en los labios,

Mar sin viento ni cielo,
sin olas, desolado,
nocturno mar sin espuma en los labios,nocturno mar sin espuma en los labios,nocturno mar sin espuma en los labios,
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centrando os esforzos da organización e do sistema de xestión na di-
rección correcta.

Aínda que en 2018 non se identificaron novos riscos nos procesos e 
localizacións, si aumentamos o valor de dous riscos baixos que pasan 
a ser valorados como riscos medios e que lles afectan ao proceso de 
facturación e xestión do cobramento e á actividade de prevención de 
riscos laborais. Para eles propóñense as medidas oportunas para tratar 
de minimizar o seu impacto e reducir de novo a súa probabilidade. 

Por último, mantense como risco medio o risco por seca, a pesar de 
que as chuvias caídas desde xaneiro e, sobre todo, as deixadas pola 
borrasca Félix propiciaron que os subsistemas da Coruña e Betanzos 
recuperen a situación de normalidade desde abril de 2018, abandonan-
do a situación de seca declarada en 2017 e mantida en xaneiro de 2018 
pola Oficina Técnica da Seca. Mantemos, non obstante, de maneira 
preventiva, algunhas das medidas definidas no exercicio anterior para 
asegurar a subministración da auga á poboación, entre as que desta-
can, pola súa repercusión, as seguintes:  

• Avance do proxecto de conexión do encoro de Cecebre coa lagoa de 
Meirama, que duplicaría a capacidade de almacenamento de auga 
e garantiría a subministración nos concellos da comarca da Coruña 
para os próximos cen anos.

•   Mantéñense os estritos controis de calidade da auga de Meirama para 
garantir a efectividade do tratamento na ETAP da Telva. Mantense a 
Cátedra EMALCSA, convenio de colaboración coa Universidade da 
Coruña, cun dobre obxectivo: avanzar na investigación, o desenvol-
vemento e a innovación na subministración e tratamento da auga, 
con especial atención aos grandes retos dos próximos anos, como 
son a loita contra o cambio climático e o control da calidade da auga, 
así como apoiar os concellos e institucións en cuestións relaciona-
das coa xestión da auga urbana.

Risco residual - procesos

Pr
ob

ab
ili

da
de

Impacto
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Prevención de riscos laborais

EMALCSA ten definido externamente un servizo de prevención alleo 
para o desenvolvemento da actividade preventiva nas tres especialida-
des técnicas e a vixilancia da saúde.

Ademais, realiza a coordinación da actividade preventiva con empre-
sas concorrentes e coordinación de seguridade e saúde en obras de 
construción, en máis de 33 obras, 20 servizos e 30 mantementos de 
maneira ininterrompida ao longo do exercicio.

O Comité de Seguridade e Saúde está formado por 6 membros, tres deles 
delegados de prevención que foron designados polo Comité de Empresa.

Fitos fundamentais desde o 01/06/2018:
• Realización da primeira auditoría legal en materia de PRL
• Revisión do Plan de urxencia da ETAP da Telva
• Realización do exercicio de simulacro na ETAP da Telva
• Revisión do Plan de urxencia do almacén da Grela
• Realización do exercicio de simulacro no almacén da Grela
• Realización de 91 recoñecementos médicos periódicos
• Formación inicial por nova incorporación no posto de traballo de 7 

traballadores
• Formación por cambio de posto de traballo de 2 traballadores
• Formación periódica posto traballo obras construción 11 traballadores
• Formación urxencias ao persoal de almacén e rede distribución
• Inscrición no Rexistro de Empresas Acreditadas en Obras de 

Construción
• Revisión da avaliación de riscos na EDAR de Quenllo.
• Informe anual das actividades de carga, descarga e transporte de 

mercancías perigosas por estrada 

A duración media dos accidentes de traballo situouse en 50,8 días. Os 
meses con maior incidencia neste sentido foron xaneiro (2), maio (1) e 
outubro (2).

O número de EESS realizados foi de 91, con resultado APTO o 100 %.

A porcentaxe de realización de EESS foi dun 75 % sobre o total dos 
traballadores.

Descargas 
mercancías 
perigosas
2081,8 t

Núm. accidentes
de traballo 
5 

Núm. días 
de baixa
254 

Índice de 
incidencia
4228,3 

Índice de 
gravidade
1,23 

>

Indicadores de accidentalidade
na empresa:

>

>

>
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Riscos ENS

A nova metodoloxía implementada para a identificación e avaliación 
dos riscos de sistemas da información integrouse no SIG de EMALCSA, 
baixo o marco do esquema nacional de seguridade.

En decembro de 2018 realizamos a segunda auditoría de cumprimento 
do ENS e os resultados foron os seguintes: 

Riscos penais

En 2018 iníciase o desenvolvemento e implantación dun sistema de 
cumprimento normativo, con colaboración externa e liderado na nosa 
organización polo Departamento de Asesoría Xurídica. Este proxecto 
pretende afondar na avaliación dos riscos penais iniciada en 2016 den-
tro do alcance do SIG. Ata a súa finalización non poderemos valorar se 
o resultado pode integrarse completamente coa metodoloxía implanta-
da para a xestión de riscos empresariais ou se debemos considerala, 
ao igual ca os riscos TIC, de forma independente.

Evolución del IM e IC
Indicador Madurez II Indicador Cumplimiento

2016

2017

2018

0%

45,29%

74,7%

0%

53,37%

92,06%

Evolución do IM e IC

Indicador madurez Indicador cumprimento
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índice de
indicadores 
GRI

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 garantir a 
calidade da información facilitada, incluíndo os indicadores de desem-
peño, cunha serie de pautas sobre aspectos técnicos relacionados cos 
nosos procesos.

Traballamos para
a cidade e a área

metropolitana,
co noso compromiso

no marco dos
Obxectivos de

Desenvolvemento
Sostible (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 Perfi l da organización Goberno corporativo

GRI 3.1 ata 3.13 Parámetros da memoria Actividade EMALCSA

 Goberno, compromisos e Goberno corporativo
GRI 4.1. ata 4.17 participación dos grupos Enfoque de xestión e
 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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certifi cacións 
empresariais

A Asociación Española de Normalización e Certifi cación, AENOR ou-
torgoulle á Empresa Municipal Augas da Coruña, EMALCSA, a reno-
vación de dúas certifi cacións dos seus sistemas de xestión e a conce-
sión doutras dúas novas certifi cacións empresariais, o que evidencia 
o compromiso coa calidade que a compañía demostrou ao longo do 
exercicio.

Destaca a certifi cación do Sistema de Xestión do Risco núm. GR-
0001/2017, que constata a conformidade coa especifi cación 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 converte a EMALCSA nun referente en 
materia de xestión de riscos e infraestruturas.

Tamén lle foi outorgado o Certifi cado do Sistema de Xestión da Enerxía 
núm. GE-2017/0002 como recoñecemento e evidencia da conformi-
dade 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.

EMALCSA, 
primeira empresa pública

galega e novena en
España en obter

o Certifi cado de Sistema de
Xestión do Risco Empresarial
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Ao mesmo tempo, AENOR renovou o Certifi cado de Rexistro de 
Empresa núm. ER-1810/2003, que evidencia a conformidade do seu 
sistema de xestión da calidade de acordo coa norma ISO 9001, e o 
Certifi cado de Xestión Ambiental con núm. GA-2007/0030 que cons-
tata 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 efi ciencia na súa xestión e, lonxe 
de constituír unha meta en si mesmo, conduce a empresa a un novo 
reto: manter o nivel de calidade e esixencia que a empresa alcanzou en 
todos os procesos, actividades e infraestruturas.

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

AENOR certifi cou o recoñecemento e efi cacia dos catro sistemas 
implantados, no ámbito da xestión ambiental, a calidade, a efi ciencia 
enerxética e os riscos empresariais.
implantados, no ámbito da xestión ambiental, a calidade, a efi ciencia 
enerxética e os riscos empresariais.
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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 da 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 de 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

centros 
de traballo

Desde a súa constitución, 
EMALCSA organizouse  

e capacitouse
para responder ás  

necesidades de servizo do 
ciclo integral da auga



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 98 visitas na
ETAP da Telva, cun total de 2779 alumnos,

e 6 visitas na ETAP de Cañás, cun total
de 137 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...





Memoria
de Sostenibilidad
EMALCSA 2018
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