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PAÏSOS

1.391.000

MILLES

Carta del president
Naviliera líder
Rumb verd

Rutes nacionals: Balears,
Canàries, Ceuta i Melilla.
Rutes internacionals: Marroc,
Algèria, França, Estats Units i
Bahames.

396

MILIONS EUROS
INGRESSOS EXPLOTACIÓ
93% Rutes nacionals
El passatge i la càrrega van tenir
el mateix pes en la facturació.

Equip
Compromís social
Indicadors

Pioners en gas natural
Baleària es troba en la fase final del seu
pla de flota a gas natural, un combustible
de transició cap a la descarbonització
total.

9

VAIXELLS
A GAS

380

MILIONS EUROS
INVERSIÓ

Incorporació del ‘Eleanor Roosevelt’,
el primer ‘fast ferry’ del món amb
motors duals a gas.

Digitalització
Experiència del client

Rumb verd

Tràfics

Navegació ecoeficient

0,411

RÀTIO
tC02/MILLA
Projectes UE
Vinculats a l’hidrogen i
al monitoratge d’emissions.

2021 NAVILIERA LÍDER

Experiència del client

Equip
Plantilla

Atenció clients

1.636

403.000

TREBALLADORS

ATENCIONS

Satisfacció

98,1%

8,4

ÍNDEX
FIDELITAT

El viatge intel·ligent
VAIXELLS

8,2

SERVEI

Canals ‘online’
El digital es va consolidar com
el principal canal de vendes.

11.764.000

VISITES WEB

242.500

SEGUIDORS
XARXES SOCIALS

Baleària Club
Nou programa de fidelització mitjançant
punts per a accedir a ofertes i
avantatges.

44%

56%

Es van desenvolupar assistents virtuals
(‘chatbot’ i portal amb informació del
viatge) i es va iniciar la numeració
d’acomodacions.

Formació
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HORES

SMART SHIPS
AMB SMART B

Torre de Control
Monitora en temps real dades
de la flota per a prendre decisions
àgils i eficients.
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VAIXELLS
AMB SENSORS

Digitalització

27.000
Comunicació interna
II Convenció Baleària
Nova app interna

Fundació Baleària

282

ACCIONS

8

LLONGES DE
LA CULTURA

Proveïdors

7.400 78%

PROVEÏDORS

PROVEÏDORS
LOCALS

Compromís social
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El 2021 a Baleària hem superat una
difícil prova d’estrès amb uns bons
resultats, que contribuiran a compensar l’exercici 2020 millorant la
nostra solvència. La clau de l’èxit ha
estat consolidar la nostra estratègia i
desplegar les nostres capacitats com
a empresa en un context complex. I
ho hem fet amb la solvència, la innovació, la responsabilitat i la sostenibilitat com a principis motors.
Enguany, el nostre EBITDA ha
superat els 100 milions d’euros per
primera vegada en la nostra història,
gràcies al nostre esforç i al bon comportament del preu del combustible
en els tres primers trimestres. Aquest
resultat contribueix a consolidar la
nostra solvència, amortitzant deute,
enfortint la nostra caixa i donant
continuïtat al nostre pla d’inversions.
Hem transportat un 38% més de
passatgers, un 15% més de càrrega i
un 29% més de vehicles respecte a

2020 gràcies, sobretot, a la bona resposta dels trànsits domèstics. Però
més enllà del que s’ha aconseguit,
ens enorgulleix el perquè i el com.
Sent una empresa de mobilitat
marítima i vinculada al turisme, uns
dels sectors més colpejats per la pandèmia, hem gestionat aquesta crisi
sent una naviliera cada dia més ecoeficient (més sostenible ambientalment, econòmicament i socialment),
compromesa amb el territori i amb
vocació de servei públic. A Baleària
considerem que som la prova que els
arbres amb arrels sòlides aguanten
millor els temporals. El nostre cor i
rumb verd i esperit intel·ligent no és
un lema, és una realitat, com es recull
en aquest document. Un exercici de
rigor i transparència que abordem
per dotzè any consecutiu seguint els
criteris del Global Reporting Iniciative,
en línia amb el Pacte Mundial de les
Nacions Unides i que entenem com

una obligació ètica.
A Baleària vam ser pioners a assumir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda
2030. Generar riquesa avui sense
hipotecar el demà forma part de la
genètica de la nostra companyia,
que persegueix l’horitzó de zero
emissions i descarbonització total el
2050. Estem involucrats en projectes
vinculats a l’hidrogen verd o el biometà d’origen renovable, i apostem
pel gas natural com a combustible
de transició. Som pioners a navegar
amb aquesta energia més neta, i
estem acabant la inversió de 380
milions en nou vaixells amb motors
de gas. Aquests motors duals estan
preparats per a consumir gas renovable neutre en emissions de CO₂,
procedent de granges d’animals,
i també per a consumir hidrogen
verd parcialment. Enguany hem
augmentat un 36% el consum de
gas natural, malgrat que a l’octubre

vam optar per reduir-ne l’ús i prioritzar-lo en les maniobres i estades
portuàries, una mesura temporal
adoptada per responsabilitat i per
a preservar la viabilitat de la companyia davant l’escalada del preu
d’aquest combustible.
La nostra ferma aposta per l’ecoeficiència i la competitivitat es fonamenta, a més, en la transformació
digital. Disposem de deu vaixells intel·ligents que milloren l’experiència
i comoditat dels passatgers i clients
de càrrega. Avancem en l’objectiu de
convertir Baleària en una data driven
company, amb decisions guiades pel
big data i preses en temps real amb
la màxima eficiència, i amb l’establiment de models predictius que ens
permetin incorporar la intel·ligència
artificial a la nostra gestió. El 2021
hem acabat la primera fase de la
nostra Torre de Control de Flota per
a monitorar els paràmetres de nave-
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El nostre futur passa per continuar essent una naviliera local amb ànima i valors, compromesa
amb el territori i la societat. La passió pel treball ben fet i unes arrels de les quals ens sentim
orgullosos ens permetran mantenir sòlidament el nostre lideratge.

gació i millorar així l’operativa. Són ja
set els vaixells amb sensors instal·lats
per a mesurar també les emissions,
en el marc del projecte Green and
Connected Ports.
Baleària exerceix un efecte tractor
econòmic, social i cultural en els
territoris en els quals opera. Perquè
som una naviliera local amb vocació internacional. Per això el 78%
dels proveïdors són de proximitat.
Per això la companyia reverteix
en els grups d’interès el valor que
genera.
Les més de 1.600 persones que treballem en aquesta companyia rubriquem cada dia el nostre compromís
de prestar un servei d’excel·lència
als milions de passatgers i milers de
clients de càrrega que han viatjat
amb nosaltres. L’índex de fidelitat,
del 98,1%, i la valoració del nostre
servei són un esperó. Hem invertit

un 21% més en formació a través de
l’Escola d’Empresa de Baleària per a
adaptar-nos als temps i les exigències.
Consumar la transició digital, la innovació i la cerca d’energies neutres
en CO2 conformen la nostra carta de
navegació. Si hi ha una fita paradigmàtica de la nostra cultura verda i
smart aquesta és l’Eleanor Roosevelt, el primer fast ferry del món per
a passatgers i càrrega propulsat per
motors de gas natural. A més, hem
començat a construir el primer ferry
100% elèctric de passatge i càrrega
del Mediterrani, lliure d’emissions en
estades i aproximacions a port, que
incorpora l’hidrogen verd com a font
d’energia de manera experimental.
Som forts perquè som solvents i fiables. La confiança que generem és el
nostre principal capital. Com a empresa responsable, ens concerneix

ser motor de dinamització cultural
i promoure la cohesió, la llibertat i
la inclusió en una societat oberta. A
través de la Fundació Baleària hem
participat en més de 280 activitats.
La nostra aposta per guanyar el
futur conquistant el present passa
per continuar essent una naviliera
local amb ànima i valors, sensible
amb la realitat social i econòmica
dels nostres territoris. La passió pel
treball ben fet i unes arrels de les
quals ens sentim orgullosos ens
permetran mantenir sòlidament el
nostre lideratge.

Adolfo Utor
President de Baleària
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Una naviliera local
amb cor verd i esperit intel·ligent
La mobilitat sostenible
i intel·ligent al mar són
el motor de Baleària,
una empresa inspirada
per la innovació i la
cura del medi ambient,
i implicada amb el
desenvolupament
i el benestar dels
ciutadans.
Baleària és el grup navilier líder
a Espanya, amb més de 20 anys
d’història en el transport marítim de
passatgers, vehicles i mercaderies,
amb rutes que uneixen diàriament
la Península amb Balears, Canàries,
Ceuta i Melilla. A més, és l’única companyia marítima que connecta les
quatre illes de l’arxipèlag balear. En
l’àmbit internacional, opera al nord

d’Àfrica (el Marroc i Algèria), el sud
de França i enllaça els Estats Units i
les Bahames.
La naviliera és un referent mundial
en sostenibilitat gràcies a la seva
aposta pionera per una mobilitat
ecoeficient impulsada per energies
més netes i respectuoses amb el
planeta, com el gas natural, amb la
finalitat d’avançar en la descarbonització. Baleària compta amb una
trentena de vaixells, dels quals nou
formen part d’una flota preparada
per a navegar a gas natural, que
exemplifica la transició energètica
de la companyia. Amb el lema
‘Rumb Verd’, la naviliera comparteix
el seu compromís amb el medi ambient i la seva participació en projectes vinculats amb l’ús d’energies
renovables, com l’hidrogen verd o el
biometà, amb l’objectiu d’aconseguir una navegació 0 emissions el
2050.

La innovació és la clau per a la
identitat i el lideratge de la naviliera.
Baleària desenvolupa projectes que
situen la digitalització i la tecnologia
al servei del client: disposa d’una
flota d’smart ships que ofereixen una
experiència més completa i personalitzada i explota les capacitats del
big data per a convertir-se en una
data driven company, entre altres
iniciatives.
Baleària és una naviliera local amb
vocació internacional, formada per
més de 1.600 persones, entre terra i
flota. L’impacte de la companyia s’estén també a través de la Fundació
Baleària, mitjançant la qual organitza i promou accions socials, culturals
i mediambientals amb la finalitat
d’impulsar el desenvolupament dels
territoris que uneix i millorar el benestar dels seus habitants.
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Principals ODS als
quals contribueix
Baleària
ODS

Indústria, innovació i
infraestructures

ODS

Ciutats i comunitats
sostenibles

9

11

ODS

13

Acció pel clima
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Govern
corporatiu

A finals de 2021, el president i fundador de Baleària, Adolfo Utor,
es va convertir en l’accionista únic de la companyia després de la
compra de les accions que posseïa el grup Matutes.

CONSELL D’ADMINSTRACIÓ
Adolfo Utor President i accionista únic
Georges Bassoul Director general
Ricardo Climent Director general de Finances
José Manuel Orengo Secretari general i director de RSC
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ADOLFO UTOR,
PRESIDENT DE BALEÀRIA
Adolfo Utor (Alhucemas, 1961) és
el president i des de finals de 2021
l’accionista únic de la naviliera Baleària, la creació de la qual va liderar
el 1998. A més, Utor és president del
Consell Social de la Universitat d’Alacant, membre de número de la Reial
Acadèmia de la Mar, membre de la
Junta Directiva de l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) i també
presideix la Comissió de Línies Regulars d’ANAVE, entre altres.

1998
2019
2004
2019

Després de la compra de les accions del grup Matutes, van sortir del Consell d’Administració Abel Matutes, Juan Lladó i José Bonet.
La companyia també s’organitza a través de la Comissió Permanent (integrada pel Consell d’Administració
i el director d’Operacions Digitals) i la Comissió Executiva (que inclou, a més, als delegats de les diferents
zones i als directors de Flota, Comunicació, Sistemes,
Serveis a Bord, Persones, Càrrega, Operacions i Relacions Institucionals).

2021 NAVILIERA LÍDER

Rendiment
econòmic
El grup Baleària va obtenir uns resultats econòmics històrics, malgrat el
context de pandèmia, amb restriccions a la mobilitat i la cancel·lació per
segon any consecutiu de l’Operació
Pas de l’Estret.
Així, el resultat de l’exercici va ser de
49.734.000 d’euros, enfront dels més
de 15 milions de pèrdues de l’any
passat. Per la seva part, l’EBITDA va
assolir els 103.543.000 d’euros, que
suposa un 66% més respecte a 2020
i un 24% en relació a 2019. Pel que fa
als ingressos d’explotació del grup
es van situar en 396.419.000 d’euros,
un 16% superior a 2020, però per sota
dels ingressos de 2019.

396

MILIONS EUROS

INGRESSOS
EXPLOTACIÓ

+16%

FACTURACIÓ
Internacional
Nacional

103

MILIONS EUROS

49

MILIONS EUROS

EBITDA

+66%

9%

91%

PER
ZONES

RESULTAT
EXERCICI

Principals inversions
Altres
Passatge
Càrrega

PER
ÀREA
48%
48%

4%

Les principals inversions van estar relacionades amb la flota per a disposar de
vaixells més ecoeficients, tant pel que
fa a remotoritzacions, com noves construccions. A més, es va invertir en el desplegament del nou sistema corporatiu
de gestió. Més info pàg. 17, 18 i 21.
75,8 milions d’euros

11

2021 NAVILIERA LÍDER

Flota

29

Només càrrega
Ferry
Fast ferry

VAIXELLS

1

9

Amb motors a
GAS NATURAL

+ 3 vaixells auxiliars*

28
FERRIES

12

10

14
14

En propietat

SMART
SHIPS

FAST FERRIES

Abel Matutes

23 kn

190 m

900

625

Avemar Dos

34 kn

Bahama Mama

23 kn

154 m

Dénia Ciutat Creativa

19 kn

150 m

82 m

855

174

1.000

350

Bimini Blue Marlin

30 kn

39 m

356

-

399

430

Cecilia Payne

38 kn

86 m

800

200

Hedy Lamarr

24 kn

186 m

600

646

Formentera Direct

30 kn

50 m

309

36

Hypatia de Alejandría

24 kn

186 m

880

608

Eco Aqua

28 kn

28 m

355

-

Marie Curie

24 kn

186 m

880

608

Eco Aire

28 kn

28 m

355

-

Martín i Soler

23 kn

165 m

1.200

567

Eco Terra

28 kn

28 m

355

-

Nápoles

23 kn

186 m

1.600

339

Eco Lux

28 kn

28 m

355

-

Passió per Formentera

22 kn

100 m

800

105

Eleanor Roosevelt

35 kn

123 m

1.200

450

Jaume I

32 kn

78 m

623

130

Poeta López Anglada

18 kn

133 m

1.257

243

Posidonia

17 kn

69 m

550

90

Jaume II

32 kn

81 m

624

140

Regina Baltica

19 kn

145 m

1.600

350

Jaume III

32 kn

81 m

655

140

Rosalind Franklin**

22 kn

188 m

860

624

Nixe

32 kn

63 m

546

122

Sicilia

23 kn

186 m

1.000

481

Ramon Llull

32 kn

83 m

476

120

140 m

1.500

12 kn

64 m

41

117

Wasa Express**

(**) El Rosalind Franklin va finalitzar el seu noli al novembre, i el Wasa Express es va
incorporar aquest mes.

A gas natural
Smart ship
Scrubbers

A gas natural (en projecte)
Smart ship (en projecte)

NOMÉS CÀRREGA
Virot

(*) Águila Pescadora, Corb Marí i Rolón Plata Dos.
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Rutes

24
6

32.307

TRAJECTES

RUTES

+25%

90% nacionals 10% internacionals

PAÏSOS

FRANÇA

CARIB
GRAND BAHAMA
FLORIDA
FORT
LAUDERDALE

FREEPORT

BIMINI

EUA

SÉTE

E S PA N YA

LES BAHAMES

BARCELONA
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VALÈNCIA
MENORCA

DÉNIA
HUELVA

AL

CANÀRIES

ALGECIRAS

MALLORCA

ALCÚDIA • PALMA

MOTRIL
MÁ LA G ALMERÍA
MÁLAGA
IR A

EIVISSA
FORMENTERA

TENERIFE

SANTA CRUZ

TÀNGER

GRAN CANARIA

LA LUZ

MOSTAGANEM

CEUTA

MARROC

MELILLA

NADOR

ALGÈRIA
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2.911.000

Transport de passatgers

PASSATGERS

+38%
2.762.000 nacionals (+40%)
151.000 internacionals (+8%)
71%

20% 5% 3% 1%

Balears
Ceuta
Internacional
Melilla Canàries
14

765.000
VEHICLES

+29%
732.000 nacionals (+34%)
34.000 internacionals (-25%)
74%
Balears
Ceuta
Internacional
Melilla Canàries

17% 4% 3% 2%

RUTES NACIONALS
Les restriccions a la mobilitat i les incerteses generades a l’hora de viatjar
van afectar els trànsits nacionals de
manera desigual.
Les línies de Balears van tenir un
bon comportament, especialment
els mesos d’estiu, i el volum de passatgers es va incrementar respecte
a 2020 i es va mantenir respecte al
2019, malgrat el context sanitari. Cal
assenyalar l’increment en les connexions interinsulars i que les rutes
amb Menorca i Formentera van ser
les que van tenir més demanda.
Els trànsits de passatgers i vehicles
de Ceuta i Melilla van caure un
50% i els desplaçaments van ser
principalment de residents. A la ruta
Almería/Motril-Melilla, Baleària va ser
adjudicatària per un any per a operar
la línia d’interès públic.

Les rutes Huelva-Canàries, on Baleària opera juntament amb Fred.
Olsen Express, es van consolidar en
el seu tercer any d’operativa amb un
increment de passatgers del 50%
respecte a 2020.
RUTES INTERNACIONALS
Les rutes internacionals es van veure
molt afectades per les restriccions
de la pandèmia. Per segon any
consecutiu no va haver-hi Operació
Pas de l’Estret (OPE) degut a que el
trànsit de passatgers entre el Marroc
i Espanya va estar tancat tot l’any.
Només es van realitzar viatges des
de Nador amb el port francès de
Sété i serveis de repatriació puntuals.
Algèria tampoc va tenir activitat fins
a finals de novembre, quan es van
obrir les fronteres.
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Transport de mercaderies

6.584.000
ML CÀRREGA

+15%
El 2021 les rutes amb Balears van
tornar a ser el centre del negoci
de càrrega de Baleària pel que fa a
metres lineals transportats. Aquestes
connexions es van reforçar amb la
posada en marxa d’un segon servei
diari directe des de València, potenciant el servei integral balear.
El creixement més gran de l’àrea de
càrrega en el conjunt de les rutes de
Baleària va ser a les línies internacionals amb el Marroc, que gradualment van anar guanyant pes pel que
fa a metres lineals transportats. Així,
a la zona Sud, va destacar la línia Algeciras-Tànger, amb un creixement
del 16%, i l’obertura de la connexió
Motril-Melilla, amb tres rotacions
setmanals.
Les rutes amb Canàries van experimentar un ascens continuat, que
en els seus tres anys d’existència
han sumat més de 730.000 metres

lineals i un creixement acumulat
respecte a 2019 de més del 10% en
càrrega transportada.

487.700

CAMIONS
(equivalent ml)

5.012.000 nacionals (+13%)
1.571.000 internacionals (+19%)
67%

24%

Balears
Internacional
Ceuta
Melilla

4% 3% 2%

Canàries

TIPUS DE MERCADERIES

Portal web de Càrrega

La digitalització va permetre agilitzar
l’operativa portuària i millorar la planificació logística dels clients.

76%

Envasos
Mat. construcció

7%

Càrrega fraccionada

12%

Alimentació
Altres

22%

RESERVES A BALEARS
AUTOMATITZADES
58% a totes les rutes

28%
31%
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RUMB VERD
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2021 RUMB VERD

Navegació ecoeficient

El consum de gas natural va augmentar un 36% en 2021, gràcies als
vuit vaixells preparats per a propulsar-se mitjançant aquest combustible menys contaminant. A l’octubre,
Baleària va optar per reduir l’ús de
gas natural i prioritzar-lo en les maniobres i estades a port, una mesura
de caràcter temporal per a preservar
la seva competitivitat davant l’encariment d’aquest combustible.
Els motors duals que porten aquests
vaixells estan preparats per a consumir gas renovable neutre en
emissions de CO₂ i parcialment hidrogen verd. Cal destacar que la naviliera
forma part del projecte Green Hysland de la Unió Europea, que fomenta l’ús de l’hidrogen verd a Balears.
D’altra banda, va canviar els motors
del fast ferry Avemar Dos per un model que redueix les emissions contaminants.

CONSUMS
Gasoil

79.790 m3

Fuel

0,411

tCO2/MILLA

72.565 t

Gas natural

Mesurament d’emissions

RATIO

-2,7%

698.531.771 kWh

EMISSIONS CO2
Gasoil

219.994 t

Fuel

225.996 t

Gas natural

126.296 t

TOTAL

572.286 t

+36% ús de gas natural

1.391.000
Nacional
Internacional
Subactivitat

+14%
Ferry
Fast ferry

85%
69%

55.775 tn de C02 % no emeses
gràcies a l’ús de gas natural

31%
13%

Baleària va augmentar l’eficiència
de les seves rutes i vaixells, segons es
desprèn de la ràtio de tones emeses
en funció de les milles navegades,
que va disminuir lleugerament.

MILLES
navegades

2%

Green and Connected Ports
Baleària participa en aquest projecte
que ha obtingut una subvenció del 50%
a la convocatòria Connecting Europe
Facility 2014-2020 (CEF Transport) de la
Unió Europea. Més info pàg. 23.
17

Altres iniciatives sostenibles
Economia circular
Es va afegir un nou vaixell al projecte
d’economia circular que ha permès
convertir més de 7 tones de plàstic en
mobiliari per a les terrasses dels ferries.

Projecte Reciclos
Baleària es va sumar a aquest projecte
d’Ecoembes que fomenta el reciclatge
amb finalitats socials en les estacions
marítimes de València i Dénia.

2021 RUMB VERD

Pioners en gas natural

380
9
18

MILIONS D’EUROS

INVERSIÓ

vaixells amb motors a
GAS NATURAL

2019
2020
2021
2022
Nova construcció

Remotorització*

Cofinanciado por
Mecanismo
*Cofinançat
pel el
Mecanisme
«Conectar Europa»
dede
la Unión
Europea
“Conectar
Europa”
la Unió
Europea

Navegar a gas redueix fins a un 30% les
emissions de CO₂, un 85% les de NOX
i elimina el 100% de les emissions de
sofre (SOX) i partícules nocives per a la
salut.

Amb la incorporació del fast ferry
Eleanor Roosevelt, la remotorització
del Martín i Soler i l’inici del retrofit
del Hedy Lamarr, Baleària va entrar
el 2021 a la fase final per a completar
la seva flota de vaixells que poden
navegar a gas natural. Un combustible del qual és pionera a nivell mundial i que considera de transició cap
a la total descarbonització.
L’aposta a llarg termini per energies
més netes respon a criteris de responsabilitat social i competitivitat i
confirma el compromís amb la preservació del planeta i de la mar.
Baleària manté una estratègia de
flota basada en vaixells ecoeficients
i intel·ligents que lideren la mobilitat
sostenible al mar, a la vegada que
treballa en projectes vinculats amb
les energies del futur en vistes a l’objectiu de 0 emissions per a 2050.

2021 RUMB VERD

Baleària va marcar una fita en la història del transport marítim amb la posada en
marxa el 2021 del ‘fast ferry Eleanor Roosevelt’, el primer del món amb motors duals
propulsats per gas natural.

ALTA TECNOLOGIA

SMART SHIP

El vaixell destaca per innovacions
d’alta tecnologia que redueixen
considerablement el moviment, les
vibracions i els sorolls, en benefici de
la comoditat dels passatgers durant
la travessia.

La digitalització dels serveis és un
element diferenciador d’aquest vaixell, el primer que va incorporar el
sistema Smart B. Més info pàg. 22.

VIATGE PILOT DESCARBONITZAT
Al juny, l’Eleanor Roosevelt va realitzar
el primer viatge pilot d’un fast ferry
amb combustible 100% d’origen renovable a Europa. El vaixell va navegar
entre Barcelona i Menorca usant biometà d’origen renovable, que va evitar
l’emissió de més de 50 tones de CO₂ a
l’atmosfera.
També va col·laborar amb Ports de
Balears en les primeres proves tècniques en el port de Palma per a la
connexió elèctrica dels vaixells a terra.

SERVEIS A BORD
En el disseny interior van prevaler els
espais amplis i lluminosos. L’accés
és a través d’escala mecànica o ascensor i totes les butaques del vaixell
són inclinables. L’Eleanor Roosevelt
compta amb diverses cafeteries, un
food truck, una zona infantil i un saló
VIP amb finestres panoràmiques de
vidre intel·ligent.

90

El vaixell d’alta velocitat
més gran del món.

123 m eslora
28 m mànega
1.200 passatgers
450 vehicles

19

4 motors de 8.800 kw
35 nusos de velocitat

8,8 Satisfacció amb el vaixell

SENSORITZACIÓ
El vaixell compta amb equips de mesurament i sensors, com a part del
projecte Green and Connected Ports.
Més info pàg. 23.

MILIONS EUROS
INVERSIÓ

8,9

Neteja a bord

8,7

Personal

8,5

Puntualitat
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Transformació digital operativa

Big data

80%

FONTS DE DADES
de negoci ingestades

Increment de l’ús de dades
en tots els departaments
La naviliera va seguir amb la transformació digital operativa, que abasta tota la cadena de valor. Es va posar
el focus en assentar les bases per a
aquesta transformació i es va definir
el pla estratègic per a 2022-2023.
Els objectius són dotar de més
serveis a les diferents àrees, reduir
costos i millorar la productivitat, i
integrar totes les dades de la companyia per a donar intel·ligència al negoci. Després d’analitzar les diferents
necessitats de totes les àrees, es van
prioritzar una vintena de projectes.
NOU SISTEMA DE GESTIÓ
Baleària va seguir el desplegament
del seu nou sistema corporatiu de
gestió, que aporta noves funcionalitats i més simplicitat a la gestió de
les reserves. El sistema es basa en la
filosofia de dada única, que permet
disposar d’informació de manera

ràpida i àgil per a les altres àrees de
l’empresa. El 2021, sis rutes ja estaven
incorporades a aquest sistema.
ALTRES ACCIONS 2021
CIBERSEGURETAT. Es va fer un exercici
de hacking ètic per a posar a prova i
identificar vulnerabilitats dels sistemes. Es va posar en marxa un servei
ATP (Advanced Threat Protection)
per a millorar la seguretat del correu
electrònic.
COL·LABORACIÓ. Es va dur a terme un
procés de migració del correu electrònic de la plataforma Lotus Notes
a Outlook 365. Aquesta iniciativa va
afavorir la plena implantació de la
suite d’Office 365 i les seves utilitats
com Sharepoint, Planner, One Drive,
etc. L’ús de la suite va millorar la
col·laboració i l’accés a documents
compartits.

LLOCS DE FEINA. Continuant amb el
procés d’actualització de llocs de
feina es van substituir més de 160
equips, es van augmentar recursos i
es va actualitzar a Windows 10 a més
de 30 equips.
INFRAESTRUCTURES. Es va crear una
nova granja de servidors d’escriptori
remot, es van desplegar noves tauletes per a l’operativa de càrrega, i
es va instal·lar fibra òptica a quatre
delegacions.
PETICIONS INTERNES. Es van gestionar
més de 10.000 peticions internes,
tant sobre components, com aplicacions.
DESENVOLUPAMENT DE SISTEMES. Es van
fer més de 70 actuacions basades
en la simplificació, la consolidació de
noves funcionalitats i la creació de
nous serveis per al negoci.

Baleària va continuar centralitzant la
informació de negoci per a ser una
data driven company. Les dades es
van generar a través de l’ecosistema
de tecnologies del data lake, donant
suport al departament de Flota per a
una gestió més eficient.
El data lake coordina i administra
la informació de la Torre de Control,
una eina fonamental per al monitoratge del negoci i la presa de decisions. Més info pàg. 23.
En el curt termini, la informació del
data lake donarà suport a projectes
de sostenibilitat com la petjada de
carboni, una dada rellevant per als
clients que demanden informació de
qualitat, i que generarà més confiança i ratificarà l’aposta de Baleària per
les bones pràctiques del mercat.
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10

SMART SHIPS
amb Smart B

41.700

USUARIS ÚNICS
Smart B

158.000 hores
de visualització de contingut
9.260 bons d’accés a Internet
124.000 accesos webcams mascotes
5.300 usuaris webcams mascotes
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Webcams mascotes
Contingut audiovisual
Wifi

32%

ACCÉS
A SERVEIS

51%

39%

IMPORTÀNCIA DELS SERVEIS
PELS CLIENTS
9,7
9,5
9,1
8,9
7,9

El viatge més digital

SMART B

CHATBOT SERENA

NUMERACIÓ DE LES ACOMODACIONS

La naviliera ha desenvolupat
Smart B, un portal web que actua
com a assistent proactiu de viatge i
que de moment està disponible per
als clients que viatgen en els smart
ships de Baleària. Smart B acompanya als passatgers des d’abans del
viatge: proporciona accés a la targeta d’embarcament, informació sobre
el viatge o compra de serveis extra.
A més, dona accés a tots els serveis
dels smart ships.

Baleària ha creat Serena, un chatbot
que ofereix informació rellevant
als clients i els orienta en els seus
dubtes. Està disponible a través de
la web, les xarxes socials, WhatsApp
i Smart B. A més, els passatgers
poden emetre les seves targetes
d’embarcament des del chatbot.

S’ha creat un algorisme per a l’assignació de butaques de manera
automàtica, que distribueix als
passatgers segons l’ocupació dels
salons, tenint en compte que els passatgers d’una mateixa reserva viatgin
junts. Unes hores abans de viatjar, els
clients reben el seu número d’acomodació a través de SMS o WhatsApp. Això ha permès comercialitzar
acomodacions específiques. L’objectiu és estendre la numeració de les
acomodacions a tota la flota.

Serveis digitals
Plataforma de contingut multimèdia
Webcams a les casetes Pet Friendly
Connexió a Internet (bons)

Webcams mascotes

Accés per codi QR

Wifi

Cobertura WhatsApp gratuïta

WhatsApp
Contingut multimèdia
Chat Serena

Comandes online a la cafeteria
Cartelleria digital

135.000

converses
AL CHATBOT

Índex de preguntes resoltes

96%

82%

Web
Smart B

WhatsApp
Xarxes

2

FAST FERRIES
amb butaques numerades

2021 DIGITALITZACIÓ

L’objectiu de Baleària és convertir-se en una ‘data driven
company’ per a prendre decisions de manera àgil i eficient
a partir de la captació i anàlisi de dades rellevants.

7

VAIXELLS

AMB SENSORS

2020
2021

Torre de
Control de
Flota
Baleària va acabar a finals de 2021 la
primera fase de la Torre de Control
de Flota: una app mòbil que monitoritza en temps real diferents dades
de la seva flota (ubicació, puntualitat,
velocitats...), que inclouran també les
dades dels vaixells sensoritzats. Això
permetrà recopilar informació per a
analitzar-la i treure conclusions que
milloraran l’operativa dels vaixells,
controlar paràmetres de motors
o propiciar una navegació més
eficient. En les següents fases es crearà la versió PC amb algorismes per
a optimitzar l’eficiència en la navegació i es millorarà fins a arribar a tots
els departaments de l’empresa.

2022
Cofinanciado por
Mecanismo
*Cofinançat
pel el
Mecanisme
«Conectar Europa»
dede
la Unión
Europea
“Conectar
Europa”
la Unió
Europea

PROJECTE
GREEN AND CONNECTED PORTS
Als vaixells sensoritzats s’instal·len
equips de mesurament, les dades del
quals s’integren a la Torre de Control.

Caudalímetres anàlisis del consum.
Torsiòmetres control de la potència dels
motors.
Acceleròmetre anàlisis del confort dels
passatgers.
Sensors de calat control de càrrega i
estabilitat del vaixell.
Analitzador de gasos mesurament de
gasos emesos a l’atmosfera.
Integració equips de Pont dades de
navegació.
Integració equips de Màquines dades
motors, generació elèctrica…

23

RSC 2021 NAVIERA LÍDER

EXPERIÈNCIA DEL CLIENT
24

2021 EXPERIÈNCIA DEL CLIENT

Atenció al client

La unificació de tots
els canals d’atenció al
client en les mateixes
plataformes durant
tot 2021 va permetre
mesurar millor
l’eficiència d’aquesta
atenció.
MILLORES
En l’atenció online, el 2021 es van implementar noves automatitzacions
que van enriquir els articles i casos
d’ús, tant del HelpCenter, com del
chatbot Serena, que són el pas previ
a parlar amb un agent. Més info pàg. 22.
A l’atenció telefònica, es va posar en
marxa un model d’atenció amb una
nova IVR (les locucions que filtren
i dirigeixen les trucades segons les

MOTIUS DE CONSULTA

ATENCIONS PER CANAL
Xarxes socials
Formulari web
Web chat
Telèfon

80%

1%

7%
12%

12%

32%

6%
CLIENTS

403.000
ATENCIONS

+42%

50%

Altres
Targetes d’embarcament
Informació
Modificacions a la reserva
sol·licitades pel client
50% de les consultes que sol·liciten informació són
sobre tarifes o horaris.

22%

98%

7 minuts temps mitjà
primera resposta

Clients

62%

1%

necessitats del client) i una especialització dels agents pel motiu de
la trucada i tipologia del client. Es
prioritza segons el tema de la trucada, i es preval als socis del club i les
agències de viatges.

NO CLIENTS
Altres
Vendes
Informació

77%
70% de les consultes que sol·liciten informació són
sobre tarifes o horaris.

RESOLTES EN EL
PRIMER CONTACTE

No clients

38%
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Serveis a bord

26

RENOVACIÓ DELS SALONS

NOVES ACOMODACIONS

Es van renovar els espais interiors de
diversos vaixells per a millorar la comoditat, amb uns dissenys moderns
i acollidors.

Per a satisfer les demandes de diferents segments de clients, es van
crear noves acomodacions:

Així, segons els vaixells, es van instal·lar noves butaques més còmodes,
es van redissenyar espais comuns
(com la recepció o el restaurant
self-service), es van incloure estacions de càrrega elèctrica i es van
reemplaçar altres elements, com
terres o tapisseries. Als vaixells de la
ruta Eivissa-Formentera es va posar
nou mobiliari a les terrasses.

3.135.000

EUROS
INVERSIÓ

1.600 noves butaques

Sirena i Neptuno Taula
Acomodació enfocada als passatgers
que viatgen en família o en grups de
4 o 6 persones.
Neptuno Executive
Acomodació per a adults que busquen un espai reservat per a viatjar
amb més tranquil·litat.
VIP Plus
Butaca superior a primera línia, amb
reposapeus, més espai i vistes al mar.
Butaca Pet Friendly
Permet viatjar als salons acompanyat de mascotes petites en el seu
propi maletí de transport.

2021 EXPERIÈNCIA DEL CLIENT

Gastronomia i botigues

Naviliera Pet Friendly

Serveis per a les famílies

Es van introduir novetats vinculades al producte local i la sostenibilitat.

Es van continuar millorant les
instal·lacions i serveis dedicats als
animals de companyia.

Baleària va obtenir el Segell Turisme Familiar de la Federació Espanyola de Famílies Nombroses.

Al fast ferry Eleanor Roosevelt es va
crear un food truck a la zona exterior
i una botiga-bar. A tota la flota es van
sumar nous productes sense gluten.

69.100

Productes balears. Es van incloure
menús de gastronomia balear, i en
alguns vaixells productes de quilòmetre 0 (Ibiza Produce) i de comerç just
(Oxfam Intermón).
Responsabilitat social. Es va col·laborar amb les fundacions Nova Terra
i Cuina Justa, que elaboren menús
alhora que generen oportunitats de
treball a persones amb risc d’exclusió
social.
Eco. Es va continuar apostant per
utensilis biodegradable i es van introduir els gots de cafè comestibles.

VALORACIÓ
7,9

Botigues

7,7

Restauració

8,6

Neteja

MASCOTES
transportades

+41%

67% Casetes Pet Friendly

El 2021 es van recuperar les activitats
dirigides al públic familiar, com l’animació infantil, les sessions de màgia
o un photo studio. A més, es van
programar sessions de música amb
DJ a les terrasses.

23% Cabines Pet Friendly
10% Butaques Pet Friendly

+89% de mascotes en cabina

7,6

Oci a bord
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Vehicles eco

VALORACIONS
8,7

Cabina Pet Friendly

7,9

Casetes Pet Friendly

Smart ships
La companyia disposa de 10 smart
ships que ofereixen al client serveis
com una plataforma d’oci digital
gratuïta, videovigilància per a mascotes o accés a Internet.
Més info pàg. 22

VALORACIÓ

La naviliera transporta gratuïtament patinets elèctrics i bicis a totes les seves rutes, i cotxes d’emissió
0 amb destinació a Formentera.

11.400

VEHICLES ECO
transportats
83% bicicletes

11% patinets elèctrics
6% turismes emissió 0

2021 EXPERIÈNCIA DEL CLIENT

Canals
de venda

Gràcies a l’adaptació de les estratègies de marketing de Baleària als nous perfils del consumidor, el
canal digital es va consolidar com el principal en volum de facturació, incrementant les vendes, el
nombre de visites, els usuaris únics de l’app i els socis de Baleària Club.

11.764.000
VISITES

+13%
28

186.000
4,1

USUARIS
ÚNICS APP

Valoració APP

CREIXEMENT CANALS 'ONLINE'
Vendes

Visites

Web Baleària

34%

12%

App Baleària

11%

10%

107%

81%

Web Formentera Express

E-COMMERCE
FORMENTERA EXPRESS
La web de compra ràpida Formentera Express va duplicar les seves
vendes i el nombre de visites, i es va
convertir en la forma preferida dels
turistes digitals que volen comprar el
seu bitllet per a anar a Formentera.
Fidel a la seva proposta de valor de
compra en 3 clics , els usuaris van
valorar la conveniència, usabilitat i
varietat de mètodes de pagament.
MILLORA DE L’EXPERIÈNCIA DE L’USUARI
Baleària està immersa en un procés
de millora contínua de l’experiència
de l’usuari en els canals digitals. Per
això, es van realitzar més de 180 test
que van servir per a realitzar desenvolupaments que es van traduir en
millores en els ràtios de conversió
i en les valoracions positives dels
clients sobre els processos de venda i
informació a través de la web.

2021 EXPERIÈNCIA DEL CLIENT

Patrocinis i acords
BALEANDO
Portal web que ofereix paquets de
vacances de ferry, hotel i activitats.

POLÍTIQUES COMERCIALS I DE PREUS

AGÈNCIES DE VIATGES

Baleària va continuar treballant la
venda anticipada amb condicions
tarifàries molt flexibles, que incloïen
descomptes a llarg termini, per a
poder atendre les necessitats dels
clients. A més, va mantenir la política
de canvis i anul·lacions d’acord amb
la situació del mercat.

Baleària considera a les agències
com un membre més de l’equip
de vendes, i hi estableix una comunicació constant que li permet
incorporar nous productes i millorar
els serveis.

Baleària és l’única naviliera amb connexions a totes les Illes Balears, i va
donar valor a aquest fet diferencial
facilitant grans descomptes per a
combinar diferents rutes en aquest
mercat.

Per a reforçar aquesta comunicació
directa i adaptar l’oferta a les necessitats de cada agència, Baleària va
optar el 2021 per la formació, amb
fam trips a Eivissa, Mallorca i Menorca i webinars a nivell nacional juntament amb Agenttravel i Hosteltur. El
coneixement del producte Baleària
per part de les agències va permetre
dur a terme accions personalitzades
segons el tipus de turisme al qual
s’enfoquen: sènior, actiu, gastronòmic, esportiu, cultural…

També es van crear noves acomodacions per a adaptar-se a les peticions
dels clients més exigents (Més info pàg.
26) i es va fidelitzar als passatgers
recurrents a través del Baleària Club
(Més info pàg. 31).

+50% de comunicats a agències

ESPORT
Panda Raid, Rally Roses des Sables,
Wing Foil Spain Series, Marnaton
Formentera, Voluntaris del Mar,
World Padel Tour Menorca, UD
Ibiza, Rutas World, Regata de Vela
Princesa Sofía Mallorca, Mallorca
Classic Week Port Adriano, 15a Volta Menorca BTT.
GASTRONOMIA I MÚSICA
TaPalma, Ciutadella Destí Gastronòmic, Masterchef Celebrity, Oktoberfest, Los40 Music Awards.

Fires de Turisme
Va assistir presencialment a Fitur
(Madrid) i Top Resa (París) i virtualment a BIT (Milán) i World Travel
Market (Londres).

Associacions
Baleària va seguir adherida a ACAVE
(Asociación Corporativa de Agencias
de Viajes Especializadas ) i CEAV
(Confederación Española de Agencias de Viajes).
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Marketing

Xarxes socials

El vídeo de la campanya d’estiu, amb
el lema ‘L’estiu és nostre’, va suposar
una fita en la comunicació de Baleària, en situar-se entre els vídeos comercials més vistos del sector travel,
segons el mitjà Marketing Directo.
Per a l’espot es va comptar amb la
col·laboració d’hostalers i artesans de
Formentera.

Els principals objectius
són incrementar el
reconeixement de
marca, disposar d’uns
canals d’atenció a la
comunitat i assistir i
generar vendes.

430.000 visualitzacions a YouTube
El 2021, juntament amb la difusió
nacional en mitjans convencionals,
es va realitzar una forta aposta per la
publicitat en els canals de comunicació digitals (principalment televisió
i ràdio digital).
D’altra banda, amb la finalitat de
millorar l’experiència dels passatgers
en tots els punts de contacte, durant
2021 es va treballar en l’adequació i
rehabilitació de nombroses taquilles.

L’estratègia a xarxes socials el 2021
es va basar en més dinamització
dels continguts (es van realitzar més
publicacions, directes, stories...), un
increment de contingut audiovisual,
la segmentació de publicacions per
territoris i l’augment de col·laboracions amb influencers.
D’altra banda, es va actualitzar el
disseny del blog EntreOlas per a
integrar-lo al look and feel de la web
de Baleària.

Accions destacades
TikTok
Baleària es va estrenar en aquesta plataforma amb el challenge #ElVeranoEsNuestro, i es va convertir en la primera empresa de la indústria turística a Espanya
en apostar per aquest format publicitari.
Fast ferry Eleanor Roosevelt
Es van realitzar diverses campanyes vinculades a la incorporació d’aquest nou
fast ferry: retransmissió del viatge des
de drassanes, reportatge de la primera
travessia del vaixell, i la sèrie Històries de
l’Eleanor, protagonitzades per clients
reals a través d’un concurs a xarxes.
Women in B
Esdeveniment online per a posar en
valor el paper de la dona a Baleària i en
el sector marítim.

242.500

SEGUIDORS

8%
9%

6%

+34%

1%
55%

Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
TikTok
YouTube

21%

270

milions de visualitzacions
CHALLENGE TIKTOK

76.200 usuaris blog ‘EntreOlas’
105.500 pàginas vistes blog

2021 EXPERIÈNCIA DEL CLIENT

Baleària Club
El nou programa de fidelització permet als socis obtenir recompenses pels seus viatges
mitjançant un sistema de punts, a més d’accedir a ofertes i avantatges exclusius.
La naviliera va posar en marxa a
principis d’estiu el nou programa de
fidelització Baleària Club, estructurat
en tres nivells (Basic, Premium i Exclusive), segons els punts obtinguts
en els últims 18 mesos.
Els socis sumen punts cada vegada
que viatgen, depenent de la ruta,
el nivell que tinguin dins del club i
altres elements, com si viatgen amb
cotxe o mascota.
Amb els punts, poden obtenir recompenses vinculades a Baleària
(consumicions o descomptes a bord,
wifi gratuïta, ofertes exclusives o descomptes en les reserves, entre altres),
a tercers o canviar-los per donatius
a entitats socials i mediambientals
amb les quals col·labora la Fundació
Baleària. Les recompenses i ofertes
exclusives i avantatges es personalitzen per a cada soci segons les seves
preferències i rutes habituals.

+17%
155.000

NOUS

SOCIS

ACCESOS WEB
al club

4.800 recompenses bescanviades
24.145.000 punts atorgats
1.500 socis donats d’alta
per recomanació d’un altre soci
45% obertura de mails del Club
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Satisfacció
dels clients
METODOLOGIA

32

Per a conèixer la satisfacció dels
clients, Baleària utilitza dues metodologies. D’una banda, realitza una
enquesta online transaccional, que
s’envia als passatgers un vegada finalitzat el viatge, i que li permet tenir
un feedback diari. D’altra banda, una
empresa externa especialitzada en
sondejos fa enquestes telefòniques
en diversos moments de l’any.
RESULTATS
Es va incrementar tant l’índex de
promotors de Baleària, com els
passatgers que van assegurar que
tornarien a viatjar. Pràcticament tots
els ítems analitzats van millorar les
puntuacions. Destaquen els creixements de l’NPS en les rutes amb
Melilla (62,7) i Ceuta (60), que també
van registrar bons índexs de fidelitat
i valoracions del servei.

Baleària disposa des de fa anys d’un sistema de mesurament de la satisfacció
del client durant tot el ‘customer journey’, que li permet obtenir informació
per a adaptar el seu servei a les necessitats dels passatgers.

48,5
12%

Detractors
Valoració de l’1 al 6

98,1%

NSP

NET PROMOTER SCORE

+4,5

28%

60%

Neutres
Valoració del 7 al 8

NPS = %

Promotors
Valoració del 9 al 10

-%

22.300

FEEDBACKS
de clients

ÍNDEX

FIDELITAT

+1,8%

8,4

Valoració
VAIXELLS

8,2

Valoració
SERVEI

7,7

Qualitat-preu

7,6

Oci

8,6

Neteja

8,7

Personal d’a bord

7,7

Menjar

2021 EXPERIÈNCIA DEL CLIENT

Seguretat

Preservar la salut dels clients i treballadors va continuar sent una de les prioritats
de Baleària. Així, va renovar durant tot l’any el segell Global Safe Site de l’entitat
certificadora Bureau Veritas i va rebre el premi Millor Pràctica Preventiva d’Asepeyo.

MESURES ENFRONT A LA COVID-19
Baleària va prendre diverses mesures
enfront de la Covid-19, que van anar
adaptant-se segons el context. Es
van adoptar accions com la reducció
de la capacitat dels vaixells o la presa
de temperatura. Es va impulsar la
reserva i facturació online i es va elaborar un pla específic de neteja, amb
productes viricides i desinfectants
certificats. L’ús de la màscara era
obligatori a bord, i es proporcionava
gel hidroalcohòlic. Es va controlar
periòdicament l’estat de salut de la
tripulació, que va rebre formació específica sobre protocols d’actuació.
A l’estiu, Baleària va iniciar un pla de
vacunació addicional per a poder
completar la immunitat de les seves
tripulacions.

24

VAIXELLS AMB SEGELL

GLOBAL SAFE SITE

PROTOCOLS DE SEGURETAT
I PROTECCIÓ
A tota la flota es realitzen setmanalment exercicis de preparació davant
possibles emergències a bord. A
més, per a millorar els protocols i
assegurar una coordinació eficaç,
periòdicament es duen a terme
pràctiques amb diferents entitats.
Baleària té establerts protocols per
a prevenir possibles danys sobre el
medi ambient i disposa de plans de
control d’emergències i de prevenció
de la contaminació al mar.
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2021 EQUIP

Gestió
de l’equip
Baleària va continuar adoptant
mesures de caràcter organitzatiu per
a ajudar a compatibilitzar les necessitats personals, familiars i professionals, alineant-les amb els objectius
de la companyia.
Baleària es troba en procés de revisió
dels protocols i polítiques d’igualtat,
juntament amb la representació social dels treballadors, amb l’objectiu
de garantir més equitat en els seus
equips. També està compromesa
amb la inclusió i diversitat, i per això
va signar el Pacte dels CEO per la
Diversitat en col·laboració amb les
fundacions Adecco i CEOE.

En un any de reptes, les tripulacions i el personal de Terra van posar tot el seu
esforç per a aplicar les mesures de seguretat necessàries i continuar buscant
l’excel·lència en el servei, basat en la comoditat i confiança dels clients.

GESTIÓ DEL TALENT
Baleària vol aconseguir les seves
metes imprimint cultura i valors a
totes les accions que realitza. Amb
l’objectiu d’alinear les conductes de
les persones a la cultura i valors de
Baleària, la companyia va adaptar el
Sistema de Gestió de l’Acompliment,
basat en un model de competències,
que representa el conjunt d’habilitats, actituds i coneixements que
són fonamentals en les persones
que formen part de l’empresa. Les
valoracions i accions registrades en
cada avaluació seran la base per a
potenciar el talent a Baleària.

Altres accions
COORDINADORS DE PERSONES
Es va crear aquesta figura de referència per a atendre els treballadors
en aspectes de selecció, formació i
desenvolupament, entre altres.
MAPA DE LLOCS
Es va crear una matriu visual que
estructura totes les posicions de la
companyia i que permetrà millorar
la presa de decisions en relació a la
gestió de persones i equips.
QUADRE MENSUAL D’INDICADORS
Es va implantar una metodologia
de reporting a través d’una eina
de control de gestió per a l’anàlisi i
planificació d’indicadors de recursos
humans.

PROGRAMA ‘BRÚIXOLA’
Més de 130 treballadors es van oferir
voluntaris per a ser guies en el pla
d’acollida dels acabats d’incorporar
a l’empresa, dels quals 45 es van
formar per a aquesta funció.
PROGRAMA ‘CONEIX LA MEVA ÀREA’
Trobada en línia mensual per a
donar a conèixer a tot l’equip les
funcions i tasques de cada departament.
PROGRAMA ‘AQUÍ HI HA TALENT’
Baleària va participar en aquest
programa en col·laboració amb ESIC
Business & Màrqueting School i
Valencia Plaza, amb l’objectiu d’incorporar el millor talent júnior als
seus equips.
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Perfil de la plantilla

1.636

DISTRIBUCIÓ GEOGRÀFICA ÀREA TERRA

EMPLEATS

BAHAM E S 1,6%

86,6%

+7%

ESPANYA

EUA 3,5%

Comunitat Valenciana 48,3%
Balears 16,4%
Andalucía 10,2%
Ceuta 4,9%
Catalunya 4,8%
Melilla 1,7%
Madrid 0,3%
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44%

56%

AL

Dones

Homes

Flota

13%

87%

Terra

43%

57%

IR A

MÁ LA G

MARROC 8,2%

34%

DE LA PLANTILLA ÉS INTERNACIONAL

53 nacionalitats
69% dels tripulants són comunitaris

La reducció de restriccions i la
millora de la situació derivada de la
pandèmia van permetre a Baleària
fer créixer la plantilla mitjana un 7%
respecte a l’any anterior, la qual cosa
va implicar la creació de llocs de
treball, tant en el col·lectiu de Flota,
com en el de Terra.
D’altra banda, la naviliera continua
constatant que es tracta d’un sector
majoritàriament masculí, especialment a Flota, tot i que la dona cada
vegada té més representació en
aquests llocs de treball.
Baleària va apostar per continuar
professionalitzant els equips, incorporant personal especialitzat en les
diferents àrees, procurant l’estabilitat
i millora contínua de les persones
que integren la companyia.

2021 EQUIP

PER EDATS

PER CATEGORIA LABORAL
Directius*
Responsables

<30 anys

4%

30-50 anys

Tècnics

>50 anys

Administratius /Operaris

16% 20%

18%

21%
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59%

Directius*

68%

1%

6%

3%

5%

<30 anys

20%

21%

20%

21%

12%

21%

18%

19%

68%

58%

62%

60%

Responsables

14%

23%

14%

25%

30-50 anys

Tècnics

15%

16%

20%

14%

>50 anys

Administrat./Operaris

70%

55%

63%

56%

*Inclou capitans.

39 anys. Edat mitjana

2021 EQUIP

Escola d’Empresa
de Baleària

1.500

HORES DE FORMACIÓ

EMPLEATS

565.000
27.000

PRINCIPALS TEMÀTIQUES

FORMATS

+21%

MODALITAT

49%
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L’EdEB atén les necessitats formatives de Baleària en funció de la normativa,
el sector i el negoci de la companyia, amb l’objectiu que els treballadors
mantinguin el seu nivell de competitivitat i productivitat.

€ INVERSIÓ
en formació

+44%

HORES
de formació

51%
Presencial

Online

16 h

19 h

20 h

Pràctiques

(sobre 4 punts)

3,7 valoració plataforma e-learning

Seguretat alimentària

25%

Informàtica

12%

Prevenció riscos laborals

8%

Ofimàtica

4%
22%

MITJANA PER TREBALLADOR

17 h

-9%

VALORACIÓ MITJANA
accions formatives

29%

Altres matèries

631 accions formatives

3,6

Marítim

8h

Admin. /Operaris

14 h

Tècnics

34 h

Responsables

21 h

Directius

27 h

18 hores de mitjana per treballador

Va destacar la formació de tripulants tant per a renovar les seves
certificacions marítimes com per a
certificar-se en el codi IGF. D’altra
banda, es va formar a la plantilla en
noves eines externes (com Outlook
365) i internes específiques de l’empresa (Nou Sistema de Gestió) i es va
preparar als nous tutors d’acolliment
del Programa Brúixola. A més, es va
incorporar formació a través de l’aula
virtual (formació en directe mitjançant plataformes virtuals).

2021 EQUIP

Polítiques
d’ocupació

Comunicació interna

NOVA APP INTERNA
Durant l’any es va desplegar progressivament a l’organització la nova
eina de comunicació interna, l’app
Be Baleària. Es tracta d’una aplicació
multiidioma tipus xarxa social, enfocada a l’àmbit professional i que
permet l’accés a través del telèfon.
A més de canalitzar tota la informació corporativa i ser un punt de
gestió dels recursos humans, els
principals objectius d’aquesta eina
són fomentar l’orgull de pertinença,
augmentar la cohesió entre equips,
impulsar la bidireccionalitat de les
comunicacions i donar visibilitat a
les persones.

850

Temps complet

USUARIS
ACTIUS

Temps parcial

210 usuaris actius diaris

Es va impulsar la comunicació dins de l’organització posant en el
centre a les persones i fomentant la cohesió.

99%

97%

9%

1%

3%

237 noves contractacions

52 % de la plantilla

II CONVENCIÓ BALEÀRIA
La naviliera va dur a terme una
convenció en la qual va participar
una nodrida representació dels treballadors de la seu central, les delegacions i la flota. Durant el dia, a més
de la intervenció del president, es
van dur a terme xerrades, taules rodones i tallers sobre diferents temes:
digitalització, sostenibilitat, valors...

91%

29%

71%

47 persones en pràctiques
16

31

20

27

FONS SOCIAL DE FLOTA
Un 1,3% de la massa salarial es destina a millores socials aportades per
l’empresa i gestionades pels representants dels treballadors.
CLUB DE BENEFICIS
Nou club per al personal de Baleària
amb ofertes i promocions en diferents productes i serveis.
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J.A. Riera / Diario de Ibiza

2021 COMPROMÍS SOCIAL

Transparència,
ètica i compliment

GRUPS D’INTERÈS

CANALS DE COMUNICACIÓ

El Comitè d’Ètica i Compliment, creat en 2019, vetlla perquè tots els
departaments compleixin amb la legalitat vigent i estiguin alineats
amb els valors ètics i la responsabilitat social de Baleària, i a més
impulsa millores en aquests camps.

puntual

constant

anual

Personal de les taquilles i d’a bord, Contact Center, web, xarxes socials, enquestes de satisfacció, newsletters, campanyes publicitàries i noticies a mitjans
Clients (Passatge) de comunicació.
Revista Entreolas
Memòria Sostenibilitat
Visites comercials, atenció telefònica, correu electrònic i notícies a mitjans de
comunicació.
Clients (Càrrega)
Memòria Sostenibilitat
Xarxa interna de comunicació, comunicats interns, correu electrònic, reunions
i missatgeria instantània.
Treballadors
Memòria Sostenibilitat
Enquestes de satisfacció
Agències de
Visites comercials, Contact Center, newsletters i web de agències.
viatges
Memòria Sostenibilitat
Qüestionari d’homologació
Correu electrònic
Proveïdors
Memòria Sostenibilitat
Esdeveniments, convenis, acords i web.
Notícies a mitjans de comunicació
Societat
Memòria Sostenibilitat

Mitjans de
comunicació

Notes de premsa, rodes de premsa, presentacions, xarxes socials, corres electrònics, atenció telefònica, web.
Memòria Sostenibilitat

Administració
pública

Correu electrònic, web, notícies en mitjans de comunicació.
Memòria Sostenibilitat

Accionistes

Junta d’accionistes i memòria Sostenibilitat.
Notícies a mitjans de comunicació

VALORS

POLÍTICA DE GRATITUD

El 2021 es van aprovar els nous valors
de Baleària (sostenibilitat, innovació,
solvència i responsabilitat), que seran
la base per a la redacció del nou Codi
Ètic i de Conducta de la companyia
en el pròxim exercici.

Baleària va aprovar la seva Política de
Gratitud, que posa en valor la confiança en els treballadors, ja que no els
prohibeix acceptar regals i compartir-los amb els equips, d’acord amb
una sèrie de premisses, i amb el
control per part del Comitè d’Ètica i
Compliment i de l’alta direcció de la
companyia.

CANAL ÈTIC
Es va publicar a la web de Baleària el
canal de denúncies perquè qualsevol
membre dels grups d’interès pugui
informar sobre una possible falta
ètica o legal.

La Red Española del Pacto Mundial
va qualificar, per cinquè any
consecutiu, amb el màxim nivell
(Avançat) la memòria de Baleària de
2020.
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Fundació Baleària
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L’objectiu de la
Fundació Baleària és
realitzar activitats per
a millorar la cohesió
social, la cultura
i la sostenibilitat
mediambiental als
territoris.

282

COL·LABORACIONS

I ACCIONS

565.000
150

euros

PRESSUPOST

ENTITATS
en col·laboració

BALEÀRIA CULTURAL
Les exposicions col·lectives més
destacades organitzades per la
Fundació el 2021 van ser La mar dels
Baleàrics i Univers confinat. Ambdues van contribuir a transmetre el
propòsit de la Fundació de promoure l’intercanvi artístic i cultural en
els territoris que uneix la naviliera.
Aquestes exposicions itinerants es
van poder visitar en diferents enclavaments. Respecte a les exposicions
individuals, van destacar artistes
com Rafael Armengol, Marco Caparrós, Ramón Pérez Carrió, Menéndez
Rojas o Francesc Florit Nin.
La Torre del Rellotge d’Ondara es va
incorporar al programa Llonges de
la Cultura per a mostrar la visió més
sostenible de l’art. Així es va dedicar
aquest espai a exposicions amb missatges vinculats al medi ambient.

8

LLONGES DE
LA CULTURA

14.000

VISITES
a exposicions

2 noves llonges
Club Diario Ibiza
Torre del Rellotge d’Ondara

Organització pròpia
Col·laboració amb tercers

175

ACTIVITATS
CULTURALS

63%
37%

338 artistes

2021 COMPROMÍS SOCIAL

La Fundació Baleària va ser guardonada als Premis de la Tardor de
Compromís per Dénia per la seva implicació social i difusió de la cultura.

ECO BALEÀRIA

BALEÀRIA SOLIDÀRIA

BALEÀRIA SALUDABLE

Universitat de les Illes Balears. Es va
col·laborar en diferents projectes dels
departaments de Biologia i d’Ecologia Interdisciplinària, així com en
estudis realitzats amb BiodiBal.

Un dels objectius de la Fundació és
promoure iniciatives per a millorar la
qualitat de vida dels col·lectius en risc
d’exclusió social. El 2021 va col·laborar
en diverses iniciatives d’entitats de
caràcter solidari i social.

Equips esportius.
La Fundació fa costat a clubs locals
dels territoris on opera la naviliera
perquè puguin participar en esdeveniments nacionals. A més, patrocina
a la Peña Deportiva Santa Eulàlia i la
Fundació de Pilota Valenciana.

Albiraments d’espècies marines.
Científics de la Xarxa de Rescat de
Fauna Marina de la Generalitat de
Catalunya i l’entitat Pelagicus van
realitzar monitoratge d’espècies marines des dels vaixells.
Palma Aquarium. La naviliera va
facilitar el trasllat de 173 tortugues
marines ferides o que anaven a ser
alliberades per primera vegada a la
mar, a més de participar en dues
jornades educatives.
Altres entitats. També va col·laborar
amb entitats mediambientals com
Obesmar, Imedea o Gen-Gob.

Projectes vinculats a la infància.
Va col·laborar en campanyes de
recollida de joguines de la Creu Roja
i Extiende Tu Mano i una acció per a
nens hospitalitzats de llarga durada
de Proyecto Juntos, entre altres.
També va ajudar a entitats com la
Fundació Banc de Sang i Teixits
dels Illes Balears, APNEEF, ONCE,
menjador social Jesús Abandonado,
Hermanitas de los Pobres, Hospital
Marina Salut, Centre Investigador en
Ciències de la Salut i Medi Ambient
de la Marina Alta, etc.

Programes dirigits a treballadors de
la naviliera.
La Fundació va recuperar el programa Rutes Saludables, a través del
qual es van fer sis excursions amb
171 participants. També va reprendre
el projecte de cistelles de productes
km 0 per als treballadors de la seu
central, en col·laboració amb Xarxa
Agrícola.
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Relacions amb la societat
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Baleària és sòcia
de la Red Española
del Pacto Mundial
(Global Compact) des
de 2017, la iniciativa
de sostenibilitat
empresarial
promoguda per les
Nacions Unides.
El 2021, Baleària va ser membre
fundador de la FundacióN LAB
Mediterráneo d’AVE, l’objectiu del
qual és impulsar la innovació en la
Comunitat Valenciana, es va unir a
l’Alianza Net-Zero MAR per a promoure la descarbonització marítima
i va ser nomenada empresa vocal de
la secció Marítima de la Junta Directiva de Gasnam.

Premis
Millor Pràctica Preventiva
La mútua Asepeyo va destacar els
protocols determinants en la protecció
dels treballadors i passatgers enfront
de la pandèmia pel coronavirus.

Innovació i Sostenibilitat
La naviliera va rebre el Premi SER Viajeros Comunitat Valenciana en l’apartat
de sostenibilitat i innovació, per les
innovacions a la seva flota.

Economia
Els premis Levante-EMV Prensa Ibérica
2021 van destacar la capacitat de Baleària per a adaptar-se als reptes plantejats
durant la pandèmia.

Compromís social
La Fundació Baleària va ser guardonada en els Premis de la Tardor de Compromís per Dénia per la seva implicació
social i difusió de la cultura.

Millor Naviliera
Els Premis Condé Nast Traveller van
reconèixer a Baleària com la millor
companyia en la categoria de navilieres
i creuers.

Movilitat Ecoeficient
La Fira Ecomov de València va premiar
l’aposta de Baleària pel gas natural com
a combustible més sostenible en part
de la seva flota.

2021 COMPROMÍS SOCIAL

Fòrums i congressos

Organitzacions

en els que ha participat

de les quals forma part
Asociación para el Progreso de la
Dirección

SOSTENIBILITAT
Encuentros Ser Turismo Sostenible
de Radio Mallorca
II Trobades per la Sostenibilitat de la
Universitat de València
Ports de la Generalitat i Economia
Blava
Green Gas Mobility Summit de
Gasnam
Ferry Conference de Shippax
Convenció Marc sobre el Canvi
Climàtic COP26 de les Nacions
Unides
Gases Renovables de MiCiudadATodoGas
La empresa ante los retos de la sostenibilidad de Ibercaja
DIGITALITZACIÓ
Digitalización del Turismo de la
Región de Murcia
Balears en digital de Telefónica
Environmental Sensor Network and
IT Platform Engineering

Experiencias empresariales de
transformación digital de la Fundación LAB Mediterráneo
Ciberseguridad en World Maritime
Week
Estrategias de digitalización empresarial de Las Provincias
Casos de éxito de inteligencia turística de la región de Murcia
ALTRES
I Cimera Illes Balears - Comunitat
Valenciana
Maritime competition and cooperation de Propeller Club
Congreso de Directores Financieros
de APD
I Foro Turismo en Melilla
Diálogos de Futuro

Asociación de Ingenieros Navales y
Oceánicos
Asociación Naviera Española
Asociación Valenciana de Empresarios
BatteryPlat
Cámara de Comercio de Alicante
Cátedra de Cultura Empresarial ADEIT
CEO por la Diversidad
Círculo de Empresarios de la Marina Alta
Comité Naval Español de Bureau Veritas
Comunidad por el Clima
Confederación Empresarial Valenciana
Consell Social de la Universitat d’Alacant
Código Ético del Turismo Valenciano
Exceltur
Fundación Conexus
Fundación EDEM
Fundación Empresa y Clima
Fundación Étnor
Gasnam

Jornada Short Sea Shipping de la
Autoridad Portuaria de Huelva

Instituto Tecnológico de la Energía

Jornada Eficacia en la Comunicación del Colegio de Publicitarios de la
Comunitat Valenciana

Real Academia del Mar

Mesa del Turismo Nacional
Real Liga Naval Española
Empresas Sana+Mente Responsables
Sistema Integrado de Calidad Turística
en Destinos
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Proveïdors

78%

Baleària exerceix un paper tractor sobre l’economia dels territoris on opera,
apostant principalment per proveïdors de proximitat que, a més, comparteixen els
valors de la naviliera.

PROVEÏDORS

LOCALS

7.412

TOTAL

Proveïdors

El departament de Compres avalua
als nous proveïdors per a determinar
si pot homologar-los, i anualment els
revalua segons les possibles incidències (puntualitat, qualitat del producte o servei...) o millores en el tracte
comercial.
CADENA DE SUBMINISTRAMENTS
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PROVEÏDORS PER ZONES
Balears

19%

Alacant

13%

Madrid

12%

València

12%

Barcelona

11%

Cádiz

7%

Altres

4%

121 nous proveïdors
95,6% proveïdors homologats

Les sol·licituds per a la compra d’un
producte o servei han de ser autoritzades pel responsable (o aprovades
en la Comissió de Compres per imports superiors a 1.000€). El departament de Compres compara els
diferents proveïdors (que han d’estar
homologats) i realitza la comanda
al més adequat. Les comandes es
reben en un dels magatzems i es
distribueixen.

2021 INDICADORS

Indicadors

Global Reporting Initiative (GRI)
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

I. CONTINGUTS BÀSICS GENERALS

102-15

1. Perfil de l’organització
102-1

Nom de l’organització Baleària

Impactes, riscos i oportunitats principals En aquest exercici va destacar l’impacte
negatiu que va continuar tenint la pandèmia i les restriccions de principis d’any, així
com l’augment del preu del gas natural liquat, principal aposta de la companyia per la
sostenibilitat. Quant a oportunitats va destacar la recerca de noves fonts d’energia per
a la navegació, com l’energia elèctrica o l’hidrogen.

102-2

Activitats, marques, productes i serveis Pàgs. 9, 14 i 15

102-3

Ubicació de la seu Dénia (Alacant)

102-4

Ubicació de les operacions Pàgs. 9 y 13

102-5

Propietat i forma jurídica Grup Baleària

102-6

Mercats servits Pàgs. 9 i 13

102-7

Mida de l’organització Pàg. 9

4. Governança

102-8

Informació sobre treballadors i nous treballadors Pàgs. 35, 36 i 37 ODS 5, ODS 8

102-18

Estructura de governança Pàg. 10

102-9

Cadena de subministrament Els proveïdors lliuren els materials als magatzems a terra de la naviliera i són transportats sempre que és possible amb furgons propis a través
dels vaixells. Quan no és possible, s’utilitza transport terrestre o aeri. Pàg. 48

102-19

Delegació d’autoritat El màxim òrgan de govern delega l’autoritat a través de la Comissió Executiva a cada responsable dels assumptes socials, ambientals o econòmics.

102-20

102-10

Canvis en l’organització i cadena de subministrament
l’obertura de la delegació de Motril. Pàgs. 4 i 5

102-11

Principi o enfocament de precaució Baleària té establerts protocols, tant a terra com
a bord dels vaixells, per a prevenir possibles danys greus sobre el medi ambient. Per a
això disposa de plans de control d’emergència d’acord amb el seu sistema de Gestió
Ambiental i de plans SOPEP per a la prevenció de la contaminació al mar. A més, Baleària realitza exercicis a intervals determinats amb la finalitat de familiaritzar al seu
personal amb les possibles emergències ambientals que poguessin presentar-se.

Responsabilitat a nivell executiu de temes econòmics, ambientals i socials La Comissió
Executiva és l’encarregada de coordinar la planificació i implantació de l’estratègia de
la companyia, així com del seguiment de les seves oportunitats, riscos i impactes. És
l’òrgan responsable de la presa de decisions sobre temes econòmics, socials i ambientals, on la responsabilitat sobre aquests temes està a càrrec de tres membres del
comitè. Aquests responsables informen de manera directa al màxim òrgan de govern,
o bé a través d’aquesta comissió, on també delega autoritat als responsables d’aquests
assumptes el màxim òrgan de govern.

102-21

Consulta a grups d’interès sobre temes econòmics, ambientals i socials EL 2021 no es
va realitzar cap consulta als grups d’interès. L’última es va fer el 2019, els resultats de la
qual es van plasmar a la memòria de 2020.

102-12

Iniciatives externes Pàgs. 42, 43 i 44

102-13

Afiliació a associacions Pàgs. 42, 43 i 44

2. Estratègia
102-14

Declaració d’alts executius Pàgs. 6 i 7

3. Ètica i integritat
102-16

Valors, principis, estàndards i normes de conducta No estan en la memòria però es
poden consultar a https://issuu.com/balearia/docs/codi_conducta_v2015_espanol

102-17

Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas No estan en la memòria però
es poden consultar a https://issuu.com/balearia/docs/codi_conducta_v2015_espanol

L’únic canvi significatiu és

ODS 17
ODS 17

102-22

Composició del màxim òrgan de govern i els seus comitès Pàg. 10

102-23

President del màxim òrgan de govern Pàg. 10
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102-24

Nominació i selecció del màxim òrgan de govern Art.26 Estatuts Societat Composició
del consell i nomenament de consellers. El Consell d’Administració estarà format per
un nombre de consellers que no serà inferior a 3 ni superior a 13. La determinació del
nombre concret de consellers que han de compondre el consell a cada moment, dins
sempre del mínim i del màxim a què es refereix aquest article, correspon a la Junta
General d’Accionistes. Per a ser el triat com a membre del consell no es requereix la
qualitat d’accionista. El nomenament dels membres d’aquest Consell s’efectuarà
necessàriament pel sistema proporcional regulat en l’article 137 de la Llei de Societats
Anònimes i disposicions que el desenvolupen. Art. 27. Els consellers seran nomenats per
un termini de cinc anys. Però podran ser reelegits per la Junta una o més vegades i per
períodes d’igual durada màxima. Sí que es té en compte la diversitat, independència i
experiència en temes econòmics, ambientals i socials.
Conflictes d’interessos L’òrgan encarregat de gestionar els conflictes d’interessos és
el Comitè d’Ètica i Compliment i aquests estan expressats al Codi de Conducta. Està
prohibida tota contractació de personal o proveïdors dependents de socis o òrgans de
direcció, tret que ho autoritzi aquest comitè.

102-42

Identificació i selecció de grups d’interès Pàg. 41

102-43

102-26

Funció del màxim òrgan de govern en la selecció de propòsits, valors i estratègia El
màxim òrgan de govern té com a funcions aprovar la missió, visió i valors, així com
desenvolupar les estratègies, polítiques i objectius relacionats amb aquests temes.

Enfocament per a la participació dels grups d’interès No es va analitzar la participació
de cada grup d’interès. Excepte els treballadors implicats directament, cap altre grup
d’interès va participar en l’elaboració de l’informe.

102-44

Temes i preocupacions clau mencionats No se va fer cap estudi dels temes i preocupacions clau en aquest exercici.

102-27

Coneixements col·lectius del màxim òrgan de govern El màxim òrgan de govern disposa d’accions formatives específiques que els permeten desenvolupar i potenciar els
seus coneixements.

102-25
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102-37

Involucrament dels grups d’interès en la remuneració Es determina segons conveni,
tant de taules salarials com la part variable de flota.

102-38

Ràtio de compensació total anual La ràtio de la compensació anual de la persona
millor pagada enfront de la mitjana és del 6,07. Suposa una reducció de 0,41 punts.

102-39

Ràtio de l’increment percentual de la compensació total anual Informació no disponible.

5. Participació dels grups d’interès
102-40

Llista de grups d’interès Pàg. 41

102-41

Acords de negociació col·lectiva 100%

6. Pràctiques per a l’elaboració d’informes
102-45

Entitats incloses en els estats financers consolidats Grup Baleària (Cargua, Kanalion, Compañía Marítima Alborán, Canary Bridge Seaways, Gestión Naviera, Baleària
Caribbean).

102-46

Definició dels continguts dels informes i les cobertures del tema El contingut
d’aquests informes s’ha definit sobre la base dels principis que recull el GRI (Inclusió
dels grups d’interès, context de sostenibilitat, materialitat i exhaustivitat). Per a garantir
la seva qualitat, s’han seguit els principis de precisió, equilibri, claredat, comparabilitat,
fiabilitat i puntualitat.

102-47

Llista de temes materials No es va fer cap estudi de temes materials en aquest exercici.

102-28

Avaluació de l’acompliment del màxim òrgan de govern No es fa avaluació de l’acompliment al màxim òrgan del govern.

102-29

Identificació i gestió d’impactes econòmics, ambientals i socials La Comissió Executiva
duu a terme la identificació i la gestió dels impactes econòmics, ambientals i socials.

102-30

Eficàcia dels processos de gestió del risc El màxim òrgan de govern tracta els processos de gestió del risc en les reunions mensuals.

102-31

Avaluació de temes econòmics, ambientals i socials Mensual

102-32

Funció del màxim òrgan de govern en l’elaboració d’informes de sostenibilitat Revisió i
aprovació final.

102-48

Reexpresió de la informació Expressat en cada cas si procedeix.

102-33

Comunicació de preocupacions crítiques Les preocupacions de la companyia estan
expressades en la seva missió. Pàg. 9

102-49

Canvis en l’elaboració d’informes No n’hi ha hagut.

102-50

Període objecte de l’informe 2021

102-34

Naturalesa i nombre total de preocupacions crítiques Informació no disponible. Quan
existeix alguna preocupació crítica, es transmet directament a la direcció on s’aborda
immediatament.

102-51

Data de l’últim informe 2020

102-35

Polítiques de remuneració Es va presentar a la comissió permanent una proposta
de política retributiva en la qual s’estableixen bandes salarials, criteris d’aplicació de
les bandes i sistema de retribució variable, que serà d’aplicació progressiva durant els
pròxims exercicis.

102-36

Procés per a determinar la remuneració L’empresa Willis Towers Watson va fer un anàlisi de posicionament al mercat.

102-52

Cicle d’elaboració d’informes Anual

102-53

Punt de contacte per a preguntes sobre l’informe canal.etico@balearia.com

102-54

Declaració d’elaboració de l’informe de conformitat amb els estàndard GRI Aquest
informe s’ha elaborat de conformitat amb l’opció exhaustiva dels estàndars GRI.
Aquest informe reflecteix l’acompliment econòmic i social (els referents a la plantilla) en
l’exercici fiscal 2021 (1 de novembre de 2020-31 d’octubre de 2021). La resta de les dades
es refereix a l’any natural.

102-55

Índex de continguts GRI Pàgs. 47-52
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102-56

205. Anticorrupció

Verificació externa No es fa.

II. CONTINGUTS TEMÀTICS
ECONÒMICS

205-01

Operacions avaluades per a riscos relacionats amb la corrupció La companyia té un
Manual de Prevenció de Delictes Penals i ha nomenat un comitè a aquest efecte.

205-02

Comunicació i formació sobre polítiques i procediments anticorrupció No se ha fet
formación sobre aquest tema.

205-03

Casos de corrupció confirmats i mesures preses No s’han detectat casos de corrupció.
Baleària té una adreça de correu electrònic perquè treballadors o proveïdors puguin
denunciar si detecten algun comportament il·lícit.

201. Acompliment econòmic
201-01

Valor econòmic directe generat i distribuït Pàg. 11

201-02

Implicacions financeres i altres riscos i oportunitats derivats del canvi climàtic Baleària ha iniciat projectes de càlcul i verificació, en col·laboració amb la companyia RINA,
per a avançar-se a l’entrada en vigor l’1 de gener de 2023 de dues normatives:
Índex d’Eficiència Energètica per a Vaixells Existents (EEXI), aplicable a vaixells de més
de 400 GT (afectarà 23 vaixells de la flota).
Índex d’Intensitat de Carboni (CII). Aplicable a vaixells de més de 5.000 GT (afectarà 15
vaixells de la flota). ODS 9

201-03

201-04

ODS 9

Obligacions del pla de beneficis definits i altres plans de jubilació Únicament es recullen actuacions sobre assegurança mèdica per al personal de flota i accions formatives per a les titulacions marítimes. Alguns convenis provincials preveuen incentiu per
jubilació.
Assistència financera rebuda del govern El 2021 Baleària va rebre les següents subvencions de la Unió Europea.
>>Fons CEF: 3.118.672 € (pels retrofits de l’Abel Matutes, Martín i Soler, Sicília, Nápoles i
Bahama Mama) + 136.950 € (pel retrofit del Hedy Lamarr).
>>Fons Horitzó 2020: 35.225 € (Proyecto Green Hysland)
>>Green and Connected Ports: 136.949€
>>Total: 3.428.796 €
Pàg. 17

206. Competència deslleial
206-01

AMBIENTALS
301. Materials
301-01

202-02

Ràtio del salari de categoria inicial estàndard per sexe enfront del salari mínim local La
ràtio del salari de categoria inicial estàndard per sexe enfront del salari mínim local és
del 1,017 tant en homes com dones. ODS 5
Proporció d’alts executius contractats de la comunitat local 72% (53% en 2020). S’entén
per alt directiu tot aquell que té responsabilitats de direcció i forma part dels comitès
d’alta direcció de l’empresa. Les operacions significatives són aquelles que es duen a
terme en cadascuna de les delegacions de Baleària ODS 8

203. Impactes indirectes econòmics
203-01

Inversions en infraestructures i serveis suportats Pàgs. 11 i 41

203-02

Impactes econòmics indirectes significatius Informació no disponible.

301-02

Inputs reciclats utilitzats. La companyia no en té.
Productes reutilitzats i materials d’envasament. L’organització no té productes reutilitzats ni utilitza materials d’envasament.

302. Energia
302-01

204-01

Proporció de despesa en proveïdors locals Informació no disponible. ODS 8

Consum energètic a l’organització. Consum xarxa elèctrica - 1.040.990 Kwh // Consum
aigua - 54.057,50m³ // Consum gasoil - 79.790m³ // Consumo fuel - 72.565t // Consumo
GNL - 698.531.711kWh // Instal·lació fotovoltaica estació marítima Valencia - 11.907,19kW
Pàg. 17.

302-02

Consum energètic fora de l’organització. Informació no disponible.

302-03

Intensitat energètica. Ràtio tCO2/milla : 0,411. Es va reduir un 2,79% respecte a l’any
anterior, degut a l’augment del consum de GNL. ODS 13

302-04

Reducció del consum energètic. Es va reduir el consum energètic de les estacions
marítimes un 32%, pasant de 1.536 Mw a 1.040 Mw . Pàg. 17.

302-05

Reducció dels requeriments energètics de productes i serveis. El consum elèctric a
la delegació de València va disminuir un 4%, a causa de la instal·lació de fotovoltaica,
passant de 79.649 a 76.375 kWh . ODS 12

ODS 9, 11

204. Pràctiques d’adquisició

Materials usats per pes o volumen 13.838.540 consumibles ecològics utilitzats (coberteria, gots, plats, escuradents, tovallons, etc.) un 43% més que en 2020.

301-03

202. Presència al mercat
202-01

Accions jurídiques relacionades amb la competència deslleial, les pràctiques monopolitzadores i contra la lliure competència No existeix cap expedient en curs en aquest
sentit.

303. Aigua
303-01

Extracció d’aigua per font. La companyia obté l’aigua a través de la xarxa municipal
d’aigua dels diferents llocs d’on opera. El consum d’aigua a les delegacions en aquest
període va ser de 10.979m³ i als vaixells de 44.397,40 m³.
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303-02

Fonts d’aigua significativament afectades per l’extracció d’aigua. Les fonts utilitzades
(xarxes municipals) no es veuen afectades.

303-03

Aigua reciclada i reutilitzada. Baleària no fa servir aigua reciclada ni té mitjans per al
seu reciclatge.

306. Efluents i residus
306-01

Abocament d’aigües en funció de la seva qualitat i destinació Les aigües residuals
són generades pels vaixells de la companyia i són lliurades als diferents ports a través
del servei de MARPOL. Les aigües residuals abocades per les estacions marítimes
procedeixen de l’ús humà i van a la xarxa de clavegueram. Es van generar 7.576,60 m³
d’aigües de sentina que van ser retirades dels vaixells per empreses autoritzades per al
seu posterior tractament.

306-02

Residus per tipus i mètode d’eliminació A bord dels vaixells es van generar 14.090,49
m³ d’escombraries de categoria MARPOL V, que van ser retirades a port per diferents
empreses autoritzades.

306-03

Vessaments significatius El mesurament es realitza a través de les comunicacions
d’aquesta mena d’incidents per part dels vaixells i de les autoritats portuàries. Es van
registrar dues incidències: 25/05/2021 ferry Marie Curie a Huelva (100 litres d’oli de motor). 18/06/2021 ferry Posidonia a Formentera (10 litres d’oli hidràulic).

306-04

Transport de residus perillosos Baleària no es dedica al transport de residus perillosos.
Els residus perillosos que puguin ser transportats per Baleària embarquen com a mercaderia i són transportats en vehicles autopropulsats per mitjà de gestors de residus,
sense que la naviliera interactuï amb aquesta mena de mercaderia en cap moment.

306-05

Cossos d’aigua afectats per abocaments d’aigua i/o escolaments Baleària no realitza
abocaments d’aigua ni escolaments. Les aigües residuals generades pels seus vaixells
són lliurades a instal·lacions de tractament de terra.

304. Biodiversitat
304-01

304-02

304-03
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304-04

Centres d’operacions en propietat, arrendats o gestionats, situats dins d’o al costat
d’àrees protegides o zones de gran valor per a la biodiversitat fora d’àrees protegides .
Baleària no disposa de cap centre d’operacions situat dins o al costat d’àrees protegides o zones de gran valor per a la biodiversitat.
Impactes significatius de les activitats, els productes i els serveis en la biodiversitat. Els
impactes significatius identificats per Baleària en relació amb la seva activitat són:
emissions de gasos de la combustió dels motors, generació de residus sòlids urbans,
generació de residus perillosos i consum de recursos naturals (combustibles fòssils i
aigua). Per a reduir aquests impactes, Baleària duu a terme diverses iniciatives, com
l’ús de gas natural disminuint així l’emissió de CO₂ i NOx; i pràcticament eliminant la
generació de *Sox i de partícules.
Hàbitats protegits o restaurats. Participació en les següents iniciatives: Curs sobre
ocells aquàtics al Parc natural del Delta de l’Ebre. “Plàstic 0” al Parc Natural de Ses
Salines – Formentera. Albirament de cetacis a l’Estret de Gibraltar. UIB: Recerca de la
fauna entomològica –especialment papallones i abelles- a Formentera. Recerca UIBBiobidal papallones al Parc Natural s’Albufera Menorca. Neteja del port de Sant Antoni,
Eivissa. ODS 14
Espècies que apareixen a la Llista Vermella de l’UICN i en llistats nacionals de conservació els hàbitats de les quals es troben en àrees afectades per les operacions. 26
espècies vulnerables i 10 en perill d’extinció.

305. Emissions
305-01

Emissions directes de GEI (abast 1). Pàg. 17 . ODS 13

305-02

Emissions indirectes de GEI en generar energia (abast 2). En els vaixells es produeix l’electricitat necessària a bord mitjançant la utilització dels motors auxiliars o els
generadors de cua (mitjançant el funcionament dels motors principals) per la qual
cosa aquest indicador està directament relacionat amb el consum d’aquests motors
principals i auxiliars. ODS 13

305-03

Altres emissions indirectes de GEI (abast 3) Informació no disponible. No es mesuren ni
es té previst poder calcular-les a curt termini.

305-04

Intensitat de les emissions de GEI Pàg. 17

ODS 13

305-05

Reducció de les emissions de GEI Pàg. 17

ODS 13

305-06

Emissions de substàncies que esgoten la capa d’ozó (SAO) Informació no disponible.
No es mesuren.

305-07

Òxids de nitrogen (NOX), òxids de sofre (SOX) i altres emissions significatives a l’aire
Informació no disponible. No se mesuren.

307. Compliment ambiental
307-01

Incompliment de la legislació i normativa ambiental No s’han rebut expedients en
aquest sentit.

308. Avaluació ambiental de proveïdors
308-01

Nous proveïdors que han passat filtres d’avaluació i selecció d’acord amb els criteris ambientals El 18,7% (+2% respecte a l’exercici anterior) dels proveïdors avaluats aplicaven
criteris ambientals requerits per la companyia (informació sobre sistemes certificats de
gestió ambiental).

308-02

Impactes ambientals negatius en la cadena de subministrament i mesures preses El
81,3% dels proveïdors avaluats no disposa d’un sistema mediambiental certificat. No
s’ha posat fi a les relacions amb aquests, encara que es treballa per a oferir millores. Els
impactes ambientals negatius en la cadena de subministrament són els propis de les
emissions de CO² que s’emeten durant el transport del material transportat a alguna
de les delegacions de la companyia. Cal destacar, d’altra banda que, per a reduir
aquestes emissions, es prioritza els proveïdors locals.

RSC 2021 INDICADORS

SOCIALS

404. Formació i ensenyament

Conciliació de la vida familiar i professional (tema material)

404-01

Mitjana d’hores de formació a l’any per empleat Pàg. 38

103-1
103-2
103-3

404-02

Programes per a millorar les aptituds dels empleats i programes d’ajuda a la transició.
Pàg. 38 ODS 10

404-03

Percentatge d’empleats que reben avaluacions periòdiques de l’acompliment i desenvolupament professional Pàg. 39

La conciliació de la vida laboral i professional és un tema d’especial rellevància per als
treballadors, que busquen que la companyia ofereixi mesures conciliadores i on l’organització té un paper fonamental on actuar de manera directa. Per a això, s’ha elaborat
un pla de conciliació amb mesures, a més d’algunes que ja duu a terme, que descriu les
polítiques actuals de la companyia, compromisos, objectius i metes, recursos, programa
i iniciatives. Així, i per a avaluar la rendibilitat i eficàcia d’aquest assumpte, es compararà
l’índex d’absentisme, entre altres.

401. Ocupació
401-01

Noves contractacions d’empleats i rotació de personal 237 noves contractacions i no
s’ha realitzat el càlcul de rotació de personal.

401-02

Beneficis per als treballadors a temps complet que no es donen als treballadors a
temps parcial o temporals Les prestacions socials s’apliquen igual a tots els treballadors independentment de la seva jornada laboral. Tots els treballadors tenen cobertura
per incapacitat o invalidesa i per permís parental. Assegurança de vida segons conveni
col·lectiu i condicions especials per a l’assegurança mèdica. ODS 8

401-03

Permís parental El 2021 es van registrar 26 permisos parentals, dels quals 14 homes
(un no es va reincorporar després del permís) i 12 dones (dues no es van reincorporar
després del permís). ODS 5

402. Relacions treballador-empresa
402-01

Terminis d’avís mínims sobre canvis operacionals D’acord al que estableix la legislació
vigent.

403. Salut i seguritat a la feina
403-01

403-02

Representació dels treballadors a comitès formals treballador-empresa de salut i seguretat El 100% dels treballadors es troben representats pel Comitè de Seguretat i Salut
que es regeix per l’indicat en els articles 38 i 39 de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals.
Tipus d’accidents i taxes de freqüència d’accidents, malalties professionals, dies perduts,
absentisme i nombre de morts per accidents laborals El 2021 va haver-hi 18 accidents
de treball, que van afectar 14 homes i 4 dones, exclosos casos in tiniere. El motius van
ser sobreesforç (4), caiguda a mateix nivell (1), xocs contra objectes immòbils (3), cops i
talls per objectes o eines (3), in itineri (2). Respecte als índexs d’accidentalitat, el d’incidència va ser de 18,89; el de freqüència de 9,55; el de gravetat de 0,35 i la durada mitjana de 36 jornades. En total es van registrar 92.336 hores d’absentisme. Les contingències comunes van suposar el 4,34% i les professionals 0,85%. No va haver-hi malalties
professionals ni morts per accident laboral.

403-03

Treballadors amb alta incidència o alt risc de malalties relacionades amb la seva activitat Cap

403-04

Temes de salut i seguretat tractats en acords formals amb sindicats Dins del Comitè
de Seguretat i Salut, s’aborden el 100% dels temes en matèria de prevenció de riscos
laborals, procedint-se als acords en aquesta matèria.

ODS 8

405. Diversitat i igualtat d’oportunitats
405-01

Diversitat en òrgans de govern i treballadors Pàg. 39

405-02

Ràtio del salari basi i de la remuneració de les dones respecte als homes Informació no
disponible. ODS 5

ODS 5

406. No discriminació
406-01

Casos de discriminació i accions correctives empreses No consten. ODS 5

407. Llibertat d’associació i negociació col·lectiva
407-01

Operacions i proveïdors el dret dels quals a la llibertat d’associació i negociació col·lectiva podria estar en risc La companyia dona suport al dret a la llibertat d’associació
i el reconeixement del dret a la negociació col·lectiva. No s’han identificat centres ni
proveïdors en aquest sentit.

408. Treball infantil
408-01

Operacions i proveïdors amb risc significatiu de casos de treball infantil No aplica.
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409. Treball forçós o obligatori
409-01

Operacions i proveïdors amb risc significatiu de casos de treball forçós o obligatori No
aplica.

410. Pràctiques en matèria de seguretat
410-01

Personal de seguretat capacitat en polítiques o procediments de drets humans El
personal de seguretat està subcontractat i no es disposa de la informació sobre les
seves capacitats en polítiques de drets humans.

411. Drets dels pobles indígenes
411-01

Casos de violacions dels drets dels pobles indígenes No aplica.

412. Avaluació de drets humans
412-01

Operacions sotmeses a revisions o avaluacions d’impacte sobre els drets humans
s’han fet

412-02

Formació de treballadors en polítiques o procediments sobre drets humans Baleària
va elaborar un curs de Drets Humans amb material ofert pel Pacto Mundial, que està
incorporat al catàleg de cursos en línia de l’Escola d’Empresa de Baleària. El 2021 van
fer el curs 6 persones, amb un total de 24 hores de formació.

No

2021 INDICADORS

412-03

Acords i contractes d’inversió significatius amb clàusules sobre drets humans o sotmesos a avaluació de drets humans No s’han fet.

413. Comunitats locals
413-01

Operacions amb participació de la comunitat local, avaluacions de l’impacte i programes de desenvolupament Pàgs. 42

413-02

Operacions amb impactes negatius significatius –reals o potencials– en les comunitats
locals Les activitats de la companyia que poden generar impactes negatius en les
comunitats locals són aquelles relacionades amb els sorolls generats pels motors dels
vaixells quan estan en el port.

414. Avaluació social dels proveïdors
414-01

414-02
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Nous proveïdors que han passat filtres de selecció d’acord amb els criteris socials El
27% dels proveïdors avaluats aplicaven els criteris socials (certificació voluntària del seu
sistema de prevenció de riscos laborals OHSAS 18001/45001, o una altra) i afirmaven
conèixer i aplicar els criteris incorporats dins del codi de conducta i ètica de Baleària.
Impactes socials negatius en la cadena de subministrament i mesures preses El 73%
dels proveïdors avaluats poden tenir algun tipus d’impacte social negatiu, encara que
no significatius. No s’ha posat fi a la relació amb cap d’ells. Els impactes socials negatius que es poden donar en la cadena de subministrament són aquells que depenen
de fabricants de països asiàtics, que donen servei als nostres proveïdors, i poden estar
immersos en pràctiques de treball infantil o forçós, etc.

415. Polítiques públiques
415-01

Contribució a partits i/o representants polítics Baleària no ha fet cap contribució en
aquest sentit.

416. Salut i seguretat dels clientes (tema material)
103-1
103-2
103-3

La seguretat marítima és una aspecte primordial per a Baleària, amb un impacte
directe sobre els serveis que presta. El Sistema de Gestió de la Seguretat abasta a
tota la seva flota i per a això, la companyia compta amb la figura del DPA i una àrea
dedicada a complir tots els requisits sobre la base d’aquest aspecte. El Sistema de
Gestió es recolza en la política de seguretat marítima i protecció del medi ambient de
la companyia, en la qual s’estableix un clar compromís amb la implantació de polítiques d’eliminació i/o minimització de riscos a la salut personal, danys al medi ambient,
equips i vaixells; igual que amb el compliment de les lleis i la normativa legal vigent a
nivell nacional i internacional , complint amb els requisits del Codi IGS. Aquest sistema
és revisat contínuament per part de la companyia per mitjà de la realització d’auditories i inspeccions internes, sent també auditat una vegada a l’any per l’Administració
amb la finalitat de garantir el seu compliment.

416-01

Avaluació dels impactes en la salut i seguretat de les categories de productes o serveis
Baleària avalua contínuament per mitjà del seu Sistema de Gestió de la Seguretat,
dels comitès de seguretat, d’auditories i d’eines de gestió el compliment de les mesures
de seguretat i salut aplicables i el foment de la millora contínua d’aquestes mesures a
bord dels seus vaixells i de les seves instal·lacions. ODS 3

416-02

Casos d’incompliment relatius als impactes en la salut i seguretat de les categories de
productes i serveis No s’han rebut expedients en aquest sentit. ODS 3

417. Marketing i etiquetat
417-01

Requeriments per a la informació i l’etiquetatge de productes i serveis Baleària,a través del seu web, informa els seus clients sobre el control i les mesures de seguretat establertes per a embarcar en els seus vaixells. A bord, els passatgers disposen de targetes
informatives sobre els diferents mitjans d’evacuació que es troben a bord del vaixell en
el qual naveguen i són informats de com usar-los en cas de necessitat per mitjà d’un
vídeo que es mostra al començament de la travessia.

417-02

Casos d’incompliment relacionats amb la informació i l’etiquetatge de productes i
serveis No s’han rebut expedients en aquest sentit.

417-03

Casos d’incompliment relacionats amb comunicacions de màrqueting Es va rebre un
advertiment per la publicitat exterior, que va ser retirada.

418. Privacitat del client
418-01

Reclamacions fonamentades relatives a violacions de la privacitat del client i pèrdua de
dades del client No s’han rebut reclamacions en aquest sentit.

419. Compliment socioeconòmic
419-01

Incompliment de les lleis i normatives en els àmbits social i econòmic No n’hi ha en
matèria econòmica. En matèria social no són significatives.
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