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Vetllam per la defensa dels 
drets de les persones amb 

discapacitat  
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Les entitats que formam part de foQua-Plena 

Inclusió Illes Balears tenim com a repte principal 

vetllar i lluitar per la defensa dels drets de les 

persones amb discapacitat i les seves famílies a 

les Illes Balears. Els nostres esforços es centren 

a millorar la qualitat de vida, afavorir la inclusió i 

la igualtat d’oportunitats, contribuir a la promoció 

personal i social i garantir la plena ciutadania de 

totes les persones amb les qui treballam. 

Catorze organitzacions de caire no lucratiu de les 

Illes Balears en formam part, i durant més de 

quinze anys des de cada una de les entitats hem 

mantingut el nostre compromís amb les persones 

a les que atenem i amb les seves famílies, ja que 

estam convençuts de que és un element indis-

pensable per a totes les persones que treballam 

en aquest sector. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els nostres valors: compromís, dignitat, igualtat, 

transparència, competència, sostenibilitat i parti-

cipació, mouen i guien la feina de suport i aten-

ció que oferim a les persones i a les seves famí-

lies. 

En les nostres entitats atenem de manera direc-

ta a més de 3.500 persones, amb el convenci-

ment que una societat més justa, solidària i 

igualitària és possible. 

Balanç social 2015. Pàgina 06 

f o Q u a 
foro per la qualitat 



14 3.531  
USUARIS ENTITATS 

1.473 

PROFESSIONALS 

89  

CENTRES 

231 148.622 
SEGUIDORS XARXES 

1.370 433 

VOLUNTARIS COL·LABORADORS SOCIS 
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Durant el 2015 3 noves entitats que treballen per 

a oferir una millor qualitat de vida de les perso-

nes amb discapacitat per diagnòstic de salut 

mental  s’han incorporat a la nostra federació. 

El nombre de persones ateses ha incrementat 

quasi bé un 20% en relació a l’any 2014. Aquest 

increment és degut, per una banda, per la incor-

poració de noves entitats i per l’altra per la posa-

da en funcionament de nous serveis i programes 

que ofereixen l’oportunitat d’ampliar l’oferta de 

serveis i adaptar-nos així a les necessitats de les 

persones. 

L’equip de professionals de les diferents entitats 

està format per  més de 1.400 persones. La pres-

tació dels suports a les persones i la qualitat dels 

serveis que oferim no seria possible sense ells. 

El personal de les entitats és un valor essencial 

per assolir la nostra missió i el nostre projecte 

comú. 

Els voluntaris han esdevingut un eix fonamental 

en el desenvolupament de les activitats que s’or-

ganitzen, tant des de les diferents entitats, com 

des de la federació. Enguany, més de 200 volun-

taris han col·laborat amb noltros. 

 

Gràcies a ells podem oferir activitats més diversi-

ficades i atendre a les persones d’una manera 

més individualitzada. L’energia i la disponibilitat 

que posen en cada una de les activitats en les 

que participen possibiliten  que el nostre projecte 

esdevingui una realitat. 

En aquests darrers anys veim com s'incrementa 

d’una manera notable els seguidors que les dife-

rents entitats tenen a través de les xarxes soci-

als. Per a les diferents entitats que formam 

part de la federació, les xarxes socials s’han con-

vertit en un instrument molt útil per a la comuni-

cació i difusió d’activitats,  

 

 

Balanç social 2015. Pàgina 08 

f o Q u a 
foro per la qualitat 



Balanç social 2015. Pàgina 09 

f o Q u a 
foro per la qualitat 
f o Q u a 
foro per la qualitat 



Treballam des d’una mínima estructura federati-

va. Tenim representació directa en els fòrums 

sectorials i de l’administració, tant a nivell auto-

nòmic com estatal.  

Xarxes internacionals: Inclusión Europe. 

Xarxes estatals: junta directiva Plena Inclusió, 

equip de gerents Plena Inclusió estatal, UDS-

unitats de desenvolupament sectorial, Aedis, 

Special Olympics, consell estatal ONG acció so-

cial, Feacem. 

Xarxes autonòmiques: Cermi Illes Balears, 

tercer sector social Illes Balears, plataforma del 

voluntarial, Special Olympics. 

Foros d’administració pública: consell superi-

or d’acció social de les Illes Balears, consell ava-

luació necessitats serveis socials, taula d’educa-

ció concertada, comissions col·lectius vulnera-

bles SOIB, consell serveis socials de l’IMAS. 

Xarxes foQua-Plena Inclusió: equips de ge-

rents, xarxes de qualitat, suport a famílies, volun-

tariat oci i esport, autogestors. 
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OBJECTIUS CLAU 

1. Col·laboració pública-privada. Garantir els serveis, 

participar en la planificació social i modernitzar el marc 

jurídic i normatiu. 

2. Participació social. Avançar en els drets i la plena ciu-

tadania de les persones amb discapacitat. 

3. Innovació i millora tècnica. Revisar els models de su-

port mitjançant xarxes de professionals i voluntaris per tal 

de compartir millors pràctiques, tecnologia i innovació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

entorn sectorial  

i de l’administració 

les persones,  

les famílies i la societat 

els professionals 

i els voluntaris 

FOCUS PRINCIPALS D’ACTUACIÓ 
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1. Visibilitat. Ser xarxes de prestigi. Ser 

xarxes conegudes i referents per a l’adminis-

tració. Ser xarxes conegudes per als professio-

nals de les entitats. Tenir major presència en la 

societat. Consolidar una bona imatge de les 

xarxes. 

2. Representativitat. Ser xarxes re-

presentatives. Ser xarxes legitimades. Ser xar-

xes reconegudes com a interlocutors socials 

del sector pels altres agents socials i l’adminis-

tració.  

3. Influència. Participar en la planificació 

del sector de la discapacitat. Participar en la 

gestió i seguiment dels assumptes que involu-

cren al sector de la discapacitat.  

4. Compartir coneixement. In-

tercanviar coneixements entre xarxes i entitats 

per a la millora conjunta de totes les entitats 

membre. Formació contínua per a la millora 

amb el propòsit de transferir el coneixement de 

les millors pràctiques i la seva aplicació.  

 

 

 

5. Cohesió. Aconseguir una major cohe-

sió entre els tècnics de les entitats que perta-

nyen a les xarxes. Aconseguir una major co-

hesió entre entitats. Aconseguir una major 

cohesió entre usuaris. 

6. Eficàcia en la gestió. Ser unes 

xarxes transparents i participatives. Ser unes 

xarxes que faciliten la labor diària de les enti-

tats. Dur les gestions quotidianes de les xar-

xes amb la més eficient gestió del temps, 

dels mitjans materials i dels recursos hu-

mans.  
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 Negociació i seguiment de l’evolució del deute 

contret per les administracions amb les entitats. 

 Assessorament jurídic i suport davant a les auto-

ritzacions, inspeccions i auditories dels serveis. 

 Participar en la regulació i consolidació del marc 

jurídic del sector, en concret contribució al desen-

volupament normatiu del reglament del concert 

social. 

 Suport jurídic i negociació del nou marc del siste-

ma de concertació de les Illes Balears, aportant 

seguretat jurídica al sector. 

 Suport en l’inici de la concertació dels serveis 

ocupacionals per a persones amb discapacitat 

per diagnòstic de salut mental.  

 Elaboració/negociació de proposta de reglament 

de cartera de serveis a persones amb discapaci-

tat intel·lectual de Mallorca (IMAS) i protocol d’ac-

cés i gestió de llistes d’espera. 

 

 

 

 

 

 Realització de propostes i assessorament jurídic 

per a la coexistència dels sistemes d’atenció a la 

dependència i discapacitat de manera que no su-

posin la pèrdua de drets per als usuaris i les se-

ves famílies. 

 Assessorament jurídic i negociació de la nova nor-

mativa estatal relativa als centres d’educació es-

pecial i educació inclusiva. 

 Negociació d’itineraris de formació i inserció labo-

ral (SOIB) per a establir les bases del nou model. 

 Disseny del nou model de reinserció sociolaboral, 

atenent a l’itinerari vital de la persona amb disca-

pacitat intel·lectual. 

 Suport en la negociació per a la creació de pro-

grames pilot i serveis innovadors (formació dual, 

compatibilitat de serveis). 

 Revisió i negociació de la normativa del sector 

(Llei SS, decrets, autoritzacions, plecs tècnics i 

clàusules de contractació pública, convocatòria de 

subvencions). 

 

 

 

 

COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA 
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 Recolzament i negociació per garantir un marc 

jurídic estable per a les persones amb discapaci-

tat auditiva consolidant els serveis històrics que 

promouen la seva integració i l’ inclusió en la soci-

etat 

 Estudi, formació i anàlisi de la normativa europea 

( directives 23 i 24 ), normativa de mínimes, nor-

mativa del fons social europeu , així com anàlisi 

de la incidència de la jurisprudència comunitària. 

 Suport jurídic, negociació i revisió dels preus dels 

concerts i propostes de preu dels serveis més 

innovadors. 

 Elaboració estudi de compatibilitats entre serveis i 

detecció de necessitats de noves places, així com 

la negociació per a reduir llistes  d’espera en els 

serveis. 

 Realització i negociació de propostes de millora 

en els serveis d’atenció a persones amb discapa-

citat ja existents. 

 Reunions de planificació i coordinació amb la Di-

recció General de Serveis Socials i l’IMAS i amb 

altres Conselleries i direccions generals. 

 Assessorament jurídic i suport davant a les auto-

ritzacions, inspeccions i auditories dels serveis. 

 Assessorament jurídic i negociació normativa es-

tatal relacionada amb els centres especials d’ocu-

pació. 

 Assessorament jurídic, negociació de la normativa 

e innovació del disseny  del servei d’atenció pri-

merenca basat en la prestació de recolzament als 

entorns naturals. 
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 .136 famílies ateses en activitats d’informació, 

orientació i assessorament familiar. 

 3 grups de suport de pares i mares, grups es-

tables que es reuneixen periòdicament per a 

compartir experiències i augmentar la seva for-

mació per tal de millorar les seves habilitats pa-

rentals i oferir-se suport mútuament. 

 16 xerrades informatives dirigides a familiars: 

xerrades-col·loqui, tertúlies, taules redones... 

 18 tallers monogràfics, tallers formatius que 

tenen com a objectiu potenciar les habilitats  dels 

familiars de les persones amb discapacitat. 

 Participació de 4 familiars en l’encontre estatal de 

famílies a Burgos. 

 Participació de 4 familiars en el Fòrum d’Oviedo, 

on es debateren les propostes a realitzar per als 

pròxims 4 anys a nivell de confederació estatal. 

 12 persones amb DI participen en diferents 

grups de treball de la comunitat amb l’objectiu de 

defensar els drets de les persones amb DI. 

 

 

 

 65 persones amb DI participen en accions 

formatives sobre autodeterminació i desenvolu-

pament del moviment associatiu. 

 29 persones amb DI participen en accions de 

promoció de la participació de les persones amb 

DI. 

 82 persones participen quinzenalment en les 

reunions dels grups d’autogestors de les Illes 

Balears . 

 67 persones amb DI participen en diferents 

activitats de millora de l’accessibilitat cognitiva 

de l’entorn per a promoure l’autonomia perso-

nal: tallers d’alfabetització, adaptacions de do-

cuments, informàtica... 

 184 persones participen en activitats formati-

ves dirigides a persones amb DI o del desenvo-

lupament destinades a la millora del seu benes-

tar personal i/o emocional. 
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 305 persones participen d’espais informatius i de 

suport dirigits al conèixer i gaudir de l’afectivitat i la 

sexualitat de les persones amb DI o del desenvolupa-

ment. 

 91 participants en el XIV Encontre Balear d’Auto-

gestors. 

 95 persones amb DI participaren en la creació del 

calendari-revista d’Autogestors de les Illes Balears. 

 2 persones amb DI participaren en la Conferència 

Europea d’Autogestors. 

 Organització de 3 escoles de Tennis a Balears. 

 Participació en els Joc Mundials Special Olympics 

d’estiu a Los Àngeles. 

 Participació en el V curs de formació nacional de Nàu-

tica a Palma de Mallorca. 

 Participació en campionats de natació, atletisme i pe-

tanca, diades i lliga esportiva. 

 Organització i participació en el programa de vacan-

ces Feaps-Inserso. 
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grups de suport         
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fòrum d’Oviedo 

encontre estatal de Burgos 
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autogestors 

 activitats formatives 

espais informatiu sobre l’afectivitat 

millora de l’accessibilitat 

accions de promoció de la participació 

encontre autogestors 

 accions formatives autodeterminació 

grups de treball de la comunitat 
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jocs mundials Special Olympics  
curs formació nacional de nàutica 

programa de vacances 

lliga esportiva 

escoles de tennis 

campionats 
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VACANCES 
El programa de vacances de Plena Inclusió-

Imserso té com a objectiu facilitar que les per-

sones amb discapacitat puguin gaudir del seu 

temps de vacances. Aquest programa s’adap-

ta a les necessitats de cada una de les perso-

nes que hi participa per tal que puguin gaudir 

del seu temps d’oci i poder descansar, relacio-

nar-se, sortir, realitzar activitats... 

SUPORT FAMILIAR 
És un programa finançat pel Ministeri de Ser-

veis Socials, Sanitat i Igualtat i organitzat per 

Plena Inclusió Balears i té com a objectiu mi-

llorar l’atenció de les famílies de persones 

amb discapacitat intel·lectual. Des del progra-

ma s’ofereix assessorament, formació, espais 

d’encontre i intercanvi...

CIUTADANIA ACTIVA 
L’objectiu principal d’aquest projecte és que 

les persones amb discapacitat intel·lectual o 

del desenvolupament arribin a la ciutadania 

plena promovent: la seva participació real en 

les entitats de FEAPS i el seu propi projecte 

de vida; la seva inclusió en la comunitat en 

igualtat d’oportunitats; l’exercici dels seus 

drets i la reivindicació dels mateixos. 

 

ESPORT 
Per al foment de les activitats d’esport partici-

pam en diferents proves i competicions, tant a 

nivell autonòmic (a través d’AEDIM-Associació 

esportiva per a persones amb discapacitat 

intel·lectual de Mallorca i en col·laboració amb 

la FEBED) com a nivell nacional i internacio-

nal (a través de Special Olympics). 

Balanç social 2015. Pàgina 18 



Atenció Primerenca 

Educació Especial 
Per atendre a alumnes amb necessitats educatives especials 

Per a infants entre 0 i 6 anys que presenten retard en el seu desenvolupament 

El principal objectiu del servei és afavorir el desenvolupa-

ment i el benestar de l’infant i de la seva família, possibili-

tant de la forma més àmplia possible, la seva integració en 

el medi familiar, escolar i social, així com la seva autonomia 

personal. Servei concertat amb la Conselleria de Família i 

Serveis Socials del Govern Balear. 

Centres concertats que atenen a alumnes que, pel seu grau 

de discapacitat, no es poden integrar en centres ordinaris. 

El seu objectiu és oferir aprenentatges individualitzats que 

els permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats. 

S’ofereixen diferents cursos i modalitats de formació adapta-

da a persones amb discapacitat o amb necessitats de suport 

en distintes branques professionals en funció de la demanda 

i de les possibilitats de cada entitat: administratiu, restaura-

ció,  bar, jardineria, neteja, etc. 

Formació adaptada per a persones amb necessitats de suport 

Inserció Laboral 

Té per finalitat afavorir la inserció laboral en entorns laborals 

ordinaris. És un servei d’orientació específic i d’itinerari inte-

grat d’inserció laboral per a persones amb discapacitat in-

tel·lectual, inclòs a la Xarxa d’Orientació Laboral del SOIB. 

Per avaforir la inserció de persones amb discapacitat intel·lectual 

Centre Especial de Treball 

És una alternativa laboral estable i adaptada a les necessi-

tats de suport dels treballadors que tenen més dificultats per 

a l’accés a un lloc de feina a l’empresa ordinària. Les activi-

tats laborals són diverses: impremta, jardineria, neteja, bar... 

Ofereix treball productiu i remunerat  a treballadors amb DI 

Formació 

Atenció integral i promoció de l’autonomia 

Servei especialitzat format per un conjunt d’actuacions adre-

çades a valorar, orientar i donar els suports necessaris per a 

oferir una atenció integral, donant suport a l’accés i l’ús als 

recursos comunitaris. 

Per promoure l’autonomia personal i social i aconseguir la màxima inclusió 

E
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Servei Ocupacional 

Suport a persones amb discapacitat intel·lectual o malaltia mental greu 

Té per objectiu proporcionar una atenció integral per afavorir al 

màxim el desenvolupament personal i social de les persones 

amb discapacitat intel·lectual que hi assisteixen.  

Fundació tutelar 

Ofereix tutela i curatela a les persones que ho necessiten 

Serveis socials de dia 

Servei d’atenció diürna que ofereix suport per a desenvolupar les 

activitats de la vida diària i que té per objectiu l’adquisició i 

desenvolupament de les habilitats adaptatives, el foment de 

l'autonomia personal i la inclusió socialaboral. 

Entitat social constituïda amb l’objectiu d’exercir la funció tutelar 

de les persones amb discapacitat que tenen una sentència d’in-

capacitació i que no compten amb familiars o persones properes 

que se’n facin càrrec de la seva tutela o curatela

Les diferents entitats duen a terme activitats d’oci i esport: 

activitats de lleure, activitats en temps de vacances, viatges, 

estades a hotels, campionats, entrenaments... Es duen a terme 

també accions per al foment de l’oci dins l’entorn normalitzat. 

Oci i esport 
Per a infants entre 6 i 12 anys que presenten retard en el seu desenvolupament 

Habitatges supervisats i vivenda autònoma 

Residència 

La residència és un servei complementari del centre de dia per 

a persones amb discapacitat i necessitats de suport generalit-

zat, que a causa de les grans necessitats de suport que precisen 

necessiten atenció d’una forma bàsica i continuada.  

Proporciona allotjament i suport personal i social  

Per a persones adultes que necessiten suport extens i/o generalizat 

Proporcionam allotjament i  suport personal i social a persones 

amb discapacitat o malaltia mental i necessitat de suport inter-

mitent o limitat. Les persones viuen en un entorn normalitzat i 

integrat en la comunitat, a fi de facilitar la seva inserció social.  

Per a persones adultes que necessiten suport extens i/o generalizat 
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2.962
2.669

2.959

3.531 
persones 

ateses

0

1.000

2.000

3.000

4.000

2011 2012 2014 2015

Evolució total persones ateses

Evolució total

persones

ateses

1.384 
persones

(39%)2.147 
persones

( 61%)

Gènere

Dones

Homes

1.248

(35%)

1.554

( 44%)

729

(21%)

Edat 

Infants i joves

Entre 22 i 45 anys

Més de 45 anys

14%

41%

45%

% Discapacitat

Sense certificat

discapacitat

Certificat : 33% -64%

Certificat : 65% o

més

En relació a l’evolució del total de persones ateses, 

destacam que hi ha hagut un increment d’un 19% 

en relació al 2015.  

Segons el gènere, observam que hi ha hagut un 

canvi de tendència respecte l’any anterior on un 

48% eren dones i un 52% homes.  

Si observam les dades obtingudes en relació a 

l’edat, podem assenyalar que gairebé la meitat 

dels usuaris atesos són persones adultes de més 

de 45 anys.  

Segons el grau de discapacitat, veim com un 45% 

de les persones que són usuàries dels nostres ser-

veis tenen un grau de discapacitat igual o superior 

al 65%.  
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3%

70%

17%

10% Diagnòstic principal 

PA Discapacitat principal-
FÍSICA

PA Discapacitat principal-

INTELECTUAL/

DESENVOLUPAMENT
PA Discapacitat principal-

SENSORIAL

PA Discapacitat principal-

TRANSTORN MENTAL

121
( 3%)

129
( 4%)

192
( 5%)

242 (7%)

2.847

(81%)

Causes de
la discapacitat

P.A  Paràlisi Cerebral

P.A  amb Síndrome

de Down

P.A. amb TEA

P.A. greus
alteracions de
conducta

157

(4%) 224
( 6%)

370
(11%)

395
(11%)

13
(0,4%)

549

( 16%)

1.823

( 52%)

PA- Dependència

En procés de tramitació

Dependència reconeguda amb Grau I

Dependència reconeguda amb Grau II

Dependència reconeguda amb Grau III

Resolució negativa de dependència

Sense tramitació dependència

No procedeix

A continuació presentam diferents grà-

fiques allà on es reflecteix tant el di-

agnòstic principal de les persones ate-

ses en les diferents entitats, com les 

causes de la discapacitat i la seva situ-

ació de dependència. Volem esmentar 

que malgrat el 70% de les persones 

ateses en els nostres serveis tenen un 

diagnòstic principal de discapacitat in-

tel·lectual, més d’un 30% d’aquestes 

(més de 700 persones) tenen pluridis-

capacitat, és a dir tenen  també una 

discapacitat física, sensorial o discapa-

citat per diagnòstic de salut mental.
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Total  places concertades foQua

Total places concertades altres entitats

1.717 places

70%

719  places

(30%)

Places concertades IMAS

Total  places concertades

foQua

Total places concertades

altres entitats

Confirmam la consolidació del 70% de les places 

concertades de serveis de discapacitat que cor-

responen a les nostres entitats. 

Malgrat això queda encara molt de camí per re-

córrer ja que encara tenim places de serveis di-

ürn i residencials sense finançament per part de 

les administracions públiques. 
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llista d'espera serveis socials d'atenció

diürna

llista d'espera serveis residencials

Aquests darrers anys han estat marcats per la in-

certesa socioeconòmica, que havia generat incre-

ments acumulatius en les llistes d’espera, tant de 

serveis socials d’atenció diürna com en serveis 

residencials, arribant al seu cim l’any 2014. 

Durant l’any 2015, s’ha dut a terme una aposta 

ferma per part de l’administració pública en relació 

a l’ampliació del nombre de places de serveis resi-

dencials i d’atenció diürna, no obstant, com s’ob-

serva en el gràfic, encara queden 182 persones en 

llista d’espera en serveis d’atenció diürna i 222 en 

serveis residencial, si més no, és important comen-

tar que aquest any s’han incorporat a aquestes 

xifres a les persones de les noves entitats que for-

men part en el 2015 de la nostra federació.
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En la gràfica que aquí presentam es veu l’e-

volució del número de treballadors que hi ha 

en les diferents entitats de la nostra federa-

ció. Dels 1.473 treballadors, 297 treballen en 

el centre especial de treball.  

Professionals que treballen en les nostres 

entitats amb compromís i valors i que gràcies 

al seu treball la prestació d’uns serveis de 

qualitat és possible. 

Destacam com a element molt positiu el 73% 

de contractació indefinida en les plantilles, 

aquest percentatge és molt més elevat en 

els serveis que estan concertats, essent infe-

riors en els serveis que són subvencionats 

per part de l’administració pública. 

Addicionalment, destacam que 335 persones 

amb discapacitat formen part de les plantilles 

de les nostres entitats, en aquesta xifra es 

troben reflectits els aprenents de formació 

dual, una forta aposta que s’ha realitzat en 

aquest any 2015. 
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Observam en els darrers anys un augment significatiu 

de les sol·licituds de plaça en els nostres serveis, es-

pecialment en els dos darrers anys, que hem passat 

de 493 a 835 sol·licituds de plaça, això suposa un 

increment del 33% només en el darrer any. 

Pel que fa a les persones ateses en els diferents ser-

veis i programes que ofereixen les entitats, també ob-

servam com augmenta de manera significativa en el 

darrer any, amb un increment d’un 19%. 

Pel que fa al moviment en relació a les altes i les bai-

xes d’usuaris als serveis, destaca un augment del 

30% en les noves incorporacions. 
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A continuació presentam en detall l’evolució de 

les persones ateses en les entitats que formen 

part de foQua Plena Inclusió. 

Destaca un increment notable de persones ate-

ses en gairebé tots els serveis que ofereixen les 

entitats, especialment en el nombre de persones 

ateses en servei ocupacional, que passa de 587 

persones ateses en el 2014 a 752 ateses en el 

darrer any.  

L’increment dels serveis socials de dia s’observa 

amb un 19% en el darrer any i en els serveis 

socials residencials amb un 8,5%. 
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Seguidors xarxes socials

Les diferents entitats que formen part de la federació 

han optat per a donar un impuls a les xarxes socials 

ja que són un espai de comunicació i difusió d’activi-

tats molt útil. A més també tenen utilitat en altres àm-

bits com ara la comunicació institucional, l’atenció a 

les persones i el foment de la participació.  

Un dels nostres principals objectius és el d’avançar 

cap a la plena ciutadania de les persones amb disca-

pacitat, això només és possible si aconseguim que la 

nostra comunitat conegui i participi amb el que estam 

fent des de la federació i des de les diferents entitats 

que hi formam part i que s’entengui que les persones 

amb discapacitat tenen dret a les mateixes oportuni-

tats que la resta de ciutadans. 

Si observam les gràfiques que aquí presentam podem 

veure la consolidació dels seguidors a les xarxes soci-

als amb 148.622 persones i també un increment de 

l’activitat web amb un 47%, passant de 509.179 visi-

tes durant el 2014 a 750.693 durant el 2015. 
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Tipologia ingressos privats
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Qüotes particulars
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Altres

21.851.332 €; 

64%
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1%
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0,43%
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26.635.175 €

( 77%)

7.975.757 €

(23%)

Ingressos públics - concerts/contractes- Ingressos públics -subvencions / convenis-

19%

46%

35%

Deute públic segons antiguitat 

Antiguitat del deute a menys de 60

dies

Antiguitat del deute a  180 dies

Antiguitat del deute a més de 180

dies

191.882 €
3%

5.029 €
0,07%

5.660.835 € 
72%

1.955.666 € 
25%

Origen deute pública segons Administració Pública

Deute procedent corporacions 
locals (ajuntaments, comunitats…)

Deute procedent de l'Estat

Deute procedent del Govern

(Conselleries)

Deute procedent SOIB

El volum econòmic que mouen les enti-

tats  foQua va rondar els  48,5 milons d’eu-

ros al 2015. Això va suposar un 17% res-

pecte a l’any anterior. 

Existeix una relació 71-29  en els ingressos 

provinents de fons públiques i privats, es-

sent l’Imas el principal gestor d’aquests 

fons. 

En relació als ingressos privats, desta-

cam  el creixement del pes d’a-

quests  ingressos damunt els ingressos to-

tals, que ja suposa al 2015 quasi un 30% i 

genera a les nostre entitats una major sos-

tenibilitat e independència financera. 

Pel que fa als ingressos públics, convé des-

tacar que el 77% del total de ingressos pú-

blics  encara corresponen a ingressos provi-

nents de subvencions i convenis, per tal 

amb una alta inseguretat jurídica per a les 

nostres entitats, que aposten per un servei 

de concertació. 

En relació a l’origen del deute públic, veim 

que el % més elevat correspon al deute 

amb origen a l'Administració autonòmica , 

essent inexistent al SOIB. 

Un dels objectius de les nostres entitats és 

fer una gestió sostenible dels recursos, 

aquest any 2015 s’ha generat una tassa 

promig de resultat operatiu del 7%. 
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LES PERSONES 
Reduir les llistes d’espera és una prioritat. De cara 

al futur s’haurà de dotar pressupostàriament l’in-

crement de places, ja que la tendència es coneix 

amb antelació. 

Hem de generar solucions diferents a la fórmula 

de concurs per als serveis socials. El concurs po-

sa en risc que les persones puguin continuar en el 

seu centre de referència. També és important do-

nar estabilitat als serveis que depenen de subven-

ció, incorporant-los a la fórmula de concertació.  

 
 

 

SERVEIS FLEXIBLES  
El més adequat per a algunes persones amb disca-

pacitat és poder compatibilitzar el treball amb serveis 

socials. Això ja es va començar a fer en el 2014, ara 

hauríem d’estendre el model a altres àmbits com l’ha-

bitatge. Això, a més, permet atendre a més persones 

amb el mateix cost. Aquesta és una idea que la nos-

tra comunitat autònoma va implantar de manera pio-

nera en tot l’estat. 
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DE SERVEIS A SUPORTS 
Que no es requereixi acreditar places en els centres 

per a poder prestar els suports. Això ja ocorria en habi-

tatge autònom, però s’hauria d’aplicar a la resta de ser-

veis, per exemple en el servei ocupacional. S’ha de-

mostrat que el servei ocupacional pot donar-se en en-

torns comunitaris, en empreses... Això facilitaria anar 

d’un sistema tradicional de serveis a un sistema de su-

ports en la comunitat, inclusiu i participat per la ciutada-

nia. Els nous models de serveis centrats en la persona 

que s’estan debatin a nivell estatal van en aquest sentit. 

 

ACCÉS I CANVIS ÀGILS 
Simplificar i agilitzar el sistema de valoració i accés als 

serveis concertats. Que les persones puguin canviar 

fàcilment segons les seves preferències i necessitats. 

Que puguin promocionar a una situació més exigent i 

normalitzada a mesura que adquireixen competències. 

També al contrari si augmenten les seves necessitats 

de suport.  

 

VALORACIONS 
Redissenyar la responsabilitat pública sobre l’ava-

luació dels serveis socials, passant dels sistemes 

d’inspecció a un sistema d’avaluació de la qualitat 

i promoció de la innovació.  
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Persones i famílies 

 REDUCCIÓ DE LLISTES D’ESPERA 

 SERVEIS ADAPTATS A LES NECESSITATS 

DE LES PERSONES 

 

Administració pública 

 GARANTIR LA SEGURETAT JURÍDICA 

MITJANÇANT EL SISTEMA DE CONCERTA-

CIÓ DELS SERVEIS. PRIMER CONCERT SO-

CIAL PER A PLACES OCUPADES A 1 DE GE-

NER DE 2017 

 ESSER ALIATS ACTIUS DE L’ADMINISTRA-

CIÓ PÚBLICA 

 

Serveis  

 FLEXIBLES 

 DE SERVEIS A SUPORTS A LA PERSONA 

 CREACIÓ DE NOUS SERVEIS PER A PER-

SONES AMB DISCAPACITAT PER DIAG-

NÒSTIC DE SALUT MENTAL 
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