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Les entitats que formen part de foQua- Plena 

Inclusió Illes Balears tenim com a principal repte 

vetllar i lluitar per la defensa i l’exercici ple dels 

drets, la dignitat i la millora de la qualitat de vida 

de les persones amb discapacitat i les seves fa-

mílies a les Illes Balears. 

La federació coordina, representa i defensa els 

interessos de 17 organitzacions de caire no lu-

cratiu repartides per tot el territori que treballen 

conjuntament per oferir serveis i suports que po-

tencien l’autonomia de la persona i que garantei-

xen la seva plena inclusió a la societat en totes 

les etapes vitals i en tot els àmbits. 

A les nostres entitats atenen de manera directa a 

més de 5.000 persones, amb el convenciment 

que una societat més justa, solidària i igualitària 

és possible. 
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1 

DECÀLEG PRICIPIS foQua 

2 

3 

4 

5 

6 

8 

7 

9 

10 

Defensa de la persona amb discapacitat, de 

la igualtat i de la seva dignitat. Reivindicam la justícia social i la 
inclusió social i laboral de les persones amb discapacitat 

Qualitat i competència. Treballam per  la qualitat en 

la gestió i la prestació de serveis. Gestionam  amb competència, 
aplicant principis d’eficiència, millora i innovació 

Cooperació. Les entitats foQua no som competitives entre 

nosaltres ni en la gestió dels serveis, ni en la captació de fons o 
de personal, ni en la captació d’usuaris. 

Solidaritat. Cercam el bé comú tant en l’organització, com 

dels nostres usuaris i famílies, descartant la recerca d’interessos 
particulars. 

Transparència. Gestionam els nostres serveis i projectes 

amb transparència cap als nostres usuaris i famílies, cap al grup 
i cap a l’Administració i la societat. 

Equitat. En cas de concurrència d’iniciatives entre entitats es 

cercarà la igualtat, el tracte just i proporcional i el benefici de 
tots, tant d’usuaris i famílies, com la resta d’entitats. 

Promoció i defensa del treballador. Treballam 

per a la promoció dels nostres treballadors, la defensa  dels seus 
drets, el treball en condicions dignes i condicions adequades. 

Societat civil. Creiem en el dret de la Societat a organitzar

-se per ella mateixa, com a recurs subsidiari de l’Administració 
per cobrir les necessitats i reivindicar els drets dels ciutadans. 

Col·laboració amb l’administració pública. 
Les entitats foQua es comprometen a col·laborar amb l'Adminis-
tració pública, de forma lleial, transparent, honesta i eficient. 

Carència d’ànim de lucre. La captació de fons sem-

pre estarà dirigida a la millora dels serveis, implantació de nous 
serveis i millora de la qualitat de vida de les persones. 



Durant el 2016, 3 noves entitats que treballen per a oferir 

una millor qualitat de vida de les persones amb discapacitat 

s’han incorporat a la nostra federació. 

17 entitats de persones amb discapacitats diferents compar-

tint missió, visió i valors, i innovant en serveis i activitats per 

a intentar donar resposta en funció de les seves capacitats i 

moments vitals, contribuint a generar valor públic a la socie-

tat. 

Un fet remarcable aquest 2016 és el gran augment experi-

mentat del 51% en el número de persones ateses. Aquest 

increment s’explica, en part, per l’entrada de noves entitats 

amb una gran trajectòria en el sector de la discapacitat i molt 

arrelament dels seus usuaris, així com per el gran esforç 

realitzat per les nostres entitats amb l’obertura de nous cen-

tres i serveis més innovadors, amb l’objectiu de donar una 

resposta més eficient a les necessitats de les persones amb 

discapacitat, prestant uns serveis de qualitat i arribant a un 

major número de persones, addicionalment, també destaca 

per ser l’any de la implantació i consolidació de la formació 

dual en entorns laborals reals. 

Tenim un equip de professionals motivats que ja sumam 

més de 1.900. Gràcies a ells podem oferir suport de qualitat 

a les persones amb discapacitat. 

Les entitats no podrien desenvolupar les seves activitats i 

complir la seva missió sense l’ajut de les 311 persones vo-

luntàries. Gràcies al seu treball, les persones amb discapaci-

tat poden gaudir d’un projecte individual en igualtat de condi-

cions que la resta de la societat. 

Les persones voluntàries, juntament amb les persones amb 

discapacitat, les seves famílies i els professionals, confor-

men els pilars bàsics de les nostres entitats. 
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17 

5.321  PERSONES ATESES 

ENTITATS 

1.910 PROFESSIONALS 

311 

148.622 SEGUIDORS XARXES 

1.370 

433 

VOLUNTARIS 

COL·LABORADORS 

SOCIS 
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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: Inclusion Europe. 

Xarxes estatals: junta directiva Plena Inclusi-

ón Confederación, equip de  gerents Plena Inclu-

sión estatal, UDS-unitats de desenvolupament 

sectorial, AEDIS, Special Olympics, Consell esta-

tal ONG acció social, FEACEM. 

Xarxes autonòmiques: Cermi Illes Balears, 

tercer sector social Illes Balears, plataforma del 

voluntariat, Special Olympics. 

Foros d’administració pública: Consell Ser-

veis Socials, Consell Avaluació necessitats ser-

veis socials, Taula d’educació concertada, Con-

sell Serveis Socials de l’IMAS, Taula de Mallorca 

per l’Accessibilitat Universal-IMAS. 

Xarxes foQua-Plena Inclusió: equips de ge-

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

tariat oci i esport, autogestors, valoració, educa-

ció. 

TREBALLAM EN XARXA 



Col·laboració pública-privada.  

Desenvolupar conjuntament entre les organitzaci-

ons i les Administracions Públiques un model d’a-

valuació dels serveis contraposat a l’actual sistema 

d’inspecció, orientat a resultats personals, el com-

promís ètic i l’eficiència. 

Garantir els serveis i participar en la planificació 

social i modernitzar el marc jurídic i normatiu del 

nostre sector. 

Participació social.  

Promoure la participació activa de les persones i 

les seves famílies en la presa de decisions, així 

com avançar en els drets i la plena ciutadania de 

les persones amb discapacitat. 

 

Innovació i millora tècnica.  

Recerca i gestió del coneixement. Revisió dels mo-

dels de suport mitjançant xarxes de professionals i 

voluntaris per tal de compartir millors pràctiques,  

tecnologia i innovació. 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS CLAU EIXOS ESTRATÈGICS 

Visibilitat 

Ser xarxes de prestigi. Ser xarxes conegudes i refe-

rents per a l’administració. Ser xarxes conegudes 

per als professionals de les entitats. Tenir major pre-

sència en la societat. Consolidar una bona imatge 

de les xarxes. 
 

Representativitat 

Ser xarxes representatives. Ser xarxes legitimades. 

Ser xarxes reconegudes com a interlocutors socials 

del sector per altres agents socials i l’ administració 

pública. 
 

Influència 

Participar en la planificació del sector de la discapa-

citat. Participar en la gestió i seguiment dels as-

sumptes que involucren al sector de la discapacitat. 
 

Compartir coneixement 

Intercanviar coneixements entre xarxes i entitats per 

a la millora conjunta de totes les entitats membre. 

Formació continua per a la millora amb el propòsit 

de transferir el coneixement de les millors pràctiques 

i la seva aplicació. 
 

Cohesió 

Aconseguir una major coherència entre els tècnics 

de les entitats que pertanyen a les xarxes. Aconse-

guir una major coherència entre entitats. Aconseguir 

una major cohesió entre usuaris. 
 

Eficàcia en la gestió 

Ser unes xarxes transparents i participatives. Ser 

unes xarxes que faciliten la labor diària de les enti-

tats. Dur les gestiones quotidianes de les xarxes 

amb la més eficient gestió del temps, dels mitjans 

materials o dels recursos humans. 
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 Suport jurídic, negociació i revisió del preus 

dels concerts i propostes de preu dels serveis 

més innovadors. 

 Suport en l’inici de la concertació del serveis 

ocupacionals, servei d’habitatge supervisat i 

suport a l’habitatge  per a persones amb disca-

pacitat associada a un diagnòstic de salut 

mental amb la Conselleria de Serveis Socials 

(plecs, mòduls, decret llista d’espera). 

 Suport en les negociacions amb l’Administració 

Pública per a la posada en marxa de nous ser-

veis per a persones amb discapacitat física 

(assistent personal). 

 Recolzament i negociació per garantir un marc 

jurídic estable per a les persones amb discapa-

citat auditiva, consolidant els serveis històrics 

que promouen la seva integració i la inclusió 

en la societat. 

 Reunions de coordinació i planificació amb la 

Conselleria de Serveis Social i Cooperació i 

l’IMAS, així com  amb altres Conselleries i les 

seves direccions generals. 

 Seguiment i control de l’evolució del deute ven-

çut contret per les administracions amb les 

entitats. 

 Recolzament  jurídic i seguiment del finança-

ment de les modalitats de transport i de les 

fundacions tutelars. 

 

COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA 
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 Participació en la revisió, regulació i consolida-

ció del marc jurídic del sector a la nostra comu-

nitat (Llei Serveis Socials, decrets, resoluci-

ons, autoritzacions, plecs de prescripcions tèc-

niques i clàusules de contractació pública, con-

vocatòria de subvencions). 

 Esser aliat actiu de l’Administració Pública en 

la regulació i consolidació del nou marc del 

sistema de concertació de les Illes Balears, en 

concret contribució al desenvolupament nor-

matiu del nou reglament del concert social, 

aportant seguretat jurídica al sector. 

 Recolzament jurídic i negociació de una nor-

mativa més flexible que reguli els serveis diri-

gits a persones amb discapacitat. 

 Elaboració i negociació de proposta de Regla-

ment de cartera de serveis a persones amb 

discapacitat de Mallorca (IMAS) i protocol d’ac-

cés i gestió de llistes d’espera. 

 Elaboració d’estudi de compatibilitat entre ser-

veis i detecció de necessitats de creació de 

noves places, així com la negociació per reduir 

les llistes d’espera en els serveis existents. 

 Realització de propostes i assessorament jurí-

dic per a la coexistència dels sistemes d’aten-

ció a la dependència i discapacitat de manera 

que no suposin la pèrdua de drets per als usu-

aris i les seves famílies. 



 Negociació i incidència política en el disseny 

del nou model de reinserció sociolaboral, ate-

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

pacitat. 

 Revisió del preus dels concerts de places,  

consolidació del plus del concert i negociació 

per les bases dels preus 2017 (increments 

conveni col·lectiu). 

 Propostes de preus del serveis socials més 

innovadors (modalitats del servei ocupacional, 

modalitats del servei  d’habitatge supervisat, 

serveis de discapacitat física, suports excepci-

onals i suplementaris i modalitats del suport a 

l’habitatge). 

 Assessorament jurídic i suport a les entitats 

davant a les autoritzacions, inspeccions i audi-

tories del serveis. 

 Suport en la negociació i elaboració d’argu-

mentaris per la creació de programes pilots de 

nous serveis més innovadors (compatibilitat de 

serveis). 

 Hem incidit perquè la  consolidació del progra-

ma de formació dual per a persones amb dis-

capacitat intel·lectual, auditiva i salut mental, 

sigui una realitat a la nostra comunitat,  mitjan-

çant contractes de formació i aprenentatge a 3 

anys.  

 

COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA 
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 Suport jurídic i negociació de la nova normati-

va estatal relacionada als centres d’educació 

especial i educació inclusiva. 

 Assessorament jurídic i negociació normativa 

estatal  per assolir una nova regulació del mo-

del d’ocupació i un finançament més eficient 

dels  centres especials d’ocupació i treball amb 

suport. 

 Assessorament jurídic de la normativa i inno-

vació del disseny del servei d’atenció prime-

renca basada en la prestació de recolzament 

als entorns naturals. 

 Elaboració i aportació d’esmenes al projecte 

de Llei de Contractes del Sector Públic. 

 Estudi, formació i anàlisi de la normativa euro-

pea (directiva 23 i 24), normativa de mínims, 

normativa del fons social europeu, així com 

anàlisi de la incidència de la jurisprudència 

comunitària al nostre sector. 



 1.133 persones ateses en el programa de su-

port familiar (PAF). 

 186 famílies ateses en activitats d’informació, 

orientació i assessorament familiar. 

 1 grup de suport de pares i mares que faciliten 

suport emocional, compartint experiències i 

augmentant la seva formació per a millorar les 

habilitats parentals oferint suport mutu. 

 Participació de 2 famílies en l’Encontre Nacio-

nal de Germans de Calatayud. 

 68 acompanyaments personalitzats i puntuals 

realitzats a famílies en diferent moments de 

canvis vitals per a les persones, oferint suport i 

acompanyament en el procés de canvi. 

 Encontre de famílies, amb la participació de 48 

famílies d’infants entre 1 i 6 anys, per a la po-

tenciació de la dinamització familiar. 

 22 xerrades informatives dirigides a familiars: 

xerrades-col·loqui, tertúlies i taules rodones, 

en les que han participat 343 famílies, desta-

cant en el 2016 el cafè tertúlia “no som super-

herois però tenim superhabilitats”. 

 14 tallers monogràfics, tallers formatius en sa-

lut, afectivitat, sexualitat, prevenció de l’abús, 

creativitat, oci, noves tecnologies, benestar 

personal i emocional i altres temes d’interès 

que tenen com a objectiu potenciar les habili-

tats  

 

Balanç social 2016. Pàgina 12 

 

PROGRAMA SUPORT FAMILIAR tats dels familiars i en els que han participat 91 

famílies. Destacam en el 2016 el taller 

“Aventures i desventures d’un germ@” en el 

que ells han estat els autèntics protagonistes. 

 14 tallers monogràfics, tallers formatius en sa-

lut, afectivitat, sexualitat, prevenció de l’abús, 

creativitat, oci, noves tecnologies, benestar 

personal i emocional i altres temes d’interès 

que tenen com a objectiu potenciar les habili-

tats dels familiars i en els que han participat 91 

famílies. Destacam en el 2016 el taller 

“Aventures i desventures d’un germ@” en el 

que ells han estat els autèntics protagonistes. 

 1 acció formativa relativa a les “cures d’un cui-

dador”, formació sorgida com a demanda dels 

mateixos familiars de les persones amb DI, 

amb la participació de 15 famílies. 

 6 persones amb DI participen en diferents 

grups i comissions de treball amb l’objectiu de 

defensar el dret de les persones amb discapa-

citat. 

 



Activitats per a la capacitació en autodetermina-

ció 

 39 persones amb DI participen en accions de 

formació sobre autodeterminació a les perso-

nes amb DI del moviment associatiu i resolució 

de conflictes 

 102 persones amb DI han participat en els pro-

jectes “Art i Barri” i “fira del llibre” del barri de 

Son Gotleu. 

 

Enfortiment en l’autogestió de les persones amb 

discapacitat intel·lectual o del desenvolupament 

(grup d’autogestors)  

 72 persones participen quinzenalment de les 

reunions dels 8 grups d’autogestors de les Illes 

Balears. 

 77 persones han participat en el XV Encontre 

Balear d’Autogestors: “El cor no hi entén de 

gènere”, un espai de trobada i participació i 

intercanvi d’experiències. 

 16 persones amb DI elaboren un vídeo de pre-

sentació del grup d’autogestors. 

 72 persones participen en l’elaboració del Ca-

lendari 2016/revista “Som Aquí”. 
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CIUTADANIA ACTIVA 

Activitats de suport al vot i a la participació públi-

ca. 

 18 persones amb DI participen en accions de 

promoció i la participació de les persones amb 

DI “el meu vot compta”. 

 

Activitats relacionades amb la defensa i protecció 

dels drets.  

 2 persones amb DI formen part de l’equip de 

drets per a la reivindicació de les persones 

amb discapacitat. 

 

Activitats de millora de l’accessibilitat cognitiva 

de l’entorn per a promoure l’autonomia personal. 

 91 persones participen en diferents activitats 

de millora de l’accessibilitat de l’entorn per a 

promoure l’autonomia personal: tallers literaris, 

taller d’iniciació a la lectura fàcil, grup d’alfabe-

tització, ús de les noves tecnologies. 

 Destaca la xerrada informativa “Turisme i Dis-

capacitat: jo també vull ser turista” dirigida a 

alumnes de l’Escola de Turisme i Hosteleria de 

la UIB. 

 

 



Activitats de promoció del benestar personal 

 213 persones participen en activitats formati-

ves destinades a la millora del seu benestar 

social i personal (ball modern, grup de cor, 

musicoteràpia, artteràpia, ruta saludable, etc.) 

 Exposició “Mariposas en el estómago” allò que 

ens mou. Del 5 al 15 de novembre, contant 

amb en Miguel Gallardo per a la seva inaugu-

ració. 

“Mariposas en el estómago” ha estat una pre-

ciosa exposició de 74 obres d’art en que els 

artistes han pogut contar i transmetre el que 

els mou en el seu dia a dia, que els inspira a 

crear i a construir, que els mou a estar amb 

amics o amb la família, el que l’amor els inspi-

ra, el que els emociona. 

 311 persones participen en espais informatius i 

de suport dirigits al coneixement i gaudir de 

l’afectivitat i la sexualitat. 
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Per al foment de les activitats d’esport participam en 

diferents proves i competicions, tant a nivell autonò-

mic (AEDIM- Associació esportiva per a persones 

amb discapacitat intel·lectual de Mallorca i en 

col·laboració amb la FEBED) com a nivell nacional i 

internacional (Special Olympics). 

 

 Desenvolupament de 3 escoles de Tennis a 

Balears. “Más que tennis”, “Special Olympics” i 

“Fundació Rafa Nadal”. 

 Desenvolupament de 3 programes YAP-Joves 

Atletes, dirigits a esportistes de 2 a 8 anys. 

 Participació de 26 esportistes i 6 entrenadors 

en els “Jocs Especial Olympics”, que es va 

celebrar a Reus del 23 al 27 de novembre. 

 Participació de clubs: CE Aproscom, CE Ma-

ter, CE Amadip, CE Blau i CE Joan XXIII. 

 Participació en la lliga multiesportiva (bàsquet, 

minibàsquet, boccia, petanca...) i lliga de futbol 

sala. 

 Participació en campionats de natació, atletis-

me i petanca. 

 Esports: futbol sala masculí, natació femenina i 

masculina, tennis femení i masculí, pàdel mas-

culí i femení. 

 
 

ESPORT 
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El principal objectiu del programa és aconseguir que 

les persones gaudeixin al màxim del seu temps d’oci. 

Volem potenciar la màxima integració personal i soci-

al facilitant el seu accés als recursos  d’oci, culturals i 

naturals. 

Unes vacances la prioritat de les quals és el que les 

persones gaudeixin elegint el que més els hi agrada. 

S’intenta, per tant, incrementar la seva participació 

activa i la seva plena inclusió afavorint les relaciones 

interpersonals. 

 100 persones han gaudit durant el 2016 de les 

seves vacances, juntament amb 30 professio-

nals i en destinacions com Girona, Cadis, Cala 

Millor, Alcúdia i Cala Millor. 

 Jornada realitzada el dia 1 de juliol amb el títol 

“transgredir per innovar, noves maneres de 

fer” es compartiren les experiències de 7 de 

les entitats foQua. 

 Participació en el primer encontre de bones 

pràctiques admirables de Plena Inclusió que 

es celebrà els dies 13 i 14 d’octubre a Córdo-

ba, mitjançant l’exposició de 3 experiències 

admirables. 

 

VACANCES 

ALTRES 





Atenció Primerenca 

Educació Especial 
Per atendre a alumnes amb necessitats educatives especials 

Per a infants entre 0 i 6 anys amb un retard en el seu desenvolupament 

Té com a objectiu afavorir el desenvolupament i el benestar 

de l’infant i de la seva família, possibilitant de la forma més 

àmplia possible, la seva integració en el medi familiar, esco-

lar i social, així com la seva autonomia personal.  

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. 

Accions formatives adaptades a persones amb discapacitat 

o amb necessitats de suport en distintes branques professio-

nals en funció de la demanda i de les possibilitats de cada 

entitat. 

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. 

Per afavorir la inserció de persones amb discapacitat  

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 discapacitat 

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 

 

Formació adaptada per a persones amb necessitats de suport 

Formació DUAL 

Destinada a afavorir la inserció laboral de les persones en 

un règim que alterna l’activitat laboral retribuïda en una em-

presa amb l’activitat rebuda en un centre de formació. 



Servei Ocupacional 

Suport a persones amb discapacitat  

Té per objectiu proporcionar una atenció integral per afavorir al 

màxim el desenvolupament personal i social de les persones que 

hi assisteixen.  

Fundació tutelar 

Ofereix tutela i curatela a les persones que ho necessiten 

Centre 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 sociolaboral. 

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

de les persones amb discapacitat que tenen la seva capacitat 

modificada judicialment i que no compten amb familiars o perso-

nes 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 
Diferents activitats i programes que tenen per objectiu fomentar l’oci i l’esport 

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 generalitzat 

Proporcionam allotjament i  suport personal i social a persones 

amb discapacitat. 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 generalitzat 
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Durant l’any 2016 les nostres entitats han atès un 

total de 5.321 persones, 3.002 de les quals han 

estat homes (56%) i 2.319 dones (44%), amb un 

increment del percentatge de dones ateses res-

pecte a les dades de gènere del 2015, en que la 

proporció d’homes i dones era més desigualitària. 

Ja hem remarcat el gran increment en el número 

de persones ateses per part de les entitats inte-

grants de la nostra federació com a dada a desta-

car en el balanç d’aquest any 2016. 

Entre les persones ateses ens trobam en què les 

que es situen entre la franja d’edat de 22 a 45 anys 

són les que més presents estan en els serveis de 

les nostres entitats (40%), darrera d’aquesta franja 

d’edat i seguit de molt a prop per infants i joves 

que suposen un 37% del total de persones ateses.  

Destacam que durant el 2016, 115 persones ma-

jors de 65 anys han estat ateses per les nostres 

entitats. 
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44% dones 56% homes 



Observam, que del total de persones ateses per 

les nostres entitats, només un 32% de les perso-

nes amb discapacitat tenen reconeguda la depen-

dència en algun dels seus graus, un 5% de les per-

sones es troben en procés de tramitació, essent el 

percentatge principal i més alarmant el 63% de les 

persones amb discapacitat ateses en les nostres 

entitats, les quals no tenen reconeguda la seva 

situació de dependència, o bé perquè tenen una 

resolució negativa per part de l’administració, o bé 

per no haver-ho sol·licitat, ja que no procedeix per 

el seu perfil de necessitats de suport o tipologia de 

discapacitat. 

Una vegada més, les dades exposades, evidenci-

en que la llei de dependència no està donant res-

posta a les necessitats de suport que precisen 

moltes de les persones ateses per les nostres enti-

tats. 

Segons el grau de discapacitat observam que el 

47% de les persones usuàries dels serveis de les 

nostres entitats tenen un certificat de discapacitat 

entre el 33 i el 64%, seguit d’un 40% de les perso-

nes que tenen un grau de discapacitat superior al 

65%, atenent a un 13% de les persones sense cer-

tificat de discapacitat. 

Destacam que el 13% de les persones ateses sen-

se certificat de discapacitat per les nostres entitats, 

ve explicat pels joves atesos en els programes 

UVAI i NESE per a alumnes amb necessitats edu-

catives especials derivats de la Conselleria 
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d’Educació, això com infants entre 0 i 6 anys atesos 

en els serveis d’atenció primerenca en els que el 

percentatge de discapacitat no és un requisit per a 

la prestació del servei, així com persones amb dis-

capacitat auditiva amb pèrdua unilateral d’audició, 

així com persones amb diagnòstic d’esclerosi múlti-

ple o ELA: 

Volem ressaltar en aquest punt, els problemes als 

que s’enfronten les persones amb esclerosi múltiple 

o ELA, les quals no accedeixen al 33% de discapa-

citat fins a que es troben ja en fases molt avança-

des de la malaltia, i les persones amb pèrdua unila-

teral d’audició, a les quals mai se’ls hi reconeix el  

grau de discapacitat del 33% i, malgrat això, neces-

siten suports. 



Pel que fa al diagnòstic principal de les persones 

ateses en les nostres entitats en el 2016, el 61% 

correspon a persones amb diagnòstic principal de 

discapacitat Intel·lectual o del desenvolupament, 

seguit d’un 14% de persones amb discapacitat 

associada a un diagnòstic de salut mental, un 

13% de les persones amb discapacitat sensorial i 

un 12% de prsones amb discapacitat física. 

L’entrada de noves entitats que donen resposta a 

persones amb discapacitat física, orgànica, in-

tel·lectual i salut mental en la federació, ha supo-

sat canvis en els percentatges de composició  

diagnòstic principal de les persones ateses res-

pecte l’any anterior. 

Destacam addicionalment el número de perso-

nes amb pluridiscapacitat ateses per les nos-

tres entitats que és de 1.138 l’any 2016. 

Igualment ens pareix interessant remarcar que les 

nostres entitats han prestat un servei de qualitat 

en el 2016 a 121 persones amb paràlisi cerebral, 

124 amb síndrome de down, 233 persones amb 

TEA, i segueix creixent l’atenció a persones amb 

greu trastorn de la conducta sumant ja 311 perso-

nes. Un 28% de les persones amb discapacitat 

intel·lectual o del desenvolupament que estan 

ateses en les nostres entitats corresponen a 

aquests perfils. 
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Residència 70% 

Habitatges Supervisats 75% 

Suport a l’habitatge 100% 

Centre de dia 68% 

Servei ocupacional 75% 

Atenció Integral 100% 

PLACES CONCERTADES 

Consolidam en el 2016 el 80% de les places concer-

tades de serveis dirigits a persones amb discapacitat. 

El 100% de les places del servei d’atenció integral a 

la discapacitat auditiva i el 100% del servei de suport 

a l’habitatge, són prestats per les nostres entitats. 

El 75% de les places concertades del servei ocupaci-

onal i d’habitatges supervisats corresponen a les enti-

tats integrades a foQua. 

I el 70% de les places de residència i el 68% de les 

places de centre de dia, corresponen a entitats de la 

federació. 



PERSONES SENSE RECURS DIÜRN 

Reconeixem la forta aposta que s’està duent a terme 

per part de les diferents Administracions Públiques 

competents per mantenir i consolidar els serveis d’a-

tenció a les persones amb discapacitat, mitjançant l’in-

crement de places de serveis ja existents i implantant 

nous serveis que s’ajustin a les necessitats de les per-

sones. 

Queda evidenciat en el número de persones amb dis-

capacitat sense recurs diürn, amb un gran descens del 

33%, passant de 110 a 74 persones. 

Si més no, abans d’analitzar les gràfiques que adjun-

tam convé remarcar que en el 2016, a l’igual que en el 

2015, s’han incorporat a aquestes xifres les persones 

de les noves entitats, les quals han impactat en les 

dades globals, especialment pel que fa a col·lectius 

que històricament tenien la Xarxa de serveis públics 

menys desenvolupada. 

 

PLACES DE SERVEIS SENSE FINA-

NÇAR 

Destacam que les places de serveis residencials sen-

se finançar, sí s’han vist disminuïdes significativament 

en el 2016, no obstant això, sí detectam un augment 

de places de serveis diürns sense finançar, justificat 

en part per les places del servei d’atenció integral i 

promoció de l’autonomia personal de discapacitat físi-

ca. 
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LLISTA D’ESPERA 

Del detall de les gràfiques relatives a la llista d’es-

pera i fruit de l’esforç realitzat per l’IMAS, mitjan-

çant l’ampliació de places de serveis dirigits a per-

sones amb discapacitat Intel·lectual o del desenvo-

lupament, i de la Conselleria de Serveis Socials 

per donar solució a les persones amb discapacitat 

associada a un diagnòstic de salut mental. 

No obstant, encara tenim un llarg camí per recór-

rer, ja que tenim a 521 persones a l’espera de pla-

ça d’un servei residencial o diürn corresponent el 

62% d’aquesta llista d’espera a un servei residen-

cial en alguna de les seves diferents modalitats, i 

un 38% a la llista d’espera de serveis d’atenció 

diürna. 

Si bé l'evolució de les llistes d’espera, observam 

que augmenta respecte l’any anterior, s’ha que 

matisar que aquest augment prové de l’entrada a 

la federació de noves entitats que atenen a perso-

nes amb discapacitat física, i que esperam que en 

breu es durà a terme una aposta clara per part de 

l’Administració per tal de donar resposta a les ne-

cessitats de persones amb discapacitat física en 

serveis que s’ajustin a la realitat de les seves ne-

cessitats (assistent personal), destacant que les 

llistes d’espera per a serveis diürns per a persones 

amb discapacitat intel·lectual i salut mental, sí 

s’han vist disminuïdes significativament en el 2016. 

49
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Llista d’espera 



1.910 professionals compromesos, ètics i ca-

paços que donen respostes a les persones amb 

discapacitat i a les seves famílies integren la 

plantilla de les nostres entitats, dels quals, el 

62% són dones i el 38% són homes. 

Professionals que gràcies al seu treball i al seu 

esforç les nostres entitats poden prestar un ser-

vei de qualitat a les persones. 

568 persones amb discapacitat integren les 

plantilles de les nostres entitats, en aquesta xifra 

es computen els 242 aprenents de formació dual 

adaptada de 7 entitats integrants en la federació. 

Compromís amb els treballadors: es veu en el 

72% d´índex de contractació indefinida de mitja-

na de les nostres entitats. 

Índex de satisfacció dels treballadors: 4,2 so-

bre 5. Índex de la motivació dels nostres profes-

sionals amb l’entitat. 

Compartint coneixement i fent xarxa: més de 

50 professionals integren les diferents xarxes de 

tècnics de la nostra federació, compartint experi-

ències i definint una mateixa visió i manera de 

treballar. Professionals que a l’hora transmeten 

coneixement a les seves pròpies entitats. 
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62% dones 38% homes 

2015 355 

2016 568 

Treballadors amb discapacitat 



Podem observar, com en els darrers anys 

s’ha produït un augment significatiu de les 

sol·licituds de plaça en els serveis de les 

nostres entitats, la dada es confirma en el 

2016 en el que hem més que duplicat el 

número de sol·licituds de plaça respecte al 

2015, passant dels 835 als quasi bé 2.000. 

Si bé part d’aquest increment és degut a 

l’entrada de noves entitats en la federació, 

es constata la tendència a l’alça. 

La tendència a l’alça també la podem cons-

tatar en els moviments de baixes i noves 

incorporacions d’usuaris a les nostres enti-

tats, un gran creixement en noves incorpo-

racions d’usuaris a les entitats passant dels 

720 de l’any 2015 als 1.547 del present 

any, dada també matisada per l’entrada 

d’usuaris a les noves entitats. 
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Destacam també en el 2016 l’increment d’altres 

serveis com és el cas d’atenció primerenca, amb 

un increment del 20% respecte de l’any anterior, 

així com l’aposta de la Conselleria de Treball per 

la formació dual, materialitzant en 242 contractes 

de formació i aprenentatge formalitzats l’1 de 

desembre del 2016. 

De les dades anteriors es desprèn l’esforç realit-

zat per l’IMAS amb l’objectiu de que es pugui 

parlar de que com a mínim no hi hagi persones 

sense rebre atenció al manco en un recurs diürn, 

això com per part de la Conselleria de Serveis 

Socials i Cooperació per ampliar el servei d’aten-

ció primerenca per a que cap infant sense aten-

dre i també per l’aposta realitzada per la concer-

tació de places del servei ocupacional per a per-

sones amb discapacitat associada a malaltia 

mental. 

De les 1.710 persones ateses en els serveis 

diürns de les nostres entitats, la meitat són usu-

aris del servei ocupacional, seguit amb quasi un 

30% per el servei de centre de dia i un 21% del 

servei d’atenció integral, incorporant aquest any 

a les 276 persones ateses amb a discapacitat 

auditiva les 81 persones ateses amb discapaci-

tat física. Destacam l’increment del 23% res-

pecte l’any anterior, fet que ha permès que les 

nostres entitats hagin pogut arribar a 318 per-

sones més que l’any 2015. 

Pel que fa referència als serveis residencials en 

les seves diferents modalitats, l’increment gràci-

es a l’esforç efectuat per part de l’IMAS per tal 

d’augmentar les places d’atenció a les perso-

nes amb discapacitat intel·lectual, s’ha traduït 

en un 16% més de persones ateses respecte al 

2015, corresponent el 46% al servei de residèn-

cia, les quals 63 corresponen a serveis residen-

cials de protecció de menors, seguit d’un 38% 

d’habitatge supervisat i 122 persones ateses en 

el servei de suport a l’habitatge, estam pen-

dents de la creació de serveis d’habitatge per a 

persones amb discapacitat associada a malaltia 

mental, que es materialitzaran en aquest 2017 

segons la planificació de la Conselleria de Ser-

veis Socials i Cooperació. 
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Serveis de dia 

Serveis residencials i suport a l’habitatge 

351  
persones  

282 
persones  

persones  

858 
persones  

122 

493  
persones  

359 
persones  

persones  

294 
persones  

624 

RESIDÈNCIA 

HAGITATGE SUPERVISAT 

SUPORT A L’HABITATGE 

SERVEI OCUPACIONAL 

CENTRE DE DIA 

PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA 

ATENCIÓ PRIMERENCA 

EDUCACIÓ ESPECIAL/TAVA 

505 
persones  FORMACIÓ 

878 
persones  

529 
persones  

242 
persones  

153 
persones  RESPIR 

523 
persones  

ORIENTACIÓ/RECERCA DE FEINA 

FORMACIÓ DUAL 

257 
persones  

2.479 
persones  OCI I ESPORT 

FUNDACIÓ TUTELAR 

TREBALL AMB SUPORT 

TRANSPORT 



En el 2016 un total de 35 centres especials de tre-

ball operen en la nostra Comunitat Autònoma, en els 

que treballen 1.250 persones amb discapacitat, dels 

quals 17 corresponen a CET d’iniciativa social i 18 

d’iniciativa empresarial. 

D’aquestes 1.250 persones contractedes, destacam 

que el 52% d’elles (654) són persones amb discapa-

citat que requereixen unes majors necessitats de 

suport, persones amb discapacitat intel·lectual o del 

desenvolupament, discapacitat associada a un di-

agnòstic de salut mental, discapacitat física o senso-

rial igual o superior al 65%. 

Les entitats que formen part de foQua tenen 8 cen-

tres especials de treball d’iniciativa social (23% del 

total de CET de les nostres illes), amb les següents 

característiques diferenciadores: 

 El 67% del total de persones amb discapacitat 

i majors necessitat de suport en la nostra co-

munitat, tenen contractes en un dels nostres 

centres especials de treball d’iniciativa social 

(436 persones), davant només el 20% que 

tenen contracte en centres especials de tre-

ball d’iniciativa empresarial. 

 Si analitzam la composició de les plantilles de 

treball, la dada és esfereïdora, el 85% de la 

composició de la plantilla dels nostres centres 

especials de treball d’iniciativa social estan 

formats per persones amb discapacitat que 

requereixen d’unes necessitats de suport su-

perior, versus tan sols un 24% dels centres  

especials de treball d’iniciativa empresarial. 
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De les dades exposades des de la federació volem 

reivindicar davant l’Administració Pública un finan-

çament just per als centres especials de treball d’i-

niciativa social que estan donant respostes en les 

nostres illes a les necessitats de les persones amb 

discapacitat que precisen majors necessitats de 

suport, deixant clar que no tots els centres especi-

als de treball som iguals. 

 
% de persones amb discapa-

citat i majors necessitats de 

suport contractades en funció 

del CET 

En centres especi-

als de treball d’enti-

tats foQua 

Pesos específics en la plan-

tilla dels CET de les persones 

amb discapacitat i majors ne-

cessitats de suport 

En centres especi-

als de treball d’enti-

tats foQua 

24% 

67% 

20% 

85% 
En centres especials de 

treball d’iniciativa empre-

sarial. 

En centres especials de 

treball d’iniciativa empre-

sarial. 



Un dels objectius principals com a federació és el d’a-

conseguir la plena ciutadania de les persones amb 

discapacitat, això serà possible si aconseguim que la 

nostra comunitat conegui i participi activament en el 

que s’està treballant des de la federació i del treball 

que estan realitzant les nostres entitats,. 

Les xarxes socials són fonamentals per aconseguir 

aquest objectiu i aconseguir una major visibilitat de tot 

el treball realitzat per les entitats. 

És per això, que en els darrers anys, les diferents en-

titats foQua han apostat per donar un impuls a les 

xarxes socials com a espais de comunicació i difusió 

de les activitats que es realitzen, l’atenció a les perso-

nes i el foment de la participació. 

En aquest context, des de la federació, en aquest any 

2016 hem posat també en funcionament una nova 

pàgina web www.plenainclusiobalears.org com a eina 

en la comunicació institucional. 

Tot això plasmat en la consolidació de la xifra de se-

guidors de xarxes socials amb un total de quasi 

255.000 persones, el que suposa un increment del 

75% en relació al 2016. 

També hi ha hagut un gran increment en l’activitat 

web de les nostres entitats amb més d’1 milió de visi-

tes.  

Igualment les entitats foQua han aparegut 600 vega-

des en els principals mitjans de comunicació (premsa, 

televisió i ràdio). 
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RETORN SOCIAL 

Volem començar l’apartat de dades econòmiques amb 

els 9,3 milions d’euros de retorn econòmic directe que 

les entitats integrades en la federació han fet a la socie-

tat via impostos i assegurances socials durant l’any 

2016. 

 

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA  

El volum d’ingressos del conjunt d’entitats integrades a 

foQua s’evidencia en un pressupost global que durant 

l’any 2016 ja ascendeix a un total de 59,4 milions d’eu-

ros destinats al funcionament de les activitats i serveis 

dirigits a les persones amb discapacitat, experimentant 

un increment del 22% respecte l’any anterior. 

El 72% procedeix d’ingressos públics i el 28% corres-

pon al finançament privat, mantenint-se la proporció del 

% respecte l’any anterior, si més no, cal matisar que la 

proporció d’aquests percentatges pot diferir per aque-

lles entitats que han generat activitat productiva, i per 

tant, han apostat per la diversificació de les fonts de 

finançament traduït en una major independència finan-

cera de l’Administració. 
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Si analitzam les principals administracions finan-

çadores de les nostres entitats per volum de fi-

nançament, la principal font dels ingressos pú-

blics prové de l’IMAS (57%), seguit dels ingres-

sos de les Conselleries del Govern (31%), i en 

darrer lloc el SOIB (8%), essent el finançament 

local i estatal quasi bé insignificant. 

En relació al finançament públic destacam que el 

77% dels ingressos provenen de concerts i con-

tractes, ascendint únicament el 23% el percentat-

ge que prové de subvencions i convenis, mante-

nint-se aquesta proporció estable respecte l’any 

anterior. Des de la federació s’ha dut a terme 

una aposta ferma per als finançaments estables 

dels serveis, plasmat en un sistema de concert 

social que garanteixi la viabilitat econòmica dels 

serveis. 

La font principal d’ingressos de naturalesa priva-

da de les nostres entitats prové, de forma majori-

tària (68%) de la prestació de serveis i vendes, 

seguit en un 28% de les quotes de les persones 

usuàries. 

Una màxima per a totes les entitats que integren 

la nostra federació és l’aposta per la sostenibilitat 

financera, reflectit en un índex de resultat opera-

tiu del 6% en el 2016.   
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DEUTE 

El deute públic és una de les preocupacions re-

currents per a totes les entitats del sector, per 

tant, passam a detallar l’import del deute entès 

com a líquid, exigit i vençut que les diferents ad-

ministracions públiques deuen a les nostres enti-

tats ascendeix a un total de 9,7 milions d’Euros a 

31 de desembre del 2016. 

Si analitzam l’antiguitat del deute públic obser-

vam que un 54% correspon a deute a 60 dies, un 

38% correspon a deute a 180 dies, ascendint a 

un 8% el deute amb antiguitat superior a 6 me-

sos. 

Per origen d’Administració Pública, observam 

que quasi bé la meitat de l’import del deute a les 

nostres entitats correspon a les diferents Conse-

lleries del Govern. 
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Cercar solucions per a les persones amb diagnòs-

tic d’esclerosi múltiple, reivindicant el reconeixe-

ment automàtic del grau amb el diagnòstic i així 

poder oferir els suports necessaris a les persones 

i dur a terme accions de prevenció i rehabilitació. 

Cerca de solucions per a les persones amb escle-

rosis lateral amiotròfica (ELA), -per a les quals el 

reconeixement del grau de discapacitat del 33% 

arriba massa tard-, per a les persones amb pèr-

dua unilateral d’audició, a les quals mai se’ls reco-

neix el grau de discapacitat del 33% i, malgrat 

això, són persones que requereixen de suports.  

 

 

  

Aposta clara pel projecte de transformació del ser-

veis, un procés que comporta un canvi de mi-

rada cap a la persona, des de la perspectiva de 

drets i la plena ciutadania. 

CREANT I CONSOLIDANT UNA 

XARXA DE SERVEIS FLEXIBLES I 

COMPATIBLES 

 
Garantir la seguretat jurídica mitjançant el sistema 

de concertació social de serveis i consolidació de 

les places actuals, mitjançant el primer concert 

social l’1 de gener del 2018, en aquells serveis en 

els que encara no estigui implantat. 

Fer un esforç per incrementar i ampliar la xarxa de 

serveis dirigits a persones amb discapacitat asso-

ciada a un diagnòstic de salut mental (servei d’ha-

bitatge supervisat i servei de suport a l’habitatge) i 

serveis dirigits a persones amb discapacitat física, 

els grans oblidats durant molts anys a les nostres 

illes. 

Incrementar les places d’atenció a persones amb 

discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, 

facilitant la seva vida independent i en la comuni-

tat, mitjançant més places d’habitatge. 

Garantir la continuïtat i el seguiment en l’atenció a 

les persones amb discapacitat auditiva, per tal 

que no quedi ningú sense atendre. 
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Flexibilitat dels serveis adaptats les necessi-

tats de les persones, per tal de garantir el seu iti-

nerari vital. 

Compatibilitat dels serveis :el més adequat per 

a algunes persones amb discapacitat és compati-

bilitzar treball amb serveis socials. Aposta per es-

tendre aquest model pioner en tot l’estat a altres 

àmbits com l’habitatge en les seves diferents mo-

dalitats 

De serveis a suports: nous models més inno-

vadors  amb un menor cost públic de serveis cen-

trats en la persona, en la comunitat, inclusiu i par-

ticipat per la ciutadania. La persona decideix on, 

cóm i amb qui viu amb el suport professional ne-

cessari a cada etapa de la seva vida. 

Simplificar i agilitzar el sistema de valoració i 

accés als serveis concertats: perquè les persones 

puguin canviar les seves preferències i necessi-

tats: que puguin promocionar a una situació més 

exigent i normalitzada a mesura que adquireixen 

competències i també al contrari si augmenten les 

seves necessitats de suport  

LES PERSONES I LES SEVES 

FAMÍLIES 

La reducció de la llista d’espera és un objectiu 

clau, per tal de garantir totes les places de serveis 

diürns necessaris, així com un increment anual 

garantit en els serveis residencials. 

Generar noves oportunitats sociolaborals que s’a-

daptin als diferents perfils de persones, major 

adaptació dels recursos a les persones, implanta-

ció i consolidació de la formació dual en entorns 

laborals reals. 

Millorar l’impacte a la qualitat de vida de les perso-

nes amb discapacitat i les seves famílies. 

(Imatge de Miguel Gallardo) 



Generant solucions possibles i diferents i obrint 

noves possibilitats cap al futur, amb aportacions 

que generin valor públic a la societat. 

Anem un pas més endavant: Aposta per l’acció 

concertada per entitats sense ànim de lucre del 

tercer sector social de les illes balears així com 

l’acció concertada a altres serveis dirigits a les 

persones, com són els itineraris d’inserció labo-

ral. 

Aconseguir un finançament just i equitatiu dels 

centres especials de treball d’iniciativa social que 

contracten a persones amb discapacitat que re-

quereixen de majors necessitats de suport. 

Perquè els serveis que oferim són molt més que 

un simple cost, són una inversió. La inversió més 

valuosa de totes. La inversió en les persones!! 
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AVANÇAR-NOS I ADAPTANT-NOS 

AL CANVI 





    

 

971717773 
Avinguda del Cid, Km1, 1 

(Finca Son Roca) 
07198, Palma de Mallorca 

www.plenainclusiobalears.org 


