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OBSERVATORI 

Persones ateses, de-
pendència , discapacitat, 
entorn i demanda, movi-
ment, serveis, treballa-
dors, centres especials 
de treball, visibilitat, sos-
tenibilitat econòmica 

 

 

 

 

 

  

SERVEIS 

Atenció primerenca, aten-
ció integral i promoció de 
l’autonomia, funció tutelar, 
centre de dia, ocupacional, 
sociocultural i d’oci, resi-
dència, habitatge supervi-
sat, suport a l’habitatge, 
educació especial, forma-
ció per a l’ocupació, inser-
ció laboral, APS en centre 
especial de treball, SIAD. 
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foQua-Plena Inclusió Illes Balears som un grup de 17 

entitats sense ànim de lucre que atenem a unes 5.500 

persones amb discapacitat a les Illes Balears. Som enti-

tats amb una àmplia trajectòria i experiència en el sector 

i actualment ja comptam amb més de 2.000 professio-

nals. Pretenem el desenvolupament empresarial, la inno-

vació i la qualitat en el sector de la discapacitat i defen-

sam els interessos professionals, laborals, econòmics i 

socials de les nostres entitats que les representam en la 

negociació col·lectiva.  

Compartim valors i el compromís envers les persones 

amb discapacitat, perquè millorin la seva qualitat de vida 

personal, familiar, social i laboral en qualsevol etapa de 

la seva vida. 

DECÀLEG PRICIPIS foQua 

Defensa de la persona, de la igualtat i de la seva dig-

nitat. Reivindicam la justícia social i la inclusió social i 

laboral de les persones amb discapacitat. 

Carència d’ànim de lucre. La captació de fons estarà 

dirigida a la millora dels serveis, implantació de nous 

serveis i millora de la qualitat de vida de les persones. 

Qualitat i competència. Treballam per la qualitat en la 

gestió i la prestació de serveis. Gestionam  amb compe-

tència, aplicant principis d’eficiència, millora i innovació. 

Cooperació. Les entitats foQua no som competitives 

ENTITATS 
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entre nosaltres ni en la gestió dels serveis, ni en la 

captació de fons o de personal. O en la captació d’usu-

aris. 

Solidaritat. Cercam el bé comú tant de l’organització, 

com dels nostres usuaris i famílies, descartant la re-

cerca 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 socie-

tat. 

Equitat. En càs de concurrència d ’iniciatives entre 

entitats se cercarà la igualtat, el tracte just i proporcio-

nal i el benefici de tots, tant d’usuaris i famílies, com 

de la resta d’entitats. 

Societat civil. Creiem en el dret de la Societat a or-

ganitzar-se per ella mateixa, com a recurs subsidiari 

de l’Administració per cobrir les necessitats i reivindi-

car els drets dels ciutadans. 

Col·laboració amb l’administració pública. Les en-

titats foQua ens comprometen a col·laborar amb l'Ad-

ministració pública, de forma lleial, transparent, hones-

ta i eficient. 

Promoció i defensa del treballador. Treballam per a 

la promoció dels nostres treballadors, la defensa  dels 

seus drets, el treball en condicions dignes i adequa-

des. 



Durant el 2017 les 17 entitats que conformam foQua 

hem continuat treballant per garantir que les quasi bé 

5.500 persones amb discapacitat que atenem visquin 

amb dignitat i siguin ciutadans i ciutadanes de ple 

dret.  

Tenim un equip de més de 2.000 professionals com-

promesos i apassionats amb la seva feina que treba-

llen per aconseguir que el dia a dia de les persones 

usuàries de les entitats sigui el més satisfactori possi-

ble. 

També tenim la sort de comptar amb quasi bé 400 

voluntaris i voluntaries que de manera desinteressada 

col·laboren amb nosaltres compartint i gaudint del seu 

temps juntament amb els usuaris de les nostres enti-

tats.  

Comptam amb més de 655 col·laboradors entre em-

preses, centres de formació, universitat, administraci-

ons, centres sanitaris... 

Destacam en el 2017 la quantitat de seguidors a les 

xarxes socials que tenim les entitats foQua. Són per-

sones que ens coneixen, que de manera indirecta par-

ticipen del dia a dia de les nostres entitats i que a poc 

a poc es fan conscients de que la diversitat és la nor-

malitat.  

 

 

 

 

17 

5.461 persones ateses 

entitats 

2.152 professionals 

390 

265.445 seguidors xarxes 

655 

voluntaris 

col·laboradors 
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Treballam en xarxa, des d’una mínima estruc-

tura federativa. Tenim representació directa en 

els fòrums sectorials i de l’administració, tant a 

nivell autonòmic com estatal.  

Xarxes internacionals: Inclusion Europe. 

Xarxes estatals: junta directiva Plena Inclu-

sión Confederación, equip de  gerents Plena 

Inclusión estatal, UDS-unitats de desenvolupa-

ment sectorial, AEDIS, Special Olympics, Con-

sell estatal 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 

serveis socials, Taula d’educació concertada, 

Consell Serveis Socials de l’IMAS, Taula de 

Mallorca per l’Accessibilitat Universal-IMAS. 

Xarxes foQua-Plena Inclusió Illes Balears: 

equips de gerents, xarxes de qualitat, suport a 

famílies, voluntariat oci i esport, autogestors, 

valoració, educació, inserció laboral, formació 

per a l’ocupació. 

 

 

XARXES 
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Col·laboració pública-privada.  

Desenvolupar conjuntament entre les organitzaci-
ons i les administracions públiques un model d’ava-
luació dels serveis contraposat a l’actual sistema 
d’inspecció, orientat als resultats personals, al com-
promís ètic i a 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  
de les seves famílies en la presa de decisions, així 
com avançar en els drets i en 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. 

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. Formació contínua per a la mi-
llora 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 una gestió eficient del temps, dels mitjans ma-
terials o dels recursos humans. 

OBJECTIUS 
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 Regulació i consolidació del nou marc del sis-
tema de concertació de les Illes Balears, apor-
tant seguretat jurídica al sector. 

 Prestar recolzament jurídic i negociació d’una 
normativa més flexible que reguli els serveis 
dirigits a persones amb discapacitat. 

 Participar en la revisió, regulació i consolidació 

del  marc jurídic del sector de la discapacitat  a 
les Illes Balears (Llei de Serveis Socials, de-
crets, resolucions, autoritzacions, plecs de 
prescripcions tècniques i clàusules administra-
tives, clàusules de contractació pública, con-
tractes reservats, convocatòria de subvenci-
ons) 

 Participar en l’elaboració i negociació de la 
Cartera Insular de Serveis Socials del IMAS,  
així com  del Reglament  pel qual es  regula  el 
funcionament dels serveis socials per a  perso-
nes amb discapacitat de Mallorca  i s’establei-
xen el requisit d’autorització  i acreditació 
( IMAS) i protocol d’accés i gestió de llistes 

d’espera de serveis. 

 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. 

 Suport  a la concertació del serveis socials diri-
gits a les persones amb discapacitat associada 
a un diagnòstic de salut mental amb la Conse-

lleria de Serveis Socials (implantació de la con-
certació del serveis ocupacionals, suport a l’ini-
ci de la concertació  del  servei de suport a 
l’habitatge i del  servei d’habitatge supervisat 
(plecs tècnics, mòduls econòmics, decret  i  
regulació de llista d’espera). 

 Suport en les negociacions amb l’administració 
pública per a la posada en marxa i consolida-
ció de nous serveis per a persones amb disca-
pacitat física (assistent personal) i suport a 
l’inici de la concertació del servei d’atenció in-
tegral per a persones amb discapacitat física

(plecs tècnics, mòduls econòmics i llista d’es-
pera). 

 Recolzament i negociació per garantir un marc 
jurídic estable per a persones amb discapacitat 
auditiva, consolidant els serveis històrics que 
promouen la seva integració i la inclusió en la 
societat i suport a l’inici de la concertació del 
servei d’atenció integral per a persones amb 
discapacitat auditiva (plecs tècnics, mòduls 
econòmics i llista d’espera). 

 Reunions de coordinació i planificació amb la 

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació i 
l’IMAS, així com altres Conselleries i les seves 
direccions generals. 
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COL·LABORACIÓ PÚBLICO-PRIVADA 

 Recolzament jurídic i seguiment del finançament 
de les modalitats de transport  social i de les fun-
dacions tutelars. 

 Negociació i incidència política en el disseny del 
nou model d’inserció sociolaboral, atenent a l’iti-
nerari vital de la persona amb discapacitat. 

 Revisió del preus del concerts de places, consoli-

dació del plus del concert i negociació per les ba-
ses dels preus 2018. 

 Propostes de preus del serveis socials més inno-
vadors ( modalitats del servei ocupacional, moda-
litats del servei d’habitatge supervisat, serveis de 
discapacitat física, suports excepcionals i suple-
mentaris i modalitats del suport a l’habitatge). 

 Assessorament jurídic i suport a les entitats per 

les autoritzacions, inspeccions i auditories del 
serveis. 

 Suport en la negociació i elaboració d’argumenta-
ris per la creació de  programes experimentals  
de serveis més innovadors ( compatibilitat de ser-
veis). 

 Continuam amb una forta aposta per  la consoli-

dació del programa de formació dual per a perso-
nes amb discapacitat intel·lectual, auditiva i salut 
mental, mitjançant contractes de formació i apre-
nentatge a 3 anys i ampliant el ventall d’especiali-
tats formatives. 

 Suport jurídic i negociació de la nova normativa 
estatal relacionada amb els centres d’educació 

especial i educació inclusiva. 

 Negociació de les condicions dels itineraris 
d’inserció laboral i formació del SOIB, revisió 
del model i dels mòduls econòmics  pels dife-

rents col·lectius de discapacitat. 

 Assessorament jurídic i negociació normativa 
estatal per assolir una nova regulació del mo-
del d’ocupació i un finançament més eficient 
del centres especials d’ocupació i treball amb 
suport. 

 Assessorament jurídic de la normativa i inno-

vació del disseny del servei d’atenció prime-
renca enfocat als entorns naturals. 

 Elaboració i aportació esmenes al projecte de 
Llei de Contractes del Sector Públic estatal. 

 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. 

 Incidència política i negociació  juntament amb 
el TSSIB, de la nova  proposició de Llei del 
Tercer Sector d’Acció Social. 

 Negociació de la nova Llei de Serveis a les 

persones en l’àmbit social en la Comunitat Au-
tònoma de les Illes Balears. 



 1.317 persones ateses en el programa de 
suport familiar en el 2017. 

 41 participants en les escales de qualitat de 

vida familiar, que permeten conèixer les 
necessitats claus de les famílies. 

 54 acompanyaments i suports personalit-

zats a familiars. 

 342 persones han participat en les diferents 
taules rodones, xerrades-col·loqui i cafès 
tertúlia (espais per al cuidador, gestió da-
vant situacions d’abusos, dependència, 
etc.). 

 478 persones han gaudit de les diferents 
trobades familiars, sopars a la fresca, jorna-
des lúdiques, etc. 

 246 famílies ateses en activitats d’informa-
ció, orientació i assessorament familiar. 

 63 persones han participat als diferents 

grups de suport: grup de pares i mares que 
facilitan suport emocional, compartint experi-
ències  i augmentant la seva formació per a 
millorar les habilitats parentals oferint suport 
mutu. A més, aquest any també s’ha creat 
un nou grup de suport a german@s, i dos 
grups de suports de familiar a familiar.  

 

 

PROGRAMA SUPORT FAMILIAR FORMACIÓ: 

 8 tallers monogràfics en els que hi han par-
ticipat 140 familiars, tallers formatius en 
salut, afectivitat, estratègies i altres temes 
d'interès per a potenciar les habilitats dels 
familiars. 

 89 familiars han participat en 7 accions for-
matives dirigides a famílies sobre afectivitat 

i sexualitat, atenció a la persona que cuida, 
autocora. Són formacions que sorgeixen 
com a demanda dels mateixos familiars. 

ACTUACIONS 
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Enfortiment de l’autogestió en les persones amb 
discapacitat o del desenvolupament (grup auto-
gestors) 

 69 persones participen quinzenalment a les 
reunions dels 8 grups d’autogestors de les Illes 
Balears. 

 Amb el lema “la igualtat de gènere”, 74 perso-
nes han participat en el XVI Encontre Balear 

d’Autogestors “entre totes i tots, construïm un 
futur en igualtat”, amb l’objectiu principal de 
crear un espai en el que els/les autogestors/es 
dels diferents grups poguessin gaudir d’estar 
junts, compartir experiències i formar-se en 
habilitats. 

 69 persones participen en la revista-calendari 

“Som Aquí” que aquest any ja ha editat la re-
vista número 10. El centre d'interès de la revis-
ta 2017 ha estat també la igualtat de gènere. 

 77 persones participaren en l’elaboració i fil-
mació d’un “mannequin challenc” que tenia 
com a tema “desmontant a San Valentí. Des-
montant el mite de l’amor romàntic”. 

Activitats de promoció del benestar social 

 353 persones participaren en diferents activi-
tats formatives per a la millora del seu benes-
tar (ball modern, dansa africana, coro, art-
teràpia, teatre, estètica, tertúlies, alfabetització, 
jornades lúdiques amb germans, taller sobre el 
dol...). 

 400 persones participen en els 39 tallers sobre 
afectivitat i sexualitat a la carta. 

 

 

CIUTADANIA ACTIVA 

 

Activitats de suport al vot i a la participació públi-
ca.  

 7 persones visitaren l’exposició de Nacions 

Unides “My Word”. 

 10 persones participaren i exposaren en el 
marc de les festes de Manacor les reivindicaci-
ons en defensa dels drets de les persones que 
fan els diferents grups d’autogestors. 

 

Activitats per a la capacitació en autodetermina-
ció.  

 35 persones han participat en els programes 

“art i barri”. 

 31 persones han participat en activitats inclusi-
ves “som del barri “ i “ruta saludable”. 

 12 persones participen en el taller de compren-
sió lectora reflexiva. 

 13 persones formades sobre bullyng i mob-
bing, per a poder fer front en aquestes situaci-
ons. 

Activitats relacionades amb la defensa i protecció 
dels drets. 

 46 persones participen en xerrades informati-
ves impartides per pcdi en el maneig de les 
eines necessàries per a detectar situacions 
d’abús, dret a dir que NO. 

 Elaboració i difusió d’un vídeo sobre dones i 
homes: “ahir, avui i demà”, participant 28 per-

sones i 88 persones ho visionen i ho comen-
ten. 

ACTUACIONS 
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Promoció del benestar personal i relacional 

 30 dones han participat dels tallers de cura 
personal, autoestima i bones relacions. 

 25 dones han participat en formacions en 
temes de gènere, maternitat i planificació fa-
miliar. 

 20 dones han participat en tallers d’afectivitat 

i sexualitat “a la carta”. 

 

Promoció de la igualtat entre homes i dones 

 30 tallers de formació sobre la igualtat entre 
homes i dones amb el lema “construint igual-
tat”. 

 Un grup de 10 dones han visitat l’espai de la 
Dona a Manacor. 

 

Prevenció de violència per raó de gènere 

Sensibilització i formació per a la prevenció de situ-
acions de violència per raó de gènere. 

 18 tallers d’aprendre a dir NO, dirigit a dones. 

 69 participants en tallers “acosament a través 

del mòbil i les xarxes socials”. 

 22 dones han participat en tallers d’autode-

fensa . 

Per al foment de les activitats d’esport participam 
en diferents proves i competicions, tant a nivell auto-
nòmic (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”. 

 12 persones participaren en el primer torneig 

nacional de bàsquet masculí unificat Special 
Olympics, organitzat a Getafe el mes de se-
tembre. 

 12 persones participaren en el IIV campionat 

nacional de futbol 7 unificat Special Olympics a 
Villareal el mes maig. 

 Participació de clubs: CE Aproscom, CE Ma-
ter, CE Amadip, CE Blau i CE Joan XXIII. 

 Participació a la lliga multiesportiva ( Bàsquet, 
minibàsquet, boccia, petanca…) i lliga de fut-
bol sala. 

 Participació en campionats de natació, atletis-
me i petanca. 

 Esports: futbol sala masculí, natació femenina i 

masculina, tennis femení i masculí, pádel fe-
mení i masculí. 

 

 

 

ESPORT 

ACTUACIONS 
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PROGRAMA DONA 



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. 

La finalitat d’aquestes vacances és el que les perso-
nes gaudeixin elegint el que més els hi agrada. S’in-
tenta, per tant, incrementar la seva participació activa 
i la seva plena inclusió afavorint les relaciones inter-
personals. 

113 persones han gaudit durant el 2017 de les seves 
vacances a Astúries, Màlaga, Girona o Mérida, junta-
ment amb 26 professionals. També s’han dut a terme 
activitats a la nostra illa, amb vacances a Cala Millor, 
S’Illot o Alcúdia. 

 Jornada tècnica anual, amb el títol “VALOR 
SOCIAL AFEGIT”,  10 entitats varen compartir 
experiències d’aportació de valor públic a la 

societat amb 200 professionals de les nostres 
entitats el 16 de juny a Sineu. 

 Jornada  tècnica formativa, amb el títol “ VIDA 

MÉS ENLLÀ DELS CONTRACTES? ALTRES 
VIES DE PROVISIÓ DE SERVEIS PÚ-
BLICS” ,més de 140 professionals d’entitats i 
administració pública assistiren a la ponència 
del catedràtic de dret administratiu de la Uni-
versitat de Saragossa José Maria Gimeno, a 
Caixa fòrum Palma. 

VACANCES ALTRES 

ACTUACIONS 
BALANÇ SOCIAL 2017.  

Pàgina 15 





1. Balanç 

 1.1 Entitats 

 1.2 Xarxes 

 1.3 Objectius 

 1.4 Eixos estratègics 

 1.5 Actuacions 

 1.5 Serveis 

 1.5 Programes 

 

2.      Observatori 

 2.1 Persones 

 2.2 Entorn i demanda 

 2.3 Moviment 

 2.4 Serveis 

 2.5 Professionals 

 2.5 Visibilitat 

 2.5 Xifres 

 

3.      Futur 
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SERVEIS 



Servei d’atenció primerenca 

Servei específic i multidisciplinari per a infants amb discapacitat o limitacions en 

el desenvolupament. Té com a objectiu aprofitar la màxima plasticitat neuronal i 

capacitat de desenvolupament per minimitzar les conseqüències futures d’una 

possible discapacitat, amb diferents tipus d’estimulació. Les intervencions han 

de preveure  la globalitat de l’infant i la família i es poden prestar tant al domicili 

familiar com en el centre d’educació infantil o en un centre especialitzat. 

Servei d’atenció integral i promoció de l’autonomia 

Servei especialitzat per a persones amb discapacitat. Ofereix actuacions de 

valoració, orientació i prestació de suports per promoure l’autonomia i la inclu-

sió efectiva de cada persona mitjançant la coordinació amb els recursos de la 

comunitat. Segons el tipus de discapacitat i situació, el servei pot donar suport 

en diverses àrees i àmbits de la vida de la persona: salut, educació, treball, 

família, transport, protecció dels drets o altres aspectes. El servei es pot prestar 

en un centre de recursos o en entorns comunitaris, espais formatius, espais de 

rehabilitació o al propi domicili. 

Servei de funció tutelar 

Dirigit a persones amb discapacitat amb la capacitat jurídica modificada, que té 

per objecte vetllar per ella amb la finalitat de fer tot el que sigui necessari per al 

seu benestar i desenvolupament integral. L’entitat que du a terme l’activitat de 

suport a la funció tutelar representa la persona tutelada i n’administra els seus 

béns, d’acord amb l’encàrrec fet per l’autoritat judicial competent. És un servei 

substitutori de la funció que farien els familiars/tutors. 

Durant el període diürn ofereix una atenció integral per a les persones amb dis-

capacitat amb necessitats de suport extens i generalitzat. En funció de les ne-

cessitats de cada persona i el tipus de discapacitat, ofereix suport directe a acti-

vitats bàsiques de la vida diària, la comunicació, el benestar i la salut, les habili-

tats per a l’autonomia, la teràpia ocupacional, les relacions, la conducta i l’oci. 

L’objectiu del servei és millorar o mantenir el nivell més alt possible d’autonomia 

i benestar, prevenint situacions de dependència més gran, potenciant la inclusió 

i donant suport a les famílies. 

Servei de centre de dia 
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Servei d’habitatge supervisat 

Substitutiu de la llar pròpia o familiar. S’organitza en habitatges ordinaris que cons-

titueixen el domicili habitual de les persones que l’habiten. Hi conviuen persones 

amb discapacitat que necessiten supervisió i suport en les activitats bàsiques de la 

vida diària, així com en la comunicació, les relacions, l’autodirecció i l’ús dels recur-

sos de la comunitat. La intensitat dels suports s’adapten a les necessitats de cada 

persona. 

Servei de residència 

Constitueix el domicili de la persona amb discapacitat, ofereix allotjament i atenció 

integral per a persones amb necessitats de suport extens o generalitzat en la major 

part de les activitats de la vida diària. L’objectiu és millorar o mantenir el nivell més 

alt possible d’autonomia, benestar i inclusió en la comunitat. Es pot complementar 

amb un servei de centre de dia. 

Servei ocupacional 

Presta suports a la persona amb discapacitat perquè aconsegueixi un desenvolupament 

personal i la inclusió social màxims amb activitats terapèutiques ocupacionals o de 

benestar, d’aprenentatge de l’autonomia i d’inserció sociolaboral.  

Una de les finalitats del servei és facilitar la capacitació i la preparació per accedir al 

treball, mantenir i millorar l’ocupació, i fer-ne la promoció al mercat laboral ordinari sem-

pre que sigui possible. El servei es pot prestar en entorns de la comunitat per afavorir la 

inclusió i participació social, però sempre fora del domicili de la persona. 

Proporciona els suports necessaris perquè les persones amb discapacitat de qualsevol 

edat puguin gaudir del seu temps de lleure de la forma més autònoma possible, fomen-

tant-ne la inclusió, la participació ciutadana, el benestar i els vincles. Es presta prefe-

rentment en la comunitat i en entorns ordinaris, amb un model d’oci inclusiu. Pot inclou-

re un servei d’orientació i d’intermediació amb recursos d’oci de la comunitat. Cada per-

sona tria les activitats. El servei no es dirigeix a les persones usuàries de serveis resi-

dencials o de suport a l’habitatge. 

Servei sociocultural i d’oci 
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Servei de suport a l’habitatge 

Servei socioeducatiu que ofereix orientació i suport a les persones amb discapacitat i 

necessitats de suport que viuen soles, en parella o conviuen amb altres persones amb 

discapacitat, dependència o problemes greus de salut. La prestació és dinàmica i flexi-

ble, i s’ha d’adaptar a les necessitats de cada persona usuària. La tinença de l’habitatge 

correspon a la persona usuària.  
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Educació especial 

Centres educatius concertats que atenen alumnes amb necessitats educatives espe-

cials. L’objectiu principal és el de proporcionar als alumnes uns aprenentatges indivi-

dualitzats que els permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats per integrar-se 

a l’entorn comunitari. Els nostres centres educatius aposten decididament per un mo-

del d’escola inclusiva, ja que el desenvolupament de les persones depen en gran me-

sura de la seva participació en entorns favorables i en la dotació dels suports adients.  

Oferim cursos de formació professional adreçats persones amb discapacitat. S’oferei-

xen cursos de formació i preparació laboral en diferents activitats professionals (arts 

gràfiques, cuina, administració, jardineria, neteja, restauració...) i en diferents modali-

tats (formació professional bàsica, formació professional ocupacional). Des de foQua 

apostam decididament per la Formació dual per millorar l’ocupabilitat, la qualificació i 

la inserció professional de les persones amb discapacitat 

Formació per a l’ocupació 

Inserció laboral 

Té per finalitat afavorir la inserció laboral en entorns laborals ordinaris. És un servei 

d’orientació específic i d’itinerari integrat d’inserció laboral per a persones amb disca-

pacitat. Les prestacions del servei són: valoració i orientació, formació ocupacional 

professional, suport a les pràctiques en empreses i inserció laboral a l’empresa . 

El Centre Especial de Treball és una alternativa laboral estable i adaptada a les ne-

cessitats de suport dels treballadors que tenen més dificultats per a l’accés a un lloc 

de feina a l’empresa ordinària. Les activitats laborals són diverses: impremta, jardine-

ria, neteja, bar... Les diferents entitats foQua presten als treballadors dels CET un 

servei d’ajustament personal i social, un servei de suport a la integració laboral dels 

treballadors amb l’objectiu d’aconseguir el màxim grau d’autonomia i integració social. 

Ajustament personal i social en centre especial de treball 
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L’objectiu del servei és el de potenciar al màxim l’autonomia de la persona, prevenir 

l’exclusió en la infància i joventut i fomentar la seva participació i normalització socila. 

Per dur a terme això, un grup d’educadors/es es distribueixen per els diferents cen-

tres municipals de serveis socials i duen a terme accions d’orientació i assessorament 

individual, itineraris individuals en funció de les necessitats de cada persona, inter-

vencions grupals, intervencions comunitàries... 

Servei d’integració i atenció a persones amb discapacitat 
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Durant l’any 2017 les entitats que configuram foQua hem atès 

un total de 5.461 persones, les quals han rebut suports en una 

o diverses àrees de la seva vida diària, malgrat a efectes de 

les dades que aquí es presenten, s’hagi computat només un 

sol cop, independentment del número de serveis en els quals 

han estat ateses. 

Cal destacar que, un any més, la tendència pel que fa a perso-

nes ateses, és d’increment, i si bé en el 2017 pot parèixer que 

aquest increment no és tan significatiu respecte l’any anterior, 

l’explicació la trobam en què aquest any no s’han produït no-

ves incorporacions d’entitats a la federació. 

Un any més es manté una diferència de 10 punts percentuals 

en el gènere de les persones usuàries ateses. Tot i que les 

mitjanes globals a les Illes Balears de persones amb discapa-

citat són d’una equiparació de pràcticament el 50% entre ho-

mes i dones, el fet de que estem atenent a més homes que 

dones en les nostres entitats podria ser degut que la major part 

de les persones usuàries estan en trams d’edat de població 

activa (de 16 a 64 anys), franja d’edat què, segons les dades 

de l’ODISMET, a Balears el 54% de les persones amb disca-

pacitat són homes. 

Finalment, pel que fa als trams d’edat, com comentàvem, el 

77% de la població atesa es distribueix en dos grans grups: 

joves fins als 21 anys (dels quals 804 estan en etapa d’escola-

rització obligatòria, i 646 són infants de 0 a 6 anys), o bé per-

sones adultes entre 22 i 45 anys. Si més no, l’increment de la 

qualitat de vida i la creació de suports específics i personalit-

zats han donat com a resultat un increment de l’esperança de 

vida de les persones amb discapacitat, destacant que, a dia 

d’avui, quasi bé el 2% de les persones ateses en els nostres 

recursos són majors de 65 anys. 

 

 

 

 

45% dones 55% homes 
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L’impacte de la Llei de Dependència en les persones amb 

discapacitat de les entitats foQua és baix. Cal tenir en comp-

te que el 66% de les persones usuàries no tenen reconegu-

da la seva situació de dependència, bé perquè han obtingut 

una resolució negativa (1%), bé per no haver tramitat la 

sol·licitud ja que, degut al seu perfil de necessitats de suport 

o tipologia de discapacitat, no obtindrien la puntuació mínima 

del barem. A més, històricament, les Illes Balears ha tengut 

un sistema de serveis socials d’atenció a les persones amb 

discapacitat consolidat i que segueix essent sensible a una 

realitat inqüestionable: que no totes les persones amb de-

pendència tenen discapacitat i que no totes les persones 

amb discapacitat són dependents, cosa que no significa que 

no presentin necessitats de suport en algun o diversos as-

pectes de la seva vida. 

Des de foQua valoram positivament el fet de que, en la nos-

tra comunitat autònoma el tenir reconeguda la situació de 

dependència no sigui un requisit indispensable per a l’accés 

a qualsevol servei social dirigit a persones amb discapacitat. 

De fet, per al 32% de les persones usuàries que sí tenen 

reconeguda la seva situació de dependència, l’impacte posi-

tiu d’aquesta norma només es veu en aquells casos en que 

la persona que accedeix als serveis socials pel sistema ordi-

nari de discapacitat, també percep una prestació econòmica 

pel sistema de dependència, o bé per estar encara escolarit-

zada, o bé per haver-ho compatibilitzat amb el servei ocupa-

cional.  Seria desitjable que aquesta compatibilitat es fes 

extensible també a les persones usuàries del servei de 

centre de dia que es presta des del sistema de discapa-

citat, com una mesura de suport i foment de la perma-

nència de les persones amb majors necessitats de su-

port en les seves llars i entorns naturals. 
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Pel que fa al percentatge de discapacitat, el 47% de les per-

sones ateses en els nostres recursos tenen un grau de dis-

capacitat entre el 33% i el 64%, mentre que el 39% tenen un 

grau major o igual al 65%. És a dir, que la majoria de les 

persones integrades a foQua no tenen dret a percebre una 

pensió no contributiva, d’aquesta manera la combinació dels 

recursos socials amb altres suports en matèria de tre-

ball i formació, important per a qualsevol persona amb 

discapacitat, es fa imprescindible en aquests casos, 

amb la finalitat de lluitar no només contra l’exclusió social, 

sinó també contra la pobresa extrema que, per desgràcia, 

encara avui està molt vinculada a la discapacitat. 

Finalment, hi ha 817 persones (un 14%) a les que prestam 

algun tipus de servei que no estan en possessió d’un certifi-

cat de discapacitat. Són majoritàriament infants i joves que 

estan atesos en recursos en els quals estar en possessió 

del certificat de discapacitat encara no és un requisit impres-

cindible per a rebre el servei o els suports (alumnes amb 

necessitats educatives especials que encara estan escolarit-

zats, joves i infants atesos en programes UVAI derivats de 

la Conselleria d’Educació, joves amb necessitats educatives 

especials atesos en el programa SIAD o infants entre 0 i 6 

anys atesos en el servei d’atenció primerenca). 

Però, en altres supòsits, es tracta de persones que, malgrat 

presenten necessitats de suport en una o diverses àrees de 

la seva vida, no arriben a assolir en el seu certificat el reco-

neixement del 33% de discapacitat. Un any més, des de 

foQua, sol·licitam el treball conjunt amb l’Administració 

per tal de trobar una solució per aquestes persones, les 

quals es queden sense dret d’accés a recursos socials 

perquè, degut a l’etiologia de la seva discapacitat, no 

arriben al 33% de discapacitat o, quan ho fan és massa 

tard: persones amb hipoacúsia unilateral, a les quals mai 
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se’ls reconeix el 33% i, malgrat això, requereixen 

de suports. O les persones amb esclerosi múltiple 

o ELA, les quals accedeixen al 33% en fases 

molt avançades (perdent l’oportunitat de poder 

gaudir de suports en prevenció i rehabilitació per 

així contenir la malaltia) o, en el cas d’ELA, quan 

és ja massa tard. 

 

 

Sense certificat: 

14%

Entre el 33-64%:

47%

A partir del 65%:  

38%

Persones Ateses- % Discapacitat



Pel que fa al diagnòstic principal de les persones ateses en 

les entitats foQua durant el 2017, el 64% són persones amb 

discapacitat intel·lectual o del desenvolupament, el 13% són 

persones amb discapacitat física, el 12% dels usuaris pre-

senten una discapacitat associada a un diagnòstic de salut 

mental. Finalment, l’11% tenen una discapacitat auditiva 

com a diagnòstic principal. 

És important assenyalar que s’ha incrementat el núme-

ro de persones amb pluridiscapacitat ateses en el 2017: 

1.2016 persones (el 22% de la població total atesa), da-

da rellevant a l’hora d’enfocar un adequat treball multi-

disciplinar des dels nostres serveis. 

Pel que fa a l’etiologia concreta de les persones amb disca-

pacitat intel·lectual o del desenvolupament usuàries dels 

nostres serveis, 123 són persones amb síndrome de down, 

132 són persones amb paràlisi cerebral i 226 són persones 

amb trastorns de l'espectre autista. El 86% restant presenta 

altres etiologies molt diverses, d’aquí la importància de que 

els nostres serveis siguin oberts i flexibles, de tal manera 

que ens permet adaptar-nos a cada moment a les necessi-

tats concretes de cada persona, derivades de l’etiologia de 

la seva discapacitat i encara més important, a les seves ne-

cessitats individuals de suport. 

A més, segueix creixent l’atenció a persones amb disca-

pacitat intel·lectual o del desenvolupament i greus alte-

racions de conducta: 318 persones ateses en aquesta 

situació en el 2017, per la qual cosa des de foQua  valo-

ram molt positivament que per part de l’IMAS es comen-

cin a reconèixer els suports específics i diferenciats per 

a aquestes persones, encara que esperam que anual i 

progressivament es vagi ampliant la dotació per tal de 

poder donar una resposta adequada. 
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Un any més foQua es consolida com l’associació d’entitats 

no lucratives més representativa del sector de les persones 

amb discapacitat: el 80% de les places de l’administració 

pública de serveis dirigits a persones amb discapacitat han 

estat concertades amb entitats foQua. 

A més, l’aposta per la innovació, la millora constant i la re-

cerca de nous serveis més adequats a les necessitats de 

les persones i que permetin la sostenibilitat econòmica del 

sistema, leit motiv de les entitats de foQua, queda de forma 

clara posada en evidència amb les dades de serveis concer-

tats: 

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

promoció de l’autonomia personal per a persones amb 

discapacitat auditiva i el 100% de les places del servei de 

suport a l’habitatge per a persones amb discapacitat in-

tel·lectual o del desenvolupament, estan concertades 

amb les nostres entitats. 

 De la mateixa manera, totes les places que es concerta-

ren en el 2017 de serveis dirigits a persones amb disca-

pacitat  associada a un diagnòstic de salut mental foren 

amb entitats que pertanyen a foQua. 
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 El 77% de les places ocupacionals i el 76% de 

les places del servei d’habitatges supervisats 

per a persones amb discapacitat intel·lectual o 

del desenvolupament que concertà l’IMAS en 

el 2017 corresponen a entitats de la nostra 

federació. 

 Finalment, el 80% dels serveis residencials i el 

72% dels serveis de centre de dia, específics 

per a persones amb discapacitat es van pres-

tar en el 2017 per entitats de foQua.  

80%100%72% 77%

RESIDÈNCIA HABITATGES SUPORT OCUPACIONAL CENTRE DE DIA 
A L’HABITATGE SUPERVISATS 

100%

ATENCIÓ 
INTEGRAL 

76%
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LLISTA D’ESPERA 

En el 2017 s’ha pogut veure l’esforç que estan realitzant les ad-

ministracions públiques en la creació de noves places, amb un 

descens del 10% de les persones en llista d’espera. 

A finals de 2017 eren 617 persones les que figuraven en llistes 

d’espera dels diferents serveis que presten les entitats foQua, de 

les quals 131 persones sol·licitaven suports en serveis de forma-

ció i inserció laboral, 209 persones requerien suports en algun 

tipus de servei d’atenció diürna o promoció de l’autonomia i 277, 

el 45% de la llista d’espera, són persones que sol·licitaven su-

ports en algun recurs residencial o de suport a l’habitatge. 

 

DEMANDA EN FUNCIÓ DEL COL·LECTIU  

Si desglossam la demanda segons la tipologia de la discapacitat 

que predomina, podem detectar que quasi el 57% de les perso-

nes en llista d’espera en algun recurs social o de formació i inser-

ció laboral tenen com a discapacitat predominant la discapacitat 

intel·lectual o del desenvolupament. Cosa lògica, per altra 

banda, ja que es tracta de serveis molt consolidats històricament, 

de manera que la demanda existent ja va manifestar-se fa temps 

i està totalment normalitzada. Malgrat tot, el repte d’aquest 

col·lectiu segueix essent la creació de més recursos residencials 

i de suport a l’habitatge; no debades el 60% de la demanda 

d’aquest col·lectiu està ubicada en aquesta tipologia de recursos, 

en la que la creació de noves places és més difícil, ja que són 

més costoses per l’administració i, principalment, perquè les enti-

tats que conformam foQua estan al límit de la seva capacitat, 

això fa que sigui molt dificultosa la creació o adquisició de 

noves infraestructures o equipaments, ja que fa més de deu 

anys que l’administració no treu un pla 10 de finançament 

d’infraestructures de serveis socials per a persones amb dis-

capacitat. Ja per acabar, destacar que els següents serveis 
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més sol·licitats, fins al punt de representar el 

27% de la llista d’espera per aquest col·lectiu, 

són els de formació i inserció laboral, mentre 

que només el 13% de la demanda és per a 

serveis d’atenció diürna, demanda derivada de 

la necessitat de creació de més places de ser-

vei de centre de dia a Eivissa (concretament, 

són 27 les persones que reclamen al Consell 

d’Eivissa plaça per aquest servei), o bé de la 

impossibilitat per part de les entitats de donar 

sortida a aquestes persones, per haver arribat 

al màxim de la seva capacitat. 
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Pel que fa referència a la discapacitat 

associada a un diagnòstic de salut 

mental, que representa el 21% de 

les persones que figuren a la llista 

d’espera de les entitats, la major aflu-

ència de demanda es troba en places 

de serveis residencials o de suport a 

l’habitatge, (el 52% del total dels ser-

veis sol·licitats), i es preveu que sigui 

encara major en els propers anys, ja 

que són serveis reconeguts per prime-

ra vegada per part de l’administració 

publica, fet que fa que l’existència de 

demanda i necessitat estigui comen-

çant a aflorar, per la qual cosa, una 

vegada més, s’haurà de cercar una 

sortida a la necessitat de creació o 

adquisició d’infraestructures i equi-

paments per a poder donar una ade-

quada resposta. 
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També en aquest col·lectiu la segona 

major demanda sense cobrir es troba 

en els serveis de formació i inserció, 

que representen el 27% del total de la 

llista d’espera específica d’aquest 

col·lectiu i, finalment, si bé la llista 

d’espera per a serveis d’atenció diür-

na encara representa el 20% de les 

places sol·licitades, s’ha de dir que la 

mateixa, respecte l’any anterior, s’ha 

reduït en un 50% pel que fa a aquest 

servei. 

Les persones en llista d’espera amb 

discapacitat física representen un 

15% del global de la llista d’espera 

per a entitats foQua, mentre que les 

persones amb discapacitat auditiva 

en llista d’espera suposen el 6%, cen-

trant-se en la demanda en ambdós 

casos exclusivament en places per al 

servei de promoció de l’autonomia 

Llista d’espera per  

tipologia de discapacitat 

 In
telectu

al/ 

 D
esen

v. 

 Salu
t m

en
tal 

 Física 

 A
u

d
iti

va 

 to
tal 

Serveis de formació i inserció laboral 95 36 0 0 131 

Serveis residencials i de suport a l'habitage 209 68 0 0 277 

Serveis socials d'atenció diürna 47 27 95 40 209 

Total 351 131 95 40 617 

%Llista d'espera serveis  56,89% 21,23% 15,40% 6,48% 100,00% 

personal (específics per a cada tipo-

logia de discapacitat). En aquest 

cas les places d’aquests serveis no 

van poder ser reconegudes per l’I-

MAS, degut a que les dificultats bu-

rocràtiques associades a la contrac-

tació van impedir l’augment de pla-

ces. Això fa que valorem molt positi-

vament que aquest servei en el 

2018 passi a finançar-se mitjan-

çant la figura del concert social, 

molt més àgil i flexible en aquest 

aspecte. Amb tot això, també en 

aquests serveis es requerirà un 

pla d’inversions, ja que d’aquí a 

molt poc també es trobaran al 

màxim de la capacitat, el que faria 

inviable l’augment de places per a 

cobrir la demanda de les persones 

que, any rere any, s’incorporen per 

primera vegada al sistema. 



PERSONES SENSE RECURS DIÜRN 

Un any més es consolida la tendència a la baixa d’a-

quelles persones que no poden accedir a places de 

serveis socials de cap tipus, reduint-se en un 12% 

respecte del 2016, de manera que un total de 65 per-

sones no han pogut rebre cap suport diürn i han ha-

gut de romandre a les seves cases. 

Aquesta millora ha estat possible gràcies a l’esforç 

tant de l’administració com de les pròpies entitats. 

L’administració ha donat un impuls econòmic per a la 

creació de noves places i les entitats han atès moltes 

de les persones que no han tengut accés a una plaça 

ja que per raons socials, familiars o d’altre tipus re-

querien de suports amb caràcter d’urgència, de tal 

manera que malgrat no rebre finançament públic, les 

entitats han assumit la seva atenció a costa seva o 

cercant fonts de finançament privat per a poder-ho 

fer. 

Cal dir que el 65% d’aquestes persones presenta-

ven una discapacitat associada a un diagnòstic de 

salut mental, malgrat l ’esforç de les entitats per 

atendre al major número de persones possible, el que 

posa de relleu la necessitat urgent d’aportar més 

fons públics per a consolidar una xarxa que, fins 

fa pocs anys, estava poc finançada, i ni tal sols 

estava reconeguda en la cartera de serveis. 
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PLACES SENSE FINANÇAR 

Relacionat amb el que anteriorment s’ha comen-
tat, el compromís de les entitats foQua amb les 
persones queda reflectit en el fet que en els ca-
sos en que l’administració no ha pogut prove-
ir els suports que requerien ens hem esforçat 
per, encara així, no deixar a aquestes perso-
nes sense atenció ni suports, al manco, en 
atenció diürna, arribant fins a tot a proveir de 
suports en serveis residencials o de suport a 

l’habitatge, quan la situació d’urgència en la 
que es trobava la persona així ho requeria.  

Així, durant el 2017, foren 250 les persones ate-
ses sense finançament públic, de les quals 21 
eren ateses en serveis d’inserció laboral, 178 en 
serveis d’atenció diürna o de promoció de l’auto-
nomia i 51 en serveis residencials o de suport a 

l’habitatge. 

Per col·lectius, el 38% eren persones amb dis-
capacitat física que van rebre suports en un ser-
vei de dia parcial o de promoció de l’autonomia; 
el 32% han estat persones amb discapacitat 
intel·lectual o del desenvolupament, que han 
estat ateses en serveis d’inserció laboral, de 

centre de dia a Eivissa i, especialment, en ser-
veis residencials o de suport a l’habitatge, majo-
ritàriament també a l’illa d’Eivissa; un 16% d’a-
questes persones tenien discapacitat auditiva i 
han estat ateses en el servei de promoció de 
l’autonomia; el 14% restant són persones amb 
discapacitat associada a un diagnòstic de salut 
mental, que han estat ateses en serveis ocupa-
cionals i en serveis de suport a l’habitatge. 
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EVOLUCIÓ SOL·LICITUDS PLAÇA–

BAIXES-INCORPORACIONS 

La tendència a l’alça també la podem constatar en els movi-

ments de baixes i noves incorporacions d’usuaris amb un 

gran creixement de noves incorporacions d’usuaris a les enti-

tats 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. 

Es manté a l’alça l’evolució de sol·licituds de plaça a les nos-

tres entitats, incrementant-se en un 8% respecte l’any anteri-

or, per establir-se en 1.394 noves persones que han 

sol·licitat incorporar-se en algun servei de les entitats 

foQua. Increment que queda confirmat amb les baixes i altes 

que hi ha hagut durant l’any 2017, ja que de les 953 perso-

nes que causaren baixa, 1504 són noves incorporacions a 

les entitats, o bé per part de persones que foren alta per pri-

mera vegada, o bé per part de persones que prèviament ha-

vien causat baixa i decideixen reincorporar-se. 

Amb aquestes dades, podem detectar que es manté l’incre-

ment mitjà del 7% de necessitat de places, qüestió que 

no només s'hauria de tenir en compte en els pressupos-

tos a l’hora de preveure els increments anuals de places 

a concertar, sinó també a l’hora de donar resposta a la 

necessitat urgent de donar suport a les entitats amb el 

finançament de nous equipaments i infraestructures, ja 

que estam al màxim de capacitat dels serveis que reque-

reixen algun tipus d’equipament per a poder oferir els 

suports a les persones. 

De la mateixa manera seria necessari també incrementar al 

màxim possible aquelles places de serveis, com el servei 

de suport a l’habitatge, o en els entorns naturals, com el 

servei ocupacional o l’atenció primerenca. 
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Les persones amb discapacitat solen requerir 
suports en diversos àmbits de la seva vida, 
d’aquí que les 5.461 persones amb discapaci-
tat usuàries de les entitats foQua han rebut 
9.534 suports en diferents serveis. De fet, 
més del 40% de les persones usuàries han 
ocupat plaça en més d’un servei durant el 
2017, en alguns casos, per la tipologia dels 
suports, al mateix temps (servei d’atenció di-
ürna, servei residencial, oci i funció tutelar, 
per exemple), i en altres casos de forma pro-

gressiva, sempre que la modalitat del servei 
els feia incompatibles entre ells (com per 
exemple el pas d’orientació i recerca de tre-
ball a servei ocupacional, d’habitatge supervi-
sat a suport a l’habitatge, de centre de dia a 
promoció de l’autonomia personal).  

La necessitat de prestació dels suports de 

forma simultània és, per raons òbvies, major 
en aquelles tipologies de discapacitat que 
troben un desplegament en la cartera de ser-
veis major ja que presenten més necessitats, 
com discapacitat intel·lectual o del desenvolu-
pament i discapacitat associada a un di-
agnòstic de salut mental. 
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Pel que fa a les tipologies de serveis, els més utilitzats 

segueixen essent els serveis socioeducatius i laborals, 

degut a l’aposta clara de les entitats que configuren fo-

Qua de promoure, sempre que sigui possible, la plena 

inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat.  

Durant el 2017, 4.192 persones han passat per algun o 

diversos d’aquests serveis: el 21% en el programa 

de treball amb suport en empresa ordinària, el 17% en 

programes d’orientació i recerca de treball, un 9% són 

treballadors dels nostres centres especials de treball que 

reben el servei d’ajustament personal i social, el 16% 

han estat atesos en el programa SIAD, i un 13% són 

infants atesos en el servei d’atenció primerenca. Pel que 

fa a la formació, el 8% d’aquestes persones estan esco-

laritzades en centres d’educació especial o aules TAVA 

de les entitats foQua, el 10% han seguit algun programa 

de formació específic, i el 6% compatibilitzen un lloc de 

treball en centres especials de treball de foQua  amb la 

formació, gràcies al programa de formació dual específi-

ca i adaptada a persones amb discapacitat. 

Pel que fa als serveis socials d’atenció diürna i de pro-

moció de l'autonòmica personal, 1.984 persones 

amb discapacitat ocuparen una plaça durant l’any 2017 

essent la majoria d’elles persones usuàries del servei 

ocupacional, concretament el 53%. L’altre 27% de les 

persones usuàries d’aquesta tipologia de serveis reque-

rien major intensitat de suports, que reberen en un ser-

vei de centre de dia, i el 20% restant foren usuaris amb 

discapacitat física o discapacitat auditiva atesos en el 

servei de promoció de l’autonomia personal específic per 

a la seva tipologia de discapacitat. 
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Un altre àmbit de la vida de les persones amb discapacitat 

en el que necessiten suports, especialment pel que fa a per-

sones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolupament i 

persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de sa-

lut mental, és el d’habitatges, variant la modalitat del servei 

en funció de les seves necessitats, així com de que es trobin 

en disposició de poder seguir residint de manera indepen-

dent en el seu domicili. Així, durant l’any 2017 s’ocuparen 

788 places de serveis residencials o de suport a l’habitat-

ge, amb un increment mitjà, respecte de l’any passat, d’un 

4%: 366 persones amb discapacitat ocuparen plaça en un 

servei residencial, 76 de les quals eren menors subjectes a 

mesures de protecció per part del Consell de Mallorca. 298 

persones ocuparen plaça en el servei d’habitatge supervisat 

i, per acabar, continua la clara aposta de les entitats foQua 

per mantenir a les persones amb discapacitat residint a la 

comunitat i en els seus entorns naturals: 124 persones ocu-

paren plaça del servei de suport a l’habitatge. 

Cal remarcar que aquest és el primer any en el que, entre la 

població amb discapacitat adulta, hi ha més persones usuàri-

es en el servei d’habitatge supervisat, que en el servei de 

residència. En el 2017 ha representat un 41% del total.  

El disseny de noves modalitats de servei ha fet que ja el 59% 

de les persones usuàries d’aquestes tipologies de serveis es 

decantin per models ubicats en entorns més normalitzats, bé 

en habitatges supervisats o en el servei de suport a l’habitat-

ge. Creiem que la tendència és a l’increment, conseqüència 

de que els serveis residencials ja han assolit tots la seva ca-

pacitat màxima d’ocupació (amb les dificultats que duu el fet 

de construir noves infraestructures d’aquest tipus), i de que 

el reconeixement de les modalitats d’alta intensitat tant en el 

servei d’habitatges supervisats com de suport a l’habitatge 

permetran que persones amb perfil de major intensitat de 

suports també puguin tenir accés a aquestes opcions. 
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Pel que fa a altres tipologies de serveis, és important asse-

nyalar que 753 persones requeriren el servei de transport 

social, 1.512 persones amb discapacitat foren usuàries 

dels nostres serveis socioculturals i d’oci, finançats 

aquests darrers majoritàriament amb fons privats. 

Un altre servei amb un creixement constant de persones 

usuàries, és el servei de funció tutelar. Durant el 2017, 265 

persones amb la seva capacitat judicial modificada foren 

ateses en alguna de les quatre fundacions tutelars mem-

bres de foQua. Això  suposa un increment del 3% respecte 

del 2016, i es preveu una tendència a l’alça en els propers 

anys, ja que cada vegada són més les famílies que 

sol·liciten aquest servei, pensant en el futur dels seus fills 

quan ells ja no hi siguin. 

Finalment, pel que fa als familiars de les persones amb dis-

capacitat, des de les entitats foQua s’han desenvolupat pro-

grames propis i específics per a elles, finançats amb fons 

propis i privats, i que cada any experimenten major deman-

da: en el 2017 es va donar resposta a les necessitats de 

1.785 famílies, un 39% més que l’any anterior, de les quals 

1.618 famílies foren ateses en programes familiars, i les 

altres 167 reberen els suports del servei de respir. 
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Els serveis als quals abans fèiem referència només són 

possibles gràcies als 2.152 professionals compromesos, 

ètics i capaços que conformen el capital humà de les 

entitats foQua, dels quals el 64% són dones, i el 36% 

homes. 

A més, cal assenyalar que 575 persones amb discapaci-

tat integren la nostra plantilla, cosa que representa 

el 27% de la mateixa. En aquesta xifra s’inclouen els 

237 aprenents de formació dual adaptada i específica 

per a persones amb discapacitat, contractats en 7 cen-

tres especials de treball de les entitats foQua. 

Així, un any més, les entitats de foQua esdevenen un 

important espai de creació d’ocupació (les contrac-

tacions en el 2017 s’incrementaren en un 13% res-

pecte l’any anterior), que ens apropa a altres sectors 

emergents: per posar un exemple les 17 entitats que 

configuren foQua procuren l’equivalent al 80% dels llocs 

de treball que proveeixen les 272 empreses del sector 

nàutic de les Illes Balears. 

Llocs de treball, a més, de qualitat, durant tot l’any i amb 

vocació de permanència: el compromís de foQua amb 

els treballadors, per tal d’oferir-los un treball estable i de 

qualitat queda acreditat en el fet de que, un any més, es 

consolida l'índex de contractació indefinida de les 

nostres entitats en un 72%, i en un índex de satisfac-

ció de 4,1 sobre 5. 

Motivació dels nostres professionals que no només que-

da reflectida en aquest índex, sinó també en la seva 

vocació de compartir coneixement i treballar en xarxa: 

52 coordinadors conformaren en el 2017 les xarxes per, 

a la vegada, transmetre i plasmar el coneixement i el 

treball conjunt en les seves pròpies entitats. 
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Si bé a les Illes Balears l’aposta històrica tant de l’Admi-

nistració Pública com de les entitats ha estat a favor del 

treball en l’empresa ordinària, s’ha de destacar que els 

esforços duts a terme conjuntament per promoure el 

treball en entorn protegit, especialment enfocat cap a les 

persones amb discapacitat amb més dificultats a l’hora 

d’accedir a un lloc de treball, també ha donat els seus 

fruits: les Illes Balears només estan precedides per Ca-

talunya i Navarra en el rànking de comunitats autòno-

mes de les quals les plantilles de treballadors amb dis-

capacitat dels centres especials de treball (CET) estan 

composades majoritàriament per persones amb disca-

pacitat i majors necessitats de suport, compartint el ter-

cer lloc, juntament amb el País Basc, i situant-se molt 

per damunt de la mitjana estatal pel que fa al pes que 

aquest tipus de treballadors tenen respecte la resta de la 

plantilla. 

D’aquesta manera, en el 2017 un total de 39 centres 

especials de treball van operar a la nostra comunitat 

autònoma (un 11% més que en el 2016), dels quals 17 

són CET no lucratius d’iniciativa social i 22 són CET 

mercantils (cal fer referència a que tots els CET de nova 

creació corresponen a aquesta modalitat), en els que 

treballen 1.434 persones amb discapacitat, de les quals 

740 són persones amb majors necessitats de suport 

(persones amb discapacitat intel·lectual o del desenvolu-

pament o persones amb discapacitat associada a un 

diagnòstic de salut mental amb certificat a partir del 33% 

i persones amb discapacitat física o persones amb dis-

capacitat sensorial amb certificat a partir del 65%). Els 

694 treballadors amb discapacitat restants (48% de la 

plantilla de treballadors amb discapacitat), són persones 

amb discapacitat física o persones amb discapacitat 

sensorial, amb un grau de discapacitat entre el 33% i el 

64%.  
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Però si posam l’atenció en qui està realitzant l’esforç per 

tal que això sigui possible, podem comprovar que, amb 

una gran diferència, la tasca de promoure més oportuni-

tats d’ocupabilitat a aquelles persones que, amb les difi-

cultats que ja origina la discapacitat per ella mateixa, 

més difícil ho tenen, resideix quasi exclusivament en els 

centres especials de treball d’iniciativa social i, molt es-

pecialment, en els 9 centres especials de treball que 

formen part de foQua. 

Les dades són inqüestionables: el 76% dels treballadors 

amb discapacitat i amb majors necessitats de suport 

estan contractats en centres especials de treball d’inicia-

tiva social, i el 81% dels treballadors amb discapacitat i 

menors necessitats de suport són contractats en centres 

especials de treball mercantils. 

Però, a més, si analitzam les composicions internes de 

les plantilles de treballadors amb discapacitat en funció 

de la modalitat de centres especials de treball, podem 

detectar de forma clara com els centres especials de 

treball aposten per la rentabilitat econòmica i la producti-

vitat: de les 740 persones amb discapacitat contractades 

en els centres especials de treball mercantils, 562 (el 

76%) són treballadors amb discapacitats lleugeres, da-

vant dels 178 (el 24%) que presenten majors necessitats 

de suport. 

Les dades són molt diferents en el cas dels centres es-

pecials de treball d’iniciativa social d’entitats que no per-

tanyen a foQua, comptaven en el 2017 amb 128 treba-

lladors amb discapacitat, dels quals 67 (el 52%) eren 

treballadors amb especials dificultats derivades de les 

seves majors necessitats de suport. 
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I si ja ens centram exclusivament en els 9 centres especi-

als de treball no lucratius d’iniciativa social de foQua la 

tendència, respecte dels mercantils, és radicalment inver-

sa: en el 2017 comptam amb 566 treballadors amb dis-

capacitat, dels quals 495 (87%) eren persones amb 

discapacitat i majors necessitats de suport, davant les 

132 persones amb discapacitat (19%) amb dificultats 

d’inserció moderades. 

Podem així demostrar amb fets la realitat del nostre treball 

diari: que la nostra finalitat no resideix en la rentabilitat 

econòmica o la productivitat, sinó que el nostre principal 

objectiu és la integració laboral i social de les persones 

amb discapacitat, oferint un lloc de treball no només a 

aquells que més difícil ho tenen, sinó també formant-los 

(237 d’aquests treballadors són aprenents de formació 

dual adaptada i específica per a persones amb discapaci-

tat) i preparant-los per a què, en la mesura de les possibili-

tats, puguin realitzar el transit a l’empresa ordinària: cal 

recordar que les entitats foQua compten amb molts més 

treballadors a l’empresa ordinària que en centres es-

pecials de treball. Concretament oferim suports a 898 

persones a l’empresa ordinària mitjançant la modalitat 

de treball amb suport. Quasi un 60% més. 

Així podríem concloure que des de foQua no només con-

tractam a més persones amb discapacitat i majors neces-

sitats de suport que la resta de centres especials de treball 

junts (el 67%), sinó que actualment el 40% de tots els tre-

balladors amb discapacitat en l’àmbit del treball protegit 

estan en els nostres centres, malgrat que som el 23% de 

tots els centres especials de treball registrats en la nostra 

comunitat autònoma. I no només tant d’esforç està a càr-

rec d’uns pocs, sinó que a més aquests pocs sempre que 

poden remeten als seus treballadors a l’empresa ordinària, 

i els hi ofereixen una formació adequada per tal que algun 

dia puguin assolir aquest objectiu. 

Per tots aquests motius des de foQua valoram positi-

vament la Llei del Tercer Sector d’Acció Social de les 

Illes Balears que s’ha aprovat recentment, que posa 

en valor la tasca dels centres especials de treball 

que tenen altres valors, mitjançant el reconeixement 

de la figura dels centres especials de treball no lu-

cratius com a serveis imprescindibles socialment.  

 

Treballadors centres especials de treball de foQua 

Promovem el transit a l’empresa ordinària 

19% 87% 

Treballadors amb discapacitat i 

MAJORS NECESSITATS DE SU-

PORT 

Oferim suport a 898 treballadors a l’em-

presa ordinària 

Treballadors amb discapacitat 

amb DIFICULTATS D’INSER-

CIÓ MODERADES 

 



Per tal d’assolir la igualtat de drets i plena ciutadania de 

les persones amb discapacitat, és imprescindible poder-

los oferir major presència i visibilitat en la societat. Això 

és més fàcil amb la col·laboració de les 390 persones 

voluntàries que durant l’any 2017 han participat a les 

nostres entitats. 

A més, per tal que la nostra societat conegui i participi 

activament en el dia a dia de la nostra tasca, com a fe-

deració i com a entitats, les xarxes 

socials són fonamentals i han de-

mostrat que són una eina molt valu-

osa de sensibilització. Per aquest 

motiu, en els darrers anys les enti-

tats de foQua han apostat per donar 

impuls a les xarxes socials com a 

espais de comunicació i difusió de 

les activitats que s’hi duen a terme, 

dels nostres models d’atenció a les 

persones i com a foment de la parti-

cipació. 

Tot això es veu reflectit en que, un any més, hem incre-

mentat els nostre número de seguidors a les xarxes so-

cials, superant ja les 265.000 persones, el que suposa 

un increment del 4% en relació al 2016. De la mateixa 

manera, també cal remarcar l’activitat de les nostres pà-

gines web, amb quasi 750.000 visites anuals. 

Ja per acabar, comentar també que les entitats de foQua 

han vist incrementada la seva presència en els principals 

mitjans de comunicació (premsa escrita ràdio, televisió), 

amb 666 aparicions en els mitjans un 13% més que l’any 

anterior. 
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156.770 seguidors 

altres xarxes 
(blogs...)

59%

Seguidors segons xarxa

Premsa escrita:548

82%

TV:47

7%

Ràdio:71

11%

Publicació en mitjans de comunicació:



RETORN ECONÒMIC 

Abans d’analitzar les dades de sostenibilitat econòmica de 

les entitats, iniciam aquest apartat destacant la importàn-

cia dels 9,7 milions d’euros de retorn econòmic directe que 

les entitats integrades a la federació han efectuat a la soci-

etat mitjançant impostos i assegurances socials durant el 

2017, 400.000 euros més que l’any anterior. 

 

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA  

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

foQua s’ha vist incrementat un any més, ascendint ja en el 

2017 a un total de 65,2 milions d’euros, destinats en la 

seva totalitat al funcionament de les activitats i serveis diri-

gits a les persones amb discapacitat, experimentant un 

increment de l’11% respecte el 2016. 

Pel que fa a la procedència d’aquests ingressos, es manté 

la tendència dels anys anteriors, amb poques variacions. 

Un 73% amb origen de fons públics i el 27% correspo-

nents a ingressos privats. En un any la proporció d’a-

quests percentatges pot variar en aquelles entitats que 

han generat activitat productiva i, per tant, han apostat per 

la diversificació de les fonts de finançament, cosa que es 

tradueix en una major independència financera de les ad-

ministracions públiques: així, malgrat les dificultats de 

competir en el mercat obert, els ingressos d’origen privat 

s’han incrementat 1,2 milions en relació a l’any anterior. 
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Pel que fa a la tipologia dels nostres ingressos, la princi-

pal font d’ingressos públics durant el 2017 fou l’IMAS 

(57%), seguit de les diferents Conselleries de Govern –

Serveis Socials, Educació, Treball...- (22%), i en tercer 

lloc el SOIB (16%). Així mateix les entitats també han 

rebut alguns ingressos procedents de les corporacions 

locals –ajuntaments, mancomuniats...– i de l’Estat, si bé 

el volum dels mateixos en comparació amb els altres 

tres és només testimonial. 

Un altre aspecte a destacar d’aquests ingressos públics 

percebuts està relacionat amb el model de coordinació i 

cooperació de l’administració amb les entitats, utilitzat 

per al finançament dels serveis, programes i prestacions 

de responsabilitat púbica que hem desenvolupat en el 

2017: així, el 78% dels fons s’han formalitzat mitjançant 

contractes i concerts, mentre que únicament el 22% pro-

vé de subvencions i convenis. Proporció que es manté 

estable respecte anys anteriors i que preveiem que s’in-

crementarà, a favor de l’acció concertada, en els propers 

anys. 

Aquesta diferenciació entre els instruments jurídics és 

important, sempre que estigui lligada a l’estabilitat en el 

finançament i a la possibilitat de realitzar una millor pla-

nificació dels recursos, d’aquí que quant major sigui l’ori-

gen de fons públics subscrits mitjançant el sistema d’ac-

ció concertada, més estable, eficaç i eficient serà la ges-

tió dels mateixos. 

La principal font d’ingressos privats de les entitats fede-

rades, un any més, prové en la seva gran majoria en la 

prestació de serveis i vendes (67%), seguit de les quotes 

de les persones usuàries en un 28%. 

Una màxima per a totes les entitats que integren la nos-

tra federació és l’aposta per a la sostenibilitat financera, 

reflectida en un índex de resultat operatiu del 4% en el 

2017. 

 

BALANÇ SOCIAL 2017.  

SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 

Pàgina 44 

Govern :

10,5 Mill €

22%

Consell (IMAS):

27,3 Mill €

57%

SOIB:

7,5 Mill €

16%

Corporacions locals : 1,5 Mill €

3%

Estat: 737,5 Mill €

2%

Ingressos administració pública

Concerts/contracte

s 37 Mill €

78%

Subvencions / convenis: 

10,6 Mill € 

22%

Ingressos públics segons relació jurídica

Prestació de serveis, 

vendes: 11,8 Mill €

67%

Qüotes particulars: 

4,9 Mill €

28%

Donatius, ajudes d' institucions privades i 

empreses: 0,5 Mill €

3%
Altres : 0,2 Mill €

2%

Tipologia ingressos privats



DEUTE 

El deute públic és una de les preocupacions recur-

rents per a totes les entitats del sector, per tant, de-

tallarem l’import del deute, entès com a líquid, exigit 

i vençut que les diferents administracions públiques 

tenien amb les entitats foQua i que, a dia 31 de 

desembre de 2017 era de 9,3 milions d’euros. Cal 

assenyalar, però, que el deute s’ha reduït un 4% 

respecte del mateix període de l’any anterior. 

Pel que fa a l’antiguitat del deute públic, hem de 

celebrar que el deute vençut superior a 180 dies 

suposa tan sols un 5% del total. Per contrapartida, 

s’ha incrementat el volum de deute vençut a 180 

dies, que puja al 63%; el 32% restant correspon a 

deute públic vençut a 60 dies. 

Pel que fa a l'origen d’administració pública, lògica-

ment les administracions que més fons aporten són 

les que més endeuten, si més no, cal valorar l’esforç 

per part de l’IMAS a l’hora de minimitzar els retràs 

en els seus pagaments, ja que malgrat ser el major 

finançador de les entitats, el deute amb les entitats 

suposa el 35% del total. 
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Antiguitat del deute  
vençuda a 60 dies : 

3.021.464 €

32%

Antiguitat del deute 
vençuda a 180 dies : 

5.863.836 €

63%

Antiguitat del deute vençuda a 

més de 180 dies : 465.089 €

5%

Deute públic segons antiguitat 

Govern 
(Conselleries): 

4.101.108 €

44%

Consell (IMAS): 

3.299.640 €

35%

SOIB: 

1.738.999 €

19%

Corporacions locals: 124.342 €

1%

Estat: 86.300 €

2%

Orígen deute publica



02 NOUS REPTES 



 

 

971717773 
Avinguda del Cid, Km1, 1 

(Finca Son Roca) 
07198, Palma de Mallorca 

w
w

w
.p

le
n

a
in

c
lu

s
io

b
a

le
a
rs

.o
rg

 


