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entitats 

+80  
PAR-

 

SENSE ÀNIM DE LUCRE DEL 3er SECTOR SOCIAL QUE ATENEM A PERSONES AMB DISCAPACITAT A LES ILLES BALEARS 
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decàleg 
De la seva igualtat i la seva dignitat. 

Reivindicam la justícia social i la in-

clusió social i laboral de les persones 

amb discapacitat. 

DEFENSA DE LA PERSONA 

 1 
La captació de fons estarà dirigida a 

la millora dels serveis, implantació 

de nous serveis i millora de la quali-

tat de vida de les persones 

CARÈNCIA D’ÀNIM DE LUCRE 

 
Treballam per la qualitat en la gestió 

i la prestació de serveis. Gestionam 

amb competència, aplicant principis 

d’eficiència, millora i innovació. 

QUALITAT I COMPETÈNCIA 

 
Les entitats foQua no som competiti-

ves entre nosaltres, ni en la gestió 

dels serveis ni en la captació de fons 

o de personal o en la captació de 

clients. 

COOPERACIÓ 

 
Cercam el bé comú tant de l’organit-

zació, com dels nostres usuaris i fa-

mílies, descartant la recerca d’inte-

ressos particulars. 

SOLIDARITAT 

 

Gestionam els nostres serveis i pro-

jectes amb transparència cap als 

nostres clients: usuaris, famílies, 

treballadors, administració i cap a la 

societat. 

TRANSPARÈNCIA 

 
En cas de concurrència d’iniciatives 

entre entitats es cercarà la igualtat, 

el tracte just i proporcional i el bene-

fici de tots, tant d’usuaris i famílies, 

com de la resta d’entitats. 

EQUITAT 

 
Creim en el dret de la societat a or-

ganitzar-se per pella mateixa, com a 

recurs subsidiari de l’administració 

per cobrir les necessitats i reivindi-

car els drets dels ciutadans. 

SOCIETAT CIVIL 

 
Les entitats foQua ens comprome-

tem a col·laborar amb l’administració 

pública, de forma lleial, transparent, 

honesta i eficient. 

COL·LABORACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ 

 
Treballam per la promoció dels nos-

tres treballadors, la defensa dels 

seus drets, el treball en condicions 

dignes i adequades. 

PROMOCIÓ I DEFENSA DEL TREBALLADOR 

 

2 

10 

9 

3 8 

7 

5 

6 

4 
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xarxes 
TENIM REPRESENTACIÓ DIRECTA EN ELS FÒRUMS SECTORALS I DE L’ADMINISTRACIÓ 
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objectius 
VISIBILITAT 01 

03 

02 

04 

05

06 

REPRESENTATIVITAT 

INFLUÈNCIA 

COMPARTIR 

CONEIXEMENT 

COHESIÓ 

EFICIÈNCIA I EFICÀCIA 

EN LA GESTIÓ 

• Ser xarxes de prestigi 

• Ser xarxes conegudes i referents per a l’administració 

• Tenir major presència en la societat 

• Consolidar una bona imatge  

 

• Ser xarxes representatives 

• Ser xarxes legitimades 

• Ser xarxes reconegudes com interlocutores socials del 

sector per altres agents socials i l’administració 

 

• Intercanviar coneixements entre xarxes i entitats per a la 

millora conjunta de totes les entitats membre 

• Formació contínua per a la millora i “benchmarking” 

 

 

• Aconseguir una major cohesió entre els tècnics de les 

entitats que pertanyen a les xarxes 

• Aconseguir una major cohesió entre les entitats 

 

 

• Ser unes xarxes transparents i participatives 

• Ser unes xarxes que facilitin la tasca diària de les entitats 

• Dur a terme les gestions quotidianes de les xarxes amb 

una gestió eficaç del temps, dels mitjans materials i dels 

recursos humans 

• Participar en la planificació del sector de la discapacitat 

• Participar en la gestió i seguiment d’assumptes relacio-

nats amb el sector de la discapacitat 

• Participar en la regulació i consolidació d’un marc jurídic 

del sector 



resultats 
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PERSONES ATESES 

PROFESSIONALS 

COL·LABORADORS 

VOLUNTARIS 

5.935 
ENTITATS 

SEGUIDORS XARXES 

17 

2.235 432 

649 217.000 
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col·laboració 
• Esser aliat actiu de l’Administració Pública en la regu-

lació i consolidació del nou marc del sistema de con-

certació de les Illes Balears, aportant seguretat jurídi-

ca al sector. 

• Participació en la revisió, regulació i consolidació del  

marc jurídic del sector de la discapacitat  a les Illes 

Balears ( Llei de Serveis Socials, decrets, resolucions, 

autoritzacions, plecs de prescripcions tècniques i 

clàusules administratives, clàusules de contractació 

pública, contractes reservats, convocatòria de subven-

cions). 

• Incidència política i seguiment del desenvolupament 

del Pla normatiu del Govern en matèria de Serveis So-

cials amb aportacions a la Llei de famílies, projecte de 

decret unificat de reconeixement de grau de depen-

dència i discapacitat i principis generals de dependèn-

cia, això com presentació d’al·legacions al Projecte de 

decret de promoció de l’autonomia infantil per a in-

fants majors de 6 anys i modificació del decret d’aten-

ció primerenca (D.85/2010). 

• Recolzament jurídic i negociació de una normativa 

més flexible que reguli els serveis dirigits a persones 

amb discapacitat. 

• Elaboració d’estudi de compatibilitat entre serveis 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 jurídic per a 

la coexistència dels sistemes d’atenció a la dependèn-

cia i discapacitat de manera que no suposin la pèrdua 

de drets per als usuaris i les seves famílies. 

• Presència en els fòrums representatius i taules de 

negociació amb l’administració (consell d’avaluació de 

PÚBLICO-PRIVADA 

necessitats de serveis socials, taula d’educació con-

certada, comissions de treball per a col·lectius vul-

nerables del SOIB, consell de serveis socials del Go-

vern i de l’IMAS, comissió de seguiment clàusules 

socials (Govern, Ajuntament de Palma i Consell de 

Mallorca), taula d’accessibilitat de Mallorca (IMAS)). 

• Revisió mòdul de preus fitxats per l’administració 

dels serveis dirigits a persones amb discapacitat per 

impacte del XV Conveni col·lectiu. 

• Suport en les negociacions i seguiment de la situa-

ció dels concerts socials dels serveis dirigits a per-

sones amb discapacitat de l’IMAS. 

• Suport  a la concertació del serveis socials dirigits a 

les persones amb discapacitat associada a un di-

agnòstic de salut mental amb la Conselleria de Ser-

veis Socials ( consolidació de la concertació del ser-

veis ocupacionals, i suport a la posada en marxa del 

primer concert social del  servei de suport a l’habi-

tatge i del  servei d’habitatge supervisat ( plecs tèc-

nics, mòduls econòmics, decret  i  regulació de llista 

d’espera). 

• Suport en les negociacions amb l’Administració Pú-

blica per a la posada en marxa i consolidació de 

nous serveis per a persones amb discapacitat física 

(assistent personal) i suport a l’inici de la concerta-

ció del servei d’atenció integral per a persones amb 

discapacitat física( plecs tècnics, mòduls econò-

mics i llista d’espera). 

• Recolzament i negociació per garantir un marc jurí-

dic estable per a persones amb discapacitat auditi-

va, 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 
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col·laboració 
per a persones amb discapacitat auditiva ( plecs tèc-

nics, mòduls econòmics i llista d’espera. 

• Assessorament jurídic i suport en la implantació del 

nou reglament de discapacitat de l’IMAS, així com  així 

com suport a les entitats  als expedients d’ autoritzaci-

ons, inspeccions i acreditacions dels serveis dirigits a 

persones amb discapacitat. 

• Suport en la negociació i elaboració d’argumentaris 

per la creació de  programes experimentals i pilots de 

serveis més innovadors ( compatibilitat de serveis). 

• Negociació amb el SOIB i incidència política per assolir 

la concertació del servei d’itineraris d’inserció  laboral 

(revisió del model i dels mòduls econòmics pels dife-

rents col·lectius de discapacitat) . 

• Negociació amb el SOIB per tal d’aconseguir una dota-

ció econòmica suficient del programa de formació 

dual amb l’objectiu de millorar la qualificació professi-

onal i l’accés al treball de les persones amb discapaci-

tat mitjançant contractes de formació i aprenentatge 

a 3 anys en diferents especialitats formatives. 

• Suport jurídic i negociació de la nova normativa estatal 

relacionada als centres d’educació especial i educació 

inclusiva. 

• Assessorament jurídic i negociació normativa estatal 

per assolir una nova regulació del model d’ocupació i 

un finançament més eficient del centres especials 

d’ocupació i treball amb suport. 

• Negociació amb la Conselleria de treball, amb propos-

ta de definició de centres especials de treball d’im-

prescindibilitat social i el seu finançament en la con-

vocatòria del SMI. 

• Negociació amb el govern sobre proposta de reserves 

PÚBLICO-PRIVADA 

de mercat per a centres especials de treball d’im-

prescindibilitat social.  

• Incidència política i negociació  juntament amb el 

TSSIB, de la nova  Llei del Tercer Sector d’Acció So-

cial  i de la Llei de Serveis a les persones en l’àmbit 

social en la Comunitat Autònoma de les Illes Bale-

ars. 

• Estudi, formació i anàlisi de la normativa europea 

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

del fons social europeu, així com anàlisi de la inci-

dència de la jurisprudència comunitària al nostre 

sector. 

•  
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Tallers de pràctiques restauratives 

Xerrades informatives per persones amb DI 

DRETS /AUTODETERMINACIÓ 

Sessions formatives sobre dret i ètica 

Activitats de reivindicació de drets 

Grup de treball “codi d’ètica” 

Activitats formatives/de benestar 

Tallers de sexualitat 

BENESTAR PERSONAL/SOCIAL 

 

 

 

Reivindicació dels drets de les dones 

Tallers d’autoestima 

IGUALTAT DE GÈNERE 

Tallers de defensa personal 

 

 

9 grups d’autogestors 

Encontre balear de persones autogestores 

PERSONES AUTOGESTORES 

Elaboració del calendari anual 

+320  
PARTICIPANTS +420

PARTICIPANTS 

+80  
PARTICIPANTS 

En el municipi de Manacor 

En el barri de “Son Gotleu” 

SUPORT A LA PARTICIPACIÓ PÚBLICA 

En activitats ambientals a Mallorca 

Tallers de prevenció d’assetjament 

Desenvolupament personal 

FORMACIÓ 

+100 
PARTICIPANTS 

+180  
PARTICIPANTS 

programes 

+100 
PARTICIPANTS 

Programa finançat per: 
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famílies 
ESCALES DE QUALITAT DE VIDA 

+50  
PARTICIPANTS 

ORIENTACIÓ I ASSESSORAMENT 

+350 
PARTICIPANTS 

ACOMPANYAMENTS FAMILIARS 

  40 
PARTICIPANTS 

GRUPS DE SUPORT PARES  

14 
PARTICIPANTS 

TAULES RODONES/CAFÈS TERTÚLIA 

+230 
PARTICIPANTS 

TALLERS LÚDICS  

      6 
PARTICIPANTS 

FORMACIÓ PER A FAMÍLIES 

  +20 
PARTICIPANTS 

ENCONTRES I PARTICIPACIÓ 

+440 
PARTICIPANTS 

GRUPS DE GERMANS 

  +10 
PARTICIPANTS 

TOTAL FAMÍLIES PARTICIPANTS 

+1000

Programa finançat per: 
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DEFENSA I                   

PROTECCIÓ DE 

DRETS 

professionals 

PROMOCIÓ     

DEL BENESTAR 

PROMOCIÓ DE 

LA IGUALTAT 

ENFORTIMENT 

DE                    

L’AUTOGESTIÓ 

SUPORT A LA 

PARTICIPACIÓ 

PÚBLICA 

DETECCIÓ DE 

NECESSITATS 

FAMILIARS 

SUPORT A FAMÍ-

LIES 

FORMACIÓ 

90  
PARTICIPANTS 

20  
PARTICIPANTS 

40 
PARTICIPANTS 

8 
PARTICIPANTS 

15 
PARTICIPANTS 

1 
PARTICIPANT 

35 
PARTICIPANTS 

93 
PARTICIPANTS 

SUPORT QUE S’HA OFERIT  

Programa finançat per: 
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esport i vacances 
PROGRAMA VACANCES 

85 
PARTICIPANTS 

Persones que han participat durant el 2018 d’uns dies 

de vacances en diferents indrets de l’Estat Espanyol i 

de l’Illa de Mallorca. 

PROGRAMA ESPORTIU 

+200 
PARTICIPANTS 

Participam en diferents competicions i diades esporti-

ves, tant a nivel autonòmic com nacional i internacio-

nal, juntament amb AEDIM i amb la col·laboració de 

FESAIB i de la mà d’Special Olympics. 

Desenvolupament de 3 escoles de tennis  

Participació en: 

• Torneig Nacional Special Olympics a Manacor 

• I Campionat Nacional d’atletisme a Saragossa  

• II Torneig de bàsquet unificat 

• Diades lúdico esportives 

• Lliga multiesportiva 

• Campionats de natació, atletismo i petanca organi-

tzats per FESAIB 
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SERVEIS 
ATENCIÓ A LA INFÀNCIA– EDUCACIÓ– FORMACIÓ-

INSERCIÓ LABORAL– TREBALL-SERVEIS RESIDENCIALS 



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 

serveis 
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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 

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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serveis 



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 

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 social. 

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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serveis 
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OBSERVATORI 

PERSONES ATESES-DEPENDÈNCIA I DISCAPACITAT-ENTORN I DEMANDA-

MOVIMENT–SERVEIS-VISIBILITAT-CET-SOSTENIBILITAT ECONÒMICA 
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persones ateses 

57% 

43% 

7,3% 
15% 39% 

11% 12% 13%   2% 

      Edat         0-6             7-16               17-21               22-45               46-55                    56-64                     >65 
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dependència/discapacitat 

2% 

48% 
33-64% 

37% 
>64% 

 

15% 
>33% 

316 

DISCAPACITAT 

treballen  >64%  
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DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL 

(etiolotia) 
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460 auditiva 

DEPENDÈNCIA 

1% 

66% 9% 

12% 

10
EN PROCÉS  
TRAMITACIÓ 

GRAU I 
SENSE                      

TRAMITACIÓ 

GRAU III 

GRAU II 

RESOLUCIÓ 
NEGATIVA 

241 esclerosis 
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255 

183 
225 

61  
no atesos a 

cap servei 

LLISTA D’ESPERA                 

(Segons tipus discapacitat) 

6% 
67% 
intel·lectual 

21% 
salut mental 

6% 
física 

auditiva 

80% 100%

72%

77%

RESIDÈNCIA 

OCUPACIONAL 

CENTRE DE DIA 

SUPORT 
A L’HABITATGE 

100%
ATENCIÓ 
INTEGRAL 

76%
HABITATGES 
SUPERVISATS 

Concert de places de l’administració pública de 

serveis dirigits a persones amb discapacitat 
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PERSONES ATESES PER SERVEIS 

NOVES SOL·LICITUDS DE PLAÇA 

NOVES INCORPORACIONS 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

1.348 1.504 1.599 

SOCIOEDUCATIUS  I LABORALS 

residència protección menors 

suport a l’habitatge 

321 

698 

formació 328 

formació DUAL 

treball amb suport 1.086 

orientació i recerca de feina 

ajustament personal i social en   

centre especial de treball 

775 

407 

atenció primerenca 

educació especial/TAVA 

259 

RESIDENCIALS I DE SUPORT A L’HABITATGE 

279 

345 habitatge supervisat 

298 residència 

67 

1.735 servei ocupacional 

387 
atenció integral i promoció de 
l’autonomia 

542 centre de dia 

670 SIAD 

282 

716 transport 

1.611 

funció tutelar 

ALTRES SERVEIS I PROGRAMES 

1.287 1.374 1.473 
20

17
 

20
18

 

20
16

 

ATENCIÓ DIÜRNA I  PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA 

282 programa 
respir 

1.498 
programa 
famílies 

oci i esport 
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64% 36% 

2.235 
PROFESSIONALS CONTRACTATS 

552  AMB RECONEIXEMENT DE 

SITUACIÓ DE DISCAPACITAT 

 

73% 
CONTRACTACIÓ INDEFINIDA 

432 
PERSONES VOLUNTÀRIES 

+11%  QUE L’ANY ANTERIOR 

217.000 

SEGUIDORS XARXES SOCIALS 

24% FACEBOOK 

  5% INSTAGRAM 

  6% TWITTER 

65% ALTRES XARXES/BLOGS 

1.085.082 

VISITANTS WEB 

541 

APARICIONS MITJANS 

(25% de la plantilla) 

PROFESSIONALS  

EN XARXA A foQua 

12 QUALITAT 

 6 IXIS 

14 VALORACIONS 

12 FORMACIÓ I TREBALL 

 8 EDUCACIÓ 

52  



centres especials de treball 
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CENTRES ESPECIALS               

D’IMPRESCINDIBILITAT SOCIAL 

PERSONES AMB DISCAPACITAT 

CONTRACTADES (sense tenir en 

compte els contractes de formació i 

aprenentatge) 

9 

357 

PERSONES AMB DISCAPACITAT 

CONTRACTADES AMB MAJORS 

NECESSITATS DE SUPORT 
80% 

DE LES PERSONES AMB DISCA-

PACITAT CONTRACTADES AMB 

CONTRACTE INDEFINIT 

78,4% 

PERSONES HAN FET EL TRÀNSIT CAP 

A L’EMPRESA ORDINÀRIA 1.086 

+17%  QUE L’ANY ANTERIOR 

APRENENTS HAN FINALITZAT LA 

1A PROMOCIÓ FORMACIÓ DUAL.  142 

Complim els requisits establerts en l'article 4 de la 

Llei 3/2018 del Tercre Sector d’Acció Social. Els 

nostres Centres Especials de Treball compleixen 

com a mínim 2 dels 3 requisits següents:  

 

 Atenem a les persones que més suports re-

quereixen, per això, com a mínim, el 70%  de 

les persones amb discapacitat que treballen 

als nostres centres especials de treball són 

persones amb majors necessitats de suport. 

 Qualitat i estabilitat en la contractació: com 

a mínim el 75% de les nostres plantilles són 

amb contracte indefinit. 

3. Som un mitjà per a la inclusió del major nú-

mero de persones en l’empresa ordinària: 

duim a terme accions de treball amb suport 

a un número mínim de persones amb disca-

pacitat equivalent al 30% de la plantilla. 
 

  81%  AMB CERTIFICAT DE 

PROFESSIONALITAT 



RETORN ECONÒMIC 

9,72 milions € 

10,88 milions € 

+12%  

RESULTAT OPERATIU 

sostenibilitat econòmica 

INGRESSOS 2018: 71,25 milions € 

27%  

73% 

Privats 

Públics 

9,34 milions € 

TOTAL INGRESSOS FUNCIONAMENT 

59,36 milions € 
65,20 milions € 

71,25 milions € 
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4,73% 

sostenibilitat econòmica 

23% 
Govern 

INGRESSOS PER ADMINISTRACIÓ 

58% 
Consell(IMAS) 

15% 
SOIB 

1% 
Estat 

3% 
Corp. locals 

convenis 

80% 
contractes 
Concerts/ 
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ESTABILITAT DE FINANÇAMENT 

Subvencions/ 

20% 

INGRESSOS PRIVATS 

68% 
Prestació de serveis, vendes... 28% 

Quotes particulars 

3% 
Donatius i ajudes  Altres ingressos 

1% 
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