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Estimats i estimades, 

Compromís, esforç i adaptació han estat les actituds  de totes les persones treballadores de la 
Fundació presents en el 2020. Un any diferent, guiat per una pandèmia mundial que ni en els 
nostres malsons de ciència-ficció haguéssim imaginat.

La  paralització temporal de gran part de la nostra activitat, motivada pel confinament, ha fet 
florir la creativitat del personal dels projectes socials; l’esforç i adaptació dels que van haver de 
treballar a casa; la flexibilitat, coratge i versatilitat dels que van continuar treballant presencial-
ment; l’esforç i paciència dels que van haver d’estar a l’ERTO; el compromís de tots i totes amb 
la prevenció i l’acompliment de la normativa sanitària.

Un any d’esforços on la resiliència ens ha portat a millorar l’atenció a les persones, els nostres 
processos, la recerca de noves idees per l’aprofitament màxim dels materials recollits, i del qual 
hem sortit reforçats com a equip. 

El compromís de les persones que ens segueixen donant els materials per a la seva reutilització, 
de les administracions que continuen confiant en la nostra tasca, de la majoria d’empreses que 
continuen donant-nos feina per potenciar el model d’empresa d’inserció, manté la nostra il·lusió 
per continuar treballant per a les persones més vulnerables. 

Finalitzam l’any amb la mirada posada en la consolidació del nou centre d’inclusió social i pre-
venció de residus a Manacor, en les futures feines que s’entreveuen per empreses d’inserció, 
amb la confiança de seguir  presents en les plantes de selecció d’envasos lleugers i RCD-residus 
voluminosos, en el canvi de la nau d’Eivissa i la futura acreditació del centre per a serveis per a 
persones amb malalties mentals, en l’esperança d’aconseguir finançament per un nou centre de 
Calvià, en la llavor sembrada de projectes d’autoabastiment alimentari.

I amb l’esperança ferma que un altre model econòmic no només és possible, sinó  que és neces-
sari, on les persones i la vida estiguin al centre. Convençudes que l’economia social i solidària 
marca el camí de la sortida de la crisi provocada per aquesta pandèmia.

Direcció i Patronat de la Fundació Deixalles

Miquel Angel SalomJosé Falcó

Xesca Martí

Maria Jaume Raquel MartínezLlúcia Forteza Liliana Deamicis

Carta del Patronat 
i la Direcció

“Cal anar creant una nova economia al servei de les persones; una nova economia 
que dignifiqui el treball, s’allunyi del lucre, prioritzi les tasques de cura i vagi prenent 
formes autogestionades”.
Arcadi Oliveres
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Som una entitat sense ànim de lucre constituïda l’any 1986 per iniciativa de la Delegació d’Acció 
Social del Bisbat de Mallorca i de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Mallorca (PIMEM).

Des del 2010, el Patronat de la Fundació Deixalles està format per treballadors i treballadores de la 
Fundació agrupats en l’Associació Amics de Deixalles (21,6% del total de la plantilla).

Treballam per aconseguir la inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió social a través 
de la reutilització i el reciclatge de residus.

Amics de Deixalles

Patronat

Direcció general

Personal Usuari Administracions
Contracten serveis

Donants
Objectes de segona mà 
Donacions econòmiques

Clientela
Compra

Contracta serveis 
i personal

Àrea social

Consell Assessor
(Càritas, PIMEM, Govern Balear)

Assessories Externes
(Fiscal, Laboral, Jurídic, LOPD, Informàtica)

Serveis Generals
(RRHH, PRL, Laboral, Comptabilitat, Projectes, Comunicació)

Àrea ambiental

Treballadors/es Fundació Deixalles

Àrea
tallers

Projectes
productius

Àrea
logística

Àrea
comercial

Qui som?

Memòria 2020     /// 3 



Auditoria Social 2020
El procés d’auditoria social uneix el diagnòstic de la realitat del sector i de cada entitat amb el procés 
de millora de les entitats entorn dels 6 principis de l’economia solidària:

Mantenim el compromís amb
l’Economia Solidària
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dades
generals

Treballadors/es 

 208

6

Voluntaris/es

l’Economia Solidària
Mantenim el compromís amb

l’Economia Solidàrial’Economia Solidàrial’Economia Solidàrial’Economia Solidàrial’Economia Solidària

Equitat Treball Sostenibilitat
ambiental

Cooperació Sense caràcter 
lucratiu

Compromís 
amb l’entorn

Comunicació, cooperació en el àmbit extern

Intercooperació entre entitats de l’ESSSí

Compres a entitats de REAS i Mercat Social81%

Compres a entitats no lucratives3%

Nombre de xarxes de transformació en les quals participa28

Autonomia financera, reinversió i redistribució

Entitats sòcies / Clientela de finances ètiquesSí

Suport econòmic a xarxes o entitats ESS0,25%

INGRESSOS
18%

82%

Facturació

Subvencions

Ingressos
totals

6,67
milions

6,77
milions

Despeses
totals

Condicions laborals, desenvolupament personal

Contractes indefinits 81%

Mesures de suport per conciliar el treball amb responsabilitats de cura a altres 
persones amb autocuidats i altres compromisos activistes

Sí

Entitat amb mitjans per fomentar la formació Sí

Igualtat d’oportunitats, transparència interna, participació

Proporció salarial2,6

Participació en la presa de decisions5,7%

Entitat amb salaris públicsSí

Dones que 
prenen decisions 

Llocs de feina
ocupats per dones 

Impacte de l’activitat, actuació en gestió ambiental

Entitat amb mesures de millora en la gestió ambientalSí

57%46%



Les persones són el més important

Deixalles i la pandèmia 
La pandèmia de la COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma han marcat el 2020: durant uns mesos vàrem haver 
de tancar les nostres activitats comercials (botigues i naus de donacions), deixar de fer les recollides de materials 
i objectes de segona mà, tancar els tallers i no fer venir a les persones usuàries d’aquests tallers. 
Es van mantenir els serveis essencials que fem per a l’administració, alguns serveis de residus i l’activitat a la 
planta de selecció d’envasos lleugers. 
En conseqüència, es va tramitar un ERTO per força major que va afectar 147 persones treballadores. 
El treball social i el suport i acompanyament a les persones usuàries dels nostres projectes es va mantenir en tot 
moment, adaptant-nos a la situació i treball online.
Atès que el pagament de l’ERTO es va retardar, es varen facilitar avançaments retornables  per quan les persones 
treballadores s’incorporessin a la feina. 
A mesura que es canviaven les restriccions es va anar recuperant part de la normalitat i les persones es varen 
incorporar a la feina. La ciutadania ens va fer moltes donacions per continuar amb la nostra tasca. 
Ha estat un any ple d’entrebancs, en el qual l’esforç, la flexibilitat i el compromís de les persones treballadores ens 
ha permès continuar amb la nostra tasca ambiental i social. 

Premi REZERO Illes Balears,
en la categoria entitat

Premi Onda Cero Eivissa i  Formentera de 
Solidaritat, Integració i Compromís Social 
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mitjana 
plantilla

208 TOTAL

% 5446
11395

plantilla amb 
discapacitat 

6 TOTAL

% 83
5

17
1

El 2,88% del total de la plantilla

Integració sociolaboral

145 Persones participants als itineraris prelaborals

63 Persones amb malalties mentals ateses als serveis específics

Accions formatives

92 Persones han participat en les accions formatives 
específiques per a col·lectius vulnerables

Orientació laboral
851 Persones assessorades en els diferents projectes

Educació ambiental i sensibilització
2.080 Persones han participat dels 148 tallers i activitats

Voluntariat
Persones (3 dones i 3 homes) que ens ajuden i aporten 
altres perspectives6

Contractes d’inserció 75
241 Persones que han complit mesures de treballs en benefici 

de la comunitat

2020

7 Contractes al Centre Especial d’Ocupació 



#Deixalles

34



#8M Dia Internacional de la Dona · Setmana 

del llibre · Dia Mundial del Comerç Just · VI 

Fira Mercat Social · Dia Mundial Salut Mental · 

Dia Internacional contra violència de gènere 

· Xocolatada Cap d’Any · Dia mundial del medi 

ambient · Setmana europea de la prevenció 

de residus · Dia internacional de la reparació · 

Taller de làmpades a Manacor
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Les nostres polítiques 
de gestió

La FORMACIÓ, un eix transversal
S’efectuaren 12 accions formatives grupals i individuals, per a 89 persones, 56 
dones i 36 homes. Un total de 902 hores de formació de les quals 512 varen 
ser realitzades per dones i 390 per homes.

• Treball en alçada
• Pensament rentable
• Prevenció de riscs laborals front la COVID-19
• Prevenció i control d’infeccions COVID-19
• Patologia dual i addiccions
• Acompanyament personal Empresa d’inserció

• Sensibilització en igualtat de gènere
• Igualtat de gènere
• Pla d’igualtat
• Viu: sent i comprèn

La PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS,
garantia de seguretat
El 2020 ens ha mostrat una altra perspectiva de les coses i ens ha obligat a 
adaptar-nos a la nova normalitat.
Hem adequat la nostra política de prevenció de riscos laborals, dissenyant pro-
tocols i espais de feina segurs davant de la COVID-19.
Perquè la nostra prioritat és protegir a totes les persones treballadores i 
usuàries.
Perquè també vetllem per la seguretat de la nostra clientela.
Per una cultura positiva en matèria de prevenció de riscos laborals.

La QUALITAT ens fa millors
El Sistema de Gestió de Qualitat és l’eina que ens permet la millora continua de les nostres activitats, 
serveis i productes, es a dir, planejar, controlar i millorar aquells elements que influeixen en la finalitat 
fundacional: la inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió.
Des de l’any 2008 hem anat incorporat activitats i serveis a la certificació inicial. En relació al 2020 
destacaríem la incorporació del nou centre de Deixalles a Manacor.

La IGUALTAT d’oportunitats entre dones i homes
La igualtat és un dels principis de l’economia social i solidària i per la nostra entitat és un eix fonamental de feina, 
tant a nivell intern com a la nostra societat. A partir del registre del I Pla d’Igualtat de Fundació Deixalles, al llarg 
de l’any 2020 la Comissió ha treballat en el desenvolupament de les diferents accions previstes en matèria de 
formació i sensibilització a la plantilla i amb la revisió constant dels nostres procediments per garantir la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes: estudi per conèixer factors que dificultin l’accés de les dones a treballar 
a Deixalles; anàlisi per detectar possibles situacions de desigualtats; accions formatives; generació d’espais 
d’igualtat i sensibilització; fomentant el llenguatge inclusiu; promovent accions de sensibilització externa; revisió 
continua dels procediments i promoció de nous protocols per tal garantir l’equitat. 

Els OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE, un compliment

Més enllà de l’ECONOMIA CIRCULAR
Deixalles va néixer com un sistema d’aprofitament de recursos on prevalia la reducció dels residus i apostàva 
per la reutilització. En el centre del sistema estaven i estan les persones: una economia circular i col·laborativa 
per a un món millor centrat en les persones.
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Comerç just i consum 
responsable
• Hem realizat el projecte “Compra pública responsable: avançant cap als Objectius de Desen-

volupament Sostenible”, finançat per la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes 
Balears, realitzant 25 reunions de sensibilització amb administracions públiques, així com l’ava-
luació de l’impacte de les polítiques de Compra Pública Responsable sobre els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.

• Hem participat en l’organització de la VI Fira del Mercat Social i la segona setmana d’economies 
transformadores prèvia a la fira amb activitats telemàtiques sobre comerç just, energies renova-
bles, reutilització, finances ètiques, empreses d’inserció i cooperativisme.

• Hem participat a la Taula d’Entitats pel Comerç Just de les Illes Balears, implicant-nos en la cam-
panya de Nadal.

• Hem mantingut el compromís de la Fundació Deixalles amb el Comerç Just: promoció del consum 
de productes en els actes que realitzam i punts de venda a les delegacions i botigues.



Destinats a persones en situació d’exclusió social i amb baixa 
ocupabilitat.

Permet treballar i entrenar competències personals, transversals i 
professionals amb el suport  de monitors/es i personal tècnic social. 

Cada persona desenvolupa un itinerari  i un pla de feina 
individualitzat, adaptat a les seves característiques i necessitats. 
Disposem de 65 places per a fer itineraris d’inserció distribuïdes 
per Mallorca i Eivissa.

Des d’algunes administracions locals donen suport per al model 
de contracte d’inserció amb una visió més global, que facilita 
que les persones puguin passar dels itineraris prelaborals a tenir 
una experiència real de treball amb un contracte d’inserció. En el 
cas de Calvià, gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament i dins el 
mateix programa d’Itineraris prelaborals, tenim un model d’Itinerari 
Formatiu de quatre mesos de durada per 15 persones del municipi.

Cal destacar que durant aquest any, gràcies a la financiació 
d’entitats privades, hem ampliat la formació de les persones 
usuàries tant en temàtica de perspectiva de gènere com de 
sensibilització ambiental.

Durant el confinament, tot i que els taller estaven tancats i la pràctica 
totalitat de l’activitat aturada, la Fundació va decidir continuar 
atenent les persones usuàries del seus programes amb diferents 
dinàmiques, com tutories, grups de WhatsApp,  activitats diverses 
via telemàtica, visites a domicili, activitats de lectura... i continuant 
amb el pagament de les ajudes Beques (ajudes econòmiques) fins 
que es va tornar a posar en marxa l’activitat.

Treball
social

Itineraris Prelaborals
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EivissaMallorca

110Persones ateses

37Persones que 
continuen l’itinerari

76Persones que han millorat les 
seves competències i/o habilitats

Persones ateses que s’han 
inserit laboralment 8

35Persones ateses

11Persones que 
continuen l’itinerari

20Persones que han millorat les 
seves competències i/o habilitats

Persones ateses que s’han 
inserit laboralment 6

El 69,09% de les persones que 
han fet itineraris han millorat 
les seves habilitats socials i 
competències laborals.

El 8,8% s’ha inserit laboralment.

El 94,34% del personal d’ itineraris 
prelaborals es mostra satisfet del 
procés realitzat.

El 57,14% de les persones que han 
fet itineraris han millorat les seves 
habilitats socials i competències 
laborals.

El 17% s’ha inserit laboralment.

El 100% del personal d’itineraris 
prelaborals es mostra satisfet 
amb el procés realitzat.

Principals problemàtiques al 2020

Les di�icultats més freqüents de les persones que realitzen itineraris prelaborals:

• Econòmiques
• D’habitatge
• Processos de deshabituació
• Malalties mentals, en moltes ocasions, sense diagnòstic
• Dependència crònica o de llarga durada dels serveis socials
• Situació irregular
• Escasses habilitats laborals per al mercat laboral,  i manca d’hàbits de treball
• Problemes d’actitud en el marc de la feina
• Edat: persones majors de 50 anys amb escasses possibilitats d’accedir al mercat laboral
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Cas d’èxit
d’itinerari prelaboral

El Servei Teràpia Ocupacional 
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El meu nom és Miriam, durant l’any 2020 vaig participar en el 
Servei de formació teòrica i pràctica per a l’adquisició d’habilitats 
sociolaborals.

Durant aquest procés vaig poder reforçar les meves capacitats i vaig 
empoderar-me per canviar la meva vida. Després de treballar durant 
quasi vint anys al sector de l’hostaleria, he decidit estudiar per poder 
dedicar-me al que sempre he desitjat, treballar al sector sanitari com 
auxiliar d’infermeria, ja que des de ben petita és la meva vocació.

Gràcies al suport que he tingut dins la Fundació Deixalles m’he 
decidit a fer el que tantes vegades havia pensat, però mai no m’havia 
decidit a fer.

Aquesta decisió no només canviarà la meva vida professional, sinó 
també personal, ja que podré dedicar més temps a la conciliació 
familiar i sentir-me més realitzada.

És un servei d’atenció diürna que vol donar suport a persones amb un nivell alt de dependència amb les que cal 
dur a terme un treball d’habilitats bàsiques que l’ajudin en la seva integració social.

Té com finalitat proporcionar una atenció integral, realitzant  tasques ocupacionals, cercant el màxim 
desenvolupament de l’autonomia. L’atenció que es presta al Servei de Teràpia Ocupacional de Fundació 
Deixalles s’articula d’una manera molt flexible i individualitzada adaptada a les necessitats de les persones. 
L’organització del servei podria definir-se de la següent manera:

1. Àrea de suport personal i social i
habilitació per a la vida diària

Participació de la persona en activitats i tallers de creixement personal
Participació de la persona en sessions formatives i informatives:

Mòduls formatius transversals als tallers: 
1. Salut. Sexualitat
2. Salut. Addiccions
3. Economia domèstica

4. Oci i temps lliure
5. Habilitats socials 
6. Igualtat de gènere, interculturalitat
7. Orientació. Zona de confort i recerca activa 

2.  Àrea de teràpia ocupacional i formació permanent 

SORTIDES DIDÀCTIQUES

TALLER DE JOGUINES

HORT I JARDINERIA

3. ÀREA DE SUPORT A LA INSERCIÓ LABORAL 

Possibilitat de donar resposta a les necessitats personals d’aquells usuaris que necessiten suport per a la 
inserció laboral o altres serveis. 

SERVEI DE TRANSPORT

Nº DE PLACES............................................... 

Nº DE PERSONES ATESES 2020

Servei finançat per l’IMAS amb col·laboració de La Sapiència

6
9



Formació amb certificats de professionalitat
Hem realitzat 2 cursos de formació de la convocatòria 2019-2020 del SOIB, adreçats a persones de col·lec-
tius vulnerables: Activitats auxiliars de magatzem; i Retocs i adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell. 
Hi han participat 20 alumnes i s’han impartit un total de 480 hores de formació i 120 hores de pràctiques 
professionals no laborals a empreses. El 10% de l’alumnat participant ha obtingut el certificat de professio-
nalitat de l’especialitat cursada. La resta d’alumnes culminarà les pràctiques en el 2021. 
Per poder fer les pràctiques professionals no laborals hem comptat amb la col·laboració d’empreses amb les 
quals hem signat convenis i a les quals agraïm la seva col·laboració: MAVIL I BAUHAUS.

Accions formatives, 
eines per a la inserció laboral 

Curs informàtica 2020 (Eivissa)

Acció formativa per l’alfabetització digital per “l’Ajuntament 
d’Eivissa” “FAMILIARITZANT-NOS AMB ELS MITJANS DIGITALS”

Curs adreçat a dones, amb una durada de 70 hores. Les noves tecnologies 
tenen un immens potencial per empoderar a les dones i resulta essencial tan-
car la bretxa digital entre homes i dones, de manera que les dones tinguin el 
mateix accés i ús de les eines digitals, així com el desenvolupament tecnològic. 

Impartit en el Casal de Dones de Ajuntament d’Eivissa. Hi han assistit 15 
alumnes i 9 varen aconseguir el títol.

Curs d’operari/a de gestió de residus
Curs adreçat a persones desocupades en situació de risc d’exclusió 
social. De 75 hores de durada dividides en 25 hores de competèn-
cies tècniques sobre residus i la seva selecció, 15 hores en prevenció 
de riscs laborals, 10 hores de competències transversals i laborals i 
25 hores de pràctiques no laborals a la planta de selecció d’envasos 
lleugers gestionada per Tirme.
Amb aquest curs varen poder començar 8 contractes d’inserció a les 
plantes de tractament de residus del Consell Insular de Mallorca, on  
prestam servei amb l’empresa d’Inserció Deixalles Inserció i Triatge.

Servei de formació d’habilitats 
sociolaborals
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La formació i la pràctica prelaboral és l’eina per facilitar la integració social i laboral de persones del municipi 
de Calvià amb dificultats per a la inserció laboral.
Aquest servei està finançat per l’Ajuntament de Calvià i hi han participat 44 persones.

Principals problemàtiques de les persones: 
1. Inestabilitat o fragilitat de la situació emocional.
2. Dificultats d’inserció en el mercat laboral
3. Dificultats econòmiques
4. Manca d’habilitats socials
5. Dificultats específiques provocades per la COVID-19 

El 93% de les persones participants han millorat les seves habilitats i capacitats, i el 14% s’han inserit laboralment.



Garantia Juvenil

14 alumnes treballadors/es han participat en aquest projecte, cofinançat pel Fons Social Europeu, el Servei Públic 
d’Ocupació Estatal (SEPE) i la col·laboració del SOIB. 
5 dels alumnes treballadors/es han obtingut el certificat de professionalitat d’activitats auxiliar de comerç i activitats 
auxiliars de magatzem complet i 7 han obtingut part dels mòduls formatius d’aquests certificats de professionalitat.
La formació s’ha complementat amb sessions de formació/informació del servei de Palma Educa, competència 
matemàtica nivell 2 i inserció laboral i tècniques de recerca de feina.
L’objectiu principal és millorar les aptituds i competències professionals d’aquesta joventut, donant-li les eines ne-
cessàries per tal que puguin tenir un millor accés al mercat laboral.

“Dóna-li sa volta III”: és la tercera edició del progra-
ma de SOIB Jove Formació i Ocupació per a joves 
menors de 30 anys, que combina formació amb 
treball remunerat, impartit per Fundació Deixalles.

Incorpora formació
Aquest any hem dut a terme 3 accions formatives, emmar-
cades en el projecte Incorpora de l’Obra Social La Caixa.
És una formació dissenyada a mida i conjuntament amb les em-
preses, per donar resposta a les necessitats de contractació de 
personal qualificat que requereixen aquestes empreses. 
Formació orientada a la millora de l’ocupabilitat de les perso-
nes participants. Consisteix en la realització de formació en 
competències transversals, competències tècniques del lloc 
de feina i pràctiques no remunerades.

Àrea de Salut Mental

Malauradament, la situació de pandèmia 
viscuda ha afectat el resultat esperat 
d’insercions. Així tot, agrair la col·labo-
ració i l’esforç de les empreses col·la-
boradores en el disseny de la formació, 
i la realització de pràctiques a les seves 
instal·lacions.

Destacar la  inserció d’un 37,2% de perso-
nes en situació de vulnerabilitat.
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Operari/a 
en gestió de 

residus (Eivissa)

Operari/a de 
bugaderia 
(Mallorca)

Personal de 
restauració sala i 

habitacions, i cuina 
A&B  (Mallorca)

alumnes 
inicien 10 17 16

insercions 
a l’empresa 

col·laboradora
07 2

insercions 9 1 6

Servei Ocupacional Deixalles Ponent 

Servei d’atenció diürna, concertat amb la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, i cofinançat al 50% pel 
Fons Social Europeu (FSE). 

Donam suport a les persones amb discapacitat per salut mental que necessiten organització, supervisió i assistèn-
cia en la realització de les activitats de la vida diària, i també suport en el procés d’adquisició i desenvolupament 
d’habilitats bàsiques i adaptatives personals, socials i prelaborals, perquè puguin assolir, dins les possibilitats de 
cada persona usuària, la màxima integració sociolaboral.
Proporcionam una atenció integral, realitzant tasques ocupacionals juntament amb suports personals i socials, 
cercant el màxim desenvolupament de l’autonomia, en funció de les seves potencialitats.
Treballam per a la integració social de les persones mitjançant la potenciació d’aspectes tan diversos com poden 
ser la situació de salut física, psicològica, social i familiar.
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El Servei Ocupacional ha atès 25 persones. A causa de les circumstàncies provocades per la COVID-19 les nostres 
àrees d’intervenció han hagut de reinventar-se i desenvolupar activitats i actuacions que ens ha garantit l’atenció 
integral de la persona, la consecució dels objectius plantejats en el seu PIA i aquells que han sorgit per les circums-
tàncies esdevingudes.
La nostra intervenció segueix organitzant-se en les següents Àrees d’intervenció:

• Àrea de suport psicosocial
• Àrea ocupacional
• Àrea d’ajustament personal i formatiu laboral

Col·labora:
• Ajuntament d’Andratx

• “Programa d’ajudes beca per a la inserció social, dirigit a col·lectiu vulnerable: persones amb discapacitat 
per salut mental i en risc o situació d’exclusió social residents al municipi d’Andratx”.

• Ajuntament de Calvià 
• Oferir espais alternatius on poder realitzar activitats complementàries i comunitàries. Cessió de locals.
• Cesió d’un terreny per a la construcció d’un espai per al projecte de salut mental.

El nostre agraïment
• Ajuntament de Calvià
• Restaurant Mesón Son Ferrer, (Carlos Ripoll) Restaurant Son Bugadelles 
• C.F. SON CALIU, a l’entrenador Juan Juan 
• A Calvià 2000, Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, Teatre Municipal de Palma, 

Conselleria de Educació i Universitat
• Voluntariat de la Caixa 
• El gran Pep, Pep Toni Guardiola
• Al grup ROTARIS INTERNACIONAL CALVIA als seus voluntaris per les seves accions i contribucions
• Als familiars i amistats dels participants del Servei Ocupacional
• A tot l’equip sociosanitari de l’Hospital Sant Joan de Déu
• Dr. Giuseppe Russolillo Femenías. Dietista-Nutricionista (el nostre guia en nutrició)
• Ràdio Tortuga Mallorca (Jordi Caballero), Ràdio Calvià

Servei menjador social: “Avui mengem per a n’Isabel”
Cobrim la necessitat bàsica de l’alimentació de les persones que acuden al Servei Ocupacional, Aquest projecte es 
va iniciar el 2015 gràcies a la donació de familiars d’una persona usuària del nostre servei durant gairebé 10 anys.
Per tercera vegada aquest projecte ha tingut continuïtat gràcies a la Fundació la Caixa. Agraïm la flexibilitat del 
projecte que ha permès reconvertir les ajudes de menjador en beques, per tal de donar resposta a les necessitats 
bàsiques de les persones usuàries del Servei Ocupacional, convertint-se en una eina de treball personal, social 
ocupacional i terapèutic.

SAIPA: “VISIBLES”, Atenció Integral i Promoció a l’autonomia 
Servei subvencionat per l’IMAS (Institut Mallorquí d’Afers Socials) i desenvolupat per l’Agrupació d’entitats per la 
salut mental de la qual Fundació Deixalles forma part.
Aquest servei està dirigit a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental que es trobin des-
connectades de la xarxa específica i de l’atenció social especialitzada. L’objectiu és aconseguir el màxim d’autonomia 
personal, inclusió sociolaboral, benestar personal, vinculació social i participació en la vida de la comunitat de les 
persones usuàries.
Durant aquest 2020 aquest Servei ha donat atenció a un total de 7 persones usuàries.
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Servei Suport a l’Habitatge (SSH)
El SSH és un concert de places entre la Conselleria d’Afers Socials i Esports i la Fundació Deixalles. Es tracta d’un 
servei socioeducatiu que ofereix orientació i suport a les persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de 
salut mental greu.
L’objectiu general és la promoció de l’autonomia de les persones usuàries en les àrees de la vida personal i social 
que ho requereixin mitjançant intervencions de caràcter socioeducatiu i comunitàries i en el context habitual 
de la persona (domicili, recursos sociocomunitaris, etc.): incrementant la seguretat, la confiança i l’autoestima, 
mantenir o millorar el seu estat físic i de salut, fomentar les relacions familiars i amb amistats, prevenir o evitar 
l’internament innecessari.
És un servei d’atenció especialitzada, rehabilitadora i socioeducativa que fa feina conjunta amb tots els serveis comu-
nitaris de salut i serveis socials.
Tenim concertades 22 places, i en el 2020 hem atès 32 persones. D’aquestes persones 10 s’han donat de baixa 
del servei per diferents motius:

4 persones per assoliments d’objectius. Han aconseguit una autonomia i qualitat de vida òptima.
2 persones per canvi de domicili.
1 persona per canvi a un servei més adient al seu estat de salut.
3 persones per motius personals o canvi de situació.

2018 2019 2020

Persones que 
han iniciat

el servei 25 30 32
Persones que 
han �inalitzat 

el servei 3 8 10
Persones que 
es mantenen 
en el servei 22 22 22

El Servei de Suport a l’habitatge és considerat com un servei essencial i la seva continuïtat ha estat molt important, 
necessària i positiva per a les persones usuàries en aquest any de pandèmia. Durant tot l’any, en totes les etapes res-
trictives i diferents confinaments, hem atès de manera presencial i diària les nostres persones usuàries. Això ha aju-
dat a pal·liar la solitud i la por de les persones i ha estat molt beneficiós, tant per a la seva salut mental en moments 
crítics, com per a suportar la incertesa, l’ansietat i el dia a dia d’aquest any caracteritzat per la pandèmia mundial.



“Procés de Reactivació Social i Laboral per al 
col·lectiu amb problemàtica de salut mental” 
amb el suport del Consell d’Eivissa.
Durant el 2020 hi han participat 10 persones. 
Les baixes han estat per:

• Inserció 1

• Finalització projecte 4

• Problemes de salut 1

• Recaiguda 1

• Alta 3

Deixalles Eivissa

Han millorat les seves competències: 8
El 80% de les persones ateses han aconseguit un itinerari d’èxit complint els objectius establerts al pla de feina i 
millorant les seves competències personals. 
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El nostre agraïment a:
• Servei d’Atenció a la Discapacitat
• Serveis Ocupacionals Fundació Deixalles i Sa Riera
• Ajuntament de Calvià, Andratx i Palma
• USM (unitats de salut mental)
• ESAC (Equip de Seguiment Assertiu Comunitari)
• Fundació Aldaba
• Fundació Tutelar

Centre Especial d’Ocupació (CEO)
Compromesos/es amb les persones amb malaltia mental, el nostre Centre Especial d’Ocupació té la qualificació 
d’imprescindibilitat Social. En el 2020 va ser qualificat com a d’iniciativa Social.
S’han realitzat 7 contractes dins del marc del Centre Especial d’Ocupació (CEO):

Deixalles Calvià 

Deixalles Llevant 

Deixalles Inca  

5
1
1

Dins del CEO donam un servei de recolzament a les 
persones treballadores, oferint servei de rehabilitació/
recuperació, terapèutic, d’integració laboral, per tal 
que les persones adquireixin una major capacitació 
personal/laboral i millora de les competències social.



Gabinet d’Orientació Laboral (GOL)
El GOL és el nostre servei d’orientació laboral, present a totes les delegacions, dirigit al col-
lectiu de persones vulnerables amb dificultats d’accés al mercat laboral. 

És el projecte d’orientació laboral anual, cofinançat pel SOIB i el Fons Social Europeu, 
dirigit al col·lectiu vulnerable i desenvolupat a Mallorca i Eivissa.
Destacar:

• La inserció laboral del 28,91% de les persones ateses.
• Realització de 95 sessions grupals amb persones usuàries per al treball de com-

petències transversals necessàries per a la recerca de feina. 
• 33 persones han realitzat pràctiques no remunerades en empreses col·laborado-

res, de les quals 10 han aconseguit un contracte de feina.
• Signatura de 19 convenis de col·laboració amb el teixit empresarial de les illes per 

a fomentar la inserció laboral de les persones ateses.

Processos d’inserció per a l’ocupació, Okupa’t Mallorca i Eivissa 

Persones ateses Mallorca i Eivissa

851

TOTAL

283568

Persones inserides Mallorca i Eivissa

232

TOTAL

74158

Persones 
ateses

Persones 
inserides

40 6

118 31

158 37

Eivissa Mallorca

596

Persones 
ateses

208 63

388 118

181

Persones 
inserides
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Projecte Incorpora Orientació

Finançat per l’Obra Social “La Caixa”, oferim un servei integral gratuït que proporciona tot l’asses-
sorament que l’empresa necessita durant un procés de selecció de personal: des de la recerca de la 
candidatura òptima fins a la integració plena en el lloc de feina.

Durant el 2020, 188 persones han pogut aprofitar aquest servei d’intermediació laboral, facilitant-se 
85 insercions gràcies a les empreses participants.

Principals empreses a les quals agraïm la seva col·laboració. Sense la seva ajuda seria impossible el 
nostre treball d’inserció laboral: 
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Deixalles compta amb set Centres de Prevenció de Residus amb tallers de reutilització.
Aquests tallers són una eina fonamental pe al desenvolupament dels projectes socials i ambientals. 
Ens permeten treballar, a més dels aspectes socials de les persones usuàries, els hàbits impres-
cindibles per a una inserció laboral.

Més enllà de 
l’economia 

circular
Taller de juguetes
Netejam i recuperam juguetes a les 
a les naus de Palma, Calvià i Eivissa.

Taller de donació i atenció al públic
Els objectes donats i preparats per a la reutilització són ordenats i 
exposats a les naus i botigues de la Fundació, perquè puguin tenir 
una segona vida.
A totes les nostres naus de donacions hi ha un espai per a la venda 
i difusió del comerç just.

Taller de recollida selectiva
Servei de recollida gratuïta (tel. 900 77 22 11) 
de voluminosos reutilitzables: mobles, electro-
domèstics, objectes de decoració, de cuina, 
roba, llibres...

Taller de fusteria
Deixalles Sóller: els mobles són netejats, repa-
rats i reben un tractament contra el corc.
PT1: les fustes de palets són netejades i recupe-
rades, i realitzam mobles, cadires, horts urbans...

Taller de customobles
Deixalles Llevant: 
Customobles: transformam de forma creativa els mobles amb petites tares. 
Deixalles Felanitx: 
Moblart: fem cadires cordades a partir de camisetes recuperades.
Marratxí Inserció i Reciclatge: 
projecte social comunitari amb manualitats de fusta i altres materials.

Taller de selecció i classificació de llibres 
Els llibres es revisen i es classifiquem per temàtiques. 
Posteriorment, s’exposen a les naus de donacions per tal de facilitar 
la trobada del llibre desitjat.

Tallers, la nostra eina 
social i ambiental
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Taller de deixalleria i condicionament
Seleccionam i classificam els objectes que 

arriben a cada centre de prevenció.
Els netejam i reutilitzam. Els objectes irre-
cuperables, els enviam a la destinació am-

bientalment més correcta.

Taller de selecció i reutilització de roba
La roba passa per un minuciós procés de selecció i classificació 
per a donar-li el millor aprofitament i el millor destí possible, 

tenint en compte les mesures preventives anti-covid.

Taller de costura
La roba que ja no pot ser reutilitzada va al nostre Taller de 
costura on es transforma en bosses de mà, davantals, fer-
malls, cortines... Aquesta feina es fa mitjançant contractes 
d’inserció i amb la col·laboració de les persones usuàries 
del servei ocupacional, unint així la part ambiental d’apro-

fitament del residu tèxtil amb la part humana de formació.
Tots els productes estan elaborats amb materials que arri-
ben a les instal·lacions de Deixalles (retalls de roba, crema-

lleres velles, llana, botons...).

Taller d’Aparells Elèctrics i Electrònics
Revisam, reparam, netejam i pintam petits aparells i 

làmpades per a  ser reutilitzats.
Els que no poden ser reutilitzats són portats a un 
gestor autoritzat per a possibilitar el reciclatge dels 

seus components.

Més enllà de 
l’economia 

circular
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Nou centre de prevenció de residus 
i inclusió de Calvià

Treball ambiental
Al telèfon gratüit 900 77 22 11, oferim a la societat mallorquina i eivissenca un servei gratuït de recollida de 
voluminosos, electrodomèstics, roba i altres objectes ajustat a la política europea de gestió de residus: primer, 
reduir i prevenir la generació de residus, en el nostre cas mitjançant la reutilització, després preparar per a 
reutilitzar, reciclar i, finalment, l’eliminació.

Objectes i residus gestionats a 2019 kg

AEE i RAEE 145.662,08
Voluminosos (mobles, matalassos...) 700.481,61
Rastre i joguines 110.851,00
Roba 1.258.182,00
Paper 116.128,00
Plàstic 2.882,00
Total  2.334.186,99

reutilització

rebuig

reciclatge

9.132 tones de CO2 eq. que s’han deixat d’emetre a l’atmosfera, això equival a:

• El CO2 que absorbeixen 1.271.094 arbres durant un any

• La retirada de la circulació de 4.357 cotxes durant un any

La conselleria de Medi Ambient i Territori ha subvencionat amb 11.670,87 € la redacció del projecte tècnic a 
través de la convocatòria d’ajudes per a impulsar l’economia social i circular, finançada amb fons de l’Impost 
de Turisme Sostenible (ITS). El nou edifici es construirà a un solar del polígon de Son Bugadelles cedit per 
l’ajuntament de Calvià. Es preveu que tingui tres plantes i es construirà seguint els principis de la bioconstrucció.
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3. Tallers
Fusteria

Deixalles Sóller (176 mobles / 5.430 kg)
Els mobles són restaurats, netejats, reparats

i reben un tractament d’alta qualitat

Fusteria PT1 (241 mobles / 5.402 kg)
Les fustes de palets són netejades i recuperades,

i realitzam mobles, cadires...

Mobles i estris domèstics en bon estat,
les nostres eines de treball social

1. Donacions

2. Recollida gratuïta de mobles i estris de la llar 
900 77 22 11 · info@deixalles.org

Els mobles i estris de la llar arriben a Deixalles a través de les donacions de la ciutadania balear, els quals recollim 
procedents de domicilis particulars i empreses.
Els tallers relacionats amb els mobles i la fusteria formen part del pla de formació per a la inserció sociolaboral de 
persones amb dificultats i de millora ambiental.

4. Taller de donació i
atenció al públic: naus i botigues

Customobles
Deixalles Capdepera
Transformam de forma creativa 
els mobles amb petites tares

Deixalles Felanitx
Fem cadires cordades a partir 

de camisetes recuperades

Deixalles Marratxí
Projecte social comunitari amb 

manualitats de fusta i altres materials

Deixalles i condicionament
Neteja i posada a punt de mobles

1

2

3

4
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Centre de Preparació per 
a la Reutilització de RAEE
El centre de preparació per a la reutilització de RAEE de Deixalles ha 
estat el primer a les Illes Balears.

Amb la PxR (Preparació per a la Reutilització) aconseguim que els RAEE 
deixin de ser residus, i per tant allargam la seva vida útil, seguint els 
principis de l’economia circular que, al contrari de la d’usar i tirar, es 
basa en un millor ecodisseny que facilita les reparacions dels objectes 
i la seva reutilització i que considera els residus com a recursos que es 
poden utilitzar novament de manera que el residu per eliminar (incinerar 
o abocador) no es produeixi o sigui mínim.

 

FR1

FR2

FR3

FR4

Totals

PXR

14.484,00 

2.814,00

16.162,00 

15.648,60

49.108,60

Reciclatge

11.889,50

8.160,00

16.556,00

15.780,00

52.385,50

Total

26.373,50

10.974,00

32.718,00

31.428,60

101.494,10

% Reutilització

52,88%

23,30%

43,29%

48,40%

41,97%

Total RAEE

Recollits

Gestionats

Stock

Des del CPR hem signat acords perquè ens derivin RAEE susceptibles de ser preparats per a reutilitzar d’acord amb 
el que diu el RD 110/2015. amb:

A més també tenim signats acords amb altres Sistemes Col·lectius de Responsabilitat Ampliada del Productor 
(SCRAP) per poder fer la recollida selectiva de:

Bombetes i fluorescents, amb:  Piles i acumuladors, amb:

kg

109.129,10

101.494,10

7.635,00

Durant el 2020 al CPR d’Inca hem recollit un total de 109.129 kg de RAEE:
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La roba, l’altra eina de treball social
El taller de roba forma part del pla de formació per a la reinserció sociolaboral de persones amb dificultats, de millora 
ambiental i de promoció de la solidaritat social. 
La roba arriba a les nostres instal·lacions per les aportacions que ens fa la gent directament, a través de les recollides a 
centres, i mitjançant els contenidors de recollida selectiva de roba.

Disposam de 284 contenidors de roba entre Mallorca (252) i Eivissa (32).

Estem arribant a 33 dels 53 municipis de Mallorca (62%) i a tots els municipis d’Eivissa.

A llarg del 2020, hem recollit i gestionat 1.258 tones
que han suposat un estalvi de 8.136 tones de CO2

La teva roba,  la nostra eina de treball

estalviar
50 Kg

de CO2

CO2 que 
2.540
arbres

absorbeixen
al dia

el CO2 que
9 cotxes 
emeten

al dia

o pagar
1,22 dies
de sou!

Reutilitzar
20

camisetes
ajuda a...

 Calculadora CO2-Social*

*Dades calculats a partir de l'eina calculadora
CO2-Social de la web www.aeress.orgwww.Deixalles.org

Economia circular

1 2
3

4

5

6

Roba seleccionada

Campanyes de recollida gratuïta: 900·77·22·11 / info@deixalles.org

Inserció social i laboral

Donacions
Taller de selecció i reutilització de roba

Dóna una segona vida a la roba
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La recollida de roba es complementa amb la campanya de sensibilització  a centres educatius. Dins la 
campanya s’organitzen recollides de roba i s’ofereixen xerrades de sensibilització sobre el cicle de vida 
de la roba. Durant el 2020 han participat dins la campanya 34 centres:

• EI Ses Cases Noves (Marratxí)
• EI La Vall (Marratxí)
• EI Peter Pan (Marratxí)
• EI Bendinat (Calvià)
• EI Magaluf (Calvià)
• EI Ocell del Paradís (Calvià)
• EI Palmanova (Calvià)
• EI Es Roser (Selva) 
• EI Voliaina (Pollença)
• EI Bella Aurora (Inca)
• CEIP Jaume Vidal (Manacor)
• CEIP Son Basca (Sa Pobla)
• CEIP Eleonor Bosch (Santa Margalida) 
• CEIP Mitjà de Mar (Porto Cristo) 
• CEIP S’Algar de Portocolom (Felanitx)

Campanyes de sensibilització

• CEIP Migjorn de Cas Concos (Felanitx)
• CEIP Puig de Sa Morisca (Calvià)
• CEIP Fornalutx (Fornalutx) 
• CEIP Mare de Déu (S’Alqueria Blanca) 
• CEIP Mestre Guillem Galmés (Sant 

Llorenç des Cardassar)
• CEIP Nadal Campaner Arrom (Costitx)
• CEIP Punta de n’Amer (Sant Llorenç des 

Cardassar)
• CEIP Ses Bassetes (Andratx)
• CEIP S’Alzinar (Capdepera) 
• CEIP S’Olivar (Moscari) 
• CEIP Calonge (Santanyí) 
• CEPA Francesc de Borjamoll (Inca)
• CEPA Alcúdia (Alcúdia) 
• IES Son Ferrer (Calvià)
• IES Ses Estacions (Palma)
• IES Josep Maria Llompart (Palma)
• IES Capdepera (Capdepera)
• IES Puig de Sa Font (Son Servera)
• CCEE Joan XXIII (Inca)

Les següents empreses han col·laborat amb la Fundació 
realitzant campanyes de recollida, fent donacions de materials 
i/o inserint persones dels nostres projectes socials.

Empreses amigues

26  ///   Fundació Deixalles  



Intercanvi d’experiències
Com a entitat que forma part de l’Economia Social i Solidària, l’intercanvi d’experiències és una part 
important de la nostra feina, compartir coneixements i aprendre com ho fan a altres entitats. Vos dei-
xam un resum de les jornades i espais en les què hem participat o assistit durant el 2020.

• Innovation Forum  de RREUSE
• Textile Working Group de RREUSE
• Comitès de RAEE i tèxtil d’AERESS

Projecte euroregió Pirineus-Mediterrània
Lideram el projecte “Nous horitzons en la reutilització i reciclatge del tèxtil després del COVID” 
finançat per l’Euroregió Pirineus – Mediterrània perquè entitats de les Illes Balears, Catalunya i Fran-
ça treballin conjuntament en l’intercanvi d’experiències i en la recerca d’alternatives de reutilització i 
reciclatge dels tèxtils per tenir la base per als futurs SCRAP.
El projecte té com a objectiu analitzar i cercar noves línies de feina en el sector de reutilització i reci-
clatge del tèxtil en el nou escenari marcat per :

• Canvis en la qualitat del tèxtil a causa del model de fast fashion, que afecten la seva reutilització 
i reciclatge.

• Obligatorietat de les administracions de fer recollida diferenciada de residu tèxtil.
• Efectes de la pandèmia provocada per el COVID en l’àmbit de la gestió del residu tèxtil.
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Educació ambiental i sensibilització
Tallers a centres educatius de Mallorca i Eivissa

A Mallorca i Eivissa hem realitzat tallers dins l’oferta educativa de la Conselleria de Medi Ambient i 
Territori: “Construeix el teu forn solar”, “Contra el canvi climàtic jo reutilitzo, i tu?”, “Cicle humà de l’ai-
gua”, “Separa i recicla” i “Obsoles...què?”. Tallers patrocinats per Ecoembes. 

• Mallorca: 17 tallers realitzats. 302 alumnes participants. 
• Eivissa: 8 tallers realitzats. 164 alumnes participants.

• 7 petits vídeos divulgatius

• 37 tallers a secundària i 1 a primària 

• 3 tallers de reciclatge de paper a Casals d’Esplai Juvenil

• Taller d’upcycling de camisetes a la Diada de Balears

• 4 tallers de compostatge a la Setmana Europea de Prevenció de Residus

• 2 tallers de reciclatge de paper a la Setmana Europea de Prevenció dels Residus

En el Servei d’educació ambiental de l’oferta educativa del Consell d’Eivissa s’han realitzat les següents 
activitats en les què han participat un total de 950 persones:



Visites a la Fundació Dexalles

S’han realitzat 2 visites a Deixalles Palma, on 235 alumnes han pogut conèixer de primera mà les 
instal·lacions i la gran importància de reutilitzar. 

Visita Deixalles Palma CEIP Gabriel Vallseca amb 35 alumnes. CIFP Son Llebre amb 21 alumnes.

Visita Deixalles Inca per IES Santa Maria amb 20 alumnes. 

Altres activitats d’educació ambiental

Hem realitzat activitats puntuals d’educació ambiental amb ajuntaments, empreses, associacions, etc.
En aquestes activitats hi han participat un total de 500 persones

• Masterclass educació ambiental, col·laboració amb l’Ajuntament d’Inca (8 persones). 

Participació a cursos per difondre la nostra experiència i la vinculació amb l’economia social i solidària:
• Curs “Claus per emprendre en l’Economia Social i Solidària, organitzat per Palma imfof. 10 

alumes. 

• Participació al curs Economia social i �inances ètiques, per formar els coordinadors de les 
aules d’emprenedoria i els professors d’FP de FOL i EIE. Organitzat pel Servei de Plani�icació i 
Participació de la Direcció General de FP i Ensenyaments Artístics Superiors , amb col·labora-
ció de les Fundacions Darder-Mascaró.  15 alumnes.  
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Setmana social digital La Caixa

L’Obra Social de La Caixa ha comptat amb nosaltres a la seva
Setmana Social Digital. Hi hem participat amb 2 accions: 

• Canvi d’armari solidari (recollida de roba)
• Una segona vida (recollida de petits electrodomèstics, llibres, juguetes)

En total es van recollir gairebé 2 tones entre roba, llibres, juguetes, petits electrodomèstics i  rastre.
Volem agrair a tots els voluntaris i les voluntàries que varen realitzar donacions en la seva Setmana 
Social Digital, va ser una gran mostra de solidaritat i suport a la inserció social i laboral dels col·lectius 
vulnerables.

Treball en xarxa
Presentació del pacte per a la reutilització

Al mes d’octubre, coincidint amb el Dia Internacional de la Reparació, vàrem presentar el Pacte per 
a la Reutilització. Les entitats signants del pacte proposam transformar el model, potenciant l’ecodis-
seny, recuperant l’envasat d’aliments i begudes en formats retornables i reutilitzables, posant en valor 
els beneficis ambientals, socials i econòmics de la reutilització, fomentant la reparació i preparació per 
a la reutilització de residus, i millorant la qualitat i quantitat de materials recollits selectivament amb 
potencial per ser preparats i reutilitzats.  El pacte està format per Amics de la Terra, Begudes Puig, 
Cleanwave, la Fundació Deixalles, el GOB, Eines per la Inserció - Càritas Mallorca, Ecobodega, 
Rezero-Fundació per la Prevenció dels Residus, Save the Med, Boomerang Bags i l’O�icina d’Uni-
versitat Saludable i Sostenible de la UIB.
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Durant la Setmana Europea de Prevenció de Residus 
hem dut a terme diverses activitats i propostes per rei-
vindicar la reutilització.

• A Deixalles Inca hem posat en marxa un punt 
d’informació que s’actualitza cada setmana 
amb els kg recollits i les emissions de CO2 es-
talviades gràcies a la reutilització.

• S’han divulgat vídeos per ensenyar a fer peti-
tes reparacions a casa, promovent la reparació 
davant del l’usar i tirar.

• Presentació conjunta amb les entitats del Pac-
te per a la Reutilització de les Illes Balears.

Setmana de Prevenció 
de Residus

Prevenció i reutilització, un camí cap a 
l’economia circular III

Iniciatives econòmiques d’inserció

Hem executat el projecte Prevenció i reutilització, un camí cap a l’economia circular III, subvencio-
nat per la Conselleria de Medi Ambient i Territori, aquest any les activitats han estat marcades per les 
restriccions del COVID.

1. Realització de 3 vídeos d’autoreparació 
2. Campanya de sensibilització de reutilització de roba a Mallorca i Eivissa
3. Celebració del Dia Mundial de la Reparació
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A la planta de selecció d’envasos lleugers i matèria orgànica, gestionada per TIRME, en virtut d’una 
concessió administrativa del Consell de Mallorca, realitzam tasques com a operaris/es de recepció, 
preparació, selecció i tractament de residus, conciliant la vessant productiva amb la inserció social.

El 2020 hem prorrogat  l’encomana de gestió que ens permet contribuir al reciclatge d’envasos i 
FORM mentre cream espais de feina dignes per als contractes d’inserció per a col·lectius vulnerables.

• Hem processat més de 23.000 tones d’envasos lleugers i 30.000 tones FORM (Fracció Orgà-
nica de Residus Municipals)

• Hi han treballat 39 persones (10 dones / 29 homes) 

• El 80% de la plantilla procedeix de col·lectius vulnerables

• La plantilla compta amb el suport d’una tècnica social

Servei de selecció d’envasos lleugers i matèria orgànica

Àrea de 
Can Canut
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PT1
A la planta de selecció de residus de construcció i demolició i residus voluminosos, gestionada per 
MACINSULAR, en virtut d’una concessió administrativa del Consell de Mallorca, realitzam tasques 
com operaris/es de recepció, preparació, selecció i tractament de residus, conciliant la vessant pro-
ductiva amb la inserció social.
A causa de la necessitat de reforços productius, per febrer va començar a treballar l’empresa d’inserció 
Deixalles inserció i triatge EISL. Durant l’any 8 contractes d’inserció han ajudat a les tasques.

Els materials reparats a la PT1 han estat comercialitzats per la Fundació Deixalles als seus centres de 
prevenció de residus. 

• Hi han treballat 51 persones (5 dones / 46 homes)
• Hem consolidat la presència de les dones dins el centre, amb un augment del 66% respecte a 

l’any anterior 
• El 70% de la plantilla procedeix de col·lectius vulnerables
• La plantilla compta amb el suport de 1 tècnica social

Selecció de residus de construcció i demolició i residus voluminosos

Memòria 2020     /// 33 

MATERIALS: 312.000 tones de materials
(RCD+RV+NFU+RAEE)

Enderrocs

275.000

T

Residus
voluminosos

17.000

NUFs

3.000

RAEEs

17.000

A la PT1 hi ha un taller de reparació de RAEEs i fusteria en  
què s’han preparat per la reutilització un total de 21.036 kg. 

Total RAEES
Mobles
Rastro
TOTAL

PXR (Kg)
7.961

11.300
1.771

21.036

Unitats
203
738
104

1.045



Deixalles Insercó i 
Triatge, DIT
Empresa d’Inserció a les plantes de 
Can Canut i PT1

23 contractes a l’empresa d’inserció DIT (Deixalles Inserció i Triatge)
per fer feina a les plantes de l’Àrea de Can Canut i de la PT1

Sexe

Edat

Prestació

Cap
RMI

23
0

Homes
Dones

17
6

25/45
+ 45

7
16

4
4
1

14

Prestacions previ al CI
Renda Mínima d’inserció  o altra similar 
Esgotat el període de percecció
Interns de centres penitenciaris
Prevenció i inserció de Ceuta i Melilla

Problemàtica principal per a la inserció 
Factors Econòmics
Aspectes personals que di�iculten l’ocupació
Edat
SOIB
Patrons Culturals
Con�licte Familiar
Salut Física 

5
9
3
2
2
1
1

Nivell d’estudis 
Ensenyament de Batxillerat
Grau Mitjà de Formació Professional
Estudis primaris
Estudis primaris incomplets
1ª etapa d’Educació Secundària amb títol
Universitat – Diplomatura
Sense estudis 

2
1
2
1

15
1
1

Motius de baixa
Continuen contractats
Finalització  itinerari d’inserció 
Finalització contractació  
Baixes per altres causes

20
1
1
1
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Agraïm la col·laboració de:
MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES S.A, S’ALTRA SENALLA, FET A SOLLER, MARTZ NOVIAS SL, GDM GAMES, AETIB

Cal destacar que els serveis d’Esporles i Felanitx es realitzen amb l’empresa d’inserció “Deixalles Serveis Ambientals” 
mitjançant reserva de mercat.

Els nostres espais d’exposició, a la teva 
disposició:
L’equip de l’Àrea Comercial de la Fundació Deixalles es preocupa per millorar la autosostenibilitat dels diferents pro-
jectes socials i ambientals en els quals estem treballant. 
A les botigues i naus de donació de Fundació Deixalles pots trobar els objectes que s’han reutilitzat als nostres 
tallers socials i ambientals. La seva recuperació afavoreix la formació i ocupació de les persones usuàries dels itine-
raris prelaborals. Així,  tancam el cicle i posam a la disposició de les persones consumidores els objectes recuperats, 
seguint els principis de l’economia circular.
Pots trobar els nostres Centre de Prevenció de Residus i inclusió social a:

Serveis de 
recollides
Tenim signats convenis amb ajuntaments per a la recollida d’objectes voluminosos de procedència domèstica, 
i fomentar la reutilització dels materials recollits

Voluminosos

Núm. recollides

Kg (estimació)

Felanitx

2.380

223.720

Esporles

686

48.020

Valldemossa

108

11.340

Mallorca Eivissa
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Empreses d’inserció
DSA

Constituïda el 2011

Desenvolupa activitats com:
Gestió de parcs verds/Deixalleries.
Serveis de neteja viària, platges, locals.
Conservació i manteniment d’edificis, 
jardins, platges, torrents i zones forestals.
Serveis de personal per activitats vàries.
Serveis externs amb l’administració pú-
blica i empresa privada.

L’objecte social de les empreses d’inserció de la Fundació Deixalles és la integració i formació sociolaboral de perso-
nes en situació d’exclusió social com a trànsit a l’ocupació ordinària.

TDT

Constituïda el 2017

Desenvolupa activitats ambientals 
dintre del sector de residus

(Fundació Deixalles).

DIT

Constituïda el 2018

Desenvolupa activitats 
ambientals en el sector de 
residus (Consell Insular de 

Mallorca: Tirme, MacInsular).

Tots els contractes ordinaris realitzats a les empreses d’inserció són de persones en risc d’exclusió derivades del servei 
d’orientació o dels projectes d’itineraris prelaborals de la Fundació Deixalles i de les entitats del tercer sector o dels 
serveis socials municipals. 

- El 40% dels contractes d’inserció són dones. 

- En relació a l’edat, el 33,33% dels contractes d’inserció són persones d’entre 25 i 45 anys; i el 57% són majors de 45 anys. 

- El 73% de les persones contractades no cobraven cap tipus d’ajuda.

- Arran de la pandèmia COVID, i la interrupció de part de les activitats en el 2020, les empreses d’inserció varen haver 
de tramitar ERTO, amb un total de 42 persones treballadores afectades. Durant el període d’ERTO aquestes persones, 
atesa la seva situació de vulnerabilitat, varen rebre una ajuda setmanal per la compra d’aliments, finançades per l’Asso-
ciació Amics de Deixalles. A més, es varen facilitar avançaments per a aquelles persones que varen patir retards en el 
cobrament de l’atur.

Aspectes personals 
per a l’ocupació

Factors econòmics

Factors socials

Edat

Drogodependència

Patrons culturals

Conflicte familiar

Estrangeria

Salut física

Altres

PROBLEMÀTICA PRINCIPAL

                               14    (18,67%) 

                                                  13     (17,33%)

                               12    (16%)

            12    (16%)

    9    (12%)

                                4    (5,33%)

                                4    (5,33%)

              2    (2,67%)

              2    (2,67%)

    3    (4%)

  18,67% 
                 17,33%

                             16%                           
     1

6%     
     

    
    

    
  1

2%

5,33% 

2,67%
 

2,67%
 5,33% 

4%
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Podem dur a terme els contractes d’inserció perquè hi ha administracions, empreses, entitats que confien en aquest 
model d’integració i formació sociolaboral:

Dades dels contractes d’inserció en funció del client

Retorn econòmic al 2020
Les empreses d’inserció quan contracten persones en situació de vulnerabilitat
generen un retorn econòmic a l’administració i així estalvien una despesa social.

Persones amb RMI (Renda Mínima d’Inserció: 436€/mes):
6

Estalvi a l’Administració per la contractació de persones de RMI:
31.392 €

Retorn econòmic via impostos a administracions públiques + Estalvi a l’Administració:
435.476,30 €

Aj. de Valldemossa

2%2%

2%
Aj. de Bunyola2%

2%

Associació persones
majors Es Fortí

3%

Aj. de Binissalem
Aj. de Esporles3%

Melchor Mascaró

3%

Fundació 
Deixalles

21%

13%Fundació social 
la Sapiència

11%

Aj. de Sta. Maria

2%

Aj. d’Eivissa

Aj. de Sóller
UTE XI

19%

Tirme
16%

MacInsular
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Som socis de les següents xarxes: 

Treballam en xarxa
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La
jubilació

Els comiats 
emotius

25 anys
fent feina a Deixalles

Liliana Deamicis Corbo

Antonio Jiménez Rivera

Jesús Fuster Pulgarín

Joan Riera Pujol

Antonio María Alcover Feliu



Ingressos / Despeses

Subvencions

Ingressos propis

18%

82%

Autonomia financera pròpia

Compte de Pèrdues i Guanys  

Ingressos per les activitats  
 a) Vendes 

 b) Prestacions de serveis

 c) Donacions i altres ingressos per activitats

 d) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat

 e) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts 

Despeses d’explotació 
1. Ajudes concedides i altres despeses

2. Variació d’existències

3. Aprovisionaments (Compres + Contractes d’inserció)

4. Altres ingressos de les activitats    

5. Despeses de personal  

6. Altres despeses d’explotació  

7. Amortització de l’immobilitzat  

8. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

9. Altres resultats    

A.1) RESULTATS D’EXPLOTACIÓ  

A.2) RESULTAT FINANCER

A.3) RESULTAT ABANS DE L’IMPOST   

A.4) RESULTAT DE L’EXERCICI   

2020

6.675.113,52   
291.432,28

3.449.339,53

1.720.909,34

1.213.998,80

-566,43

-6.770.982,36
-234.151,47

4.324,18

-754.366,08

-4.692.947,27

-1.033.769,26

-131.521,14

70.988,50

460,18

-95.868,84   

-25.827,08

-121.695,92

-121.695,92    

% s/ Ing.2020

100,00%
4,37%

51,67%

25,78%

18,19%

-0,01%

-101,44%
-3,51%

0,06%

-11,30%

0,00%

-70,31%

-15,49%

-1,97%

1,06%

0,01%

-1,44%

-0,39%

-1,82%

-1,82%

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
INGRESSOS / DESPESES 

Empresa: Fundació Deixalles
Període: De gener a desembre 2020

Cal destacar que durant l´any 2020 la crisi sanitària i econòmica derivada de la 
pandèmia COVID-19 ha afectat l´evolució de l´activitat de la Fundació Deixalles, i 
conseqüentment els seus resultats econòmics, motivats molt especialment per la 
paralització de gran part de l’activitat durant 3 mesos. 
Durant l´any 2020 s´ha donat una disminució d´ingressos d´un 15,67% en relació a 
l´exercici 2019.   
La dependència de l’entitat, respecte a les subvencions públiques rebudes, es manté 
en el 18% del total dels seus ingressos, com ve essent habitual els darrers anys. 
La disminució de despeses de l´exercici 2020 respecte a l´exercici 2019 ha estat 
del 14,63%, corresponent principalment a la partida de costos de personal, 
ajudes i beques.   
Recalcar que les despeses de personal, les ajudes de beques i els costos dels contractes 
d´inserció suposen un 85% dels ingressos de l´entitat.
Els resultats econòmics de l´any 2020 són provisionals, a l´espera que finalitzi la 
revisió d´Auditoria.
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Als centenars de persones, a les entitats i a les empreses que han donat els seus objectes per a la reutilització 
i el reciclatge, i que ens permeten continuar amb els nostres objectius d’inserció laboral i contribueixen a la 
construcció d’un món millor per a tothom.

Al Consell Assessor: Càritas Mallorca, PIMEM, i al Govern de les Illes Balears.

A les conselleries de Treball, SOIB, DG Treball i Salut Laboral) de Serveis Socials (DG Planificació, DG de 
Serveis Socials, DG d’Atenció a la Dependència, DG Cooperació) de Medi Ambient i Territori (DG Residus i 
Educació Ambiental), de Salut i Consum (DG Salut Pública i Participació), d’Educació, Universitat i Recerca, i 
al Ministerio de Justicia, al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas de Mallorca i Eivissa.

Al Consell de Mallorca, als departaments de Sostenibilitat i Medi Ambient, Benestar i Drets Socials, Desenvo-
lupament Local i a l’IMAS. Al Consell d’Eivissa.

Als ajuntaments mallorquins d’Alaró, Alcúdia, Andratx, Artà, Binissalem, Bunyola, Calvià, Campanet, Capde-
pera, Consell, Deià, Escorca, Esporles, Felanitx, Fornalutx, Inca, Lloret de Vista Alegre, Lloseta, Llubí, Llucma-
jor, Manacor, Mancomunitat de Tramuntana, Mancor, Maria de la Salut, Marratxí, Muro, Palma, Pollença, Por-
reres, Puigpunyent, Sa Pobla, Sant Llorenç des cardassar, Santa Maria del Camí, Santanyí, Selva, Sencelles, 
Ses Salines, Sóller, Son Servera, Valldemossa, Mancomunitat es Raiguer.

Als ajuntaments eivissencs d’Eivissa (Vila), Sant Antoni de Portmany, Sant Josep de sa Talaia, Sant Joan de 
Labritja, Santa Eulària des Riu.

A moltes entitats i xarxes amb què hem treballat mà a mà: AERESS, per compartir les bones pràctiques en 
gestió de residus; REAS, per compartir els valors de l’Economia Solidària; EAPN IB, per compartir el camí de 
la lluita contra l’exclusió; FAEDEI, amb qui podem compartir les nostres inquietuds en relació al model d’em-
presa d’inserció; FOQUA, per acompanyar-nos en el treball de concertació del servei ocupacional i altres; 
Aspanadif; Càritas Eivissa; APFEM; Tres Serveis Culturals; ASPROM; Escola d’Art i Superior de Disseny de les 
Illes Balears; Escola d’adults d’Eivissa; Associació Persones Majors d’ES Fortí (Espai Caixa); GREC; UCTAIB; 
Fundació IRES; Fundació Rais; Fundació Social La Sapiència; IMAS; Creu Roja Illes Balears; Aliança Mar Blava; 
Fundació La Caixa; Fundació Sa Nostra; Fundación Barceló; Cine Ciutat; Participació ciutadana Aj. Palma; 
Agencia Española de Meteorología; Rezero; 3salutmental; RREUSE; 

A totes les empreses que han col·laborat amb nosaltres per desenvolupar serveis i treballs que ens han 
permès generar llocs de feina per a persones procedents de col·lectius vulnerables: BSH Electrodomésticos 
España, EMAYA; Escola Global, Endesa; Calvià 2000, Adalmo i en especial a Mac Insular i Tirme, que han 
continuat amb el seu compromís per a la inserció.

A Grup Empresas Palau, per la seva col·laboració en el condicionament de les nostres instal·lacions a Eivissa.

A totes les administracions i empreses que han confiat en les empreses d’inserció com a nou model d’inser-
ció i d’economia: Ajuntaments de Felanitx, Binissalem, Bunyola, Valldemossa, Esporles, Santa Maria, Eivissa, 
Consell d’Eivissa, Institut Mallorquí d’Afers Socials i Melchor Mascaró.

A Colonya Caixa Pollença, FIARE banca ètica cooperativa, a TriodosBank, a La Caixa i a Bankia. 

I a les empreses que han permès fer pràctiques al nostre alumnat i que han acudit als nostres serveis d’ori-
entació per oferir llocs de feina.

Als nostres assessors que ens acompanyen en el dia a dia de la gestió: Aina Ribas, Carlos del Castillo, Vicenç 
Ribas. I a l’arquitecte Angel Hevia per ajudar-nos en el disseny del nou projecte de Calvià.

Al Bisbat de Mallorca, a Càritas Mallorca, a la Parròquia de Felanitx, a les Monges de la Caritat, a les parròqui-
es de les Illes Balears i als grups d’Acció Social de Càritas.

A totes les voluntàries i voluntaris que cada dia aporten el seu granet d’arena que ens permet continuar amb 
els nostres objectius d’inserció sociolaboral.

Als prestadors dels bons solidaris que han permès disminuir les nostres despeses financeres.

Agraïments
Moltes
gràcies!
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Serveis Centrals
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 971 479 211
fundaciodeixalles@deixalles.org

Xerrades i tallers d’Educació Ambiental
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 971 477 239
areaambiental@deixalles.org

Deixalles Palma
Carrer del Cedre, 9.
07008 Palma
Tel. 971 472 211 
deixallespalma@deixalles.org
àrea social tel 971479440
areasocial-palma@deixalles.org

Deixalles Sóller
Carrer del Desviament, 48.
07100 Sóller 
Tel. 971 634 837
deixallessoller@deixalles.org

Deixalles Capdepera
Carrer dels Fusters, 12-13.
07580 Capdepera, Pol. Capdepera
Tel. 971 829 590
deixallesllevant@deixalles.org

Deixalles Manacor
Carrer Creuers, 17
07500 Manacor
Tel. 971 846 498 
deixallesmanacor@deixalles.org

Botiga Blanquerna (Palma) 
Carrer de Blanquerna, 5
07003 Palma
Tel. 971 756 436
blanquerna@deixalles.org

Serveis de Gestió de Residus
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
coordinacioenvasos@deixalles.org
coordinacioenderrocs@deixalles.org

Empreses d’Inserció
Carrer de Son Gibert, 8A
07008 Palma
Tel. 678 405 558
dsagerencia@deixalles.org

Deixalles Felanitx
Carrer d’Antoni Maura, 30
07200 Felanitx 
Tel. 971 582 710
deixallesfelanitx@deixalles.org

Deixalles Calvià
Carrer d’Alacant, 9
07184 Calvià, Pol. Son Bugadelles
Tel. 971 698 422
deixallescalvia@deixalles.org

Deixalles Inca
Carrer dels Teixidors, 10
07300 Inca, Pol. Can Matzarí
Tel. 971 500 877 
deixallesinca@deixalles.org 

Deixalles Eivissa
Avda. des Llauradors, 49
07816 Sant Rafel (Sant Antoni de 
Portmany) Pol. Montecristo
Ctra. Eivissa-Sant Antoni Km 3,8
Tel. 971 191 118
deixalleseivissa@deixalles.org

Botiga Plaça Madrid (Palma)
Carrer de Pasqual Ribot, 1
07011 Palma
Tel. 971 778 108
plmadrid@deixalles.org

Recollides gratuïtes a domicili
900 77 22 11 - info@deixalles.org


