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1. INTRODUCCIÓ 

 

DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS, E.I., SL és una empresa d’inserció constituïda el maig de 2011 i 

promoguda per la Fundació Deixalles; que desenvolupa activitats ambientals, principalment dintre del sector 

de residus i espais naturals; activitats de neteja i manteniment d’edificis.  

 

Deixalles Serveis Ambientals EI SL, té com a principal objectiu la integració i formació sociolaboral de 

persones en situació d'exclusió social com a trànsit a l'ocupació ordinària. 

 

Deixalles Serveis Ambientals EI SL està regulada per Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació 

del règim de les empreses d’inserció. 

 

L’entitat promotora i única soci de l’empresa d’inserció és la Fundació Deixalles. 

 

Al 2015, les empreses d’inserció són declarades  entitats prestadores de Serveis d'Interès Econòmic 

General  (Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es modifica i actualitza la normativa en matèria 

d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i promoció del treball autònom i de l'Economia Social. BOE 

núm.211 , de 10 de setembre. Article tercer. Modificació de la Llei 5/2011, de 29 de març, d'Economia Social.) 

 

Al 2016, DSA es fa soci de REAS BALEARS (Xarxa d’Economia Solidària de les Illes Balears) assumint els 

principis de l’economia solidària i tenint com a objectiu contribuir a construir una societat més justa i 

sostenible; des d’una òptica múltiple: l’econòmica, la social, l’ambiental i la cultural. 

 
 
2. DADES DE L’ENTITAT  

Raó Social: DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS E.I.,S.L. 

NIF: B-57712549 

Núm. d’Inscripció al Registre d’Iniciatives Empresarials d’Inserció del CAIB: 1/2009 

Adreça: C/SON GIBERT, 8A 

Localitat: PALMA 

Codi Postal: 07008 

Comunitat Autònoma: Illes Balears 

Telèfon: 971.47.94.40 Fax: 971.47.92.19 

E-mail: dsagerencia@deixalles.org 

Persona de contacte: Maria Jaume Jaume 

Càrrec: Directora-Gerent 
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3. ACTIVITATS ECONÒMIQUES  

 

Les activitats econòmiques de DSA que conformen el seu objecte social, són : 

1) Conservació i manteniment de: 

 Edificis 

 Carreteres, pistes, autopistes , autovies i calçades 

 Mobiliari urbà 

 Forestal i jardins 

 

2) Transport : Recollida i transport de residus , especialment ; de mobles, metalls , ferros  i no ferros, paper, 

cartó, vidres, plàstics, envasos lleugers, roba, draps . Productes com cablejat d’electrodomèstics i 

equipaments informàtics, Tractament i reciclatge de xatarra. 

 

3) Fabricació i venta de productes reciclats ; mobles, electrodomèstics, roba, bijuteria. Activitats de 

recollida , emmagatzemant, gestió i tractament reciclat i eliminació de residus. 

 

 4) Recollida, tractament i venta de materials  per a reutilització. 

 

5) Serveis de neteja; locals , oficines, vivendes  particulars. Neteja forestal , platges, terrenys i torrents. 

6) Recollida de portaequipatges a estacions i aeroports. 

 

7) Activitats agrícoles i forestals. 

 

8) Serveis auxiliars per a treballadors  administratius d’arxiu i similars. Servei de porteria, control 

d’accessos e informació al públic. Enquestes i serveis  similars. 

 

9) Confecció de peces de vestir i els seus complements. Elaboració de roba de la llar. 

 

 

4. RECURSOS HUMANS  

 

Com a personal d’estructura, DSA compta amb la figura de la gerència , el personal tècnic 

d’acompanyament i de producció i personal corretorns propi. 

 

Fundació Deixalles segueix aportant a DSA , l’experiència i l’assessorament dels serveis centrals en els 

departaments de Recursos Humans, Laboral, PRL, Comptabilitat, Projectes, Àrea Social i Àrea Ambiental. 
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4.1. Persones contractades 

 

ANY 2015 2016 

Nº 

CONTRACTES 

PERCENTATGE Nº 

CONTRACTES 

PERCENTATGE 

CONTRACTES 

INSERCIÓ 

39 53% 56 53% 

CONTRACTES 

INSERCIÓ PER 

LA  FORMACIÓ I 

APRENENTATGE 

18 24% 15 14.3% 

CONTRACTES 

ORDINARIS 

12 18% 27 25.7% 

PERSONAL 

ESTRUCTURA 

4 5% 7 6.7% 

TOTAL 73 100% 105 100% 

 

Dir que tots els contractes ordinaris que s’han realitzat a la EI, són persones de risc d’exclusió derivades 

del servei d’orientació de la FD, les quals han cobert substitucions i baixes del personal treballador 

d’inserció. 

En casos puntuals, el personal tècnic d’acompanyament ha realitzat intervencions socials amb algun/a 

treballador/a. 

 

4.2. Persones Treballadores D’inserció (PTI) 

 

Durant el 2016 han passat 71 persones treballadores d’inserció. 

Ha augmentat el personal treballador d’inserció, degut  a que la Fundació Deixalles ha continuat potenciant 

les places per a contractes d’inserció dintre de les seves àrees productives i a també a l’adjudicació de 

licitacions externes. 
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A continuació reflexam una comparativa  de dades sociolaborals a l’empresa d’inserció de l’any 2015 i 

2016: 

 

 Places/llocs de treball:  

 

 

 Places per àrees de treball: 

ANY 2015 2016 

PLACES 

CONTRA
CTE 

D'INSERC
IÓ 

CONTRACTE
S INSERCIÓ 

PER LA  
FORMACIÓ I 
APRENENTA

TGE 

TOT
AL 

% 

CONTRA
CTE 

D'INSERC
IÓ 

CONTRACTE
S INSERCIÓ 

PER LA  
FORMACIÓ I 
APRENENTA

TGE 

TOT
AL 

% 

LOGISTICA: 7 0 7 
19,44

% 
9 0 9 

19,15
% 

COMERCIALITZ
ACIÓ: 

2 0 2 
5,56
% 

3 0 3 
6,38
% 

TALLERS: 6 15 21 
58,33

% 
13 15 28 

59,57
% 

Esporles: 1 0 1 
2,78
% 

1 0 1 
2,13
% 

PARCS VERDS: 5 0 5 
13,89

% 
6 0 6 

12,77
% 

TOTAL PLACES: 21 15 36 100% 32 15 47 100% 

ANY 2015 2016 

PLACES 

CONTRAC
TE 

D'INSERCI
Ó 

CONTRACTES 
INSERCIÓ 

PER LA  
FORMACIÓ I 

APRENENTAT
GE 

TOTA
L 

% 

CONTRAC
TE 

D'INSERCI
Ó 

CONTRACTES 
INSERCIÓ 

PER LA  
FORMACIÓ I 

APRENENTAT
GE 

TOTA
L 

% 

FUNDACIÓ 
DEIXALLE
S 

16 15 31 
86,11

% 
26 15 41 

87,23
% 

PARCS 
VERDS 

5 0 5 
13,89

% 
6 0 6 

12,77
% 

TOTAL 21 15 36 100% 32 15 47 100% 
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 Per tipus de contracte dels PTI:  

 

 

 Tipus de jornada laboral : 

 

  

 

 Per categoria laboral: 

 

 Per sexe:       Per edat: 

58%

42%

jornades completes

jornades parcials
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 Per nivell d’estudis: 

 

 Situació econòmica prèvia a la 

contractació: 

 

 

 Per col·lectiu: 

 

a. Perceptors de rendes mínimes d'inserció, o qualsevol altra prestació d'igual o similar 

naturalesa 

b. Persones que no puguin accedir a les prestacions a què es fa referència en el paràgraf anterior 

c. Joves majors de divuit anys i menors de trenta, procedents d'institucions de protecció de 

menors.  

d. Persones amb problemes de drogodependència o altres trastorns additius que es trobin en 

procés de rehabilitació o reinserció social.  

e. Interns de centres penitenciaris, així com alliberats condicionals i exreclusos.  

f. Menors interns inclosos, així com els que es troben en situació de llibertat vigilada i els 

exinterns.  

g. Persones procedents de centres d'allotjament alternatiu  

h. Persones procedents de serveis de prevenció i inserció social 
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 Per tipus de problemàtica: 

 

 

Analitzant la segona problemàtica dels factors econòmics, ens dona la següent dada: 

 

*Només dades 2016. 

 

 

5. METODOLOGIA ITINERARIS D’INSERCIÓ 

 

Com a Empresa d’inserció, el disseny de l’itinerari que s’aplica ha d’estar definit en funció dels criteris que 

estableixen els Serveis Socials i els Serveis d’Ocupació i acceptats per a la persona contractada. 

 

Les mesures d’intervenció i acompanyament  que oferim són un conjunt de serveis, prestacions, accions, 

processos personalitzats, formació i habituació laboral i social, encaminades a resoldre la problemàtica que 

origina la situació d’exclusió. 

 

Per a desenvolupar els itineraris d’inserció laboral  i amb la  finalitat d’aconseguir la inserció sociolaboral, 

DSA compta amb personal tècnic preparat ambdós àmbits (tècnic d’acompanyament i de producció), per 

afavorir la integració laboral, personal, familiar i social. Per a determinar el potencial de les persones, grups 

i comunitats i promoure el seu apoderament. 
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En el moment que la persona és seleccionada i contractada s’elabora l’itinerari d’inserció sociolaboral 

adaptat al perfil i  a les característiques de cada una. 

 

A partir de la seva incorporació al lloc de feina, s’inicia el procés d’acompanyament social i educatiu, per part 

de l’equip tècnic amb la finalitat d’aconseguir l’autonomia en tres àmbits  de treball, amb l’objectiu de 

promoure l’adquisició de les següents competències: 

           1.- Competències tècnico-professionals: Relacionades amb continguts específics de la professió i 

lligats a l’especialitat Professional. 

            2.- Competències sociolaborals: Relacionades amb la forma d’enfrontar-se a la feina i a les 

relacions laborals. 

            3.- Competències personals: Són  els aspectes personals que incideixen en el procés 

d’incorporació social i que encara que no tenen que veure en el desenvolupament de la feina , poden incidir 

sobre la mateixa. 

 

Hi ha tres grans fases en el procés. Cada  una ve marcada  per un procés continu d’avaluació –planificació 

– acció  i seguiment per a garantir la viabilitat i èxit del procés tan en l’àmbit laboral com social. 

 

Durant el desenvolupament de l'itinerari d'inserció, es realitzen diferents accions formatives relacionades 

amb el lloc de treball de les persones treballadores d’inserció: 

 Formació en Prevenció de Riscs Laborals  

 Formació inicial del seu lloc de feina  

 Formació en recerca de feina  

 Altres formacions relacionades  amb el seu lloc de feina: 

 

Indicadors d’avaluació i seguiment dels processos d’inserció. 

Els indicadors d’avaluació venen determinats per les competències  del lloc de treball , que suposen la 

vinculació entre coneixements, habilitats i actituds adequades per a  desenvolupar el procés d’inserció. 

 

 

 

 

 

 

6. MOTIUS DE BAIXA PERSONAL TREBALLADOR D’INSERCIÓ 

 

A continuació es detalla la informació de l’itinerari d’inserció desenvolupat pel personal treballador 

d’inserció i els resultats obtinguts, així com una comparativa entre 2015 i 2016: 
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MOTIUS DE BAIXA 2016 % 

Continuen contractats per 
D. S. A. EI 

34 48% 

Finalització  itinerari 
d’inserció  

16 23% 

Finalització contractació   10 14% 

Baixes per altres causes* 11 15% 

TOTAL 71 100% 
Persones que s’han 

insertat al mercat ordinari de 
treball que han finalitzat 
l'itinerari d'inserció 

13 81% 

TOTAL PERSONES 
INSERTADES AL MERCAT 
ORDINARI DE TREBALL 

16 43% 

*Baixa per altres causes 2016: 

 1 defunció 

 1 baixa voluntària per problemes de salut 

 6 no superen període de prova ( 2 per problemes de salut detectats a la revisió metge) 

 3 inserció laboral abans de finalitzar el procés 

 

 

6.1. Valoració  itinerari d’inserció  

 

La valoració  per part de l’equip tècnic  és la següent: 

- Es constata que les persones treballadores d’inserció ateses al 2016, són la majoria homes 

majors de 45 anys amb estudis primaris. 

- Les derivacions realitzades per serveis socials; són la majoria de sexe masculí i han augmentat 

en un 14%, i les de sexe femení en un 28%. 

- També  ha augmentat en un 50% les persones majors de 45 anys, respecte al 2015.  

- El 58% de les persones treballadores tenen estudis primaris o no tenen estudis. 

- De les persones que han causat baixa un 37% ha estat per finalització d’itinerari d’inserció i 

finalització de contracte. 

- De les persones que han causat baixa ( 52%), s’han inserit al mercat laboral ordinari un 43%.  

- Si tenim en compte només les persones que han finalitzat l’itinerari d’inserció sociolaboral, les 

insercions al mercat ordinari augmenten a un 81%. 

- El seguiment del personal tècnic d’acompanyament i de producció a les diferents fases de 

l’itinerari ha permès realitzar un treball de millora de competències damunt de la persona 

treballadora d’inserció. Igualment se constata que es necessita un seguiment més continu del 

personal tècnic d’acompanyament i de producció per a que l’itinerari d’inserció sociolaboral es 

realitzi amb èxit. 
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- S’han millorat les competències del personal treballador d’inserció en totes les àrees 

competencials, tant a nivell individual com a nivell grupal, amb el suport de tallers formatius  que 

han facilitat eines i estratègies a la persona treballadora d’inserció. Així i tot, es considera que 

s’han de realitzar més formacions grupals, per tal que la persona pugui adquirir competències 

transversals i sociolaborals, per millorar el seu perfil professional. 

 

 

7. FOMENT I DIFUSIÓ EMPRESA D’INSERCIÓ 

7.1.  Visites institucionals de difusió i promoció empreses inserció.  

 

En el 2016  s’han realitzat visites institucionals a les administracions locals, Consell de Mallorca i Govern 

Balear, amb l’objectiu de difondre el model d’empresa d’inserció i la validesa d’aquest model per a la inserció 

de persones en risc d’exclusió social. 

 

A nivell de Govern Balear, se van realitzar visites conjuntament amb l’empresa TIV de Menorca i REAS 

Balears; a la Directora General de Treball, Sra Isabel Castro i al Conseller de Treball, SR. Iago Negueruela; 

per tal de sol·licitar el següent: 

 

 Dotar  a les empreses d’inserció segons la darrera convocatòria, de concedir ajudes públiques per 

al foment de las empreses d’inserció, BOIB nº78, 28/05/2011. 

 Actualització i adaptació del Decret 60/2003 de 13 de juny a la realitat existent.  

 Suport en la formació i informació de les responsabilitats i obligacions contemplades en la llei dels 

serveis social i/o serveis específics.   

 Desenvolupar les línies d’ajudes públiques per a que es puguin materialitzar les mesures de foment 

per a la inserció sociolaboral, establertes en l’article 14 del Decret 60/2003, de 13 de juny i en 

l’article 16 de Promoció d’empreses d’inserció de la llei 44/2007, de 13 de desembre, com: 

 Desenvolupar  un pla d’acció i/o sensibilització a la pròpia administració pública sobre la disposició 

addicional única del decret 60/2003, de 13 de juny: “  Disposición adicional única Cláusulas 

sociales” 

 Incloure  accions en les Ris i plans europeus en relació a les empreses inserció.  

 Conscienciar a l’administració pública de la nova Llei 31/2015, de 9 de setembre, per la qual es 

modifica i actualitza la normativa en matèria d'autoocupació i s'adopten mesures de foment i 

promoció del treball autònom i de l'Economia Social. BOE núm.211 , de 10 de setembre. 

 

Arrel de les visites institucionals realitzades i l’esforç realitzat els anys anteriors, a finals de 2015 i al 2016 

es van publicar els següents acords: 
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 Acord del Consell de Govern de 18 de desembre de 2015 pel qual s’aprova fixar el percentatge mínim 
del 3 % de reserva del dret a participar en els procediments d’adjudicació de determinats contractes 
als centres especials d’ocupació, a les empreses d’inserció i als programes d’ocupació protegida  
(BOIB Núm. 184, 19 de desembre de 2015) 

 
 Acord del Consell de Govern de 29 d'abril de 2016, pel qual s'estableixen directrius per a 

la inclusió de clàusules de caràcter social en la contractació de l'Administració de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el seu sector públic instrumental (BOIB Núm. 54 del 30 
d'abril de 2016) 
 

 PROPOSICIONS NO DE LLEI: RGE núm. 2155/16, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, 
relativa a empreses d’inserció el dia 26 de maig de 2016  
 

 Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 15 de juliol de 2016 per la qual 
s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per al foment de l’economia social per 
mitjà del suport al manteniment dels llocs de treball de les empreses d’inserció 
 

 Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 27 de juliol de 2016 per la qual 
s’aprova la convocatòria per concedir ajuts públics per fomentar l’ocupació de persones que 
pertanyen a col·lectius prioritaris en sectors industrials tradicionals i en sectors econòmics 
emergents, cofinançats en un 50 % pel Fons Social Europeu mitjançant el Programa Operatiu 
FSE de les Illes Balears 2014-2020, dins els objectius temàtics 8.1.3 i 8.1.5 C) Programa III. 
Persones en situació d’exclusió social. Orientat a estimular la contractació per a la formació i 
l’aprenentatge de persones en situació d’exclusió social, per part d’empreses d’inserció. 
 

 Referent tècnic al SOIB,  per agilitzar els tràmits d’acreditació del personal treballador d’inserció. 
 

8. DADES ECONÓMIQUES 

 

Les dades econòmiques de  l’empresa d’inserció  Deixalles Serveis Ambientals E.I., S.L. que a continuació 

se detallen corresponen  al període del 1/01/2016 al 31/12/2016. 

  
Empresa: 2016 DEIXALLES SERVEIS AMBIENTALS  
Período: de Enero a Diciembre  

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 2016 
      1. Importe neto de la cifra de negocios 725.258,83 
      4. Aprovisionamientos -32.737,48 
      5. Otros ingresos de explotación 72.987,81 
          740    SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE 72.987,81 

      6. Gastos de personal 
-

706.238,15 
      7. Otros gastos de explotación -45.628,18 
      8. Amortización de inmovilizado -181,69 
 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 13.461,14 
      14. Ingresos financieros 92,06 
      b) Otros ingresos financieros 92,06 
      15. Gastos financieros -3.247,99 
 B) RESULTADO FINANCIERO -3.155,93 
 C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 10.305,21 
      20. Impuestos sobre beneficios -2.477,86 
 D) RESULTADO DEL EJERCICIO 7.827,35 
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9. TREBALLS REALITZATS AL 2016 I PERSPECTIVES DE FUTUR 2017 

 

Durant el 2016 hem realitzat els següents serveis:   

 
 TREBALLS PER A LA FUNDACIÓ DEIXALLES: 

 Gestió del Parc Verd del municipi d’Esporles: 1 contracte d’inserció des de març 2014. 

 Reforç a les delegacions de la Fundació Deixalles: 

o DELEGACIÓ FELANITX:  

 Operari recollida i deixalleria: 2 contractes d’inserció des del mes de juliol 2011   

 Operari nau de donació: 1 contracte d’inserció des de març 2015 

o DELEGACIÓ PALMA: 

 Auxiliar de confecció de roba: 1 contracte d’inserció per abastir les tendes que ha obert la Fundació 

Deixalles a Manacor al desembre de 2011,  a Palma C/ Blanquerna al maig de 2012,  a Palma 

C/Arxiduc al novembre de 2013 i a Palma C/ Pascual Ribot al febrer  de 2015  

 Operari recollida: 2 contractes d’inserció des de juliol 2015. A partir de març 2016: 3 contractes 

d’inserció  més. 

 Operari nau de donació i deixalleria des de setembre 2015: 1 contracte d’inserció. 

 Operari taller selecció de roba: 13 contractes per a la formació i aprenentatge. Aquest servei  es  

desenvolupa des del mes de juliol de 2015. A més de 4 contractes d’inserció. 

 Operari neteja edificis i locals: 1 contracte d’inserció des de març de 2016 

o DELEGACIÓ CALVIÀ: 

 Operari nau de donació: 1 contracte d’inserció des de setembre 2015 

o DELEGACIÓ EIVISSA:  

 Operari deixalleria: 1 contracte d’inserció des de maig 2015 

 Operari nau de donació: 1 contracte inserció des de juliol de 2016 

o DELEGACIÓ LLEVANT: 

 Operari recollida: 1 contracte d’inserció des de maig 2015 

o DELEGACIÓ SÓLLER: 

 Operari recollida: 1 contracte d’inserció des de juny 2015 

 Operari fusteria: 1 contracte d’inserció des de novembre 2016 

o DELEGACIÓ INCA:  

 Operari recollida: 1 contracte d’inserció des de juliol 2015 

 Operari electrodomèstics: 2 contracte d’inserció des de juliol 2015 

 Operari deixalleria: 1 contracte d’inserció des de març de 2016 

 

 GESTIÓ DE PARCS VERDS: 
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 Gestió del Parc Verd de Santa Maria: 2 contractes d’inserció des de novembre 2011. 

 Gestió del Parc Verd de Valldemossa: 1 contracte d’inserció des d’abril  2012. 

 Gestió del Parc Verd de Porto Colom: 1 contracte d’inserció des de març de 2015. 

 Gestió del Parc Verd de Bunyola: 1 contracte d’inserció des de juliol de 2016. 

 Gestió del Parc Verd de Llubí. 1 contracte d’inserció des de novembre 2015. 

 

 ALTRES PROJECTES: 

 Projecte Social amb la Fundació la Sapiència: 8 contractes d’inserció que desenvolupen tasques dintre 

de la Fundació Deixalles des del març de 2016. 

 Treballs de costura amb l’empresa Teixits Vicens (empresa de confecció de llengües mallorquines). Un 

contracte d’inserció des de novembre de 2015 fins a maig de 2016. 

 

 

          


