Creant oportunitats
sense exclusions
Empreses d’Inserció
Illes Balears

2020

17.

ALIANCES PER A ASSOLIR ELS OBJECTIUS

1.

FI DE LA POBRESA

4.

EDUCACIÓ
DE QUALITAT

Contribució de les
Empreses d'Inserció
als Objectius de
Desenvolupament
Sostenible

13.

ACCIÓ PEL CLIMA

5.

IGUALTAT
DE GÈNERE

12.

PRODUCCIÓ I CONSUM
RESPONSABLES

11.

7.

CIUTATS I COMUNITATS
SOSTENIBLES

ENERGIA ASSEQUIBLE
I NO CONTAMINANT

10.

REDUCCIÓ DE LES
DESIGUALTATS

8.

TREBALL DECENT I
CREIXEMENT ECONÒMIC

Serveis que ofereixen
Sectors d’activitat

Mallorca:

Deixalles Inserció i Triatge

Deixalles Inserció i Triatge

Gestió del personal de tractament de
residus (envasos, enderrocs, voluminosos)

Deixalles Serveis Ambientals
Eines x Inserció

Deixalles Serveis Ambientals
Tractament de residus (gestió de parcs
verds, recollida de voluminosos), neteja,
tasques auxiliars d’administració

Ben Fet
Triamdetot

Eines x Inserció
Menorca:

Recollida i tractament de residus tèxtils

Mestral Inserció i Medi Ambient

Mestral Inserció i Medi Ambient

Recollida i tractament de residus
voluminosos i tèxtils

Eivissa:

Ben Fet
Jardineria, neteja i manteniment

Deixalles Serveis Ambientals

Triamdetot

Triamdetot

Recollida i tractament de residus tèxtils

Memòria econòmica 2020
Ingressos
Detall facturació
per serveis
contractats
2.318.980 €

80%

Detalls
subvencions
566.467 €

20%

Total
2.885.447 €

100%

Detall facturació per serveis contractats
Facturació al
sector públic
359.197 €

16%

Facturació al
sector privat
911.509 €

39%

Facturació a
entitats del Tercer
Sector Social
1.048.274 €

Detall subvencions
Subvencions
públiques
449.803 €

79%

Subvencions
privades
116.664 €

21%

45%

Retorn econòmic a les administracions
Retorn total 2020*: 684.516 €
Estalvi a l’Administració per la contractació de persones de RMI
(Renda Mínima d’Inserció: 436€/mes): 41.856 €
Retorn econòmic via impostos i cotitzacions (Seguretat Social,
IRPF, IVA, impost de societats i altres tributs): 642.660 €
*El retorn econòmic a les administracions suposa
el 143% de les subvencions públiques rebudes

Memòria social 2020
Persones contractades en 2020 (a jornada completa/any)
Persones amb
contracte
d'inserció:

75

Persones
Personal
procedents
d’estructura
de col·lectius
amb contracte
vulnerables amb
ordinari:
contracte ordinari:

11

21

Persones que han finalitzat l’itinerari d’inserció

Total

20

Inserides en el
mercat laboral
ordinari:

6
30%

Empreses d’Inserció
Illes Balears

2020

Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària de les Illes Balears (REAS Balears)
www.reas.red/reas-balears
reas-ib@reasnet.com

Deixalles
Inserció i Triatge
Empresa d’Inserció
Per l’empoderament dels col·lectius vulnerables

Memòria econòmica
i social 2020
Ingressos
Facturació per
serveis contractats
424.378 €

Subvencions
públiques
95.329 €

Total
519.707 €

82%

18%

100%

Retorn econòmic a les administracions
Retorn total 2020*: 175.376 €
Estalvi a l’Administració per la contractació de persones de Renda Mínima d’Inserció:
436€/mes: 10.464 €
Retorn econòmic via impostos i cotitzacions
(Seguretat Social, IRPF, IVA, impost de societats i altres tributs):
164.912 €
*El retorn econòmic a les administracions suposa
el 184% de les subvencions públiques rebudes

Persones contractades (a jornada completa/any)
Persones amb
contracte
d'inserció:

19

Persones
Personal
procedents
d’estructura
de col·lectius
amb contracte
vulnerables amb
ordinari:
contracte ordinari:

2

2

Persones que han finalitzat l’itinerari d’inserció
Total:

Inserides en el mercat
laboral ordinari:

1

100%

1

Serveis que ofereix
Serveis de gestió de personal per al tractament de residus,
especialment residus d’envasos, enderrocs i voluminosos.

Àmbit d’actuació: Mallorca

Deixalles Inserció i Triatge
Empresa d’Inserció
Contacte:
coordinacioenderrocs@deixalles.org
Tel: 607 255 953
C/ Son Gibert, 8A – 07008 Palma
www.deixalles.org/serveis/gestio-de-residus-sgr/

Entitat promotora:

Deixalles Serveis
Ambientals
Empresa d’Inserció
Integrant persones, transformant realitats

Memòria econòmica
i social 2020
Ingressos
Facturació per
serveis contractats
552.220 €

Subvencions
públiques
88.048 €

Total
640.268 €

86%

14%

100%

Detall facturació per serveis contractats
Facturació al
sector públic
284.036 €

51%

Facturació al
sector privat
75.616 €

14%

Facturació a
entitats del Tercer
Sector Social
192.568 €

35%

Retorn econòmic a les administracions
Retorn total 2020*: 155.487 €
Estalvi a l’Administració per la contractació de persones de Renda Mínima d’Inserció:
436€/mes: 10.464 €
Retorn econòmic via impostos i cotitzacions
(Seguretat Social, IRPF, IVA, impost de societats i altres tributs):
145.023 €
*El retorn econòmic a les administracions suposa
el 177% de les subvencions públiques rebudes

Persones contractades (a jornada completa/any)
Persones amb
contracte
d'inserció:

17

Persones
Personal
procedents
d’estructura
de col·lectius
amb contracte
vulnerables amb
ordinari:
contracte ordinari:

2

3

Persones inserides en el mercat laboral ordinari

Total:

2

Serveis que ofereix
Gestió de Parcs Verds / Deixalleries
Recollida, transport i tractament de voluminosos i roba
Creació i Restauració de mobles
Reparació d’electrodomèstics
Serveis de neteja viària, jardins, platges, torrents i zones forestals
Serveis de neteja de locals
Serveis de consergeria
Conservació i manteniment d’edificis
Serveis de personal per a:
Porta equipatges a estacions i aeroports
Control d’accessos i informació
Enquestes i sondejos
Auxiliars administratius i d’arxiu
Substitucions d’operaris a brigades, Parcs Verds i altres serveis

Àmbit d’actuació: Mallorca i Eivissa

Deixalles Serveis Ambientals
Empresa d’Inserció
Contacte:
dsagerencia@deixalles.org
Tel: 678 405 558 / 971 479 440
C/ Son Gibert, 8A – 07008 Palma
www.deixalles.org/empresa-dinsercio/

Entitat promotora:

Eines x Inserció
Empresa d’Inserció
Reciclam roba, inserim persones

Memòria econòmica i social 2020
Ingressos
Facturació per
serveis contractats
357.777 €

Subvencions
124.770 €

Total
482.547 €

74%

26%

100%

Detall facturació per serveis contractats
Facturació al
sector privat
96.957 €

27%

Facturació a
entitats del
Tercer Sector
Social
260.820 €

73%

Detall subvencions
Subvencions
públiques
52.434 €

42%

Subvencions
privades
72.336 €

58%

Retorn econòmic a les administracions
Retorn econòmic via impostos i cotitzacions
(Seguretat Social, IRPF, IVA, impost de societats i altres tributs)*:
76.822 €
*El retorn econòmic a les administracions suposa
el 147% de les subvencions públiques rebudes

Persones contractades (a jornada completa/any)
Persones amb
contracte
d'inserció:

Personal
d’estructura
amb contracte
ordinari:

9

6

Persones que han finalitzat l’itinerari d’inserció
Total:

2

Serveis que ofereix
Eines x inserció és l'empresa d'inserció de Càritas Mallorca.
Participa del projecte comú tèxtil Moda RE de Càritas Espanyola, assegurant la generació
d'ocupació social, la destinació ètica de les peces i el consum responsable, promovent la
reutilització, el reciclatge, la donació i venda de roba usada.

Ens dedicam principalment a l'activitat tèxtil:
Recollim roba a través dels nostres contenidors vermells ubicats a espais públics i privats, així
com de donacions de parròquies, particulars i entitats.
Valoritzam la roba recollida que passa per un procés de classificació professionalitzat i es
reutilitza o recicla, lligat a un projecte de medi ambient.
Comercialitzam la roba recuperada a les nostres botigues potenciant el consum sostenible.
Cream oportunitats d'inserció laboral als nostres espais de feina.

Àmbit d’actuació: Mallorca

Eines x Inserció
Empresa d’Inserció
Contacte:
eines@caritasmallorca.org
Tel: 679 539 778
C/ Gremi Velluters 7 – 07009 Palma

Entitat promotora:

Mestral Inserció
i Medi Ambient
Empresa d’Inserció
La inserció laboral i la cura del
medi ambient són la nostra prioritat

Memòria econòmica i social 2020
Ingressos
Facturació per
serveis contractats
536.855 €

Subvencions
204.728 €

Total
741.583 €

72%

28%

100%

Detall subvencions
Subvencions
públiques
160.400 €

78%

Subvencions
privades
44.328 €

22%

Retorn econòmic a les administracions
Retorn econòmic via impostos i cotitzacions
(Seguretat Social, IRPF, IVA, impost de societats i altres tributs)*:
125.903 €
*El retorn econòmic a les administracions suposa
el 78% de les subvencions públiques rebudes

Persones contractades (a jornada completa/any)
Persones amb
contracte
d'inserció:

Persones procedents
de col·lectius
vulnerables amb
contracte ordinari:

Personal
d’estructura
amb contracte
ordinari:

15

5

5

Persones que han finalitzat l’itinerari d’inserció

Total:

Inserides en el
mercat laboral
ordinari:

10

1

Serveis que ofereix
Recollida i tractament de RAEES
(residus d’aparells elèctrics i electrònics) i tèxtils

Àmbit d’actuació: Menorca

Mestral Inserció
i Medi Ambient
Contacte:

Empresa d’Inserció

gestio@mestralinsercio.com
economia.social@caritasmenorca.org
Tel: 971 368 139
Ctra. Maó - Aeroport S/N

@MestralESS

Entitat promotora:

mestral_menorca

Ben Fet
Empresa d’Inserció
Hi ha moltes maneres de fer les coses,
però no tantes de fer-les bé

Memòria econòmica i social 2020
Ingressos
Facturació per
serveis contractats
205.411 €

Subvencions
públiques
2.954 €

Total
208.365 €

99%

1,4%

100%

Detall facturació per serveis contractats
Facturació al
sector públic
3.330 €

1,6%

Facturació al
sector privat
202.081 €

98%

Retorn econòmic a les administracions
Retorn total 2020*: 46.314 €
Estalvi a l’Administració per la contractació de persones de Renda Mínima d’Inserció:
436€/mes: 10.464 €
Retorn econòmic via impostos i cotitzacions
(Seguretat Social, IRPF, IVA, impost de societats i altres tributs):
35.850 €
*El retorn econòmic a les administracions suposa
el 1.568% de les subvencions públiques rebudes

Persones contractades (a jornada completa/any)
Persones amb
contracte
d'inserció:

4

Persones
Personal
procedents
d’estructura
de col·lectius
amb contracte
vulnerables amb
ordinari:
contracte ordinari:

2

1

Persones que han finalitzat l’itinerari d’inserció

Total:

Inserides en el
mercat laboral
ordinari:

2

100%

2

Serveis que ofereix
Jardineria
Manteniment de jardins, podes en altura i tales controlades, plantacions i
reforestacions, tractaments fitosanitaris i endoteràpia

Neteja
Netaja d’edificis, naus i zones verdes; neteja de vidres; desinfecció d’espais

Manteniment
Comunitats de veïnats, centres residencials, manteniment de piscines

Àmbit d’actuació: Mallorca

Ben Fet
Empresa d’Inserció
Contacte:
info@benfetserveis.com
benfetserveis@projectehome.com
Tel: 608 253 211
C/ Projecte Home 4 – 07007 Palma
www.benfetserveis.com

@benfetserveis

Entitat promotora:

Triamdetot
Empresa d’Inserció
Donant segones oportunitats

Memòria econòmica i social 2020
Ingressos
Facturació per
serveis contractats
242.339 €

Subvencions
públiques
50.637 €

Total
292.976 €

83%

17%

100%

Detall facturació per serveis contractats
Facturació al
sector públic
71.831 €

30%

Facturació al
sector privat
170.508 €

70%

Retorn econòmic a les administracions
Retorn total 2020*: 104.614 €
Estalvi a l’Administració per la contractació de persones de Renda Mínima d’Inserció:
436€/mes: 10.464 €
Retorn econòmic via impostos i cotitzacions
(Seguretat Social, IRPF, IVA, impost de societats i altres tributs):
94.150 €
*El retorn econòmic a les administracions suposa
el 186% de les subvencions públiques rebudes

Persones contractades (a jornada completa/any)
Persones amb
contracte
d'inserció:

Personal
d’estructura
amb contracte
ordinari:

11

4

Persones que han finalitzat l’itinerari d’inserció

Total:

5

Serveis que ofereix
Tractament de residus tèxtils i voluminosos:
Electrodomèstics
Roba
Fusteria

Customització de roba
Àmbit d’actuació: Mallorca i Eivissa

Triamdetot
Empresa d’Inserció
Contacte:
dsagerencia@deixalles.org
Tel: 678 405 558 / 971 479 440
C/ Son Gibert, 8A – 07008 Palma
www.deixalles.org/empresa-dinsercio/

Entitat promotora:

