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Un any més arriba el moment de fer balanç dels darrers 12 mesos, per mostrar-vos en 
aquest document un resum de la feina feta per tots els professionals dels diferents àmbits 
i serveis que formam part de l'IMAS. 
 
Aquest 2019 ha estat un any especial per a mi, ja que des del juliol tenc l'honor de presidir 
aquesta institució, a la que sempre m'he sentit molt lligat des dels diferents llocs que he 
ocupat dins ella. Però no només ha estat especial per això, ja que podríem dir que el 2019 
ha estat l'any de la consolidació d'un nou model d'atenció i servei centrat en la persona en 
les diferents àrees que conformen l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. 
 
En aquest sentit, aquest 2019 ha estat l'any en què el SAID (Servei d'Atenció Integral a 
Domicili) s'ha consolidat com a alternativa per a aquelles persones majors que necessiten 
una atenció especialitzada però que volen romandre en el seu entorn. Un nou paradigma 
de feina que demostra que una altra manera de treballar amb els nostres majors és possi-
ble, i, sobretot, és bona per a ells. 
 
També durant el 2019 s'han aconseguit implantar els models Housing First i Housing Led, 
pioners en l'atenció a les persones sense llar, que es basen en dignificar aquest col·lectiu 
mitjançant l'accés a un habitatge digne, i que han demostrat ser un bon començament per 
aconseguir la inclusió social d'aquestes persones, ja que gràcies a aquests dos programes 
un total de 80 persones han aconseguit abandonar la seva vida al carrer. 
 
Aquestes iniciatives els hem dut a terme mentre continuàvem treballant en altres projec-
tes com ara la reforma de la diferents centres residencials públics, com la residència Miquel 
Mir d'Inca o la planta 9 de La Bonanova per tal d'adaptar-los a les noves necessitats que la 
societat ens demanda. 
 
I ha estat també en el 2019 en què hem iniciat un altre dels nostres grans reptes, l'adapta-
ció i modernització dels serveis de menors, gràcies a l'adjudicació i inici de les obres per a 
la construcció d'un nou edifici de Menors i Família on aviat ubicarem tots els serveis d'a-
questa àrea. D'aquesta manera els treballadors i usuaris disposaran d'un edifici dissenyat 
especialment per a ells, en el que els espais s'adapten a les necessitats i demandes. 
 
Com podeu veure, ha estat un any, on a més de la feina del dia a dia hem pogut posar en 
marxa moltes altres iniciatives i serveis, alguns dels quals han estat premiats, com és el cas 
de l'àrea de Persones amb Discapacitat, en la que s'ha treballat per a configurar els siste-
mes de suport a aquest col·lectiu d'una forma menys intrusiva i per a definir un nou model 
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d'atenció conjunta entre les entitats i les administracions. Aquest esforç va ser premiat a 
nivell nacional per la Federació Plena Inclusión amb el certificat a la millor Práctica Admi-
rable Externa. Enhorabona a tots els i les professionals que ho han fet possible. 
 
En definitiva, per a l'IMAS el 2019 ha estat un any de reptes i noves iniciatives, de consoli-
dació de la nous models de feina i de manteniment d'aquells que ja funcionen. Un any que 
ens ha permès evolucionar i continuar treballant amb més força per a millorar i mantenir 
la qualitat de vida dels nostres usuaris i fomentar la igualtat d'oportunitats en tots els sec-
tors de la nostra societat. 
 
  
 
Moltes gràcies 
 
 
Javier de Juan Martín 
 
Conseller del Departament de Drets Socials i 
president de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials . 
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ESTRUCTURA ORGANITZATIVA 
  

El Consell de Mallorca creà l’any 2003 l’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca. L’1 
d’octubre de 2007, en el Ple del Consell de Mallorca, es va aprovar un canvi de denominació 
passant a ser Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS). Per Decret d’organització interna del 
Consell, de 15 de juliol de 2011, i modificat el 10 d’octubre de 2011, s’estableix que les com-
petències en matèria d’igualtat han de passar a ser competència del Departament de Benes-
tar Social, al qual l’IMAS està adscrit. El 9 de febrer del 2012, el Ple del Consell de Mallorca 
aprova definitivament els Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials. 
 
El Ple del Consell de Mallorca, en sessió celebrada el dia 11 d'abril de 2019, (BOIB núm. 67, 
de 18 de maig de 2019), va aprovar uns nous Estatuts per tal d'adaptar-los a la Llei 39/2015, 
d'1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques i a la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic al Reglament orgànic del Consell de 
Mallorca, i també a la Llei 9/2017, de contractes del sector públic. 
 
L’adaptació al Reglament orgànic del Consell de Mallorca i a la Llei de contractes del sector 
públic vigent suposa una modificació essencial del model de gestió de l’IMAS. Per una banda, 
aquest model passa d’estar centralitzat en la presidència a descentralitzar-se en diferents 
òrgans i, per l’altra, el Consell Rector passa de ser un òrgan d’assessorament a un òrgan de-
cisori, col·legiat, en el qual participen tots els grups polítics. Fins ara la majoria de les com-
petències eren titularitat de la presidència de l’IMAS i podien ser delegades a altres òrgans. 
A partir d’ara, amb la descentralització, les competències es distribueixen entre tots els òr-
gans i es dota de major autonomia de gestió de determinades unitats administratives que 
ateses les condicions i peculiaritats del caràcter assistencial dels serveis de residència de gent 
gran, centres de menors i centres d’inclusió social, que presten servei 24 hores els 365 dies 
de l’any, necessiten poder autogestionar les despeses de menor import. 
 
L’Institut Mallorquí d’Afers Socials és un organisme autònom local creat pel Consell de Ma-
llorca, i del qual depèn, per a assolir les finalitats determinades en els Estatuts, d’acord amb 
el que estableixen els articles 85 i 85 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que regula les bases 
de règim local, i els articles 159 i 161 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de 
règim local; i en el marc del que preveuen els articles 6.1 i 8.1 de la Llei 8/2000, de 27 d’oc-
tubre, dels consells insulars. 
 
Constitueix l’objecte fonamental de l’IMAS l’exercici, en forma directa i descentralitzada, de 
les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis 
socials, menors i igualtat. 
 
D’acord amb això, l’Institut Mallorquí d’Afers Socials té les funcions següents: 

- Planificar, ordenar i gestionar les actuacions en matèria de serveis socials, menors i 
igualtat que són pròpies del Consell de Mallorca d’acord amb les normatives apro-
vades i aplicables. 

- Dur a terme un desenvolupament comunitari i d’integració. 

- Desenvolupar polítiques de protecció i atenció a persones dependents. 

- Dur a terme polítiques de protecció i atenció a les persones menors. 

- Atendre les necessitats socials de la població de Mallorca, en especial dels col·lectius 
més desfavorits. 

- Desenvolupar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orien-
tada a la cobertura de les necessitats socials. 
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- Detectar les noves necessitats i proposar els recursos necessaris per poder-les abor-
dar. 

- Coordinar les actuacions que, en matèria de serveis socials, menors i igualtat, li cor-
responen. 

- Representar el Consell de Mallorca en els espais de coordinació interinstitucional 
d’àmbit insular, autonòmic i estatal, en matèria de serveis socials, menors i igualtat. 

- Elevar propostes al Consell de Mallorca per millorar les situacions detectades, així 
com els informes i els estudis que les complementin. 

- Donar suport tècnic als municipis de Mallorca d’acord amb l’objecte de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials. 

- Impulsar i coordinar totes les iniciatives, investigacions i estudis de població, i en la 
correcció de les desigualtats socials. 

- Millorar la gestió dels programes, centres i serveis socials, de menors i d’igualtat per 
poder donar una atenció de qualitat, àgil i eficaç. 

- Impulsar, promoure i publicar investigacions i estudis per augmentar la qualitat de 
vida i el benestar de la població. 

- Impulsar el voluntariat social. 

- Desenvolupar els complements de la seguretat social respecte a prestacions no con-
tributives. 

- Dur a terme polítiques de gènere i relacionades amb la dona. 

- Dur a terme polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar. 

- Totes les funcions complementàries a les anteriors que siguin competència del Con-
sell de Mallorca. 

L’Institut Mallorquí d’Afers Socials adopta l’estructura bàsica següent: 
Òrgans de govern: Presidència, Vicepresidència i Consell Rector. 
Òrgans de gestió: Gerència, coordinacions d’àrea i òrgans subordinats als anteriors. 
Òrgans de consulta i participació: Consell Assessor. 
A més dels òrgans enumerats a l’apartat anterior, hi pot haver unitats funcionals amb auto-
nomia de gestió sobre determinades matèries, sempre que compleixin les condicions se-
güents: estar formades per centres de caràcter assistencial residencial, que aquests centres 
disposin de fons propis per al seu funcionament (amb càrrec al pressupost de l'IMAS, de ma-
nera individual o agrupada, en els termes que es determinen a l'article 14). El BOIB 70, 25 de 
maig de 2019, creà les unitats funcionals amb autonomia de gestió. 
 
L’estructura organitzativa establerta dona prioritat a esquemes de gestió que consolida un 
organigrama jeràrquic de departaments, i que articula un Consell Rector que ha de garantir 
l’efectivitat del principi de coordinació, i facilita el debat i la participació social a través del 
consell assessor. 
 
Orgànicament l’IMAS està adscrit al Departament de Drets Socials del Consell de Mallorca i 
la consellera executiva, o el conseller executiu, del Departament exerceix el càrrec de presi-
denta o president de l’Institut. 
 
El Consell Rector és l’òrgan col·legiat de caràcter executiu encarregat de coordinar els serveis 
de l’IMAS. Està format pel president o presidenta de l’IMAS, el vicepresident o vicepresi-
denta, el director o directora gerent i pels coordinadors o coordinadores d’àrea. Entre les 
seves funcions destaca la d’adoptar les mesures de coordinació administrativa dels serveis. 
 
El Consell Assessor de Serveis Socials és l’òrgan de consulta i de participació sectorial i està 
integrat, a més de pel president o presidenta de l’IMAS i pel director o directora gerent, per 
una persona representant de cada partit polític amb representació al Consell de Mallorca; 
per quatre persones que Presidència designa (entre els membres del Ple del Consell, personal 
tècnic de l’IMAS i/o persones de competència reconeguda en el camp dels serveis socials); 
per quatre persones en representació de les entitats més representatives de Mallorca en 
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matèria de serveis socials; per membres de les entitats representatives dels interessos locals 
i de les principals organitzacions sindicals. 
 
Per desenvolupar les funcions que l’IMAS té encomanades, s’ha organitzat en sis àrees de 
gestió: 
 
L’àrea de Persones amb Discapacitat i Innovació Social coordina l’atenció a aquest col·lectiu 
i té com a objectiu principal proveir i gestionar, amb qualitat i eficàcia, els serveis, els recursos 
i les prestacions socials que s’hi destinen, per cobrir-ne les necessitats socials i millorar-ne la 
qualitat de vida. 
 
L’àrea de Gent Gran gestiona les competències que fan referència a la xarxa de centres resi-
dencials i centres de dia per a persones majors dependents o amb necessitat de protecció 
social i desenvolupa programes que promouen la permanència de les persones majors al seu 
entorn des d’una perspectiva preventiva i integradora. 
 
L’àrea d’Infància i Família du a terme les actuacions previstes a la legislació en matèria de 
protecció a persones menors d’edat en situació de desprotecció greu i de desemparament, i 
gestiona directament o indirecta els serveis, centres i programes d’intervenció que es creuen 
necessaris; forma i fa el seguiment de les persones o famílies sol·licitants d’acolliment i 
d’adopcions. També gestiona les polítiques d’igualtat, relacionades amb la dona i amb la con-
ciliació de la vida laboral i familiar. 
 
L’àrea d’Inclusió Social té per objectiu gestionar i subministrar, amb qualitat i eficàcia, els 
serveis, recursos i prestacions socials destinats a persones en risc o en situació d’exclusió 
social, per cobrir les  necessitats socials bàsiques i millorar-ne la qualitat de vida. 
 
L’àrea de Suport Territorial, àrea de recent creació, té per objectiu gestionar el suport tècnic, 
l’assessorament específic i orientació als professionals dels serveis socials comunitaris bàsics 
per al desenvolupament de les seves competències, que en aquesta matèria tenen atribuïdes 
les corporacions locals, especialment les prestacions socials bàsiques. 
 
L’àrea de Gerència dona suport al funcionament intern de la institució i de tot el que fa refe-
rència a la gestió del pressupost, serveis jurídics i gestió del personal. 
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Marc competencial i normativa general 
 Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, aprovat per Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer i reformat 

per Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer. 
 

 Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de ser-
veis socials i assistència social.(BOCAIB núm. 159 ext., 31/12/1993). 

 

 Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, 
acolliment i adopció de menors. (BOCAIB núm. 157 ext., 20/12/1997). 

 

 Decret 38/1999, de 16 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic de l’acció concertada amb entitats 
sense afany de lucre de l’Institut Balear d’Afers Socials. 

 

 Decret 66/1999, de 4 de juny, de reglament regulador del Sistema Balear de Serveis Socials.  

 Llei orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social.(BOE núm. 10 de 12/1/2000). 

 

 Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis 
socials i seguretat social. 

 

 Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.(BOE núm. 176 de 25/07/2006).  

 Decret Legislatiu 5/2002, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de subvencions. 
(BOIB núm 196, de 31/12/2005). 

 

 Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. (BOE 176, de 25-7-2006, BOE suple. 17 de 01/08/2006). 

 

 Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears (especial referència a 
l’art. 29).(BOIB núm. 186 EXT., de 27/12/2006). 

 

 Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.(BOIB núm. 89, de 18/06/2009).  

 Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears, modificada per la Llei 12/2010, de 12 de 
novembre i per la Llei 10/2013, de 23 de desembre. 

 

 Decret 85/2010, de 25 de juny, pel qual es regula la xarxa pública i concertada d’atenció primerenca en 
l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears.(BOIB núm. 99 , de 03/07/2010). 

 

 Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, article 
70.8. (BOIB núm. 32 ext., d’1/03/2007; correcció d’errades BOIB núm. 29, de 28/02/2008). 

 

 Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre 
drets i llibertats dels estrangers a Espanya, després de la seva reforma per la Llei orgànica 2/2009.(BOE 
úm 103, 30/04/2011). 

 

 Decret 48/2011, de 13 de maig, pel qual es regulen els principis generals i les directrius de coordinació 
dels serveis socials comunitaris bàsics.(BOIB núm. 75, de 21/05/2011). 

 

 Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públi-
ques.(Supl. al núm. 236, de 02/10/2015). 

 

 Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic.  

 Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica de 10/1195, del 23 de 
novembre del Codi Penal.(BOE núm. 77, de 31/03/2015). 

 

 Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a la adolescèn-
cia.(BOE núm. 180, de 29/07/2015 ). 

 

 Acord del Ple de dia 13 d’octubre de 2016 pel qual s’aprova el Text Consolidat dels Estatuts de l’Institut 
Mallorquí d’Afers Socials.(BOIB núm. 140,  de 05/11/2016). 

 

 Aprovació definitiva de l'Ordenança general de subvencions del Consell Insular de Mallorca. (BOIB núm. 
21, de 18/02/2017 ). 

 

 Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears.  

 Decret 48/2017, de 27 d'octubre, pel qual s'estableixen els principis generals als quals s'han de sotmetre 
els concerts socials (BOIB núm 132, de 28/10/2017) 

 

 La Llei 12/2018, de 15 de novembre, de serveis a les persones a l'àmbit social en la comunitat autònoma 
de les Illes Balears 

 

 La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets  digitals 
(BOE núm. 294, de 6/12/2018). 

 

 La Llei 11/2019, de 8 de març del Voluntariat de les Illes Balears (BOIB núm 34, de 14/03/2019).  

 Estatuts de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials.(BOIB núm 67, de 18/05/2019 ). 
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L’IMAS EN XIFRES 
     

ANY 2016 2017 2018 2019 

 

 
SERVEIS D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

Demandes ateses per Atenció a la Ciutadania 55.715 60.142 47.306 61.459 

Títols en vigor de famílies nombroses a 31 de desembre 12.644 14.360 15.812 14.024 

Títols nous de famílies nombroses tramitats durant el període anual 1.252 1.283 1.242 1.362 

Procediments d’autorització d’obertura i/o funcionament de serveis aprovats 122 83 65 74 

 

PERSONES AMB DISCAPACITAT I DRETS SOCIALS 

Serveis realitzats d’interpretació de llengua de signes 1.381 1.451 1.747 1.959 

Places de la Xarxa Pública d’Atenció a Persones amb Discapacitat . . 3.346 3.500 

Persones ateses a la Xarxa Pública de Persones amb Discapacitat * . . 3.928 4.545 

Sol·licituds d’ingrés a la Xarxa d’Atenció a Persones amb Discapacitat 290 219 109 191 

Persones beneficiàries de la convocatòria d’ajudes econòmiques individuals 302 301 .. 412 

 

ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

Persones ateses a la residència La Bonanova 546 543 522 432 

Persones ateses a la residència de Felanitx 115 152 178 178 

Persones ateses a la Llar d’Ancians 277 309 367 370 

Persones ateses a la residència Huialfàs 47 65 71 72 

Participants als espais grupals d’estimulació cognitiva 1.650 1.655 1.706 1.368 

Prioritat Social. Demandes rebudes 136 133 176 167 

 

INCLUSIÓ SOCIAL 

Persones ateses per l’equip de valoració, derivació i seguiment 579 476 427 198 

Persones ateses al centre d’acollida i inserció social Ca l’Ardiaca 824 1.000 744 535 

Programa de Primera Acollida . . 283 616 
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Persones ateses al Centre d’Acollida i Inserció Social Casa de Família 275 254 135 288 

Persones ateses al Centre d’Acollida i Inserció Social Sa Placeta 207 250 175 160 

Persones ateses a l’Alberg Manacor 91 95 73 74 

Persones ateses en situació de reclusió o exreclusió per reinserció 38 32 9 13 

Persones ateses per la Unitat Mòbil d’Emergència Social 933 1.333 1.369 1.259 

Persones titulars de Renda Mínima d’Inserció 2.254 1.918 1.777 1.557 

Persones ateses al programa d’inserció sociolaboral de la RMI 1.729 1.432 819 787 

Participants programes formatius d’Inserció Social i Laboral del SEILS 294 482 533 349 

Persones en tractament ambulatori per abús o dependència a substàncies 1.841 1.954 1.896 1.942 

 

SUPORT TERRITORIAL 

Pla Finançament de Serveis Socials Comunitaris Bàsics 41 41 41 41 

Convenis signats per finançar les ajudes d’urgent necessitat 40 39 40 40 

Municipis que utilitzen el sistema informatiu HSI 41 41 53 53 

Participants en el Programa de Promoció d’habilitats Preventives de les Famílies 848 993 334 571 

 

INFÀNCIA I FAMÍLIA 

Expedients actius en el Servei de Protecció a la Persona Menor d’Edat 1443 1.582 1.636 1.789 

Primera valoració i urgències de noves demandes 2.022 2.356 2.007 2.508 

Persones menors d’edat infractores no imputables penalment 121 225 277 319 

Persones menors d’edat en el Programa Espais de Trobada Familiar .. 253 267 382 

Persones menors d’edat ateses a les Seccions Territorials 1.358 1.520 1.073 1.091 

Acolliments  familiars temporals - 226 187 188 

Acolliments familiars permanents - 495 493 466 

Adopcions nacionals 21 11 11 11 

Adopcions internacionals 15 8 13 8 

Noves sol·licituds de recerca d’orígens 29 12 21 14 

Infants i adolescents atesos en el Programa d’Intervenció Psicoterapèutica 503 509 494 446 

Infants i adolescents en estada a centres residencials 558 777 630 757 
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EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST APROVAT PER L’IMAS 
 

ANY 2016 2017 2018 2019  

 

 
ÀREA DE GERÈNCIA 

 

 7.370.428,07€ 9.101.282,15€ 9.559.462,68€ 9.863.925,87  

 

 
ÀREA DE  PERSONES AMB DISCAPACITAT I DRETS SOCIALS 

 

 39.844.179,955€ 43.536.797,48€ 52.096.814,18€ 54.658.734,39  

 

 
ÀREA DE GENT GRAN 

 

 53.740.164,45€ 62.354.312,83€ 67.800.330,35€ 65.964.570,83  

 
ÀREA D’INSERCIÓ SOCIAL 

 

 

 24.828.067,00€ 29.692.617,99€ 33.260.288,32€ 33.972.583,91  

 
ÀREA DE MENORS I FAMÍLIA 

 

 

 24.828.067,00€ 29.692.617,99€ 33.260.288,32€ 42.321.790,22  
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L’ACTIVITAT DE L’IMAS EN EL 2019 
 
L’any 2019 el Consell de Mallorca, a través de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), s’ha mantingut 
fidel a la seva filosofia de prioritzar les persones per damunt de tot i, en especial, els col·lectius més vul-
nerables. En aquesta línia, l’IMAS ha tornat ser el departament amb el major pressupost de la institució 
insular, amb un total de 200.154.978,59 € pel 2019, enfront dels 196.415.054,85 € de l’any anterior. 
 
Això ha permès iniciar grans obres i reformes als diferents centres assistencials que atenen a les persones 
més vulnerables com la gent gran, els menors tutelats o les persones que es troben en risc o situació 
d’exclusió social. 
 
En aquest sentit, i per tal de donar continuïtat a aquest tipus de projectes, des del Consell de Mallorca 
també es va aprovar a finals d’any un augment del pressupost per a l’any 2020, augmentant-lo concreta-
ment fins els 211.538.590,74 € 
 

El pressupost 2020 fa novament una aposta decidida per incrementar la despesa social a través de la dotació de l’ 
IMAS, que supera els 200 milions d’euros. El Departament de Drets Socials hi ha destinat 200’5 milions. És un 6% , més 
que al 2019. 

Jornada del Tercer Sector a Flassaders. 
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Àrea de Gerència 
 
Durant aquest 2019 s’ha iniciat ja la convocatòria de l’oferta pública ordinària i extraordinària de l’IMAS. 
Així, al març es varen convocar 38 places d’oferta pública d’ocupació de l’IMAS, a les quals es varen pre-
sentar unes 700 persones. Concretament es varen convocar 9 places d’ajudant tècnic sanitari, 16 d’edu-
cador social i 13 de treballador social corresponents a les ofertes d’ocupació ordinàries i extraordinàries 
de 2016 i 2017. Igualment, s’ha seguit treballant en les altres convocatòries. 

 
Per altra banda, també s’ha continuat apostant per les energies renovables i durant aquest any es va treure 
a licitació el contracte de subministrament de plaques fotovoltaiques a la residència de La Bonanova, con-
tinuant així amb el projecte encetat a la seu de Palma i al centre de menors Puig dels Bous. 

 
Cal destacar també durant aquest any  l’IMAS va fer una passa més per treballar en favor de la igualtat de 
gènere en el Departament de Drets Socials del Consell. Així, en la Mesa de negociació del mes de març es 
va aprovar el reglament de règim intern que regulava tant el Comitè com la Comissió Activa per a la igualtat 
entre dones i homes, dos organismes que ja treballaven, i continuen treballant, per garantir la implantació 
del I Pla estratègic d’Igualtat entre Dones i Homes. 
 
 

 

Constitució del Comitè per a la igualtat entre homes i dones. 
 
 

Finalment, des de gerència també podríem destacar la represa de la revista Alimara, amb un nou concepte 
més tècnic, la Col·lecció IMAS (Innovació i Metodologia en Afers Socials), i un nou disseny. Amb una peri-
odicitat semestral, aquesta nova etapa va arrancar el gener amb la publicació Inclusió social -sense lla-
risme.  Al desembre es va publicar Prestacions econòmiques bàsiques i altres àmbits d'intervenció social, 
i al setembre, el suplement Anàlisis del III Recompte de persones sense sostre de Mallorca 2019, amb 
articles i treballs d’experts i professionals de sengles temàtiques. 
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Àrea de Persones amb Discapacitat i Drets Socials 
 

La concertació de tots els serveis que formen part de la xarxa d’atenció a persones amb discapacitat de 
Mallorca ha estat el gran propòsit d’aquesta àrea per tal que ni les entitats, ni els usuaris ni els seus fami-
liars hagin d’estar pendents de renovacions o modificacions dels diferents convenis entre l’administració i 
els responsables dels serveis pertinents. 

 
Des de l’IMAS es va aconseguir el 2019 concertar tots els recursos d’aquesta àrea, amb un pressupost 
destinat de 100 milions d’euros pel concert durant dos anys de 3.549 places de diversos serveis per aten-
dre les més de quatre mil persones que pateixen qualque tipus de discapacitat a Mallorca. 
 
 

Catalina Cladera i Javier de Juan durant una de les reunions pel concert de places per a persones amb discapacitat per 
valor de 100 milions d’euros. 
 
 

L’IMAS signa amb les entitats de discapacitats els concerts socials. 
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A més d’aconseguir concertar tots els serveis de la xarxa d’atenció a persones amb discapacitat Mallorca, 
la bona tasca que s’ha dut a terme des de les diferents seccions d’aquesta àrea s’ha vist reconeguda a 
nivell nacional en un acte organitzat el mes de setembre a Saragossa per la federació Plena Inclusió. Con-
cretament, durant el II Encontre de Pràctiques Admirables s’atorgava a l’IMAS el certificat a la millor Pràc-
tica Admirable Externa per la pràctica  “ Generant condicions per a la plena ciutadania ”. 
 
Aquesta pràctica recull les diferents iniciatives que s’han dut a terme els darrers anys en matèria de per-
sones amb discapacitat a l’IMAS, durant els quals s’ha impulsat un nou marc normatiu que ha donat lloc a 
un  nou escenari de serveis a la comunitat de persones amb discapacitat. Així, s’ha treballat per configurar 
els sistemes de suport de la forma menys intrusiva possible i s’ha definit un model d’atenció conjuntament 
entre les entitats que donen atenció a aquest col·lectiu i a l’administració. 
 
 
 

Catalina Cladera i Javier de Juan amb la -secció de persones amb Discapacitat i el guardó rebut per Plena Inclusión. 
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Àrea de Gent Gran 
 

Tot i ser el darrer any de la legislatura, des de l’àrea de Gent Gran es va treballar per continuar reformant 
les residències amb el propòsit d’adequar-les a la normativa vigent i a les necessitats actuals de les perso-
nes majors. Així, després de la construcció del nou pavelló C de la Llar d’Ancians i haver iniciat ja les obres 
de modernització de la novena planta de La Bonanova, l’equip directiu de l’IMAS es va comprometre 
aquest any a invertir quatre milions d’euros en la reforma de la residència Miquel Mir, a Inca. 

 
Es tracta del centre sociosanitari per a gent gran de referència de Es Raiguer, amb capacitat per a 40 places 
residencials per a persones dependents i vint de centre de dia. Cal recordar que l’any 2018 l’Ajuntament 
d’Inca i l’IMAS firmaren un conveni segons el qual el Consell de Mallorca n’assumia la titularitat durant els 
propers 50 anys. 
 
 

Presentació del projecte Miquel Mir d’Inca. 
 

Igualment,  Javier de Juan també va assistir a la firma del conveni amb l’Ajuntament de Calvià i el Consorci 
de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Balears per a la construcció del nou centre de dia de Calvià. 
S’ubicarà al solar de darrera del centre Amadip Esment de Palmanova i es construirà amb les aportacions 
del Govern (un 50%), IMAS (25%) i Ajuntament de Calvià (25%). 
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L’IMAS i l’ajuntament de Calvià subscriuen el conveni per construir el primer centre de dia de Calvià. 
 
 

I en un altre ordre de coses, l’equip de Vellesa i Família de l’IMAS va celebrar el 2019 les seves noces de 
plata amb actes a Inca, Vilafranca i Santa Maria on varen reunir els més de 1.200 usuaris que han estat 
participant en aquests tallers als diferents municipis de Mallorca. 
Durant la celebració es va fer un resum a la trajectòria d’aquest servei, que va començar fa 25 anys amb 
just dos tallers de memòria a Maria de la Salut .i Algaida i que actualment compta amb 59 grups arreu de 
Mallorca. 
 
 

Acte del tancament del 25 aniversari de l’equip de Vellesa i Família. 
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Àrea d’Inclusió Social 
 
La posada en marxa de dos programes nous a nivell nacional: «Primer la llar» (Housing First) i «Llar amb 
suport» (Housing Led), ha estat una de les principals fites de l’Àrea d’Inclusió Social de l’IMAS durant el 
2019. Ambdues iniciatives són de l’IMAS i estan gestionades per l’UTE Fundación RAIS-Asociación Provivi-
enda amb l’objectiu de facilitar la inserció social de persones sense llar mitjançant l’accés a l’habitatge. 
 
El servei de «Primer la llar» s’adreça a persones en situació d’exclusió social provinents del carrer i consis-
teix en ubicar-los en un habitatge i elaborar un pla individual d’intervenció que l’ajudi a empoderar-se i 
assolir la inclusió social plena. Per aquest programa, l’IMAS va comptar ja, en un primer moment, amb 40 
habitatges per a ús individual, si bé en alguns casos l’han volgut compartir i així han arribat a beneficiar-
se d’aquest programa un total de 53 persones. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Campanya dels programa Housing First i Housing Led. 
 

El servei de Llar amb suport (Housing Led), per la seva banda, amb un banc de 10 habitatges, en els quals 
conviuen diferents persones que fins al moment d’entrar en el programa eren usuàries d’algun dels cen-
tres d’allotjament de la xarxa d’inclusió i tenen un perfil adient per avançar cap a la desinstitucionalització. 
Un total de 33 persones han pogut participar en aquest programa durant l’any 2019. 

 
En definitiva, gràcies a ambdós programes, un total de 80 persones han passat de viure al carrer o a centres 
de la xarxa d’inclusió a gaudir d’un ambient normalitzat als diferents habitatges i compten amb un pla 
individual d’intervenció que els ajuda a integrar-se en la societat. 
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  L’IIMAS es suma a la Setmana per la Lluita contra la Pobresa. 

 

D’altra banda, al mes de març va tenir lloc el II Recompte de persones sense sostre de Mallorca per tenir 
una informació més precisa de la situació de la gent que viu al carrer a Mallorca. Hi varen participar quasi 
200 persones, entre coordinadors i voluntaris. Segons les dades del recompte, un total de 208 persones 
viuen al carrer i 466 als diferents centres d’allotjament per a persones sense llar. 
 

Fotografia de grup durant el III Recompte de persones sense sostre. 
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Àrea d’Infància i Família 
 
L’any 2019 ha estat un any un poc especial per aquesta àrea, ja que el servei d’acolliments en famílies 
«Cangur» complia la majoria d’edat. Gràcies al programa, que es va posar en marxa l’any 2001, un total 
de 1.019 nins i nines d’entre 0 i 6 anys han pogut viure ja des del primer moment en un entorn familiar, 
sense haver de residir en un centre de menors. 
 
En aquest sentit, cal recordar que l'acolliment «Cangur» és un acolliment temporal, amb una durada mà-
xima, generalment, de dos anys. Durant l’any 2019, l’IMAS comptava amb 44 famílies cangur en actiu, amb 
un total de 47 infants acollits. 
 
 

De Juan anuncia l’aposta pels acolliments durant una jornada sobre aquest programa amb Intress. 
 

Per altra banda, i a l’igual que l’Àrea de Persones amb Discapacitat, des de l’Àrea d’Infància i Família també 
s’ha apostat per concertar determinats serveis en detriment de la firma de convenis per assegurar així la 
continuïtat d’aquests serveis i donar una certa estabilitat als i les menors. 

 
Concretament, varen destinar un total de 12.239.113,2 € a la concertació dels serveis d’acolliment resi-
dencial bàsic, l’acolliment a centre per a adolescents embarassades o amb càrregues familiars i l’acolli-
ment residencial per a menors no acompanyats. 
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L’IMAS signa amb les entitats de menors els concerts. 
 

Al juny del 2019, també podem destacar que l’IMAS va treure finalment a concurs públic la construcció 
del nou edifici per al Servei de Menors i Família, que comptarà amb un soterrani, planta baixa i primer pis, 
i s’ubicarà al mateix solar on hi ha la seu central de l’IMAS. 

 

Visita al Puig del Bous de De Juan, Torella i Fernández. 
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Premis Consell de Mallorca a la  Innovació Social 2019 
 
El projecte «M’agrana» d’Aproscom Fundació i el CEIP Sant Miquel (Son Carrió) va ser el projecte guanya-
dor dels Premis Consell de Mallorca a la Innovació Social 2019 que es varen lliurar al desembre en una gala 
organitzada per l’IMAS al Teatre Principal de Palma en la qual es va tornar a agrair la implicació de totes 
les persones, entitats i administracions que fan feina en benefici dels col·lectius més vulnerables. 
 
El projecte «M’agrana» és una iniciativa que aposta per la inclusió real dels infants amb discapacitat en 
l’escola ordinària. El projecte tracta de la inclusió d’un grup de sis alumnes i dues mestres del centre Joan 
Mesquida en el CEIP Sant Miquel, una escola pública compromesa amb la inclusió i organitzada a partir de 
metodologies vives i actives. El premi per al projecte guanyador va ser de 10.000 €.   
 
 

 

Lliurament de premi al projecte guanyador « M’agrana». 
 
 

Els projectes «Cinema rodat» de Cine Ciutat i l’associació Giral-Sol i «Connect@ts amb la cuina» de Mater 
Misericordiae i Sant Josep Obrer, varen ser els finalistes en la categoria del Premi a la Innovació Social en 
una  edició en la que, per damunt de tot, es va premiar la cooperació entre entitats del tercer sector i 
institucions o entitats socials. Ambdós projectes varen rebre 7.000 € de premi. 
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Pel que fa a la resta de guardonats, es  va premiar amb una dotació de 5.000 € la  campanya de sensibilit-
zació «No és una elecció» de Creu Roja a Balears centrada en les persones sense llar i amb 7.000 € la tesi 
de Joana Llabrés Pràctiques de fisioteràpia per fomentar la participació dels alumnes amb discapacitat 
dins l’escola ordinària va rebre el premi Pere Mascaró. 
 
Igualment, en aquesta edició es va fer un reconeixement a les trajectòries exemplars d’una entitat i una 
persona estretament relacionades amb els drets socials. D’una banda, es varen reconèixer els 25 anys 
d’història de l’Associació Siloé, que treballa amb persones afectades pel VIH-SIDA i, de l’altra, la tasca que 
ha dut a terme Aurora Bonet, directora gerent de la Coordinadora, Federació Balear de Persones amb 
Discapacitat que ha dedicat més de 30 anys a treballar per aquest col·lectiu. 
 
Així mateix l’IMAS també va dedicar una menció especial a l’associació ABDEM (Associació Balear d’Escle-

rosi Múltiple) pel 25è aniversari, al Club d’Esplai Jovent pels 40 anys que acaben de complir i a l’equip de 

Persones amb Discapacitat de l’Àrea de Persones amb Discapacitat i Innovació Social de l’IMAS pel premi 

rebut en setembre a Saragossa com a Millor Pràctica Admirable Externa per la pràctica «Generando con-

diciones para la plena ciudadania» en el marc de la trobada de pràctiques de la Federació Plena Inclusión. 

 

Guardonats als Premis Consell de Mallorca a la innovació social, 2019. 
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ÀREA DE GERÈNCIA 
 

 

 

 

 

 
 

● Coordinació de Centres Comarcals i Atenció a la Ciutadania 
● Autoritzacions, Registre i Inspeccions de Centres i Serveis Socials 

 
 

 

 

 

 

 

Directora Gerent 

Maria Luisa Garnelo Luque 
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Normativa específica a l’àmbit d’Atenció  ala Ciutadania I Acreditació de Centres 

Reial decret 208/1996, de 9 de febrer, pel qual es regulen els serveis d'informació 
administrativa i atenció al ciutadà. 

* * 

 

Decret 145/1997, de 21 de novembre, pel qual es regulen les condicions 
d’amidament, d’higiene i d’instal·lacions per al disseny i l’habitabilitat d’habitatges 
així com l’expedició de cèdules d’habitabilitat. 

  * 

Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 
277 de 19/11/2003). 

* *  

Decret 123/2001, de 19 d’octubre, de definició i regulació de les condicions 
mínimes d’obertura i funcionament dels centres i serveis per a persones majors, 
tan públics com privats ubicats en el territori de les Illes Balears 

  * 

Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el reglament de la 
Llei 40/2003 (BOE núm. 15 de 18/01/2006). 

*   

Reial decret 1918/2008, de 21 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 
1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 40/2003, 
de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 289 de 
01/12/2008). 

 *  

Decret 123/2001, de 19 d’octubre, de definició i regulació de les condicions 
mínimes d’obertura i funcionament dels centres i serveis per a persones majors, 
tant públics com privats. Ubicats en el territori de les Illes Balears. 

 

 * 

Decret 85/2010, de 25 de juny, pel qual es regula la xarxa pública i concertada 
d’atenció primerenca en l’àmbit dels serveis socials de les Illes Balears. 

 

 * 

Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les 
directrius de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials 
d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits 
d’autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter suprainsular per a 
aquests sectors de població 

 

 * 

Decret 54/2013, de 5 de desembre, de modificació de Decret 86/2010. 
 

 * 

Decret 10/2013, de 28 de febrer, pel qual es fixen els principis generals del Registre 
Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears i dels procediments per a l’autorització 
i l’acreditació de serveis socials, i es regulen la secció suprainsular del Registre i els 
procediments per autoritzar i acreditar serveis socials d’àmbit suprainsular. 

 

 * 

Llei 7/2013, de 26 de novembre, de Règim jurídic d’instal·lació, accés i exercici 
d’activitats de les Illes Balears. 
La cartera Insular de serveis socials i dels serveis a menors i família de Mallorca 
(BOIB núm. 87, de 18 de juliol de 2017) 
Reglament del Consell de Mallorca pel qual es regula el funcionament dels serveis 
socials per a persones amb discapacitat inclosos a la cartera insular de serveis 
socials, i s’estableixen els requisits d’autorització i acreditació (BOIB núm.21, de 15 
de febrer de 2018) 

 

 * 

SERVEI D’ATENCIÓ A LA CIUTADANIA    

FAMÍLIES NOMBROSES   

SERVEI D’AUTORITZACIONS, REGISTRE I INSPECCIONS DE CENTRES I SERVEIS SOCIALS  

Al marge de la normativa genèrica de l’apartat ‘Marc competencial i normatiu’, s’especifica part de la 
normativa de l’ àmbit de l’atenció a la ciutadania i que, malgrat pugui afectar a totes les seccions només 
s’assenyalen les que hi tenen una incidència més explícita. 
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Coordinació de Centres Comarcals i Atenció a la Ciutadania 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Gerència 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
La coordinació de Centres Comarcals i Atenció a la Ciutadania és la secció d’atenció al públic, que ofereix 
informació i orientació a la ciutadania referent als serveis que ofereix l’IMAS i facilitant l’accés als recursos. 
 
Disposa d’un equip d’atenció al públic a la seu de les oficines centrals de Palma, i a les seus del centres 
comarcals d’Inca i Manacor. 
 
Des de la Coordinació de Centres comarcals es gestiona el bon funcionament i estat del centres comarcals, 
així com la bústia de queixes i suggeriments de totes les seus. I, des dels centres comarcals, a més, s’ofereix 
el servei de registre de documents i es facilita l’accés als recursos territorialitzats de l’IMAS. 
 

Es fa la tramitació del títol de famílies nombroses i la tramitació d’ajudes per a persones majors i ajudes 
per a persones amb discapacitat. 
 
Té per objectius: 
 Atendre les demandes dels ciutadans des de les oficines d’Atenció a la ciutadania de l’ IMAS. 
 Informar i orientar a les persones que ho requereixen a altres xarxes de serveis socials. 
 Gestionar queixes i suggeriments. 
 Tramitar títols i carnets de família nombrosa. 
 Tramitar  les ajudes per a persones majors i persones amb discapacitat. 
 Derivar a les persones que ho requereixen a altres xarxes de serveis socials. 

PRESTACIONS TÈCNIQUES 
 Programa d’Atenció a la ciutadania. 
 Programa de famílies nombroses. 
 
PERFILS PROFESSIONALS 
Personal tècnic d’atenció a la ciutadania especialitzat en diferents àmbits professionals, especialment  de  
treball social i de gestió administrativa, i personal amb funcions d’ordenança. 
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Programa d’Atenció a la Ciutadania 
FINALITAT El Servei d’Atenció a la  Ciutadania té per objectiu donar resposta a les 

demandes d’informació general i personalitzada, sobre temes relacionats amb 
els serveis socials propis i externs, la protecció dels menors i els recursos 
assistencials de la població de Mallorca, així com de la tramitació d’alguns 
procediments administratius. 

  
GESTIÓ Directa. 

  

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Població general. 

  

OBJECTIUS  Informar sobre recursos dels serveis socials propis i externs, generals i 
específics. 

 Assessorar i orientar sobre drets i formes d’accés als recursos propis i 
externs. 

 Tramitar (concedir i renovar) els títols de família nombrosa. 
 Informar, rebre i revisar la documentació per a la tramitació d’ajudes anuals 

per a persones majors i per a persones amb discapacitat. 
 Gestionar queixes i suggeriments. 

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
Programa de Famílies Nombroses 

FINALITAT Aquest programa té la funció de concedir i renovar els títols de famílies 
nombroses a les famílies que compleixen els requisits que estableix la 
normativa vigent i informar sobre els beneficis per a les persones beneficiàries. 

  

GESTIÓ Directa. 

  

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Població general.  

  

OBJECTIUS  Concedir i renovar els títols de família nombrosa, tant de categoria especial 
com general. 

 Rebre, analitzar i valorar la documentació exigida. 
 Gestionar carnets individuals de família nombrosa a fills majors de 14 anys. 
 Proporcionar la informació al Govern de les Illes Balears. 
 Coordinar els fitxers de família nombrosa amb l’Agència Tributaria. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Dades i resultats 

 

 Programa d’Atenció a la Ciutadania 

 
 

61.459 demandes ateses 
 
 

 

INFORMACIÓ, ATENCIÓ I TRAMITACIÓ SEGONS CENTRE IMAS I TIPUS DE PRESTACIÓ 

Oficina central i centres comarcals Total 

Tramitació 

Famílies nombroses 7.189 

Registre general 2.657 

Compulsa de documents 446 

Ajudes econòmiques 640 

Transferència als serveis de l’IMAS 
 

Servei de menors 13.890 

Drogodependències 8.306 

Assessorament a famílies nombroses 14.940 

Altres serveis de l’IMAS 5.990 

Renda Mínima d’Inserció 1.780 

Discapacitat 934 

Gent gran 1.067 

Immigració 1.402 

Exclusió social i/o sense llar 286 

Dona 55 

 Tramitació Faig constar RMI 865 

Informació de serveis externs 

 

995 

Recepció i gestió de queixes 17 

Total 61.459 

 

MODALITAT D’ATENCIÓ 

Telefònica 27.174 

Presencial 28.763 

Correu electrònic 2.330 

Altres 1.899 

Correu 1.293 

 
 

 Programa de Famílies Nombroses 

 
 

14.024 títols en vigor a 31 de desembre de 2019. 
 
 

DISTRIBUCIÓ PER CATEGORIES DE TÍTOLS DE FAMÍLIA NOMBROSA  

Categoria general Categoria especial*  
11.982 

 
2.042  

85,44 % 14,56 % 
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TÍTOLS EMESOS NOUS DE FAMÍLIA NOMBROSA 

 Títols tramitats nous de categoria general 1.311 96,25 % 

 Títols tramitats nous de categoria especial 51 3,75 % 

 Total 1.362 100 % 

 

TÍTOLS EMESOS RENOVATS DE FAMÍLIA NOMBROSA 

Títols renovats de categoria general 3.308 65,44 % 

Títols renovats categoria especial 1.747 34,56 % 

Total 5.055 100% 

(*) Es consideren de categoria especial les unitats familiars amb 4 fills quan els seus ingressos anuals dividits pel 

nombre de membres que la formen no superen en còmput anual el 75% del salari mínim interprofessional vigent, 
incloses les pagues extraordinàries; i si almenys tres procedeixen de part múltiple, o bé adopció, acolliment 
permanent o preadoptiu múltiple. 
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Autoritzacions, Registre i Inspeccions de Centres i Serveis Socials 
 

 
 
 
 
 
 
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Gerència 

 
FINALITAT I OBJECTIUS 
El Servei d’Autoritzacions, Registre i Inspecció de Centres i Serveis Socials exerceix les funcions atribuïdes 
al Consell de Mallorca relatives al registre, l’autorització, l’acreditació i la inspecció d’entitats, serveis i 
centres de serveis socials, que desenvolupen la seva activitat a l’àmbit territorial de Mallorca. 
 
La prestació de serveis socials se subjecta al control administratiu; pel que les entitats prestadores de 
serveis socials, de titularitat pública o privada així com els centres i els serveis dependents d’elles, han 
d’estar inscrites en el Registre Unificat de Serveis Socials de les Illes Balears, han de disposar de la corres-
ponent autorització i/o acreditació d’acord amb els requisits i les condicions establertes en la Llei de ser-
veis socials i la normativa sectorial que s’estableix reglamentàriament. 
 
Té per objectius: 
 Inscriure, modificar i cancel·lar les dades al Registre general. 

 Atorgar autoritzacions i acreditacions, així com la seva eventual denegació . 

 Inspeccionar, verificar i controlar, i, si s’escau, sancionar. 

 Tramitar i resoldre procediments. 

 Expedir certificats. 

PRESTACIONS TÈCNIQUES 
 Atribucions del Servei. 

 Registre Unificat de Serveis Socials, Secció insular de Mallorca. 

 Autorització i acreditacions d’entitats de serveis socials. 

 Inspecció i control de les entitats públiques i privades. 

 
PERFILS PROFESSIONALS 
El personal tècnic que forma part d’aquest servei està especialitzat en diferents àmbits professionals: 
personal expert en inspeccions de centres, personal instructor d’àmbit tècnicojurídic, d’arquitectura 
tècnica, personal expert en qualitat, així com el personal destinat a la gestió administrativa. 
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Registre Unificat de Serveis Socials Secció Insular de Mallorca- 
FINALITAT El Registre Unificat de Serveis Socials és un instrument de coneixement, 

planificació, ordenació, control i publicitat del serveis socials existents a la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. La secció insular regula les dades 
relatives dels serveis socials a l’àmbit insular o local de Mallorca. 
 
El Servei tramita i resol els expedients administratius relatius als assentaments 
registrals de les entitats i els serveis que en depenen. Inscriu d’ofici els centres 
i serveis autoritzats i/o acreditats; certifica i dona publicitat a les dades 
inscrites en la secció, tramet la documentació de les dades relatives a entitats 
o serveis suprainsulars (Secció suprainsular del Registre); emet els informes 
tècnics quan ho requereixi un jutjat o un altre òrgan o entitat pública. 

  

GESTIÓ Directa. 

  

ENTITATS  
DESTINATÀRIES 

Entitats públiques o privades que presten serveis a l’àmbit dels serveis socials 
a Mallorca. 

  
OBJECTIUS  Inscriure a les entitats que presten serveis socials a Mallorca i que així ho 

sol·licitin. 
 Actualitzar les dades registrals de les entitats i dels serveis que presten. 
 Cancel·lar les inscripcions de les entitats o serveis quan ha cessat la seva 

activitat o s’ha revocat la seva autorització. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
Autoritzacions i acreditacions de serveis socials 

FINALITAT El Servei d’Autoritzacions, Registre, i Inspeccions de Centres i Serveis Socials 
de l’IMAS, emet l’autorització administrativa que permet a les entitats posar 
en funcionament un centre o servei social i prestar els seus serveis. Per la 
prestació d’un servei a l’àmbit dels serveis socials és condició necessària 
l’obtenció d’aquesta autorització. 
 
Per atorgar aquesta autorització administrativa el servei ha de constatar que 
l’entitat reuneix les condicions d’edificació, emplaçament i condicionament 
exigibles a les infraestructures on s’han de prestar els serveis, de seguretat i 
d’equipament segons la seva tipologia, les condicions funcionals i els requisits 
de ràtio i titulació del personal. 
 
A més els serveis de titularitat pública que es gestionin directament o per mitjà 
d’una entitat d’iniciativa privada han d’estar acreditats. Per l’acreditació 
administrativa es requereix un nivell superior de qualitat funcional i material 
en la prestació de serveis. 

  

GESTIÓ Directa. 

  

ENTITAT 
DESTINATÀRIES 

Entitats públiques o privades que presten serveis a l’àmbit dels serveis socials 
a Mallorca. 

  

OBJECTIUS  Garantir el compliment dels requisits mínims de funcionament i un nivell 
òptim de qualitat, envers els estàndards establerts. 

 Assessorar les entitats vers la normativa d’autorització i acreditació abans 
de la creació o modificació d’un servei social. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Inspecció i expedients sancionadors 
FINALITAT Correspon a aquesta unitat vetllar pel compliment de la normativa vigent en 

matèria de serveis socials. La funció inspectora i sancionadora del servei té 
atribuïdes les tasques següents: 
 

- Inspecció, verificació i control de les entitats de serveis socials de Ma-
llorca. 

- Recepció i comprovació de la documentació i la informació requerida a 
les entitats. 

- Inspeccions periòdiques d’ofici i de seguiment, per iniciativa pròpia del 
servei o per denúncia, amb la corresponent acta d’inspecció o acta d’ad-
vertiment. 

- Inspeccions prèvies a la concessió de les autoritzacions per obrir centres 
de serveis socials segons la normativa vigent. 

- Incoació, tramitació i resolució dels procediments sancionadors que cor-
responguin i l’elaboració dels informes jurídics pertinents. 

- Informació  i assessorament al públic i a les entitats quant a la normativa 
vigent i la col·laboració amb els òrgans i entitats competents amb l’ela-
boració d’informes i l’aportació de dades. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
ENTITAT 
DESTINATÀRIES 

Entitats públiques o privades que presten serveis a l’àmbit dels serveis socials 
a Mallorca. 

  
OBJECTIUS  Garantir els drets, el benestar i la seguretat de les persones usuàries 

del serveis socials. 
 Garantir la qualitat de les prestacions mitjançant la verificació del 
compliment dels requisits materials, de personal i de funcionament exigit se-
gons la tipologia del servei que es presta envers els estàndards establerts i la 
normativa vigent. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Dades i resultats 

 
 Registre Unificat de Serveis Socials (Secció Insular de Mallorca). 

 
 

ACTES REGISTRALS DEL REGISTRE UNIFICAT DE SERVEIS SOCIALS 

 Sol·licituds Resoltes 

Comunicacions prèvies d’inscripcions 3 3 

Actualització o modificació de dades 8 9 

Cancel·lació d’inscripcions 12 7 

 
 

 Autoritzacions i acreditacions de serveis socials. 
 
 

28 recepcions de declaracions responsables. 
89 procediments d’autorització en tràmit. 
67 procediments d’autorització finalitzats. 
24 procediments d’acreditació en tràmit. 
7 procediments d’acreditació aprovats. 

 
 

PROCEDIMENTS D’AUTORITZACIÓ D’OBERTURA I FUNCIONAMENT PER COL·LECTIU 

Col·lectiu En tràmit Resolt 

Persones majors 1 1 

Persones amb discapacitat 25 15 

Infància i família 5 5 

Inclusió social i població general 4 4 

 
 

PROCEDIMENTS D’AUTORITZACIÓ PER A LA MODIFICACIÓ DE FUNCIONS, OBJECTIUS, CAPACITAT I 
TIPOLOGIA DE PLACES DE CENTRES 

Col·lectiu En tràmit Resolt 

Persones majors 7 5 

Persones amb discapacitat 19 12 

Infància i família 6 6 

Inclusió social i població general 5 5 

 
 

PROCEDIMENTS D’AUTORITZACIÓ DE CANVI DE TITULARITAT DEL SERVEI 
 En Tràmit Resolt 

Centres 4 4 
Serveis - - 

 
 

PROCEDIMENTS D’ACREDITACIÓ DE SERVEIS D’ENTITATS PÚBLIQUES 
 En Tràmit Acreditat 

Serveis 16 5 
 

PROCEDIMENTS D’ACREDITACIÓ DE SERVEIS D’ENTITATS PRIVADES 

 En Tràmit Acreditat 

Serveis 13 2 



 

37 

 

ASSESSORAMENT A ENTITATS PER AUTORITZACIONS I ACREDITACIONS  
Visites per assessoraments 15  
Informes d’avaluació de la qualitat dels serveis 4  

 
 

 Inspecció i expedients sancionadors 
 

138 inspeccions realitzades. 
82 expedients d’inspecció en tràmit. 

10 expedients sancionadors en tràmit. 
53 visites d’inspecció prèvia a l’autorització i acreditació. 

 
 

NOMBRE D’INSPECCIONS FETES SEGONS ÀMBIT D’ATENCIÓ 
Àmbit d’atenció Nre. d’inspeccions 
Persones majors 87 

Persones amb discapacitat 36 

Infància i família 15 
Inclusió social 0 
Població general 0 

 
 

NOMBRE D’EXPEDIENTS D’INSPECCIÓ EN TRÀMIT SEGONS ÀMBIT D’ATENCIÓ 

Àmbit d’atenció Nre. d’expedients en tràmit 

Persones majors 50 

Persones amb discapacitat 20 

Infància i família 11 

Inclusió social 1 

Població general 0 

 
 

VISITES D’INSPECCIÓ PRÈVIA A L’AUTORITZACIÓ I ACREDITACIÓ 

Àmbit d’atenció Nre. de visites 

Persones majors 12 

Persones amb discapacitat 30 

Infància i família 6 

Inclusió social 0 

Població general 5 

 
 

EXPEDIENTS SANCIONADORS 
Expedients sancionadors oberts 5 
Expedient amb resolució sancionadora 8 
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ÀREA DE PERSONES AMB DISCAPACITAT I DRETS SOCIALS 
 

 

 

 

 

 
 

● Accessibilitat i Promoció dels Drets 
● Recursos Sociolaborals 
● Recursos Personals i Assistencials 

 

 

 

 

 

Director Insular 
José Manuel Portalo Prada 
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Normativa de referència en matèria de Persones amb Discapacitat 

Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general 
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social. * * * 

Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l’accessibilitat i la supressió de les barreres 
arquitectòniques. * 

  

Decret 20/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de supressió de barreres 
arquitectòniques. 

* 
  

Decret 110/2010, de 15 d’Octubre, Reglament per a la Millora de l’accessibilitat i la supressió de 
barreres arquitectòniques. 

* 
  

Reial Decret 173/2010, de 19 de febrer, pel que s’incorpora al Codi Tècnic de l’Edificació el requisit 
de l’accessibilitat. * 

  

Llei 8/2017, de 3 d'agost, d'accessibilitat universal de les Illes Balears. * * * 

Llei 27/2007, de 23 d'octubre, per la que es reconeixen les llengües de signes espanyols las i es 
regulen els mitjans de suport a la comunicació oral de les persones sordes, amb discapacitat auditiva 
i sordcegues. 

* 

  

Llei 1/2014, de 21 de febrer, de cans d’assistència. *   

Decret 73/2016, de 23 de desembre, sobre els centres d’ensinistrament de cans d’assistència i els 
principis generals del procediment per al reconeixement dels cans d’assistència. * 

  

Decret 119/2008, de 7 de novembre, de modificació del Decret 36/2004, de 16 d’abril, pel qual es 
regula l’accés, la promoció interna i la provisió de llocs de treball de persones amb discapacitat a la 
funció pública de l’Administració de la CAIB. 

 

 

* 

Reial Decret 694/2017, de 3 de juliol, pel que se desenvolupa la Llei 30/2015, de 9 de setembre, por 
la que es regula el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació a l’àmbit laboral.  

 

* 

Ordre TAS/718/2008, de 7 de març, per la que es desenvolupa el Reial Decret 395/2007, de 23 de 
març, pel qual es regula el subsistema de formació professional per a l’ocupació, en matèria de 
formació d’oferta i s’estableixen les bases reguladores para la concessió de subvencions públiques 
destinades al seu finançament. 

 

 

* 

Resolució 22293 del 26 d’agost de 1987 de la Direcció General de l’IMSERSO, d’ingressos, trasllats, 
permutes i liquidació d’estades en centres residencials per a persones amb discapacitat.  *  

Decret 6/2016, de 5 de febrer, pel qual es regulen els principis generals que han de regir el 
funcionament de les entitats tutelars de les persones adultes incapacitades judicialment.   * 

Extracte de la Resolució de la Presidenta de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials de 12 de desembre de 
2018, per la que s’aprova la convocatòria pública d’ajudes econòmiques individuals a persones amb 
discapacitats de l’institut mallorquí d’afers socials per a l’any 2018 

 

 

 

Extracte de la Resolució de Presidència de 17 de setembre  de 2018 de convocatòria pública  d’ajudes 
econòmiques  de l’IMAS  a entitats que duen a terme activitats en matèria de serveis socials per a 
l’any 2018 

 

 

* 

Acord del Ple de dia 8 de Febrer de 2018 pel que s’aprova el reglament del Consell de Mallorca on 
es regula el funcionament dels Serveis Socials per a persones amb discapacitat inclosos a la cartera 
insular de serveis socials i s’estableixen els requisits d’autorització i acreditació (BOIB núm. 21, de 
15 de  Febrer de 2018). 

 

 

 

“Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 4 de juliol de 2017,per 
la qual s’aprova la convocatòria de subvencions per a 2017 PROGRAMA SOIB 30 FORMACIÓ I OCU-
PACIÓ, finançada amb fons de la LXIV Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals ( SOIB 
Programes Mixts per a majors de 30 anys)” 

 

 

* 

SECCIÓ D’ACCESSIBILITAT I PROMOCIÓ DELS DRETS    

SECCIÓ DE RECURSOS PERSONALS I ASSISTENCIALS   

SECCIÓ DE RECURSOS SOCIOLABORALS  

Al marge de la normativa genèrica de l’apartat ‘Marc competencial i normatiu’, s’especifica part de la normativa de 
l’ àmbit de la discapacitat i que, malgrat pugui afectar a totes les seccions només s’assenyalen les que hi tenen una 
incidència més explícita. 
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Secció d’Accessibilitat I Promoció Dels Drets 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Direcció Insular de Persones amb Discapacitat. 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 

 La secció d’Accessibilitat i Promoció dels Drets desenvolupa línies d’actuació per a la promoció de l’acces-
sibilitat de Mallorca, amb la finalitat de garantir els drets de les persones amb discapacitat i d’augmentar 
la sensibilització social envers l’accessibilitat i disseny universal. 
 
Té per objectius: 

 Assessorar i orientar sobre l’aplicació de la reglamentació en matèria d’accessibilitat. 
 Exercir la vigilància sobre el compliment de la normativa d’accessibilitat. 
 Participar en la Taula d’Accessibilitat de l’Ajuntament de Palma. 

 
PRESTACIONS TÈCNIQUES 
 Programa de promoció de l’accessibilitat. 

 Projecte de sensibilització sobre l’accessibilitat i disseny universal. 

 Servei d’interpretació de la llengua de signes. 

PERFILS PROFESSIONALS 
Perfil professional d’arquitectura tècnica i d’enginyeria tècnica, de treball social, jurídic, a més del personal 
especialitzat en la interpretació de la llengua de signes. 
 
 
Programa de Promoció de l’Accessibilitat 

FINALITAT El programa de Promoció de l’Accessibilitat de Mallorca pretén donar 
compliment de la normativa vigent en matèria d'accessibilitat per fer efectiu el 
dret de les persones amb mobilitat reduïda o amb dificultats de comunicació a 
viure i gaudir de l'entorn sense barreres ni obstacles. S’adreça a 
administracions i organismes públics, entitats, empreses i particulars. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Ciutadania, personal tècnic, administracions, organismes, entitats, empreses. 

  

OBJECTIUS  Assessorar i orientar administracions, organismes públics i empreses per 
aplicar la normativa d’accessibilitat. 
 Assessorar a particulars en matèria d'accessibilitat, especialment pel que 
fa a l'accés a l'habitatge particular o a blocs d'habitatges. 
 Donar suport als ajuntaments en la realització de campanyes d’inspecció 
específiques per assegurar el compliment de l'accessibilitat en la tramitació de 
les llicències d’obres i d’activitats. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Registre de cans d’assistència 
FINALITAT Obtenció del reconeixement (mitjançant l'expedició d'un carnet d'acreditació 

a través del registre de cans d'assistència ubicat a la Secció d'Accessibilitat i 
Promoció dels Drets de l'IMAS ) a les persones amb discapacitat acompanyades 
dels seus cans d'assistència a gaudir del dret d'accés en igualtat d'oportunitats 
als espais, transports i llocs d'ús públic, així com els espais privatius d'ús 
col·lectiu i de l'accés al món laboral, segons el que es disposa entre els articles 
6 i el 12 de la Llei 1/2014, de 21 de febrer. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones usuàries d'un ca d'assistència. 

  
OBJECTIUS  Reconeixement i Registre de Cans d'Assistència de Mallorca. 

 Assessorament i orientació per l’enregistrament dels cans d'assistència 

de Mallorca. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Taula de Mallorca per l’Accessibilitat Universal 

FINALITAT La Taula de Mallorca per l’Accessibilitat Universal, constituïda l'any 2000, és un 
organisme coordinat per l'IMAS amb la finalitat d'implicar, alhora, entitats 
ciutadanes i administracions en la tasca de la promoció de l'accessibilitat 
universal. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
ENTITATS Les entitats públiques i privades que en formen part són les següents: ONCE, 

PREDIF, Plena Inclusión, Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat, 
ASPAS, FSIB, UNAC, CERMI, Ajuntament de Palma, Ajuntament d'Inca, 
Ajuntament de Calvià, Ajuntament de Marratxí, Mancomunitat del Pla, Direcció 
General d’Arquitectura i Habitatge de la CAIB, Desenvolupament local del 
Consell de Mallorca, Servei d'Arquitectura de l'IMAS, Departament de Territori 
del Consell de Mallorca, Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de 
Mallorca i la Secció d'Accessibilitat i Promoció dels Drets de l’IMAS. 

  
OBJECTIUS  Posar fi a la discriminació que suposa que les persones amb discapacitat 

vegin limitada la seva autonomia o no puguin accedir de manera autònoma als 
espais i edificis públics o privats d’ús públic i a la informació escrita o visual que 
es difon amb caràcter general. 
 Lluitar per aconseguir un canvi de mentalitat social, més àmplia, menys 
simplificadora, quant als problemes de discriminació que pateixen les persones 
amb discapacitat. 
 Instar els poders públics i administracions, així com col·legis professionals i 
tècnics, a complir i fer complir la normativa vigent en matèria d'accessibilitat i 
incloure els preceptes de disseny universal i accessibilitat en les noves 
normatives o modificacions de lleis i normes. 
 Informar sobre anomalies quant a la legislació vigent i visitar les obres per 
tal d’evitar que es cometin errors i assessorar als promotors i al personal tècnics 
en matèria d’accessibilitat en l’execució dels projectes d’obra. 
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Servei d’Interpretació de la Llengua de Signes 

FINALITAT Aquest programa ofereix un servei d’interpretació de la llengua de signes 
adreçat a les persones amb discapacitat auditiva. 
El servei consisteix en l’acompanyament que ofereix el personal tècnic i 
especialitzat en la interpretació de la llengua de signes a les persones amb 
discapacitat auditiva que ho sol·liciten per tal que puguin fer, sense dificultats 
comunicatives, els seus tràmits administratius, mèdics, judicials o altres, així 
com oferir-los suport perquè entenguin els escrits, notificacions i altra 
informació documental en la qual puguin tenir dificultat per a la seva 
comprensió i tramitació . 
A més, es realitza el suport d’interpretació de llengua de signes en 
conferències, cursos i entrevistes per als mitjans de comunicació. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones amb discapacitat auditiva. 

  
OBJECTIUS  Garantir el dret de les persones sordes a expressar-se en la seva llengua en 

qualsevol àmbit i fomentar així la igualtat d’oportunitats. 
 Reduir barreres de comunicació a persones amb discapacitat auditiva per 
dur a terme determinades gestions i perquè puguin exercir els seus drets amb 
igualtat d’oportunitats. 
 Facilitar la integració en la societat d’aquest col·lectiu i afavorir 

l’autonomia.   

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Dades i resultats 
 

 
 Promoció de l’Accessibilitat 

 

 
173 actuacions tècniques. 

 
 
 

TIPOLOGIA I NOMBRE D’ACTUACIONS QUE S’HAN FET 

 

Tipus d’actuació Total 

Consultes tècniques ateses 89 

Informes tècnics enviats 2 

Comprovació de l’accessibilitat: 

Revisió de projectes 28 

Visites in situ 54 

 
 Registre de cans d’assistència 

 
ENREGISTRAMENTS  DE CANS PER TIPUS  D’ASSISTÈNCIA 

Cans guia Cans de senyalització de so Municipi Total 

1 0 Calvià 1 

 
 

  Interpretació de Llengua de Signes 
 
 

 
126 persones ateses, i 1.959 serveis. 69 dones i 57 homes. 

 
 

 

DISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE SERVEI OFERT 

Mèdic 715 Videotrucades 163 
 Gestió/tràmit 454 Interpretació de cridada telefònica 87 

Reunió 193 Ajudes a la comprensió escrita i llegida 72 

Actes 49 Altres 59 

Curs 140 No Presencials 27 
  

 

NOMBRE DE SERVEIS REALITZATS SEGONS ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

Àmbit d’actuació Total Àmbit d’actuació Total 

Sanitari 736 Financer 85 

Administració 502 Educatiu 39 

Altres 420 No presentat 27 

Laboral 143 Suspès 7 
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Secció de Recursos Sociolaborals 
 

 
 
 
 
 
 
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Direcció Insular de Persones amb Discapacitat. 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
S’orienta en aconseguir millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, promovent la seva 
independència i autonomia mitjançant els diferents serveis que es presten. 
La secció gestiona contractes i convocatòries de subvencions dirigides a entitats dedicades a l'atenció de 
persones amb discapacitat. 
 
A més gestiona la concertació de places de la xarxa pública de serveis socials dirigits a persones amb 
discapacitat dels concerts del servei ocupacional, del servei de promoció, manteniment i recuperació de 
l’autonomia funcional, del servei d’Atenció Integral i suport a l’autonomia, del servei d’habilitació i teràpia 
ocupacional, dels servi de funció tutelar i del servei de suport a l’habitatge. 
 
I gestiona la convocatòria de les ajudes individuals a persones amb discapacitat i les ajudes a entitats que 
duen a terme projectes en l’àmbit de serveis socials. 
 
Té per objectius: 

 Dissenyar accions per a l’ocupació i oferir la formació sociolaboral corresponent. 
 Assessorar i orientar a les entitats del sector. 
 Assessorar i orientació a la ciutadania  específics a l’àmbit de la discapacitat. 
 Gestionar convocatòries. 
 Gestionar concerts socials de la Xarxa Pública de Serveis per a Persones amb Discapacitat. 

PRESTACIONS TÈCNIQUES 

 Cursos de formació i millora de la qualificació professional per a l’ocupació. 

 Programa mixt de formació i ocupació «Raixa». 

 Programa mixt de formació i ocupació «Eines». 

 Gestió i seguiment del concert social del Servei Ocupacional per a Persones amb Discapacitat Intel·lec-
tual i/o Trastorn del Desenvolupament. 

 Gestió i seguiment del concert social del Servei de Promoció, Manteniment i Recuperació de l’Auto-
nomia Funcional per a Persones amb Discapacitat Física. 

 Gestió i Seguiment del concert social del Servei de Promoció, Manteniment i Recuperació de l’Autono-
mia funcional per a Persones amb Discapacitat Física. 

 Gestió i Seguiment del concert social del Servei d’Atenció Integral i Promoció de l’Autonomia per a 
Persones amb Discapacitat Auditiva. 

 Gestió i seguiment del concert social del Servei d’Habilitació i Teràpia Ocupacional per a Persones amb 
Discapacitat Física. 

 Gestió i seguiment  del concert social del Servei d’Habitatge Supervisat, per Persones amb Discapaci-
tat Física. 

 Gestió i seguiment  del concert social del Servei de Centre de Dia, per a Persones amb Discapacitat 
Física. 
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 Gestió i seguiment del concert social del servei de Suport a l’habitatge per a Persones amb Discapaci-
tat Intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament. 

 Gestió i seguiment del concert social del servei de Funció Tutelar per a Persones amb Discapacitat 
Intel·lectual i/o Trastorn del Desenvolupament. 

 

 

PRESTACIONS  ECONÒMIQUES 

✔ Ajudes econòmiques individuals a persones amb discapacitat. 

✔ Ajudes  econòmiques a entitats que duen a terme projectes en l’àmbit dels serveis socials. 

✔ Subvencions adreçades a entitats privades sense afany de lucre  que desenvolupen  projectes d’Aten-
ció integral i promoció de l'autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut 
mental. 

 
PERFILS PROFESSIONALS 
Personal tècnic de treball social, psicologia, medicina, ciències de l’educació, formació per a l’ocupació, 
educació social i personal auxiliar en gestió administrativa, a més de personal formador especialitzat en 
l’àmbit específic de la qualificació professional que imparteix. 

 

 

RESULTATS GENERALS Cliqueu aquí 
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Formació i millora de la qualificació professional per a l’ocupació. 
Programa «Eines-Cuina». 

FINALITAT Dur a terme mesures d’actuació pel compliment del Text refós de la Llei general 
de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, que, en el 
Títol I, Capítol III, art. 1, especifica: 
1. Les persones amb discapacitat en edat laboral tenen dret a beneficiar-se de 
programes de rehabilitació vocacional i professional, manteniment de l'ocupa-
ció i reincorporació a la feina. 
5. La formació, la readaptació o la requalificació professional, que pot com-
prendre, si s'escau, una preformació general bàsica, ha de promoure l'adquisi-
ció d'experiència laboral en el mercat de treball i s'ha d'impartir d'acord amb 
l'itinerari personal i l'orientació professional prestada amb anterioritat, de con-
formitat amb la decisió presa per la persona amb discapacitat i seguint els cri-
teris que estableix l'art. 15. 
 
Per altra part, realització de plans de formació oberta adreçades a la ciutadania 
(persones amb discapacitat) d’acord amb la Instrucció 1/2015 de la Presidència 
de l’IMAS. 

  
GESTIÓ Directa (Secció de Recursos Sociolaborals, programa «Eines»). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones amb discapacitat (intel·lectual, sensorial, física i/o malaltia mental o 
amb multidiscapacitat) reconeguda per l’entitat competent, majors de 16 anys, 
residents a Mallorca i que participen d’itineraris d’inserció o d’orientació 
laboral. 

  
OBJECTIUS  Promoure accions de formació per a l’ocupació per a les persones amb 

discapacitat de Mallorca, majors de 16 anys, i en procés d’inserció laboral 
en el sector de cuina i rebosteria. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Programa mixt de formació i ocupació «Raixa » 

FINALITAT Programa de formació i ocupació, dins el marc de la convocatòria SOIB. 
«Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 
26 de setembre de 2018 ,per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions 
per a 2019 PROGRAMA SOIB 30 FORMACIÓ I OCUPACIÓ, finançada amb fons 
de la LXIV Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals» (SOIB 
Programes Mixts per a majors de 30 anys) 
 
El programa es desenvolupa a la finca de Raixa, del Consell de Mallorca, de 
febrer a novembre. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones majors de 30 anys en situació d’atur i amb discapacitat reconeguda. 
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OBJECTIUS  Realitzar accions de formació professional agrària (amb dos certificats de 
professionalitat de nivell 1) : 
 Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria. 
 Activitats auxiliars en agricultura. 
 Formació complementària: Inserció laboral i tècniques de recerca d’ocu-
pació. 
 Promoure la formació i la inserció laborals de persones amb discapacitat. 
 Reactivar i mantenir la producció agrícola de la finca de ‘Raixa’, amb criteris 
de conservació i sostenibilitat, dins el marc del Pla de gestió de la Serra de Tra-
muntana. 
  Mantenir i conservar els jardins de la finca de Raixa amb consonància amb 
els seus valors artístics i històrics. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
Programa mixt de formació i ocupació «Eines de manteniment d’edificis» 

FINALITAT Programa de formació i ocupació que es desenvolupa al taller de Puig des Bous,  
amb pràctiques es realitzades a diferents indrets de Mallorca. 
El programa es desenvolupa de gener a desembre de 2019. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones en situació d’atur i amb discapacitat reconeguda. 

  
OBJECTIUS  Oferir formació complementària. 

 Donar suport per a la  Inserció laboral i  tècniques de recerca d’ocupació. 
 Promoure la formació i la inserció laborals de persones amb discapacitat. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
Servei de Promoció, Manteniment i Recuperació de l’Autonomia Funcional per a Persones amb 
Discapacitat Física Sobrevinguda de Mallorca. 

FINALITAT Servei que proporciona a les persones amb discapacitat física sobrevinguda 
en fase postaguda, una atenció multidisciplinària mitjançant sessions especia-
litzades per pal·liar els dèficits cognitius, motors i emocionals, i millorar la 
seva autonomia. Es comença a prestar quan la persona surt del procés reha-
bilitador sanitari i es necessita un servei social que doni continuïtat als pro-
gressos de la rehabilitació mèdica, així com treballar les activitats d’autono-
mia personal i funcional. 
   

GESTIÓ Indirecta (Contractació de serveis). 
  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones amb discapacitat física sobrevinguda igual o superior al 33% que 
tenen possibilitats de millorar la seva autonomia durant els tres primers anys 
des de l’alta del seu procés de rehabilitació posthospitalari prescrit pel sistema 
de salut. 

  
OBJECTIUS  Atendre, informar i orientar les persones amb discapacitat i les seves fa-

mílies. 
 Valorar les demandes per a l’accés als recursos de la Xarxa. 
 Emetre la valoració especialitzada. 
 Realitzar el seguiment individualitzat de cada persona usuària. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Servei d’Atenció Integral de Persones amb Discapacitat Física. 
FINALITAT Servei especialitzat per a persones amb discapacitat format per actuacions de 

valoració, orientació i prestació de suports dirigides a promoure l’autonomia i 
la inclusió efectiva de cada persona mitjançant la coordinació amb el recursos 
de la comunitat. Segons el tipus de discapacitat i situació, el servei pot donar 
suport en diverses àrees i àmbits de la vida de la persona (salut, educació, tre-
ball, família, transport, protecció dels drets o altres aspectes). 
El servei es pot prestar tant en un centre de recursos com en entorns comuni-
taris, espais formatius, espais de rehabilitació o al propi domicili. 

  
GESTIÓ Indirecta (Concertació de serveis). 

  

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones amb discapacitat física o pluridiscapacitats, majors de 16 anys o 
menors en casos excepcionals, a partir del 33% de discapacitat. 

  
OBJECTIUS   Atendre de forma integral les persones amb discapacitat física i el seu en-

torn familiar, prestant un servei especialitzat de rehabilitació i recuperació mè-
dica funcional i tractament psicosocial i professional. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Servei d’Atenció Integral de Persones amb Discapacitat Sensorial Auditiva 

FINALITAT El servei d'atenció integral per a persones amb discapacitat sensorial auditiva 
constitueix un recurs d'intervenció especialitzada de caire sociosanitari consi-
derat fonamental per a la millora del desenvolupament global de les persones 
que presenten una discapacitat sensorial auditiva. 
 
És el servei que atén a la persona amb discapacitat sensorial auditiva i la seva 
família, a través d’una intervenció continuada en el cicle vital de la persona, 
interdisciplinària i especialitzada, emprant els mitjans tècnics i humans 
necessaris per tal d'optimitzar recursos i resultats, d'acord amb l'evolució 
tecnològica i pedagògica existent. 
 
És un servei on s'integren les actuacions d'atenció logopèdia, suport pedagògic 
especialitzat, atenció a famílies i atenció social i psicològica. 

  
GESTIÓ Indirecta (Concertació de serveis). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones menors d'edat, majors de 6 anys, que presenten una discapacitat 
sensorial auditiva igual o superior al 33%, reconeguda per l'organisme 
competent, i les seves famílies. 

  
OBJECTIUS  Atendre de forma integral i durant tot el cicle vital les persones amb disca-

pacitat sensorial auditiva majors de sis anys i el seu entorn familiar, prestant 
un servei especialitzat de rehabilitació i recuperació mèdica funcional i tracta-
ment psicosocial i professional. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Servei d’Habilitació i Teràpia Ocupacional per a Persones amb Discapacitat Física 
FINALITAT Servei per a persones amb discapacitat física i/o pluridiscapacitats que presta 

suports formatius i terapèutics amb l’objectiu d’aconseguir-ne la màxima 
autonomia i inclusió sociolaboral. Inclou activitats de teràpia ocupacional i 
d’entrenament en habilitats d’autonomia per a la vida diària, així com 
d’orientació, formació i requalificació per a la inserció sociolaboral. 

  
GESTIÓ Indirecta (Concertació  de serveis). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones amb discapacitat física o pluridiscapacitats, majors de 16 anys o 
menors en casos excepcionals, a partir del 33% de discapacitat. 

  
OBJECTIUS  Atendre a les persones que requereixen una requalificació per retornar al 

mercat laboral, o a persones en situació estable, pel que fa a la seva discapa-
citat, que es poden beneficiar d’una funció terapèutica i de manteniment 
d’habilitats. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Servei d’Habitatge Supervisat per a Persones amb Discapacitat Física 
FINALITAT Servei substitutiu de la llar pròpia o familiar. S’organitza en habitatges ordinaris 

amb una capacitat màxima de 10 persones usuàries. Els habitatges constituei-
xen el domicili habitual de les persones que l’habiten i hi conviuen persones 
amb discapacitat que necessiten supervisió i suport en les activitats bàsiques 
de la vida diària, així com en la comunicació, les relacions, l’autodirecció i l’ús 
dels recursos de la comunitat. La intensitat dels suports s’adapta a les necessi-
tats de cada persona. 

  
GESTIÓ Indirecta (Concertació de serveis). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones amb discapacitat física a partir dels 16 anys (menors en casos excep-

cionals) i  a partir del 65% de discapacitat. 

 
  
OBJECTIUS  Gestionar les places del servei en funció de la tipologia d’atenció i suport 

prestats. 
 Valorar les persones usuàries demandants d’ocupar una plaça. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Servei de Centre de Dia per a Persones amb Discapacitat Física 
FINALITAT Servei que ofereix durant el període diürn una atenció integral per a les perso-

nes amb discapacitat i amb necessitats de suport extens i generalitzat. En fun-
ció de les necessitats de cada persona i el tipus de discapacitat (física o in-
tel·lectual i del desenvolupament) ofereix suport directe a activitats de la vida 
diària, comunicació, benestar físic i salut, benestar emocional, desenvolupa-
ment personal, relacions socials i afectives, inclusió i participació social, oci, 
drets i qualsevol altre aspecte que afecti a la qualitat de vida de la persona. 
L’objectiu del servei és millorar o mantenir el grau més alt possible d’autono-
mia i benestar, prevenint situacions de major dependència, potenciant la in-
clusió i donant suport a les famílies. 

  
GESTIÓ Indirecta (Concertació de serveis). 
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PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones, a partir de 16 anys, i com a mínim amb un 65% de discapacitat i 

necessitats de suport extens o generalitzat. amb discapacitat física 

   
OBJECTIUS  Gestionar les places del servei en funció de la tipologia d’atenció i suport 

prestats. 
 Valorar les persones usuàries demandants d’ocupar una plaça. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Servei de Funció Tutelar de Persones amb Discapacitat Intel·lectual 
FINALITAT 

Les activitats de suport a la funció tutelar són un recurs dirigit a persones amb 
discapacitat intel·lectual, legalment incapacitades, i té per objecte vetllar per 
la persona tutelada amb la finalitat de fer tot el que sigui necessari per al seu 
benestar i desenvolupament integral. L’Administració dóna suport a les funda-
cions tutelars que representen la persona tutelada i administren els seus béns, 
d’acord amb l’encàrrec fet per l’autoritat judicial competent. 

  
GESTIÓ Mixta (Primer semestre de l’any convocatòria d’ajudes econòmiques. Segon 

semestre concertació de serveis). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Entitats tutelars que duen a terme activitats de suport a la funció tutelar de 
persones amb discapacitat intel·lectual. 

  
OBJECTIUS  Gestionar les places del servei en funció de la tipologia d’atenció i suport 

prestats. 
 Valorar les persones usuàries demandants d’ocupar una plaça. 
 Dur el control i seguiment de les places. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 

Servei de Suport a l’Habitatge per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual 
FINALITAT Les necessitats sobre les que pretén actuar aquest servei són bàsicament les 

que permeten que la persona amb discapacitat intel·lectual pugui aprendre a 
organitzar la seva vida diària, la participació en la seva comunitat, la cura de la 
seva salut, les relacions socials i la protecció dels seus drets, dins el context de 
la seva llar, proporcionant un suport de baixa intensitat que eviti la institucio-
nalització dins àmbits menys inclusius i de major cost social. 

  
GESTIÓ Mixta (Primer semestre de l’any convocatòria d’ajudes econòmiques. Segon 

semestre concertació de serveis). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament a partir dels 16 

anys(menors en casos excepcionals) i a partir del 33% de discapacitat 

 
  
OBJECTIUS  Gestionar les places del servei en funció de la tipologia d’atenció i suport 

prestats. 
 Valorar les persones usuàries demandants d’ocupar una plaça. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Servei Ocupacional per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o Trastorn del Desenvolupament 
FINALITAT El servei de Centre Ocupacional d’Atenció a Persones amb Discapacitat és 

l’equipament especialitzat d’estada diürna destinat a proporcionar habilitació 
professional i desenvolupament personal i social, per tal d’aconseguir les mà-
ximes competències de les seves capacitats personals i laborals, i possibilitats 
d’integració social. 
Tipus d’atenció i suport. 

-Servei  ocupacional i suport assistencial. 

-Servei ocupacional i suport formatiu comprèn accions formatives i de millora 
de la competència personal i social de la persona usuària, amb la finalitat de 
participar de forma satisfactòria dels processos productius del mercat de tre-
ball. Es tracta de dur a terme programes específics per a l’aprenentatge de 
les competències transversals que incideixin directament o indirecta en la 
millora de la qualificació professional. 

-Servei ocupacional i suport per a la inserció laboral que comprèn accions de 
suport d’orientació laboral i de millora de les competències prelaborals de la 
persona amb la finalitat d’aconseguir l’accés i l’adaptació a un lloc de treball 
en empresa ordinària a través del model de Treball amb Suport. 

  
GESTIÓ Indirecta (Concertació de serveis). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones amb discapacitat igual o superior al 33%, majors de 16 anys. 

  
OBJECTIUS  Gestionar les places del servei ocupacional en funció de la tipologia d’aten-

ció i suport prestats. 
 Valorar les persones usuàries demandants d’ocupar una plaça. 
 Fer el control i seguiment. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat 

FINALITAT Convocatòria pública d’ajudes econòmiques individuals adreçades a l’atenció 
dels problemes específics de les persones amb discapacitat que presenten 
deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials, per tal de millorar la 
seva qualitat de vida i, en general, a la promoció del seu benestar. 
 
Modalitats de les ajudes: 

-Tractaments rehabilitadors sociosanitaris. Són els dirigits a aconseguir la 
recuperació física, psíquica i sensorial de les persones amb alguna 
discapacitat. Inclouen intervencions professionals de: psicomotricitat, 
tractament psicopedagògic, tractament psicoterapèutic i altres tractaments 
similars que corresponguin a la mateixa finalitat. 

-Ajudes tècniques. Són les pròtesis, ortesis i instruments, utensilis, dispositius 
i/o equips que poden suplir o complementar la seva limitació i mancances 
funcionals, facilitant les activitats de la vida diària, augmentant-ne la qualitat 
de vida i el benestar social. En concret, es refereixen a les ajudes per a la 
mobilitat, pròtesis i ortesis, i estris bàsics i necessaris. 

  

GESTIÓ Directa. 
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PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones amb discapacitat igual o superior al 33%, menors de 65 anys i que 
reuneixen els requisits publicats en la convocatòria anual. 

OBJECTIUS  Ajudar econòmicament a les persones discapacitades per atendre proble-
mes específics, per tal de millorar la seva qualitat de vida i, en general, a la 
promoció del seu benestar social. La convocatòria permet subvencionar un con-
cepte per persona. No és permès subvencionar el mateix concepte si li han es-
tat atorgats en les dues darreres convocatòries. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Convocatòria d’ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats en matèria de  serveis 
socials 

FINALITAT Suport al finançament d’actuacions que, en serveis socials, fan entitats i asso-
ciacions sense afany de lucre, que poden ser de caràcter preventiu, assistencial, 
d’inserció i reinserció de persones o col·lectius de Mallorca, en alguna de les 
situacions amb necessitat d’atenció prioritària 

  

GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Entitats sense afany de lucre que duen a terme activitats en matèria de serveis 
socials. 

  

OBJECTIUS  Prestar atenció integral a persones que tenen o pateixen: 
˗ Discapacitat física, psíquica o sensorial. 
˗ Dificultats d’integració familiar o comunitàries derivades de malalties 
mentals i malalties cròniques. 
˗ Dificultats d’integració social vinculades a condicions laborals precàries, 
desocupació i pobresa. 
˗ Necessitat social, com la relacionada amb la manca d’habitatge o amb 
desestructuració familiar. 
˗ Vulnerabilitat, risc o desemparament pera la gent gran, els infants i les 
persones adolescents. 
˗ Violència masclista i les diverses manifestacions de violència familiar. 
˗ Discriminació per raó de sexe, lloc de procedència, discapacitat, malaltia, 
ètnia, cultura o religió, o per qualsevol altra raó. 
˗ Dificultat d’integració familiar o comunitària derivada de drogodependèn-
cia i d’altres addiccions. 
˗ Vulnerabilitat, exclusió i aïllament social. 
˗ Problemes de convivència i de cohesió social. 
˗ Situació d'urgència /emergència social. 
˗ Emergències socials per catàstrofe. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Subvencions adreçades a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes d’atenció integral i 
promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental 

FINALITAT Contribuir a la promoció i posada en marxa de projectes d’atenció integral i 
promoció de l’autonomia destinats a l’atenció social especialitzada per a per-
sones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental, per aconse-
guir la seva autonomia personal, inclusió sociolaboral, benestar personal, vin-
culació social i participació a la vida de la comunitat. 

  

GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Entitats i/o agrupacions sense afany de lucre que duen a terme activitats en 
matèria de serveis socials. 

  

OBJECTIUS  Detectar persones amb problemàtica de salut mental, aïllades i/o no ateses 
a serveis de la xarxa de salut mental. 
 Crear vincle amb la persona iniciant així el seu procés de rehabilitació psi-

cosocial. 

 Potenciar les habilitats bàsiques que permetin l’estabilitat personal i l’evo-

lució personal cap a la incorporació a serveis especialitzats i la inclusió social 

 Facilitar l’accés de la persona a la xarxa social i sanitària dels Serveis de 

Salut mentals, treballant des d’un àmbit de provisió de suports i atenció psico-

terapèutica i educativa al domicili o lloc d’ubicació residencial i en la pròpia co-

munitat. 

 Afavorir la integració social en el seu entorn, mitjançant l’activació i l’accés 

a recursos d’atenció diürna, laborals, formatius i d’oci, així com també, l’incre-

ment dels contactes socials fora de l’àmbit familiar, recolzant la participació en 

espais de relació de la comunitat. 

 Contribuir al desenvolupament de projectes de vida a través d’una inter-

venció planificada i definida en el Pla individual de suports garantint que la prò-

pia persona és la protagonista. 

 Enfortir la generació i configuració de xarxes de suport a les persones en 

els contextos en que aquestes es desenvolupen. 

 Actuar dins l’àmbit familiar, si és necessari, per a millorar la relació amb la 

persona afectada i modificar dinàmiques familiars inadequades. 

 Prevenir i intervenir davant situacions de discriminació i estigma social que 

es detectin en la intervenció, especialment en el treball amb altres recursos de 

l’entorn dels que puguin beneficiar-se les persones ateses. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Dades i resultats 

 
Xarxa Pública d’Atenció a Persones amb Discapacitat i Drets Socials 

 

 
3.500 places de la Xarxa. 
 4.545 persones ateses . 

 
41 persones en programes formatius. 14 dones i 27 homes. 

 
678 persones en Serveis d’Atenció Integral i Promoció de l’Autonomia, i Teràpia Ocupacional. 

295 dones i 383 homes. 
 

1.876 persones en serveis ocupacionals. 1.059 homes i 817 dones. 
 

770 persones en centre de dia. 308 dones i 462 homes. 
 

395 persones en serveis residencials. 161 dones i 234 homes. 
 

238 persones amb serveis de suport a l'habitatge. 103 dones i 135 homes. 
 

 
 

 
 
 
 

 

 Formació i millora de la qualificació professional per a l’ocupació. Programa «Eines 
-cuina» 

 
 

19 participants. 10 dones i 9 homes. 
2 cursos de formació realitzats. 
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 Programa mixt de formació i ocupació «Raixa 2018» 

 

 
 13 participants. 4 dones i 9 homes. 

2 certificats de professionalitat. 1 especialitat formativa. 
 

 
 

 Programa mixt de formació i ocupació «Eines-manteniment d’edificis» 
 

10 participants, homes. 
Impartició d’una especialitat formativa pròpia. 

9 persones usuàries contractats per empreses ordinàries al finalitzar la formació. 
 

 
 

  Servei de Promoció, Manteniment i Recuperació de l’Autonomia Funcional per a Persones 
amb Discapacitat Física sobrevinguda de Mallorca 

 

 
187 persones ateses. 81 dones i 106 homes. 
2 entitats prestadores de serveis. 115 places. 

 
 

NOMBRE DE PERSONES ATESES PER SEXE I PLACES EN EL SERVEI DE PROMOCIÓ, MANTENIMENT I 
RECUPERACIÓ DE L’AUTONOMIA FUNCIONAL 

Entitat Places Dona Home Persones ateses 

Sant Joan de Déu 89 66 84 150 

Dacesma 26 15 22 37 

 
 

 Servei d’Atenció Integral de Persones amb Discapacitat Física 
 
 

 
217 persones ateses. 82 dones i 135 homes. 

3 entitats prestadores de serveis. 165 places contractades. 
 

 

NOMBRE DE PERSONES ATESES PER SEXE I PLACES EN EL  SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL 

Entitat Places Dona Home Persones ateses 

Abdem 5 3 2 5 

Aspaym 147 74 122 196 

Dacesma 13 5 11 16 

Total 165 82 135 217 
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 Servei d’Atenció Integral de Persones amb Discapacitat Sensorial Auditiva 

 
 

244 persones ateses. 124 dones i 120 homes. 
 1 entitat prestadora del servei. 190 places concertades amb ASPAS. 

 
 

 Servei d’Habilitació i Teràpia Ocupacional per a Persones amb Discapacitat Física 
 

30 persones ateses. 8 dones i 22 homes. 
2 entitat prestadora del servei. 30 places concertades. 

 
 
 

PERSONES ATESES PER EL SERVEI  D’HABILITACIÓ I TERÀPIA OCUPACIONAL I NOMBRE DE PLACES PER 
ENTITAT 

Servei Places Dona Home Persones ateses 

Aproscom 15 4 15 19 

Natzaret 15 4 7 11 

 
 

 Servei d’Habitatge Supervisat per a Persones amb Discapacitat Física 
 

23 persones ateses. 2 dones i 21 homes. 
1 entitat prestadora del servei. 18 places concertades amb Aproscom. 

 
 
 

 Servei  de Centre de Dia  per a Persones amb Discapacitat Física 
 

131 persones ateses. 67 dones i 64 homes. 
3 entitat prestadora del servei. 50 places concertades. 

3 places de transport adaptat 
 
 

NOMBRE DE PERSONES ATESES PER SEXE I PLACES DE CENTRE DE DIA I DE TRANSPORT PER ENTITAT 

Entitat Places Dona Home Total Transport 
social 

Transport 
rural 

Transport 
adaptat 

Abdem 30 62 39 101 0 0 0 

Asprom 10 1 12 13 6 0 3 

Rehacer 10 4 13 17 0 0 0 

Total 50 67 64 131 6 0 3 

 
 

 Servei de Funció Tutelar de Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o Trastorn del Desenvolu-
pament 

 
226 persones ateses. 101 dones i 125 homes. 

5 entitats prestadores del servei. 224 places concertades. 
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 PERSONES ATESES PER SEXE I  NOMBRE DE PLACES PER ENTITAT 

Entitat Places Dones Homes Persones ateses 

Fundació tutelar Amadip 105 43 64 107 

Fundació tutelar Aproscom 29 14 15 29 

Fundació tutelar Mater Misericordiae 53 29 25 54 

Fundació. tutelar Cian 31 11 20 31 

Fundació tutelar Síndrome de Down 6 4 1 5 

 
 Servei de Suport a l’Habitatge per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o Trastorn del 

Desenvolupament 

 
236 persones ateses. 103 dones i 133 homes. 

3 entitats prestadores del servei. 208 places concertades. 
 

PERSONES ATESES PER EL SERVEI DE SUPORT A L’HABITATGE I NOMBRE DE PLACES PER ENTITAT 

Servei Places Dona Home Persones ateses 

Amadip 167 80 114 194 

Aproscom 24 12 12 24 

Mater 17 11 7 18 

 
 

 Servei Ocupacional per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o Trastorn del Desenvolupa-
ment 

 
1.876 persones ateses 817 dones i 1.059 homes. 

10 entitat prestadores del servei. 1.170 places concertades. 
 

 

NOMBRE DE PERSONES ATESES PER SEXE I PLACES DE SERVEI OCUPACIONAL I DE TRANSPORT PER 
ENTITAT 

Entitat Places D H Total Transport 
social 

Transport 
rural 

Transport 
adaptat 

Acomp. 
transport 

Amadip 540 354 506 860 160 2 1 59 

Aproscom 113 64 99 163 65 65 0 0 

Asanideso 49 29 37 66 0 0 0 0 

Asnimo 85 116 110 226 56 0 0 0 

Coordinadora 54 58 98 156 0 0 0 0 

Intress 25 9 17 26 8 8 0 0 

La Purísima 60 33 36 69 7 0 0 0 

Mater Misericordiae 166 116 110 226 74 0 9 0 

Patronat Inca 50 27 26 53 50 0 0 0 

Prodis 28 11 20 31 16 0 0 0 

Total 1.170 817 1.059 1.876 436 75 10 59 
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 Ajudes econòmiques individuals per a persones amb discapacitat 
 
 

 
Import de la convocatòria: 400.000 €: 

250.000€ (ajudes tècniques) i 150.000 € (inversions) 

 
502 sol·licituds presentades. 212 per dones i 290 per homes. 

412 sol·licituds concedides (82%). 
90 sol·licituds denegades( 18%). 

 
 

NOMBRE D’AJUDES SOL·LICITADES PER EDAT DE LA PERSONA DESTINATÀRIA DE L’AJUDA 

 Nombre Grau 

De 0  a 6 anys 47 9,36 % 

De 7  a 18 anys 161 32,07 % 

De 19  a 35 anys 81 16,13 % 

De 36  a 65 anys 213 42,44 % 

 
 

SOL·LICITUDS CONCEDIDES PER GRAU DE DISCAPACITAT (CLASSIFICACIÓ CIF, S/OMS 2001) 

 Nombre Grau 

Discapacitat 33-49% 225 46,1% 

Discapacitat  50-95% 237 47,5% 

Discapacitat  96 - 100% 40 6,4% 
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 Convocatòria d’ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats en matèria de ser-
veis socials 

 
21 entitats beneficiàries. 

Import màxim de la convocatòria 300.000,00 € 
Import concedit 248.254,23 €   

 
 

IMPORT CONCEDIT PER ENTITAT I PROJECTE 

Entitat Import 

Hermanas Oblatas 15.000,00 € 

Asociació Balear Corea de Huntington 14.480,00 € 

Asociación Amiticia 15.000,00 € 

Fundación Rana 4.560,00 € 

Aspanob 15.000,00 € 

Llar de memòria 15.000,00 € 

Asociación Zaqueo 15.000,00 € 

Associació Mallorca sense fam 14.993,01 € 

AFAMA Pollença (Associació de familiars i amics de malalts d’alzheimer) 15.000,00 € 

Asdica 10.000,00 € 

Associació Balear Fibrosi Quística 4.323,50 € 

Ben Amics 1.736,62 € 

Espiral 6.295,04 € 

Federació de Persones sordes de les Illes Balears 15.000,00 € 

ALCER 3.000,00 € 

Fundación Handisport 15.000,00 € 

La sonrisa médica 15.000,00 € 

ALAS 13.431,06 € 

Fundació Projecte Jove 15.000,00 € 

Cooperativa SI 15.000,00 € 

Total 248.254,23 € 

 
 

 Subvencions adreçades a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes d’atenció 
integral i promoció de l’autonomia per a persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut 
mental 
 

1 projectes finançats. 
De gener a octubre de 2019 s’han atès a 84 persones, 33 dones i 51 homes. 

Import màxim de la convocatòria 245.986,50 € 
                Import concedit 245.986,50 € 

 

IMPORT CONCEDIT PER ENTITAT I PROJECTE 

Entitat Import 

Agrupació d’entitats de salut mental 245.986,50 € 
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Secció de Recursos Personals i Assistencials 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Direcció Insular de Persones amb Discapacitat. 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
Aquesta secció gestiona l’accés als recursos de centre de dia, d’allotjament i habitatge residencial de la 
Xarxa Pública d'Atenció a Persones amb Discapacitat. 
L'IMAS compta amb un total de 1.376 places concertades, amb diverses entitats privades sense afany de 
lucre, encarregades de l'atenció integral de persones amb discapacitat en les modalitats de serveis resi-
dencial: residencia o habitatge supervisat; i serveis diürns: centres de dia, per a persones amb discapacitat 
intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament i persones amb discapacitat física per trastorn immunològic. 
 
Té per objectius: 

 Atendre, informar i orientar les persones amb discapacitat i les seves famílies. 
 Valorar l’accés a les places disponibles en funció del recurs sol·licitat. 
 Gestionar la cobertura de places dels diferents recursos i fer-ne el seguiment. 

 
PRESTACIONS TÈCNIQUES 

✔ Servei de valoració per a l’accés a serveis concertats de  la Xarxa Pública per a persones amb Discapa-
citat. 

✔ Servei d’avaluació i seguiment de persones amb discapacitat. 

✔ Gestió i seguiment del concert social de centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o 
trastorn del desenvolupament. 

✔ Gestió i seguiment del concert social de centre de dia per a persones amb discapacitat física per trastorn 
immunològic. 

✔ Gestió i seguiment del concert social d’habitatge supervisat per a persones amb discapacitat intel·lec-
tual i/o trastorn del desenvolupament. 

✔ Gestió i seguiment del concert social d’habitatge supervisat per a persones amb discapacitat física per 
trastorn immunològic. 

✔ Gestió i seguiment del concert social de residència per a persones amb discapacitat intel·lectual i/o 
trastorn del desenvolupament. 

✔ Gestió i seguiment del concert social de residència per a persones amb discapacitat física per trastorn 
immunològic. 

 

PERFILS PROFESSIONALS 
El personal tècnic està especialitzat en diferents àmbits professionals: treball social, psicologia, ciències de 
l’educació i sanitari. I, a més de la persona responsable de secció, també compta amb personal tècnic de 
gestió econòmica i administrativa. 
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Programa de Valoració, Avaluació i Seguiment de Persones amb Discapacitat 
FINALITAT La finalitat de la intervenció és emetre un informe d’idoneïtat que permeti ac-

cedir als recursos d’aquesta xarxa pública gestionada per l’IMAS, valorant la 
idoneïtat d’una persona respecte a la demanda d’un recurs i/o d’un servei en 
relació al tipus i intensitat de suport que precisa. 
 
Presta els seus serveis mitjançant la intervenció d’un equip interdisciplinari es-
pecialitzat en valoració, orientació i seguiment, tant per a les persones amb 
discapacitat com per a les famílies i/o representants legals. 
 
La Secció de Recursos Personals i Assistencials de l’IMAS és l’òrgan responsable 
de gestionar les llistes d’espera de la xarxa pública (amb la llista d’espera l’IMAS 
estableix l’ordre de prioritat per assignar les places disponibles entre les per-
sones a les quals se’ls ha reconegut la idoneïtat per accedir a una plaça, segons 
el procediment ordinari d’accés i, conseqüentment, el dret a ingressar quan hi 
hagi vacants al servei corresponent. 
 
La llista d’espera està ordenada segons la puntuació obtinguda per les perso-
nes que incorpora i la data d’entrada de sol·licitud del registre general. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones amb discapacitat igual o superior al 33%, majors de 16 anys. 

  
OBJECTIUS  Atendre, informar i orientar les persones amb discapacitat i les seves 

famílies. 
 Valorar les demandes per a l’accés als recursos de la Xarxa Pública 
Concertada d'Atenció a les Persones amb Discapacitat. 
 Fer una valoració especialitzada social, psicològica i pedagògica. 
 Emetre la resolució de les demandes d'ingrés. 
 Gestionar les llistes d’espera de la xarxa pública, així com de les altes i 
baixes que s’hi produeixen. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Servei de Centre de Dia, per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o Trastorn del 
Desenvolupament. 

FINALITAT Servei que ofereix durant el període diürn una atenció integral per a les perso-
nes amb discapacitat i amb necessitats de suport extens i generalitzat. En fun-
ció de les necessitats de cada persona i el tipus de discapacitat (física o intel·lec-
tual i del desenvolupament) ofereix suport directe a activitats de la vida diària, 
comunicació, benestar físic i salut, benestar emocional, desenvolupament per-
sonal, relacions socials i afectives, inclusió i participació social, oci, drets i qual-
sevol altre aspecte que afecti a la qualitat de vida de la persona. L’objectiu del 
servei és millorar o mantenir el grau més alt possible d’autonomia i benestar, 
prevenint situacions de major dependència, potenciant la inclusió i donant su-
port a les famílies. 

  
GESTIÓ Indirecta (Concertació amb entitats prestadores de servei). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
  

Persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament igual 
o superior al 33%. 

  



 

63 

OBJECTIUS  Gestionar i realitzar l’avaluació i seguiment dels diferents serveis 
adreçats a les persones amb discapacitat. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Servei de Centre de Dia per a Persones amb Discapacitat Física per Trastorn Immunològic 

FINALITAT Servei que ofereix durant el període diürn una atenció integral per a les perso-
nes amb discapacitat i amb necessitats de suport extens i generalitzat. En fun-
ció de les necessitats de cada persona i el tipus de discapacitat (física o intel·lec-
tual i del desenvolupament) ofereix suport directe a activitats de la vida diària, 
comunicació, benestar físic i salut, benestar emocional, desenvolupament per-
sonal, relacions socials i afectives, inclusió i participació social, oci, drets i qual-
sevol altre aspecte que afecti a la qualitat de vida de la persona. L’objectiu del 
servei és millorar o mantenir el grau més alt possible d’autonomia i benestar, 
prevenint situacions de major dependència, potenciant la inclusió i donant su-
port a les famílies. 

  
GESTIÓ Indirecta (Concertació amb entitats prestadores de servei). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
  

Persones amb discapacitat física per trastorn immunològic  igual o superior al 
33%. 

  
OBJECTIUS  Gestionar i realitzar l’avaluació i seguiment dels diferents serveis 

adreçats a les persones amb discapacitat. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 

Servei d’Habitatge Supervisat per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o Trastorn 
del Desenvolupament. 

FINALITAT Servei substitutiu de la llar pròpia o familiar. S’organitza en habitatges ordinaris 
amb una capacitat màxima de 10 persones usuàries. Els habitatges constituei-
xen el domicili habitual de les persones que l’habiten i hi conviuen persones 
amb discapacitat que necessiten supervisió i suport en les activitats bàsiques 
de la vida diària, així com en la comunicació, les relacions, l’autodirecció i l’ús 
dels recursos de la comunitat. La intensitat dels suports s’adapta a les necessi-
tats de cada persona. 

  
GESTIÓ Indirecta (Concertació amb entitats prestadores de servei). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament igual 
o superior al 33%. 

  
OBJECTIUS  Gestionar i realitzar l’avaluació i seguiment del servei i gestionar la llista 

d’espera. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Servei d’Habitatge Supervisat per a Persones amb Discapacitat Física per Trastorn Immunològic 
FINALITAT Servei que es converteix en el domicili de la persona amb discapacitat, ofereix 

allotjament i atenció integral per a persones amb necessitats de suport extens 
o generalitzat en la majoria d’activitats de la vida diària. La finalitat del servei 
és millorar o mantenir el grau més alt possible d’autonomia, benestar i inclusió 
en la comunitat. 

  
GESTIÓ Indirecta (Concertació amb entitats prestadores de servei). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
  

Persones amb discapacitat física per trastorn immunològic igual o superior al 
33%. 

  
OBJECTIUS  Gestionar i realitzar l’avaluació i seguiment dels diferents serveis adreçats 

a les persones amb discapacitat. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Servei de Residència per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o Trastorn del Desenvolupament 

FINALITAT Servei que es converteix en el domicili de la persona amb discapacitat, ofereix 
allotjament i atenció integral per a persones amb necessitats de suport extens 
o generalitzat en la majoria d’activitats de la vida diària. L’objectiu del servei 
és millorar o mantenir el grau més alt possible d’autonomia, benestar i inclusió 
en la comunitat. 

  
GESTIÓ Indirecta (Concertació amb entitats prestadores de servei). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
 

Persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn del desenvolupament igual 
o superior al 33%. 

  
OBJECTIUS  Gestionar i realitzar l’avaluació i seguiment del servei i gestionar la llista 

d’espera. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Servei de Residència per a Persones amb Discapacitat Física per Trastorn Immunològic 

FINALITAT Servei que es converteix en el domicili de la persona amb discapacitat, ofe-
reix allotjament i atenció integral per a persones amb necessitats de suport 
extens o generalitzat en la majoria d’activitats de la vida diària. L’objectiu 
del servei és millorar o mantenir el grau més alt possible d’autonomia, 
benestar i inclusió en la comunitat. 

  
GESTIÓ Indirecta (Concertació amb entitats prestadores de servei). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones amb discapacitat física per trastorn immunològic igual o 
superior al 33%. 

  
OBJECTIUS  Gestionar i realitzar l’avaluació i seguiment dels diferents serveis 

adreçats a les persones amb discapacitat. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Dades i resultats 
 

 Programa de Valoració, Avaluació i Seguiment de Persones amb Discapacitat 
 

191 noves sol·licituds rebudes. 
187 Valoracions realitzades. 78 dones i 109 homes. 

 

NOMBRE DE VALORACIONS SOL·LICITADES PER TIPUS DE SERVEI 

Tipus de servei Nombre 

Centre de dia 54 

Habitatge supervisat 90 

Residència 47 

 
NOMBRE DE VALORACIONS D'IDONEÏTAT FETES DISTRIBUÏDES PER RESULTAT 

Resultat de la valoració Nombre 

Idònia 169 

No idònia 6 

Revisió 12 

 
 

 Servei de Centre de Dia per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o Trastorn del Desenvo-
lupament 

 
626 persones ateses. 235 dones i 391 homes. 

8 entitats prestadores del servei. 623 places a centre de dia. 
214 places de transport social, 74 places de transport adaptat i 51 de transport rural. 

 
 

NOMBRE DE PERSONES ATESES PER SEXE I PLACES DE CENTRE DE DIA I DE TRANSPORT PER ENTITAT 

Entitat Places Dona Home Total Transport 
social 

Transport 
rural 

Transport 
adaptat 

Amadiba 124 45 82 127 52 29 10 

Amadip 78 25 53 78 15 0 0 

Aprop 90 32 58 90 13 0 0 

Aproscom 65 27 38 65 22 22 8 

Asnimo 20 10 10 20 15 0 0 

Aspace 73 21 52 73 49 0 40 

Mater Misericordiae 92 39 53 92 36 0 16 

Patronat Inca 81 36 45 81 12 0 0 

Total 623 235 391 626 214 51 74 

 
 

 Servei de Centre de Dia per a Persones amb Discapacitat Física per Trastorn Immunològic 
 

 
13 persones ateses. 6 dones i 7 homes. 

1 entitats prestadores del servei. 10 places al centre de dia SILOE. 
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 Servei d’Habitatge Supervisat per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o Trastorn del 
Desenvolupament 

 
333 persones ateses. 141 dones i 192 homes. 

9 entitats prestadores del servei. 322 places d’habitatge supervisat. 
35 complements d’alta intensitat. 

7 complements per necessitats excepcionals de suport. 
 

NOMBRE DE PERSONES ATESES PER SEXE I PLACES D’HABITATGE SUPERVISAT 

Entitat Places Dona Home Persones ateses 

Amadiba 54 17 37 54 

Amadip- esment 102 45 57 102 

Aproscom 28 9 20 29 

Asanideso 13 9 4 13 

Asnimo 26 13 14 27 

Intress 16 3 13 16 

Mater 60 34 34 68 

Patronat inca 16 9 8 17 

Prodis 7 2 5 7 

Total 322 141 192 333 

 
 Servei d’Habitatge Supervisat per a Persones amb Discapacitat Física per Trastorn Immunològic. 

 
8 homes atesos. 

1 entitats prestadores del servei. 5 places d’habitatge supervisat a SILOE. 
 

 Servei de Residència per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual i/o Trastorn del 
Desenvolupament 

 
382 persones ateses. 155 dones i 227 homes. 

7 entitats prestadores del servei. 360 places concertades. 
40 complements per necessitats excepcionals de suport. 

 

NOMBRE DE PERSONES ATESES PER SEXE I PLACES DE SERVEI RESIDENCIAL 

Entitat Places Dona Home Persones ateses 

Amadiba 82 30 59 89 

Amadip-Esment 46 19 32 51 

Aprop 76 28 51 79 

Aproscom 24 14 11 25 

Aspace 24 7 17 24 

Mater Misericordiae 41 25 16 41 

Patronat d’Inca 67 32 41 73 

Total 360 155 227 382 

 
 Servei de Residència per a Persones amb Discapacitat Física per Trastorn Immunològic 

 
13 persones ateses. 6 dones i 7 homes. 

1 entitats prestadora del servei. 10 places de residència a SILOE. 
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ÀREA DE GENT GRAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Serveis Especialitzats de Gent Gran 
● Foment de l'Autonomia per a Persones Majors 

 
 
 
 
 
 
 
 

Directora Insular 
Sofia Alonso Bliger 
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Normativa de referència en matèria de dependència 

Decret 244/1999, de 26 de novembre, pel qual es regula l’Estatut bàsic dels centres de 
persones majors dependents de l’Institut Balear d’Afers Socials. 

* 
 

* 

Decret 123/2001, de 19 d’octubre, de definició i regulació de les condicions mínimes 
d’obertura i funcionament dels centres i serveis per a persones majors, tant públics com 
privats, ubicats en el territori de les Illes Balears. 

* 
 

 

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les per-
sones en situació de dependència. 

 
  

Decret 83/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals del procediment 
per reconèixer la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis i el règim 
de comptabilitat de les prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependèn-
cia en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es crea la Xarxa Pública 
d’Atenció a la Dependència de les Illes Balears. 

* 

  

Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració, d’11 de novembre de 
2010, per la qual s’estableixen els procediments d’ingrés i de trasllat a residències i centres 
de dia de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència per a gent gran en situació de depen-
dència. 

* 

  

Decret 84/2010, de 25 de juny, pel qual es regulen els criteris per calcular la capacitat eco-
nòmica amb la finalitat d’establir la participació econòmica de les persones beneficiàries 
de les prestacions assistencials que formen part de la Xarxa Pública d’Atenció a la Depen-
dència de les Illes Balears, i per concretar les prestacions econòmiques del Sistema per 
l’Autonomia i Atenció a la Dependència. 

* 

  

Decret 86/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableixen els principis generals i les directrius 
de coordinació per a l’autorització i l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones 
grans i persones amb discapacitats, i es regulen els requisits d’autorització i acreditació dels 
serveis residencials de caràcter suprainsular per a aquests sectors de població. 

* 

  

Resolució de la consellera d’Afers Socials, Promoció i Immigració 11 de novembre de 2010 
per la qual s’estableixen els procediments d’ingrés i de trasllat a residències i centres de dia 
de la Xarxa Pública d’Atenció a la Dependència per a gent gran en situació de dependència. 

* 
  

Decret 54/2013, de 5 de desembre, de modificació del Decret 86/2010, de 25 de juny, pel 
qual s’estableixen els principis generals i les directrius de coordinació per a l’autorització i 
l’acreditació dels serveis socials d’atenció a persones grans i persones amb discapacitats, i 
es regulen els requisits d’autorització i acreditació dels serveis residencials de caràcter su-
prainsular per a aquests sectors de població. 

* 

 

* 

Resolució, de la Presidenta de l’IMAS, de 12 de març de 2014, de modificació i actualització 
del procediment per tramitar les sol·licituds d'ingrés en centres residencials per a gent gran 
de l'IMAS en règim d’estades temporals o permanents, per reagrupament familiar, situació 
de prioritat social per risc de desprotecció i trasllat d'estades entre aquests centres. 

* 

  

Decret 5/2016, de 5 de febrer, pel qual s’estableixen els principis generals del procediment 
per al reconeixement de la situació de dependència, la intensitat de protecció dels serveis 
i el règim  de compatibilitat de les prestacions del SISAAD i es crea la xarxa pública d’atenció 
a la dependència a les Illes Balears. 

* * 

 

Decret 63/2017 de 22 de desembre, de principis generals dels procediments d'accés als 
serveis de la Xarxa Pública d'Atenció a la Dependència per a gent gran en situació de de-
pendència 

* * * 

SECCIÓ D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA    

SECCIÓ DE FOMENT DE L’AUTONOMIA PER A PERSONES MAJORS   

LLARS GENT GRAN  

Al marge de la normativa genèrica de l’apartat ‘Marc competencial i normatiu’, s’especifica part de la 
normativa de l’ àmbit de l’atenció a la dependència i que, malgrat pugui afectar a totes les seccions, només 
s’assenyalen les que hi tenen una incidència més explícita. 
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Serveis Especialitzats de Gent Gran 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Direcció Insular de Gent Gran. 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
La gestió dels serveis i centres especialitzats per a persones majors dependents. 
 
Té per objectius: 

 Gestionar les places pròpies. 
 Gestionar el concert de places per a la prestació del servei d’estada residencial i diürna, per a perso-

nes majors assistides. 
 Gestionar l’assignació de places als recursos residencials i centres de dia propis i concertats. 
 Donar suport als professionals dels serveis de persones grans de Mallorca. 
 Valorar i intervenir en casos de persones majors que pateixen risc de desprotecció i/o maltractament 

a Mallorca. 
 
PRESTACIONS TÈCNIQUES 
 Programa de gestió de places amb residències i centres de dia per a gent gran (propis i concertats). 

 Xarxa assistencial de l’IMAS. 

 Programa de prioritat social. 

 Programa de gestió del servei d’Unitat de convalescència de Felanitx. 

 Programa de gestió del Servei d’Atenció Integral a Domicili (SAID). 

 Llars Socioculturals de Gent Gran. 

 Observatori de les persones majors a Mallorca. 

PERFILS PROFESSIONALS 
Personal de gestió administrativa i jurídica, serveis de psicogerontologia, serveis mèdics especialitzats en 
geriatria, serveis de pedagogia, serveis d’infermeria, fisioteràpia, treball social, teràpia ocupacional, 
educació social, animació sociocultural, mestria de tallers, personal zelador, personal de serveis de 
menjador i cuina, manteniment, de magatzem i neteja. 
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Programa de Gestió de Places de Residències i Centres de Dia per a Gent Gran 
FINALITAT La gestió de les places pròpies i gestió dels concerts de places per a estades 

residencials per a persones majors assistides i gestió dels concerts de places 
per prestar el servei d’estada diürna, competències transferides per l’IBAS l'1 
de gener de 2004 en compliment de la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, 
d’atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials 
i seguretat social; i des de l’1 d’agost de 2010, gestió del conveni de 
col·laboració entre la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració del 
Govern de les Illes Balears i l’IMAS per gestionar diversos centres residencials 
i centres de dia. 
Una altra tasca important és l’assignació de recursos a les persones que ja han 
estat valorades amb grau de dependència i han escollit com a recurs idoni una 
residència o un centre de dia. 
Es reben totes les peticions de recurs idoni de la Xarxa Pública d’Atenció a la 
Dependència de Mallorca que han remès els treballadors o les treballadores 
socials desplegats als municipis. Des d'aquesta secció, amb col·laboració amb 
la Unitat de Central de Reserves s’elabora la llista unificada de necessitat de 
recurs i llista de reserva amb l'objectiu d'assignar les places que estan disponi-
bles als centres propis o concertats. 

  
GESTIÓ Mixta: 

Directa: 

- Centres residencials de l’IMAS: residència La Bonanova, Llar dels Ancians, 
residència de Felanitx, residència Huialfàs i Oms/ Sant Miquel. 

- Centres de dia de l’IMAS: centre de dia Llar dels Ancians, centre de dia de 
Felanitx, centre de dia Reina Sofia, centre de dia Oms/Sant Miquel i cen-
tre de dia Can Clar. 

Indirecta (Concert de l’IMAS amb els centres de dia: Mente i S'Estel). 
Transferència del  Govern Balear Decret 60/2017 de 22 de desembre per ges-
tionar a través de concert els centres residencials següents: 

- Can Carbonell, Costa d’en Blanes,  Capdepera, Montuïri, Inca, de Mana-
cor, Ca’n Picafort, Port de Pollença, Sant Joan i Santanyí. 

- Centre de dia Vilafranca, centre de dia Mente 1, Mente 2 i S’Estel.. 
  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones majors. 

  
  OBJECTIUS  Mantenir els concerts de places per a estades residencials i per a estades 

diürnes oferint una atenció integral a les persones majors que tinguin recone-
gut el grau de dependència. 
 Gestionar les llistes de reserves dels centres. 
 Donar suport i assessorament al tècnics de treball social dels municipis i 
centres. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71 

Xarxa Assistencial de l’IMAS 
FINALITAT La xarxa de centres per a persones grans de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials 

gestiona 2.001 places residencials i de centres de dia. L’IMAS disposa de 1.791 
places residencials, 970 a centres  propis i 821 a places concertades. També, 
disposa de 210 places a centres de dia, 110 a centres  propis i 100 places con-
certades. 
Els centres es troben distribuïts a distints indrets de Mallorca, donant resposta 
al criteri d’accessibilitat i territorialització de recursos. Estan adaptats a la nor-
mativa legal vigent i a la normativa d’accessibilitat. 
Centres residencials propis: 

Residència assistida de Felanitx. 
Residència Huialfàs (Sa Pobla). 
Residència Bonanova (Palma). 
Residència Llar dels Ancians (Palma). 
Residència Oms/Sant Miquel (Palma). 

Centres de dia propis: 
Centre de dia Bartomeu Quetglas (Felanitx). 
Centre de dia Llar dels Ancians (Palma). 
Centre de dia Reina Sofia (Palma). 
Centre de dia Can Clar (Llucmajor). 
Centre de dia Oms/Sant Miquel (Palma). 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones majors dependents. 

  
OBJECTIUS  Proporcionar servei d’allotjament, manutenció i ajuda per a les activitats 

bàsiques de la vida diària. 
 Proporcionar serveis especialitzats sanitaris: atenció medicorehabilita-
dora i d’infermeria, programa de nutrició personalitzat, fisioteràpia i progra-
mes de psicomotricitat, natació i gimnàstica. 
 Proporcionar servei d’atenció psicogerontològica: animació estimulativa, 
sociocultural, assistència social i teràpia ocupacional, exceptuant Huialfàs, 
que disposa de servei d’infermeria. 
 Proporcionar serveis complementaris: podologia, perruqueria, serveis re-
ligiosos, bancaris i  de bugaderia. 
 Fomentar el voluntariat. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Programa de Prioritat Social 
FINALITAT Suport especialitzat al personal tècnic dels serveis socials de Mallorca davant  

la detecció de casos de persones majors que estan en risc de patir desprotecció 
i/o maltractament. 
Disseny d’intervencions multiprofessionals i especialitzades, atesa la comple-
xitat dels casos, oferint suport tècnic als municipis . 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones majors i a persones en situació de desprotecció i/o maltractament. 

  
OBJECTIUS  Proporcionar suport tècnic especialitzat a la xarxa d’atenció social a les per-

sones majors en risc de desprotecció i/o maltractament. 
 Valorar el grau de risc de desprotecció i/o maltractament cap a les persones 

majors de Mallorca. 
 Intervenir en casos de persones majors que pateixen risc de desprotecció 

i/o maltractament a Mallorca. 

  

RESULTATS 
 

Cliqueu aquí 

 
 
Programa de Gestió del Servei d’Unitat de Convalescència de Felanitx 

FINALITAT Oferir un recurs sociosanitari a la residència de Felanitx per als pacients de 
l'Hospital de Manacor a qui precisin continuar el tractament, cures i/o  rehabi-
litació després d'un ingrés en el centre d'aguts. 
Els pacients han de complir els criteris d’inclusió següents: 

- Pacients de més de 65 anys o a partir de 55 amb alguna discapacitat recone-
guda que necessitin convalescència després de rebre l’alta de l’Hospital de 
Manacor però que no requereixin proves diagnòstiques ni analítiques. 

- Pacients que estiguin pendents d’una plaça en un hospital sociosanitari. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Pacients de l'Hospital de Manacor que compleixin els requisits de derivació a 
la unitat. 

  
OBJECTIUS  Proporcionar un recurs sociosanitari a l'Hospital de Manacor a la residèn-

cia de Felanitx per a pacients que precisin de continuïtat del tractament, cures 
i/o rehabilitació després d'un ingrés en el centre d'aguts. 
 Establir un pla de cures per a que la persona pugui millorar el seu estat de 
salut i retornar prioritàriament al seu domicili. 
 Millorar la qualitat de vida de les persones que necessiten cures sociosani-
tàries a la comarca de Llevant de Mallorca. 

  

RESULTATS 
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Programa de Gestió del Servei d’Atenció Integral a Domicili (SAID) 
FINALITAT El Servei d'Atenció Integral a domicili es una prestació bàsica reconeguda en el 

Catàleg de Serveis del SAAD (Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Depen-
dència) que mitjançant actuacions preventives, assistencials, educatives, reha-
bilitadores, de suport psicosocial i d'atenció a les persones dependents al seu 
entorn familiar; facilita el desenvolupament i el manteniment de l'autonomia 
personal, preveu o retarda el deteriorament individual, i contribueix a la inte-
gració i permanència de les persones en el seu entorn habitual. 
 
Des d'una coordinació comunitària, especialitzada i sanitària, la coordinació del 
programa elabora el Pla d'Atenció Individualitzada basat en el model d'atenció 
centrat en la persona el qual es desenvolupa de manera integral en el propi 
domicili. 

  
GESTIÓ Mixta. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones amb reconeixement de grau de dependència I, II, III reconegut per el 
SAAD, i que l’han escollit com a recurs idoni. 

  
OBJECTIUS  Promoure la permanència en el seu entorn a les persones amb necessitats 

d'atenció i suport, garantir una atenció integral individual, afavorint la seva par-
ticipació i procurant el major grau d'independència i autonomia personal, im-
plementant un model d'atenció integral centrat en la persona al domicili. 
 Donar suport i millorar el benestar de les famílies i cuidadors proporcio-
nant: informació, formació, assessorament i respir. 
 Fomentar la coordinació dels diferents nivells d'atenció (comunitària, es-
pecialitzada, sanitària), potenciant les intervencions preventives i de promoció 
de la salut. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Llars Socioculturals de Gent Gran 

FINALITAT L’Institut Mallorquí d’Afers Socials disposa de set espais socioculturals ubicats 
a diferents indrets de Mallorca dirigits a la gent gran: 

 
-Palma: disposa de la llar Avinguda Argentina i la llar Reina Sofia. 
-Part forana: La llar de Felanitx, llar de Llucmajor, la llar de Manacor, centre de 
Son Bru (Puigpunyent) i Can Real (Petra). 
 
Es promouen activitats de caire social i cultural per facilitar un envelliment actiu 
i satisfactori per a les persones majors i a la vegada compleixen una tasca preven-
tiva amb l'estimulació d'aspectes tan diverses com les relacions de convivència i 
ajuda mútua, el treball de les capacitats cognitives, psicomotrius, emocionals, 
creatives, així com l'aprenentatge de l'autocura i el manteniment d'hàbits saluda-
bles. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones majors de 60 anys i els i les cònjuges o amb convivència en relació 
estable anàloga d’afectivitat, pública i notòria, i les que siguin pensionistes ma-
jors de 55 anys que hagin tramitat el carnet de soci o sòcia, i altres persones 
que, malgrat no tenir aquesta edat, siguin derivades pels serveis socials muni-
cipals, de salut o altres serveis. 
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OBJECTIUS  Fomentar l’autonomia personal i la prevenció de la dependència. 

 Potenciar l’autoestima. 
 Afavorir el manteniment actiu del cos i de la ment, i els hàbits saludables. 
 Promoure el desenvolupament de la capacitat creativa i artística. 
 Oferir un espai saludable per promoure las relacions socials, l’envelliment 

saludable i actiu. 

 Oferir informació i suport a necessitats de persones majors autònomes. 
  

RESULTATS 
 

Cliqueu aquí 

 
Observatori de les Persones Majors de Mallorca 

FINALITAT Establiment d’un sistema d’informació  pel coneixement i anàlisi de la realitat i les 
necessitats  psicosocials i econòmiques de les persones majors de Mallorca, per tal 
d’orientar i formular propostes de millora a les diferents administracions i entitats 
que ofereixen atenció i suport a aquest col·lectiu de persones. 
Constitució de la taula d’experts i les comissions o grups de treball específics en te-
mes relacionats amb gent gran. 

Promoció de les relacions i l’intercanvií d’experiències amb altres institucions simi-
lars d’àmbit autonòmic, estatal i internacional amb l'objectiu comú de facilitar i 
conèixer la situació de les persones grans. 

Entitats que participen: 
 
A nivell autonòmic i local: Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, Conselleria 
de Salut, Direcció Insular de Relacions Institucionals del Departament de 
Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca, grups polítics del 
Consell de Mallorca, IMAS, Ajuntament de Calvià, Ajuntament de Llucmajor, 
Ajuntament de Manacor, Ajuntament de Palma, Mancomunitat del Pla de 
Mallorca, Mancomunitat de Raiguer, FELIB, IBESTAT i UIB. 
 
Entitats i associacions: Associació balear d'Infermeria geriàtrica i Gerontologia, 
Associació d’exalumnes de la UOM, Societat balear de Geriatria i Gerontologia, 
Fundació La Caixa, Fundació Aldaba, Creu Roja, Intress, Grup Domus VI, Grup 
Sénior, Metges del món, Plataforma d’Associacions de Pensionistes i Jubilats de 
Mallorca, Federació d’Associacions de Jubilats i Pensionistes de la CAIB, Jubilats per 
Mallorca, Padrines i Padrins Flautes de Mallorca, Unió de Jubilats i Pensionistes de 
la UGT Illes Balears, Federació de Jubilats i Pensionistes i CCOO. 
   

GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Gent gran. 

  
OBJECTIUS  Establir un sistema permanent de recollida i d'anàlisi de la informació psicoso-

cial, sanitària i econòmica de les persones grans de Mallorca. 
 Formular recomanacions i propostes sobre prioritats d'actuació, tant a les dife-

rents administracions, com a les entitats que adrecen les seves activitats al 
col·lectiu de persones majors, per millorar els serveis i les prestacions. 

 Impulsar iniciatives per fomentar l'envelliment actiu, per sensibilitzar la societat 
i promoure una imatge lliure d'estereotips, així com per millorar la protecció 
econòmica, jurídica i social de les persones gran. 

 Establir diferents vies de difusió de la informació i de formació que permetin 
conèixer millor la situació de les persones majors de Mallorca. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Dades i resultats 

 
 Gestió de places de residències i centres de dia per a gent gran 

 

 
1.969 places gestionades. 

210 places  de centre de dia pròpies i concertades. 
1.511 places de centre residencial pròpies i concertades. 

 
 

NOMBRE DE PLACES GESTIONADES 

Centres propis places residencials 934 

Centres concertats places residencials 825 

Centres propis places centre de dia 110 

Centres concertats places centre de dia 100 

 
 

CENTRES DE DIA PROPIS I CONCERTATS I NOMBRE DE PLACES 

Llar dels Ancians 20 

Reina Sofia 25 

S’Estel 20 

Mente 1 20 

Mente 2 30 

Felanitx 15 

Can Clar 30 

Oms 20 

Sa Residència (Vilafranca) 30 

 
 

CENTRES RESIDENCIALS PROPIS I CONCERTATS I NOMBRE DE PLACES 

Bartomeu Quetglas 95 

 Bonanova 290 

Grupo 5 Can Picafort 56 

Grupo 5 Inca 86 

Grupo 5 Manacor 94 

Grupo 5 Montuïri 86 

Grupo 5 Pollença 86 

Grupo 5 Sant Joan 86 

Huialfàs (Sa Pobla) 26 

Isfas Oms-Sant Miquel 14 

Llar Dels Ancians 200 

Oms, Sant Miquel 82 

Residència Santanyí 86 

Sarquavitae Can Carbonell (Marratxí) 60 

Sarquavitae Capdepera 86 

Sarquavitae Costa D’en Blanes 78 
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1.827 persones grans amb dependència a centres residencials. 1.316 dones i 511 homes. 

 266 persones grans amb dependència a centre de dia. 173 dones i 93 homes. 
 

 
 

NOMBRE DE PERSONES GRANS PER CENTRE I GRAU DE DEPENDÈNCIA. NOMBRE I %  D'ÈXITUS PER CENTRE. 

Centre de dia 
 

Dona Home  

Grau de dependència Grau de dependència Nombre d'èxitus 

 I II III I II III Total % 

Felanitx 3 6 8 4 1 3 4 16% 

Estel 2 9 9  3 3 5 19% 

Llar dels Ancians 3 5 9  6 7 4 13% 

Mente 1 1 12 10  5 4 6 19% 

Mente 2 2 13 15 1 9 9 6 12% 

Reina Sofia 8 12 4  7 3 6 18% 

Sa Residència 6 14 6 4 7 5 5 12% 

Oms/Sant Miquel* 4 7 5 2 4 6 10 36% 
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NOMBRE DE PERSONES GRANS PER CENTRE I GRAU DE DEPENDÈNCIA. NOMBRE I %  D'ÈXITUS PER CENTRE. 

Centre Residencial 
 

Dona Home  

Grau de dependència Grau de dependència Nombre d'èxitus 

 I II III I II III Total % 

Bartomeu Quetgles  27 44  10 19 34 34% 

Bonanova  35 76  17 33 49 30% 

Grupo 5 Can Picafort  16 40  6 22 30 36% 

Grupo 5 Inca  28 76  16 24 40 28% 

Grupo 5 Manacor  26 73  23 29 48 32% 

Grupo 5 Montuïri  23 76  7 21 39 31% 

Grupo Pollença  25 72  14 23 40 30% 

Grupo 5 Sant Joan  32 65  9 25 45 34% 

Huialfàs  4 11  8 5 11 39% 

Llar dels Ancians  48 60  17 17 44 31% 

Can Carbonell Sarquavitae  31 41  4 14 26 29% 

Capdepera Sarquavitae  28 86  12 27 39 25% 

Costa D'en Blanes Sarquavitae  26 65  6 23 47 39% 

Santanyí  32 58  16 25 42 32% 

Miquel Mir  4 1  1 2 2 25% 

OMS/Sant Miquel  38 49  15 20 30 25% 

 

 
 
 
 
 



 

78 

NOMBRE DE PERSONES GRANS AMB DEPENDÈNCIA PER CENTRE, INTERVAL D’EDAT I SEXE 

Centre de dia Sexe <65 anys 65-74 anys 75-84 anys >85 anys Subtotal Total 

Felanitx 
Dona 2 1 9 5 17 

25 
Home   3 5 8 

Estel 
Dona  1 8 11 20 

26 
Home  2 3 1 6 

Llar dels Ancians 
Dona  1 8 8 17 

30 
Home  2 7 4 13 

Mente 1 
Dona 1 5 8 9 23 

32 
Home 1  5 3 9 

Mente 2 
Dona 2 7 9 12 30 

49 
Home  2 10 7 19 

Reina Sofia 
Dona  4 5 15 24 

34 
Home  4 3 3 10 

Sa Residència 
Dona  3 9 14 26 

42 
Home 1 3 3 9 16 

Oms/Sant Miquel* 
Dona  2 6 8 16 

28 
Home  8 8 2 12 
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NOMBRE DE PERSONES GRANS AMB DEPENDÈNCIA PER CENTRE, INTERVAL D’EDAT I SEXE 

Residència Sexe <65 anys 65-74 anys 75-84 anys >85 anys Subtotal Total 

Bartomeu 
Quetgles 

Dona  3 23 45 71 100 
Home 3 5 8 13 29 

Bonanova Dona 3 9 30 69 111 161 
Home 5 9 19 18 51 

Grupo 5 Can 
Picafort 

Dona 1 1 14 40 56 84 
Home 5 4 12 7 28 

Grupo 5 Inca Dona 1 8 29 66 104 144 
Home 5 11 10 14 40 

Grupo 5 Manacor Dona 3 8 21 67 99 151 
Home 6 12 14 20 52 

Grupo 5 Montuïri Dona 5 5 29 60 99 127 
Home 3 6 11 8 28 

Grupo 5 Pollença Dona 4 11 24 58 97 134 
Home 4 7 13 13 37 

Grupo 5 Sant Joan Dona 1 2 17 77 97 131 
Home 5 2 8 19 34 

Huialfàs 
Dona 1  5 9 15 

28 
Home  1 5 7 13 

Llar Ancians 

 

Dona 2 11 34 61 108 142 
Home 1 7 16 10 34 

Can Carbonell 
Sarquavitae 

Dona 1 6 17 48 72 90 
Home 1 6 6 5 18 

Costa D'en Blanes 
Sarquavitae 

Dona  13 40 61 114 153 
Home 4 8 12 15 39 

Capdepera 
Sarquavitae 

Dona 6 6 25 54 91 120 
Home 1 4 10 14 29 

Santanyí 
Dona 2 4 28 56  131 
Home 3 8 18 12  

Miquel Mir 
Dona  1  4  

8 
Home  1  2  

Oms/Sant Miquel 
Home 1 1 26 59 87 

122 
Dona 2 5 13 15 35 
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 Xarxa Assistencial de l’IMAS (Centres propis) 
 
 

 
1.268 persones ateses a la Xarxa pròpia de l’IMAS. 

1.124 persones als centres residencials. 
144 persones als centres de dia. 

 
 
 

NOMBRE DE PERSONES ATESES PER CENTRE,I RÈGIM D’ESTADA I SEXE 

Centre Estada 
permanent 

Estada 
temporal 

Centre 
de dia 

Home Dona Total 
persones 

R. i CD Llar Ancians 298 41 31 138 232 370 

R. i CD Bartomeu Quetglas 130 29 19 63 115 178 

R. Huialfàs 53 19 0 31 41 72 

R. La Bonanova 385 47 0 245 187 432 

R. Oms/Sant Miquel 122 0 28 47 103 150 

Centre de Dia Reina Sofia   32 24 8 32 

Centre de dia Can Clar   34 22 12 34 

Total 988 136 144 570 698 1268 

 
 

NOMBRE DE PERSONES ATESES PER  RÈGIM D’ESTADA, GRAU DE DEPENDÈNCIA I SEXE 

Tipus de 
règim d’estada 

Nombre 
de places 

Persones 
ateses 

Dona Home 

Grau de dependència I II III s/g I II III s/g 

Permanent 836 988 
87 157 174 260 96 68 70 201 

Temporal 23 136 

Centre de dia 110 144 3 3 13 78 1 5 5 43 

Total 969 1.268 90 160 187 338 97 73 75 244 
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PERSONES ATESES PER EDAT I SEXE A CENTRE DE DIA 

<65 anys 65-74 anys 75-84 anys >85 anys 

Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home 

10 3 10 9 36 23 37 15 

 
 

PERSONES ATESES PER EDAT I SEXE A CENTRE RESIDENCIAL 

<65 anys 65-74 anys 75-84 anys >85 anys 

Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home 

27 31 61 113 239 157 396 133 

 
 

 Programa de Prioritat Social 
 
 
 

167 demandes d’ingrés per prioritat socials. 62 dones i 105 homes. 
 61 valorades com a proposta d’ingrés 

 

 

DEMANDES D’INGRÉS PER PRIORITAT SOCIALS  PER GRAU I SEXE 

Grau I Grau II Grau III Sense grau Valoració pendent 

42 31 6 15 73 

Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home Dona Home 

20 22 12 19 3 3 4 11 23 50 

 

DEMANDES REALITZADES PER TIPUS DE SERVEI I VALORADES COM A  PROPOSTES D’INGRÉS 

Serveis Demandes Propostes d’ingrés 

Hospitals 47 8 

Serveis socials municipals 45 15 

Serveis atenció a la dependència 32 13 

Serveis d'inclusió social 23 8 

Centres de salut 8 1 

Fundació Aldaba 7 5 

Oficina antidesnonament 5 4 

 
 

DEMANDES I PROPOSTES D’INGRÉS PER MUNICIPI DE MALLORCA 

Municipi Demandes Propostes 
d’ingrés 

Municipi Demandes Propostes 
 d'ingrés 

 D H Total D H Total  D H Total D H Total 

Alaró  1 1  1 1 Marratxí 2 2 4 1 1 2 

Andratx  1 1    Muro 1  1 1  1 

Binissalem  3 3  2 2 Palma 
3
6 

6
4 

100 20 
2
4 

44 

Bunyola 3 8 11  1 1 Sa Pobla  1 1    

Calvià 1 1 2    Sant Llorenç 1 1 2    

Campanet 1  1    
Sta. Marga-
lida 

 1 1    
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Capdepera 1 1 2 1 1 2 Sta. Maria 1  1    

Consell  1 1    Santanyí 1  1    

Costitx  1 1  1 1 Sencelles 1  1    

Felanitx 1 2 3    Sineu  1 1  1 1 

Inca 2 4 6 1 1 2 Sóller 1  1    

Llucmajor 1 2 3 1  1 Son Servera  1 1  1 1 

Manacor 6 7 13 1 1 2 Pollença  1 1    

Maria  de la 
Salut 

1 1 2    Vilafranca 1  1    
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 Gestió del Programa d’Atenció Integral al Domicili (SAID) 

 
 

119 persones ateses. 76 dones i 43 homes. 
 

 
PERSONES ATESES PEL SAID PER GRAU I SEXE 

Grau I Grau II Grau III 

55 31 33 

Dona Home Dona Home Dona Home 

38 17 18 13 20 13 

 
 

PERSONES ATESES PEL SAID PER EDAT I SEXE 

Edat Dones Homes Total 

< de 65 anys 10 7 17 

De 65 a 74 anys 5 6 11 

De 75 a 84 anys 24 13 37 

> de 85 anys 37 17 54 

 

 
 
 
 
 

 Observatori de les  Persones Majors de Mallorca 

 
Tercera edició digital del Catàleg d'Activitats i Recursos per a la Promoció de 

l'Envelliment Actiu i Saludable. 
Protocol d'actuació davant les situacions de maltractament domèstic i auto negligència. 

Comissions de treball: Atenció a la Dependència i Protecció al Major. 
 

 
 

 Llars socioculturals de Gent Gran 

 
 

 614 nous socis a les Llars de Gent Gran en el 2019. 
 

 
 

MITJANA DE PARTICIPACIÓ MENSUAL A LES LLARS DE PERSONES MAJORS I NOVES INSCRIPCIONS 

Llar Av. Argentina Felanitx Llucmajor Manacor Reina Sofia Son Bru Can Real 

Participacions - 2551 1182 2641 981 50 73 

Inscripcions 127 68 66 106 204 5 38 
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NOMBRE DE PARTICIPANTS PER ACTES, FESTES I SORTIDES OFERTADES PER TIPUS I LLAR 

  Dona Home Actes 

Commemoracions i festes Avinguda Argentina 700 70  

 Llucmajor 370 4 reunions 

 Reina Sofia 495 11 reunions 

Excursions Avinguda Argentina 598 62  

 Llucmajor 563 10 sortides 

 Reina Sofia 990 18 sortides 

Caps de setmana Llucmajor 164 3 sortides 

 Reina Sofia 100 5 sortides 

Conferencies Avinguda Argentina 80 20  

Bingo Avinguda Argentina 700 20  

 
 
NOMBRE DE SERVEIS COMPLEMENTARIS OFERTS PER TIPUS I LLAR 

  Dona Home 

Podologia Manacor 175 67 

 Felanitx 13 6 

 Avinguda Argentina 186 82 

 Reina Sofia 315 

Ciberaula  Dona Home 

 Felanitx 6 6 

 Avinguda Argentina 119 61 

 Llucmajor 30 

 Reina Sofia 62 

Menjador Felanitx 40 20 

 Reina Sofia 10.809 serveis 

Perruqueria Reina Sofia 4.532 serveis 
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NOMBRE DE PERSONES INSCRITES A LES ACTIVITATS ORGANITZADES DES DE LES LLARS( *) 

Llar de Manacor 

 Dona Home 

Edat <65 65 a 75 <75 <65 65 a 75 <75 

Benestar cognitiu i creatiu(1) 26 178 76 3 28 5 

Benestar físic (2) 13 105 93 1 12 9 

Llar de Felanitx 

 Dona Home 

Edat <65 65 a 75 <75 <65 65 a 75 <75 

Benestar cognitiu i creatiu(1) 24 96 65 4 6 9 

Benestar físic (2) 36 204 74 1 15 3 

Benestar emocional(3) 1 5 1 0 0 0 

Bretxa digital (4) 2 20 5 0 5 1 

Son Real _Puigpunyent_ 

 Dona Home 

Edat <65 65 a 75 <75 <65 65 a 75 <75 

Benestar cognitiu i creatiu(1) 22 17 12 0 0 2 

Benestar físic (2) 3 20 13 0 0 0 

C’an Real _Villafranca _ 
 Dona Home 

Edat <65 65 a 75 <75 <65 65 a 75 <75 

Benestar cognitiu i creatiu(1) 4 25 18 0 0 1 

Benestar físic (2) 34 63 1 0 10 4 

Avinguda Argentina 

 Done Home 

Edat <65 65 a 75 <75 <65 65 a 75 <75 

Benestar cognitiu i creatiu(1) 292 56 

Benestar físic (2) 244 29 

Benestar emocional(3) 111 14 

Llar Llucmajor 

Benestar cognitiu i creatiu(1) 162 

Benestar físic (2) 327 

Bretxa digital (4) 7 

Reina Sofia 

Benestar cognitiu i creatiu (1) 180 

Benestar físic (2) 222 
1) Pintura (tela, a l’oli i ceràmica), dibuix, fang, patchwork, català, anglès, alemany, francès, càlcul men-
tal, cultura, teatre, ceràmica, macramé, punt mallorquí, història de la música, historia de Mallorca, grans 
lectors, taller d’estimulació cognitiva, escacs, coral, conferències, alfabetització ,taller musical, neules, 
confecció i altres manualitats. 
2) Pilates, gimnàstica, tai-txi, Txi-kung, ioga, ioga en cadira, fitness adaptat, aquagim, manteniment, 
senderisme, ball de saló, ball de bot, ball en línia, alimenta el teu benestar i cuina saludable. 
3)Viure és descobrir-me, risoteràpia, coaching, tallers de salut, benestar emocional i sexualitat. 
4)Informàtica. 
*)Les activitat es presenten classificades per matèria de prevenció i estimulació, però totes elles son  trans-

versals i promotores de l'autonomia i l’envelliment actiu. Es presenten les dades per franja d’edat i sexe 

en aquells registres on han estat disponibles. Quan s’ha disposat d’informació per edat i sexe s’ha inclòs 

a la taula. 
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Foment de l’Autonomia per a Persones Majors 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Direcció Insular de Gent Gran. 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
Dur a terme una tasca comunitària de suport al procés d'envelliment. Es centra amb la prevenció, l’asses-
sorament i la formació en l’àmbit de les persones majors i la família. 
 
L'equip multiprofessional que integra aquesta secció ajuda a les persones majors en els procés d'envelli-
ment amb cursos i tallers amb l'objectiu de prevenir la dependència. També dona suport als familiars cui-
dadors de les persones majors i al personal professional dels serveis socials d'atenció primària que treba-
llen amb aquest col·lectiu amb la finalitat de: 

- Mantenir i millorar la qualitat de vida, la capacitat cognitiva i l’autonomia personal de les persones 

majors. 

- Orientar i donar suport als familiars que tenen cura d’una persona major en situació de dependència. 

- Valorar la realitat psicosocial per respondre a les seves necessitats. 

 
Té per objectius: 

 Desenvolupar els tallers d’estimulació cognitiva “Memòria i habilitats socials”. 
 Desenvolupar els tallers de familiars i cuidadors. 
 Valorar i donar suport psicosocial i educatiu a les persones majors i als familiars participants a amb-

dós tallers. 
 Preparar i editar els materials didàctics pel taller d'estimulació. 
 Preparar i editar la guia de bones pràctiques per a familiars cuidadors. 

 
PRESTACIONS TÈCNIQUES 

 Tallers de memòria i altres reptes quotidians. 

 Formació i suport als familiars cuidadors. 

 Foment de l’envelliment actiu i saludable. 

 Difusió i sensibilització del bon tracte i prevenció del maltractament a persones majors. 

 Programa de voluntariat de i per persones majors. 

 Suport psicosocial i educatiu a les persones majors. 

 Ajudes econòmiques individuals per a persones majors. 

 
PERFILS PROFESSIONALS 
Personal especialitzat a l’àmbit de la psicologia, geriatria, psicopedagogia, educació social i treball social. 
 
 



 

87 

Programa de Memòria i Altres Reptes Quotidians 
FINALITAT És un programa comunitari dirigit a potenciar l’envelliment actiu i l’autonomia 

de les persones majors. Es treballa per a la prevenció i la compensació de les 
dificultats de memòria que sovint van associades a l’envelliment i dóna suport 
al seu benestar emocional. 
 
Es desenvolupa, per una banda, amb la valoració individual de les persones i, 
per altra, des d’una línia d’intervenció comunitària, creant espais grupals, en 
els quals es treballa l'estimulació cognitiva i les habilitats socials, de periodici-
tat setmanal. 
   

GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones majors de 60 anys i altres persones que, malgrat no tenir aquesta 
edat, siguin derivades pels serveis socials municipals, salut o altres serveis. 

  
OBJECTIUS  Potenciar l’envelliment actiu, fomentant l'activitat mental, el coneixement 

i l’ús d’estratègies per tal de prevenir o retardar dificultats de memòria as-
sociades a l’edat. 

 Donar suport per a la millora l’autonomia personal. 
 Promoure la participació comunitària del col·lectiu de persones majors, per 

tal de prevenir  situacions de soledat i aïllament social. 
 Oferir suport psicosocial i educatiu individual i comunitari a persones ma-

jors. 
 Coordinar i assessorar a la xarxa comunitària. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Programa de Participació i Cooperació 

FINALITAT El programa de Participació i cooperació pretén treballar de forma transversal 
amb tots els programes que l’equip duu a terme de forma reciproca amb els 
recursos tant en l’àmbit específic de les persones majors i les seves famílies 
con a nivell general. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones majors, familiars cuidadors i a tots els professionals que treballen di-
recte o indirectament en l’àmbit de la vellesa. 

  
OBJECTIUS  Implementar accions comunitàries que promoguin i potenciïn un envelli-

ment actiu. 
 Promocionar iniciatives de participació i cooperació en les quals les perso-

nes grans siguin protagonistes treballant els valors humans. 
 Prevenir l’aïllament social i generacional de les persones grans. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Programa de Familiars Cuidadors 
FINALITAT Promocionar eines i suport tècnic per ajudar i capacitar els familiars cuidadors 

per millorar la seva qualitat de vida i l’assistència als seus familiars grans de-
pendents. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Familiars cuidadors de persones grans dependents. 

  
OBJECTIUS  Informar i orientar tots els familiars que tenen cura o que en el futur tindran 

cura d’alguna persona gran en situació de dependència. 
 Oferir suport personal i familiar. 
 Crear un espai de desconnexió, respir, diàleg i ajuda per als familiars cuida-

dors. 
 Esbrinar la situació personal i familiar del cuidador mitjançant l’aplicació 

d’instruments de valoració. 
  

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Dades i resultats 

 
 Programa de Memòria i Altres Reptes Quotidians 

 
1.368 persones participants. 

40 persones en llista de espera. 32 dones i 8 homes. 
 

 

 
 

 
 

 
 Programa de Participació i Cooperació 

 
 

389 persones participants. 346 dones i 43 homes. 
 

PERSONES PARTICIPANTS PER PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ I COOPERACIÓ, I  PER SEXE 

Inter generacional Tresor Poble a poble Teatre - Biografies 

209 96 66 27 

Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones 

26 183 11 85 13 53 2 25 
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 Programa d’Intervenció Psicosocial 
 

 
 

275 persones ateses. 236 dones i 39 homes. 
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ÀREA D’INCLUSIÓ SOCIAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inclusió Social 

 Prestacions (SEILS) 

 Atenció a les Drogodependències 
 

 

 

 

Directora insular 

Sandra Martínez Fernández 

 

 

 



 

92 

Normativa de referència en matèria d'Inclusió Social 

Referència a l’art. 1 Ajudes per a famílies amb menors en situació de risc: Llei 12/1993, 
de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de 
serveis socials i assistència social (BOCAIB núm. 159 EXT., de 31/12/1993) 

   *  

Ordre de la consellera de Benestar Social, de 14 d’octubre de 2000, que regula el servei 
d’ajuda a domicili (BOIB núm. 126, de 14/10/2000). 

   *  

Decret 117/2001, de 28 de setembre, pel qual es regula la Renda Mínima d’Inserció. 
Aquest Decret estableix, a més, que els programes d’inserció laboral seran gestionats 
pels consells insulars, de forma directa o indirecta. La gestió dels fons destinats a 
finançar la RMI és competència dels consells insulars en el seu corresponent àmbit 
geogràfic; l'IMAS és l’òrgan dependent del Consell de Mallorca que en té encomanada 
la gestió. D’acord amb el decret esmentat, la Conselleria de Treball i Formació és la 
responsable d’establir els criteris i els procediments de regulació dels programes 
d’inserció sociolaboral (BOIB núm. 120, de 06/10/2001) 

 *    

Referència sobre les ajudes per a persones en situació d’urgent necessitat a l’art. 9 de 
la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en 
matèria de serveis socials i seguretat social. 

   *  

Llei 4/2005, de 29 d'abril, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes 
Balears. 

  *  * 

Art. 21 (Pobresa i inserció social) de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma 
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52, d’1 de març). 

* *    

Referència al Cap. V. Els municipis i altres entitats locals de les Illes Balears de la Llei 
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes 
Balears els ajuntaments tenen personalitat i capacitat jurídica pròpia per al compliment 
dels seus fins específics(BOIB núm. 32 ext., d’01/03/2007; correcció d’errades BOIB 
núm. 29, de 28/02/2008) 

   * * 

Conveni de col·laboració en matèria de serveis socials entre IMAS i els ajuntaments per 
a la concessió d’ajudes per a famílies amb menors en situació de risc social i per a 
persones en situació de greu i urgent necessitat. 

   *  

Bases reguladores de les ajudes econòmiques de l'IMAS a entitats i empreses que 
contractin persones que tinguin la condició de titulars de la Renda Mínima d'Inserció. 
(BOIB núm. 90, de 27/06/2013) 

 *    

Resolució d'aprovació de la convocatòria d’ajudes econòmiques adreçades de l'Institut 
Mallorquí d'Afers Socials a empreses i entitats que contractin persones que tinguin la 
condició de titulars de la Renda Mínima d'Inserció a Mallorca per a l'any 2014. (BOIB 
núm. 107, de 09/08/2014) 

 *    

Conveni de col·laboració amb la Conselleria de Salut, Benestar Social i Família del 
Govern de les Illes Balears 

  *   

Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics (proposta de la consellera 
de Serveis Socials i Cooperació, d’acord amb el Consell de Govern de 9 de desembre 
de 2016) 

   *  

Conveni específic de col·laboració entre l'Institut Mallorquí d’Afers Socials i 
ajuntaments per a la dotació d’eines informàtiques per a la gestió dels serveis 
comunitaris bàsics. 

   *  

SECCIÓ D’INSERCIÓ SOCIAL      

SECCIÓ DE PRESTACIONS     

SECCIÓ D’ATENCIÓ A LES DROGODEPENDÈNCIES    

SECCIÓ DE SUPORT TÈCNIC MUNICIPAL   

SECCIÓ DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA  

Al marge de la normativa genèrica de l’apartat ‘Marc competencial i normatiu’, s’especifica part de la normativa 
de l’ àmbit de la inclusió social i que, malgrat pugui afectar a totes les seccions només s’assenyalen les que hi tenen 
una incidència més explícita. 
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Inclusió Social 
 

 
 
 
 
 
 
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Direcció Insular d’Inclusió Social. 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
La Secció d’Inserció Social gestiona diversos programes que atenen a persones en situació de risc d’exclu-
sió social, en situació d’exclusió social i persones sense sostre, formant part de la Xarxa Pública d’Inserció 
Social de l’IMAS, amb serveis propis i concertats. 
 
La secció ha desenvolupat la recerca des de les demandes i necessitat socials socials en tota la globalitat ,i 
atenent a necessitats de la realitat social de les persones ateses, i així ha anat impulsant activitats o serveis 
com els programes dirigits a la reinserció per a població penitenciària i exreclusa, programes d'inserció 
sociolaboral per persones amb greu exclusió social, entre d'altres. 
 
La pretensió es enfocar l’actuació cap a la desinstitucionalització de les persones usuàries dels serveis 
residencials de la Xarxa implementant nous sistemes d’intervenció, i és en el 2018, quan es consolida 
aquest canvi en l’estratègia d’atenció a les persones sense llar que es plasma en la creació del nou servei 
de Primera Acollida i, a finals d’any, en el mes de novembre, amb la posada en marxa dels serveis Primer 
la llar i Llar amb suport, basats amb la metodologia del housing first i housing led respectivament. 
 
A més és la secció responsable del Recompte bianual de persones sense sostre a Mallorca, i que s'utilitza 
com a instrument diagnòstic i de seguiment. 
 
Té per objectius: 

 Dur a terme la recepció i acollida inicial de persones en situació de risc d’exclusió o d’exclusió social. 
 Realitzar el diagnòstic individualitzat de la persona i dissenyar del Pla d'Intervenció Individual. 
 Valorar la idoneïtat del recurs assignat per a cada persona i derivació (tant a recursos propis com a 

recursos externs). 
 Implementar el Pla d'Intervenció Individual i realitzar-ne el seguiment. 
 Donar allotjament i cobertura de les necessitats bàsiques als diferents centres d’acollida. 
 Donar atenció individualitzada en equip multidisciplinar de tipus psicosocial i sociosanitari. 
 Preparar les persones ateses pel retorn al sistema social normalitzat. I, en els casos en els que l'objec-

tiu anterior no sigui possible, (per les característiques biopsicosocials de la persona), facilitar la cober-
tura de necessitats bàsiques que venguin a pal·liar la situació de la persona i la manca de possibilitats 
d’accés al sistema normalitzat. 

 

PRESTACIONS TÈCNIQUES 

✔ Equip de valoració, derivació i seguiment. 

✔ Centre d’acollida i inserció social Ca l’Ardiaca. 
✔ Centre d’acollida i inserció social Sa Placeta. 
✔ Centre d’acollida i inserció social Casa de Família. 
✔ Unitat Mòbil d’Emergència Social, UMES. 
✔ Acollida i allotjament a la Part Forana (Alberg de Manacor). 
✔ Primera Acollida. 
✔ Reinserció social per a població penitenciària i exreclusos. 
✔ Acolliment a famílies amb menors a càrrec en situació d’emergència social (Es Convent). 
✔ Inserció sociolaboral. 
✔ Seguiment de sortides de Centres Residencials de la Xarxa d’Inserció Social. 
✔ Protocol relatiu a persones en risc d’exclusió residencial. 
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PRESTACIONS ECONÒMIQUES 

Ajudes econòmiques a entitats 

PERFILS PROFESSIONALS 
El personal tècnic dels serveis de gestió pròpia està especialitzat en diferents àmbits: treball social, 
psicologia, psiquiatria, educació social i de gestió administrativa. A més del responsable de secció, també 
compta amb el servei de baixa exigència, Ca l’Ardiaca, de titularitat de l’IMAS, que disposa de:  
coordinador, auxiliars educatius, personal de neteja i manteniment; així com l’equip tècnic format per 
personal amb perfil d'educació social. 
 



 

95 

Equip de Valoració, Derivació i Seguiment de la Xarxa d’Inserció Social 
FINALITAT Servei de recepció de persones sense sostre, per la valoració social, l’assignació 

de recurs, el seguiment, i coordinació amb la Xarxa d'Exclusió Social. 
  
GESTIÓ 
 

Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
 

Persones majors d’edat sense sostre. 

 
OBJECTIUS  Dur a terme l’acollida. 

 Realitzar el diagnòstic i la valoració, per a la derivació al recurs idoni. 
 Elaborar el Pla Individual d’Intervenció amb l’equip tècnic del servei on 

s’acull la persona i fer-ne el seguiment. 
 Gestionar les llistes d’espera. 
 Coordinar els diferents serveis que formen part de la Xarxa d’Acollida i In-

serció Social. 
  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 

Centre d’Acollida i Inserció Social Ca l’Ardiaca 
FINALITAT Servei de recepció de persones sense sostre, per la valoració social, l’assignació 

de recurs, el seguiment, i coordinació amb la Xarxa d'Exclusió Social. 
  
GESTIÓ 
 

Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
 

Persones majors d’edat sense sostre. 

 
OBJECTIUS  Dur a terme l'acollida. 

 Emetre el diagnòstic i la valoració, per la derivació al recurs idoni. 
 Elaborar el Pla individual d’intervenció amb l’equip tècnic del servei on 

s’acull la persona i fer-ne el seguiment. 
 Gestionar les llistes d’espera. 
 Coordinar els serveis que formen la Xarxa d’Acollida i Inserció Social. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 

Programa de Primera Acollida 
FINALITAT Centre d'allotjament temporal i centre de dia, amb servei de valoració, adreçat 

a persones sense sostre en situació d’exclusió, pendents de fer una primera 
valoració i assignació de recurs idoni. Disposa de 40 places. 

  
GESTIÓ 
 

Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
 

Persones majors d’edat sense sostre, que demanen atenció i que no han estat 
ateses per l’equip de valoració, o que no han fet ús d'algun dels serveis de la 
Xarxa. 

 
OBJECTIUS  Dur a terme l'acollida. 

 Emetre el diagnòstic i la valoració, per la derivació al recurs idoni. 
 Elaborar el Pla individual d’intervenció amb l’equip tècnic del servei on 

s’acull la persona i fer-ne el seguiment. 
 Gestionar les llistes d’espera. 
 Coordinar els  serveis que formen  la Xarxa d’Acollida i Inserció Social. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 



 

96 

Alberg de Manacor, Programa d’Acollida i Allotjament a la Part Forana 
FINALITAT Centre d'allotjament temporal adreçat a persones sense sostre en situació 

d’exclusió o risc d'exclusió social de part forana de Mallorca. Disposa de 25 
places. 

  
GESTIÓ 
 

Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
PERSONES MAJORS 
D’EDAT SENSE SOSTRE. 

Persones majors d’edat sense sostre. 

 
OBJECTIUS  Atendre les necessitats bàsiques de les persones allotjades. 

 Elaborar i aplicar el Pla individual d’intervenció per la persona acollida. 
 Facilitar processos de suport a la inserció sociolaboral. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Centre d’Acollida i Inserció Social Sa Placeta 
FINALITAT Centre d'allotjament temporal i centre de dia, de baixa exigència, per persones 

amb capacitat de fer processos de deshabituació a tòxics i de reinserció social. 
Disposa de 60 places, 40 per homes i 20 per dones. 

  
GESTIÓ 
 

Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
 

Persones majors d’edat sense sostre amb toxicomania i/o politoxicomania ac-
tiva. 

 
OBJECTIUS  Atendre les necessitats bàsiques d’allotjament, alimentació i higiene, amb 

servei d’allotjament residencial, de les 20 a les 09 h. 
 Impulsar un procés personalitzat d’inserció social partint de les potenciali-

tats i capacitats de cada persona i la interacció de la problemàtica de dro-
godependència i situació d'exclusió social greu. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Centre d’Acollida i Inserció Social Casa de Família 
FINALITAT Centre d'allotjament temporal i permanent, de mitjana exigència Disposa de 

170 places. 
 
Es despleguen tres programes per a persones en situació d'exclusió social: 

-Servei d’Acolliment i Inserció Social (AIS), per a persones amb dependèn-
cia alcohòlica i possibilitat d’inserció laboral. Disposa de 73 places. 
-Servei d’Acollida Residencial (SR), per a persones amb possibilitat d'in-
serció social i perfil sociosanitari, amb, o sense dependència alcohòlica, 
d’impossible reinserció sociolaboral. Disposa de 68 places. 
-Centre residencial Mar 6. Pis per a persones amb potencial de reinserció 
a la comunitat, al qual hi poden accedir des dels serveis de Casa de Famí-
lia, i també des de altres serveis de la Xarxa. Depèn jeràrquicament d’AIS. 
Disposa de 9 places. 

  
GESTIÓ 
 

Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones en situació o risc d’exclusió social, derivada de l’addicció a l’alcohol, 
amb problemàtica de salut mental, i/o amb malalties invalidants. 
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OBJECTIUS  Facilitar un procés personalitzat d’inserció social que prevegi de forma pri-

oritària les potencialitats i capacitats de cada persona, valorant el temps 
necessari per a la consolidació. 

 Atendre les necessitats bàsiques d’allotjament, alimentació i higiene. 
 Atendre individualment l’estat sanitari, psicològic i social. 
 Donar suport a persones amb procés de deshabituació a l’alcohol, a la in-

serció sociolaboral i a la reinserció a la comunitat. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Programa de Reinserció Social per a Població Penitenciaria i Exreclusos 
FINALITAT Servei de suport psicosocial i centre d'allotjament temporal amb dues línies 

d'intervenció, per a persones sense problemes afegits i per a persones amb 
problemes de salut mental, en situació de empresonament i a l’excarceració 

  
GESTIÓ 
 

Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
 

Persones ateses en situació de reclusió o exreclusió penitenciària sense pro-
blemàtica afegida, o amb problemes afegits de salut mental, o sense sostre. 

 
OBJECTIUS  Elaborar i aplicar el Pla individual d’intervenció, conjuntament amb l’equip 

tècnic de la presó en la fase en què la persona usuària és dins d’aquesta 
institució. 

 Cobrir-ne les necessitats bàsiques , si s’escau. 
 Prepara  per a una futura inserció sociolaboral i realitzar-ne el seguiment. 
 Establir la coordinació amb els diferents serveis que formen part de la 

Xarxa d’Inserció Social. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Housing First i  Housing Led 
FINALITAT Aquest recurs facilita que persones sense sostre amb necessitats socials seve-

res, disposin d’un habitatge estable amb acompanyament socioeducatiu ,des 
del qual poder realitzar un procés de recuperació , empoderament i autonomia 
personal. 

  
GESTIÓ 
 

Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
 

Persones sense sostre, majors d'edat. 

 
OBJECTIUS  Facilitar l'accés a l'habitatge a les persones que formen part de la Xarxa 

d'Inserció Social de l'IMAS per poder treballar cap a una plena inserció so-
cial. 

 Fomentar la desisntitucionalització aplicant el nou sistema metodològic 
que romp amb la intervenció en escala. 

 Proporcionar un habitatge com a element i instrument clau per a la plena 
inclusió social. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Unitat Mòbil d’Emergència (UMES) 
FINALITAT És un servei nocturn i diürn dotat d’un equip mòbil d'atenció psicosocial dirigit 

a les persones en situació d'exclusió social que pernocten en els carrers de 
Palma i la Badia de Palma. Forma part de la Xarxa d’Inserció Social. 
L’atenció s’ofereix les 24 hores i la manera d’accedir al servei és a través del 
telèfon d'emergència 112. 

  
GESTIÓ 
 

Indirecta (Creu Roja Illes Balears). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
 

Persones en situació d'exclusió social que pernocten en els carrers de Palma i 
no volen acudir als centres de la Xarxa d'Inserció Social. 

 
OBJECTIUS  Atendre les necessitats bàsiques i/o les situacions d'emergència de les 

persones que romanen al carrer. 
 Motivar a les persones usuàries del programa perquè s'integrin en els cen-

tres de la xarxa d'acolliment i inserció. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Programa d’Inserció Sociolaboral 
FINALITAT El servei es planteja millorar la possibilitat d’inserció de les persones en situ-

ació d’exclusió social, tenint present la diversitat de problemàtiques que pa-
teixen, i les dificultats per la plena inserció sociolaboral, pel que es fa neces-
sari el plantejament de objectius clars i bàsics, com l’adquisició i el desenvo-
lupament d’hàbits personals, relacionals i laborals, i la disminució de compor-
tament de risc, des de una intervenció educativa o terapèutica, a desenvolu-
par amb diferents etapes itinerants per poder desenvolupar un procés indivi-
dualitzat  d’inserció. 

  
GESTIÓ Indirecta (Fundació Social La Sapiència). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
 

Persones usuàries de qualsevol servei de la Xarxa d’Inserció Social. 

 
 
OBJECTIUS 

 Treballar elements prelaborals que millorin la seva competència personal 
i social. 

 Realitzar tasques ocupacionals per a la millora de l’adaptació social i labo-
ral. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d’atenció pri-
mària i activitats de suport per a persones en situació d’exclusió social amb problemes afegits de salut 
FINALITAT La finalitat d’aquesta subvenció és fixar els criteris i les condicions de les ajudes 

econòmiques adreçades a entitats que duen a terme activitats de suport als 
serveis socials d'atenció primària i a activitats de suport social a persones en 
situació d'exclusió social amb problemes afegits de salut. 
 
De cada vegada hi ha més persones en situació d'exclusió social que la seva 
situació s'ha agreujat degut a l'envelliment i al patiment de malalties, que en 
alguns casos, esdevenen invalidants. A la Xarxa d'Inserció Social de Mallorca 
aquest és el problema més greu que es té detectat, per tant, qualsevol actuació 
en vers les persones en situació d'exclusió social amb problemes afegits de sa-
lut, tant física com psíquica, són de molta ajuda ja que és un sector de població 
que a hores d'ara no té una cobertura total per part de l'administració. 
 
Per persones en situació clara d'exclusió social s'ha d'entendre persones que 
tenen dèficits formatius, educatius, amb greu dificultat per a la inserció labo-
ral; mancances a nivell personal, amb dèficits relacionals (han perdut o no 
tenen família, manca de xarxa social, manca de referents normalitzadors a la 
comunitat). Mancances per accedir a necessitats bàsiques, a recursos, emi-
nentment als d'accés a prestacions o pecuniaris, a un sostre. Greus problemes 
de salut que agreugen la seva situació social i personal, inclosa la salut mental 
i d’addiccions. 
 
Les entitats que rebin aquesta ajuda han de donar cobertura a les necessitats 
bàsiques de dites persones (allotjament, manutenció i vestit), han de fer el 
paper de substitutiu de la família i han de fer possible que, en cada cas, puguin 
accedir a recursos econòmics o a prestacions. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
 

Les constituïdes com a entitat privada sense ànim de lucre amb l'adopció de la 
forma jurídica d'associació, fundació o altres. Les ajudes van adreçades a aque-
lles entitats que treballen, des de la vessant dels serveis socials, amb les per-
sones en situació d'exclusió social amb problemàtiques de salut a les quals l'I-
MAS no pot donar cobertura i que no pertanyen a la Xarxa d'inserció Social de 
Mallorca i/o no tenen cap tipus de contracte o ajudes de l'administració per a 
la realització de dites activitats. 

 
OBJECTIUS  Donar suport als Serveis Socials d'Atenció Primària per: 

-L’atenció directa en els barris i pobles. Treball que es fa amb professionals, 
bàsicament treballadors/es socials, i que realitzin les tasques d’acollida, ori-
entació, informació, i si cal derivació cap a altres recursos. 
-La intervenció directa: acompanyament i seguiment de les persones usuàries 
durant tot el procés i la tramitació de recursos, prestacions i altres ajuts tant 
públics com privats. 
-La realització de projectes sorgits de les demandes i necessitats de les perso-
nes usuàries ateses. 
 Donar  suport a entitats per a persones en situació d'exclusió social amb 

problemes afegits de salut per: 
-L’acolliment, allotjament i acompanyament i cobertura de necessitats 
bàsiques. 
-La connexió amb els serveis socials que li pertoquin i, sobretot, en el seu 
acompanyament als serveis de salut. 

 
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Dades i resultats 
 

 

 
La  Xarxa d’Inclusió Social disposa de 426 places 

 a centres d’Inclusió Social, distribuïdes al següents serveis: 
 

 
TITULARITAT DEL SERVEI PROGRAMA PLACES 

IMAS Ca l’Ardiaca 100 

A. «Estudi 6» «Primera Acollida» 40 

Fundació «Trobada» «Alberg de Manacor» 25 

RAIS «Sa Placeta» 60 

Fundació «La Sapiència» «Casa de Família» 170 

«Pastoral Penitenciaria» «Pastoral reinserció» 10 

Fundació «Sant Joan de Déu» «Es Convent» 16 

Ute Rais-provivienda “Housing First” 40 

Ute Rais-provivienda “Housing Led” 25 

 

 

 
 Equip de valoració, derivació i seguiment de la Xarxa d’Inserció Social 

 
 
 

198 persones ateses. 71 dones i 119 homes. 8 amb sexe desconegut. 
901 moviments de persones. 

 
 

PERSONES  ATESES PER L’EQUIP DE VALORACIÓ, DERIVACIÓ I SEGUIMENT, PER EDAT I SEXE 
Edat Dona Home Total 
<de 18 anys 1 4 5 
18 a 24 anys 5 4 9 
25 a 34 anys 11 10 21 
35 a 44 anys 19 28 47 
45 a 54 anys 22 29 51 
Més de 54 anys 13 44 57 
Desconegut 0 0 8 
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 Centre d’Acollida i Inserció Social Ca l’Ardiaca 
 

 
535 persones acollides. 83 dones i 452 homes. 

1.237 moviments de persones. 
 

 

 
PERSONES ACOLLIDES PER PAÍS DE PROCEDÈNCIA I SEXE 

País Dona Home Total % 

Espanya 48 190 238 47 

Marroc 4 61 65 13 

Colòmbia 3 17 20 4 

Romania 2 11 13 3 

Algèria 0 11 11 2 

Alemanya 4 9 13 3 

Bulgària 2 11 13 3 

Itàlia 2 4 6 1 

Mauritània 0 6 6 1 

Perú 2 4 6 1 

Altres països 16 128 144 27 
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 Servei de Primera Acollida 
 

616 persones acollides. 134 i 482 homes. 
664 moviments de persones. 

 

 
PERSONES ACOLLIDES PER PAÍS DE PROCEDÈNCIA I SEXE 

País Dona Home Total % 

Espanya 49 149 198 32 

Marroc 2 86 88 14 

Veneçuela 5 17 22 4 

Perú 6 3 9 1 

Altres països 72 227 299 49 

 
 

 
 Programa d’Acollida i Allotjament a la Part Forana Alberg de Manacor 

 
74 persones ateses. 21 dones i 53 homes. 

659 moviments de persones. 
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PERSONES ACOLLIDES PER PAÍS DE PROCEDÈNCIA I SEXE  

País Dona Home Total % 

Espanya 9 22 31 42 

Marroc 4 15 19 26 

Colòmbia 4 4 8 11 

Ghana 1 0 1 1 

Altres països 3 12 15 20 

 
 

 
 Centre d’Acollida i Inserció Social Sa Placeta 

 
160 persones ateses. 36 dones i 124 homes. 

1,718 moviments de persones. 
 
 

 
 
 

PERSONES ACOLLIDES PER PAÍS DE PROCEDÈNCIA I SEXE 

País Dona Home Total % 

Espanya 27 88 115 72 

Marroc 0 3 3 2 

Alemanya 1 2 3 2 

Bulgària 0 5 5 3 

Romania 2 3 5 3 

Argentina 1 2 3 2 

Algèria 0 1 1 1 

Colòmbia 1 0 1 1 

EE UU 0 1 1 1 

Rússia 1 0 2 1 

Altres països 3 19 21 13 
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 Centre d’Acollida i Inserció Social Casa de Família 
 

 
288 persones acollides. 63 dones i 213 homes i 12 desconegut. 

543 moviments de persones. 
 
 

 
DISTRIBUCIÓ DE PERSONES USUÀRIES PER PROJECTES A CASA DE FAMÍLIA 

Projecte Dona Home Desconegut Persones % 

"Atenció i Inserció Social (AIS)" 38 125 5 168 58 

"Residencial" 22 78 7 107 37 

"Mar 6" 3 10 0 13 5 

Total 63 213 12 288 100 

 
 

Servei d'Atenció i Inserció Social (AIS) 
 

 
Persones ateses: 168. 38 dones, 125 homes i 5 desconegut. 

388 moviments de persones. 
 

PERSONES ACOLLIDES PER PAÍS DE PROCEDÈNCIA I SEXE 

País Dona Home Total % 

Espanya 18 56 74 44 

Marroc 1 6 7 4 

Holanda 0 1 1 1 

Mali 0 1 1 1 

Brasil 3 3 6 4 

Argentina 2 1 3 2 

Algèria 0 3 3 2 

Alemanya 0 1 1 1 

Bèlgica 1 1 2 1 

Bulgària 1 2 3 2 

Altres països 12 50 62 37 

Desconegut   5 3 



 

105 

PERSONES ATESES AL PROGRAMA AIS  
Edat Dona Home Total %  
18 a 24 anys 2 8 10 6  
25 a 34 anys 5 10 15 9  
35 a 44 anys 8 24 32 19  
45 a 54 anys 8 40 48 29  
Més de 54 anys 15 43 58 35  
Desconegut   5 3  

 
 
Servei Residencial 
 

 
Persones ateses: 107. 22 dones, 78 homes i 7 desconegut. 

140 moviments de persones. 
 

PERSONES ACOLLIDES PER PAÍS DE PROCEDÈNCIA I SEXE 

País Dona Home Total % 

Espanya 6 29 35 33 

Marroc 0 1 1 1 

Holanda 1 0 1 1 

Mali 1 0 1 1 

Brasil 0 1 1 1 

Argentina 2 3 5 5 

Algèria 6 29 35 33 

Alemanya 0 1 1 1 

Bèlgica 1 0 1 1 

Bulgària 1 0 1 1 

Altres països 4 14 18 17 

Desconegut   7 7 

 
 

PERSONES ATESES AL PROGRAMA DE SERVEI RESIDENCIAL 
Edat Dona Home Total % 
25 a 34 anys 1 0 1 1 
35 a 44 anys 5 0 5 5 
45 a 54 anys 1 3 4 4 
Més de 54 anys 15 75 90 84 
Desconegut   7 7 

 
Servei “Mar 6” 
 

 
Persones ateses: 13. 3 dones i 10 homes. 

15 moviments de persones. 
 

PERSONES ACOLLIDES PER PAÍS DE PROCEDÈNCIA I SEXE 

País Dona Home Total % 

Espanya 2 2 4 31 

Marroc 1 1 2 15 

Senegal 0 3 3 23 

Bèlgica 0 1 1 8 

Altres països 0 3 3 23 
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PERSONES ATESES AL PROGRAMA MAR 6 

 

Edat Dona Home Total %  
25 a 34 anys 1 4 5 39  
35 a 44 anys 0 3 3 23  
45 a 54 anys 2 3 5 39  

 
 

 Servei de reinserció social per a població penitenciària i exreclusos 

 
13 homes atesos. 

13 moviments de persones. 
 

 
PERSONES ACOLLIDES AL SERVEI DE PRESOS I EXRECLUSOS DE PASTORAL, PER EDAT I SEXE 
Edat Home % 
<de 18 anys 1 8 
18 a 24 anys 0 0 
25 a 34 anys 3 23 
35 a 44 anys 2 15 
45 a 54 anys 6 46 
Més de 54 anys 1 8 

 
 

PERSONES ACOLLIDES PER PAÍS DE PROCEDÈNCIA I SEXE 

País Home % 

Espanya 6 46 

Marroc 0 0 

Veneçuela 1 8 

Apàtrida 1 8 

Altres països 5 38 

 
 

 Programes Housing First i Housing Led 
 

 
 

Housing First, 39 persones ateses.  9 dones i 30 homes. 
39 moviments de persones 

 
Housing Led, 29 persones ateses. 9 dones i 18 homes. 

29 moviments de persones 
 
 

PERSONES ATESES AL PROGRAMA  HOUSING FIRST PER SEXE I PAÍS DE PROCEDÈNCIA 
 País Dona Home Total % 

Espanya 5 21 26 67 

Marroc 0 3 3 8 

Romania 1 1 2 5 

Eslovàquia 1 0 1 3 

Altres països 1 6 7 18 
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PERSONES ATESES AL PROGRAMA HOUSING LED PER SEXE I PAÍS DE PROCEDÈNCIA 
 País Dona Home Total % 

Espanya 5 11 16 55 

Ghana 1 0 1 3 

Nigèria 1 0 1 3 

Romania 0 1 1 3 

Altres països 2 8 10 34 
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 Servei d’Acollida a Famílies amb Menors a Càrrec en Situació d’Emergència Social 
 
 
 

69  persones ateses. 38 dones i 31 homes. 
71 moviments de persones. 

 
PERSONES ATESES AL PROGRAMA DE PRIMERA ACOLLIDA,  PER EDAT I SEXE 
Edat Dona Home Total % 
<de 18 anys 0 0 0 0 
18 a 24 anys 4 1 5 7 
25 a 34 anys 12 11 23 33 
35 a 44 anys 17 9 26 38 
45 a 54 anys 5 10 15 22 
Més de 54 anys 0 0 0 0 

 
 

DISTRIBUCIÓ GÈNERE - PAÍS DE NAIXEMENT  

País Dona Home Total % 

Espanya 0 0 0 0 

Marroc 0 0 0 0 

Afganistan 1 0 1 1,4 

Null 30 26 56 81,1 

Altres països 7 5 12 7,2 
 
 
 
 
 
 

 Unitat mòbil d’emergència social 

 
1.259 persones ateses. 237 dones i 1.022 homes. 

 13.193 moviments de persones. 
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 Programa d’Inserció Sociolaboral 

 
 

46 persones ateses. 10 dones i 36 homes. 
 49 moviments de persones. 

 
 

PERSONES ATESES AL PROGRAMA D’INSERCIÓ SOCIOLABORAL 
Edat Dona Home Total % 
<de 18 anys 0 0 0 0 
18 a 24 anys 0 0 3 0 
25 a 34 anys 3 8 3 24 
35 a 44 anys 3 9 4 26 
45 a 54 anys 4 10 0 30 
Més de 54 anys 0 9 0 20 

PERSONES ACOLLIDES PER PAÍS DE PROCEDÈNCIA I SEXE 

País Dona Home Total % 

Espanya 1 12 13 28 

Marroc 0 5 5 11 

Senegal 2 1 3 7 

Altres països 7 18 25 54 

 
 
 
 

 Ajudes econòmiques a entitats que duen a terme activitats de suport als serveis socials d’aten-
ció primària i activitats de suport per a persones en situació d’exclusió social amb problemes afegits de 
salut1 

 
 

400.000€ d’import de la convocatòria. 
400.000€ d’import concedit. 

 
 

RELACIÓ DE PROJECTES APROVATS I IMPORT SUBVENCIONAT 

Càritas Diocesana de Mallorca Acompanyament en el territori 229,613,30€ 

Creu Roja Espanyola  120,386,70€ 

Can Gazà 

Programa d'Atenció Integral a persones en situ-
ació d'exclusió social amb malalties de distint 
grau que els dificulten o els impedeixen la seva 
reincorporació al mercat ordinari de treball 

50.000,00€ 

 
 

                                                 
1. BOIB Num. 15 de 4 de febrer de 2020. 



 

110 

 

Prestacions (SEILS) 
 
 
 
 
 
 
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Direcció Insular d’Inclusió Social. 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
El Servei Especialitzat d'Inserció Social i Laboral (SEILS), pretén donar resposta a necessitats d'inserció 
social o sociolaboral de col·lectius que requereixen una atenció particularitzada, una especialització tèc-
nica dels professionals que hi intervenen i/o la disposició de recursos determinats. 
Aquest servei compta amb un equip tècnic de valoració, que a més diagnostiquen situacions de 
vulnerabilitat i, si cal, d'ocupabilitat, i de necessitats de difícil abordatge per part dels serveis socials 
comunitaris, organitzant-se en forma de xarxa sobre el  territori. 
 
Té per objectius: 
L’ equip tècnic realitza un diagnòstic de vulnerabilitat i d'ocupabilitat previ a l'aplicació de recursos del 
servei a les persones usuàries, per tal de configurar els itineraris d’inserció específics. Les tasques a rea-
litzar en cada servei de manera específica són: 
 

 En relació a la Renda Mínima d'Inserció: 

-Informar i tramitar les sol·licituds que s’emeten des dels serveis socials comunitaris i dels centres d’Aten-
ció Primària gestionats per l’entitat col·laboradora Càritas Diocesana. 
-Avaluar i resoldre mensualment els expedients nous, les pròrrogues, les suspensions i extincions de la 
prestació. 
-Traslladar les propostes mensuals a l'òrgan competent per a la seva resolució. 
 

 En relació a l’acompanyament a la inserció: 
-Realitzar l'acollida i el diagnòstic de la situació. 
-Configurar els itineraris d'inserció personalitzat. 
-Dur a terme les accions conjuntes i consensuades amb l'usuari en el pla de treball. 
-Mantenir la coordinació i complementació amb altres serveis intervinents. 
 

 En relació a la formació i capacitació per a la inserció sociolaboral de col·lectius vulnerables: 
-Coordinar, avaluar i fer el seguiment dels programes formatius d’inserció social i laboral que gestionen 
les entitats contractades. A més dels objectius d'inserció o reinserció social de la persona, es pretén mi-
llorar les seves condicions d'accés al mercat laboral normalitzat mitjançant actuacions de formació, infor-
mació, orientació, i habilitats bàsiques. 

 
 En la relació a la intermediació amb empreses: 

-Valorar i derivar a persones candidates, amb el perfil adient, a les ofertes de feina d'empreses, mitjan-
çant clàusules socials, entitats de formació, etc. 
 
 
PRESTACIONS TÈCNIQUES 
 Renda Mínima d’Inserció. 
 
PERFILS PROFESSIONALS 
Personal tècnic dels serveis de gestió pròpia especialitzat en diferents àmbits: treball social, psicologia, , 
educació social i de gestió administrativa. 
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Renda Mínima d’Inserció 
FINALITAT La Renda Mínima d'Inserció ―RMI― és un instrument per aconseguir la inser-

ció i la integració de les persones que es troben en situació de vulnerabilitat o 
en risc d’exclusió, que s’articula a través de dos subprogrames complementa-
ris: 

- La prestació econòmica. El programa de Prestació econòmica de la RMI, des-
tinada a garantir uns ingressos mínims a les famílies que ho necessiten. Té ca-
ràcter subsidiari quant a les prestacions econòmiques que tenen un major im-
port i es complementa amb les prestacions finalistes de serveis socials que 
puguin correspondre al titular o a qualsevol dels membres del seu nucli o uni-
tat familiar. 

- Les prestacions tècniques de la RMI.  Els plans d'inserció i de reinserció social 
i laboral, que recullen programes d'inserció sociolaboral per assegurar opor-
tunitats d’inclusió  per a les persones destinatàries d’aquesta prestació. 

  
GESTIÓ Indirecta. Mixta: Àrea d’Inclusió Social de l’IMAS i dels Serveis Socials Comu-

nitaris Bàsics i de Càritas Diocesana de Mallorca  com a entitat col·laboradora. 
  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones majors de 25 anys i les seves famílies, o persones menors de 25 anys 
si tenen càrregues familiars i compleixen els requisits previstos pel decret que 
regula la RMI. 

 
OBJECTIUS  Garantir uns ingressos mínims als nuclis o unitats familiars que es troben 

en situació de vulnerabilitat, immergides en processos d’exclusió social o 
afectades per factors d’exclusió. 

 Complementar l’ajuda econòmica amb diverses prestacions tècniques prò-
pies dels serveis socials (informació, orientació, programació formativa es-
pecífica i acompanyament a la inserció, entre d’altres) per aconseguir la in-
serció social i/o laboral adequada a cada situació. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

RESULTATS  Clikar aquí  
Acompanyament a la inserció 
FINALITAT Programa concebut per donar resposta a les necessitats d’inserció de les per-

sones destinatàries del SEILS, elaborant un diagnòstic de vulnerabilitat i d'o-
cupabilitat i un itinerari d'inserció sociolaboral sempre complementari al Pla 
d'Inserció dels serveis comunitaris bàsics. 

  
GESTIÓ Directa. Aquest programa està cofinançat pel Servei d’Ocupació de les Illes Ba-

lears (SOIB). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
 

Persones destinatàries del SEILS (inclou les persones titulars i beneficiàries de 
la RMI). 

 
OBJECTIUS  Elaborar un diagnòstic de vulnerabilitat i ocupabilitat. 

 Assegurar oportunitats d’inclusió social i/o sociolaboral. 
 Configurar itineraris d’inserció específics per a persones destinatàries del 

servei, per la qual cosa cal tenir en compte actuacions d’informació, ori-
entació, habilitats bàsiques, formació ocupacional i d’acompanyament so-
ciolaboral. 

 Coordinar-se amb els serveis socials municipal, així com altres serveis que 
puguin estar intervenint en el procés de la persona. 

 Participar en l'acompanyament del procés d'inserció de les persones usu-
àries del servei. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Cursos d’ocupacions i programes formatius anuals per a la inserció sociolaboral de col·lectius vulnera-
bles 
FINALITAT Durant el 2019 s'ha realitzat la següent programació formativa: 

 
Programes formatius anuals 

-Programa  Palma 1, impartit per la Fundació per la Formació i la Recerca. 

-Programa  Palma 2, impartit per l’Associació Aula Cultural. 

-Programa comarca Inca , impartit per l’Associació Pa i Mel. 

-Programa comarca Manacor, impartit per la Fundació Institut de Reinserció 
Social (IRES). 
 
Cursos de formació especialitzada per a l’adquisició de competències profes-
sionals: 

-Curs de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals, impartit per             
Creu Roja a Palma. 

-Curs de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals, impartit per Creu 
Roja a Palma. 

-Curs d'auxiliar de perruqueria, impartit per la Fundació Patronat Obrer a 
Palma. 

-Curs d’operacions de lampista, calefacció i climatització, impartit per per la 
Fundació Patronat Obrer a Palma. 

-Curs d'operacions bàsiques de pisos en allotjament, impartit per Pa i Mel a 
Inca i platja de Muro. 

  
GESTIÓ 
 

A través de contractes administratius. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
 

Persones en situació de vulnerabilitat o risc d’exclusió social, poden ser desti-
natàries de SEILS o no. 

 
OBJECTIUS  Desenvolupar accions formatives i intervencions sociolaborals com a me-

canisme de millora de les condicions d'accés al mercat laboral normalit-
zat. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Dades i resultats 
 

 
1.754 persones usuàries del servei. 1.173 dones i 581 homes. 

1.085 noves sol·licituds. 
 

GRAU DE VULNERABILITAT DE LES PERSONES USUÀRIES 
Grau Nombre Percentatge 
Alt risc 759 43 
Mig risc 854 49 
Baix risc 104 6 
Sense determinar 37 2 

 
GRAU D’OCUPABILITAT DE LES PERSONES USUÀRIES 
Grau Nombre Percentatge 
Alt risc 127 7 
Mig risc 870 50 
Baix risc 689 39 
Sense valorar 68 4 

 
NIVELL D’INTERVENCIÓ 
Nivell d’intervenció Nombre Percentatge 
Itinerari social 480 27 
Itinerari sociolaboral 1.198 68 
Sense determinar 76 4 

 
 Renda Mínima d’Inserció 

 
1.557 persones titulars 1.081 dones i 476 homes. 

1.494 persones beneficiàries. 
3.051 persones perceptores i beneficiàries. 

 732 noves sol·licituds. 
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DISTRIBUCIÓ PER EDAT DE PERSONA TITULAR I SEXE DE RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 

Edat Home % Dona % Total Percentatge 

18-19 anys - - 2 0’2% 2 0,1 

20-29 anys 25 5% 82 8% 107 7 

30-39 anys 45 9% 254 23% 299 19 

40-49 anys 125 26% 289 27% 414 27 

50-59 anys 180 38% 290 27% 470 30 

60-69 anys 92 19% 157 15% 249 16 

70-79 anys 7 1% 7 1% 14 1 

>=80 anys 2 0,4% - - 2 0,1 

 
 

 
 

PERFIL PER ESTAT CIVIL DE PERSONES TITULARS D’EXPEDIENT DE LA RMI 

Estat civil Home Dona Total Percentatge 

Fadrí/fadrina 198 350 548 35 

Casat/casada 77 131 208 13 

Parella de fet 1 2 3 0,2 

Separat/separada 56 227 283 18 

Divorciat/divorciada 73 224 297 19 

Vidu/vídua 11 38 49 3 

Sense determinar 60 109 169 11 
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DISTRIBUCIÓ PER PAÍS DE NAIXEMENT I SEXE 

País Dona Home Total %  País Dona Home Total % 

Espanya 559 280 839 54%  Bolívia 18 5 23 1 

Marroc 73 48 121 8%  Cuba 14 9 23 1 

Colòmbia 48 9 57 4%  Uruguai 17 6 23 1 

Argentina 39 15 54 3%  Alemanya 12 5 17 1 

Romania 32 9 41 3%  Brasil 14 3 17 1 

Senegal 25 13 38 2%  Rep. Domini-
cana 

16 1 17 1 

Bulgària 26 8 34 2%  Veneçuela 11 6 17 1 

Nigèria 25 7 32 2%  Paraguai 16 0 16 1 

Equador 28 3 31 2%  Altres (*) 108 49 157 10 
(*) Són països de naixement que representen un percentatge inferior a l’1% 
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DISTRIBUCIÓ PER NIVELL D’ESTUDIS I SEXE DE TITULARS DE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ 

Nivell d’estudis Home Dona Total % 

No classificats o desconeguts (inclou «sense determinar», «NS/NC», 
i els no informats) 

259 563 822 53 

Primària (inclou 1a etapa d’ESO) 144 340 484 31 

Sense estudis o preescolar (inclou «educació infantil») 22 67 89 6 

ESO (2ª etapa, i programes per a la formació i la inserció de qualse-
vol nivell) 

28 49 77 5 

Universitaris 15 47 62 4 

Batxillerat, FP grau mitjà i superior, arts plàstiques i altres progra-
mes de 2 i més anys que requereixen títol de batxiller. 

7 11 18 1 

Analfabetisme 1 4 5 0,30 

 
 

DISTRIBUCIÓ PER TIPUS D’HABITATGE I SEXE PER TITULARS DE LA RMI 

Tipus d’habitatge Homes Dones Total % 

Pis- apartament 295 779 1.074 69 

Habitatge unifamiliar 89 168 257 17 

Habitatge col·lectiu (residència- habitatge tutelat) 41 54 95 6 

Pensió 5 6 11 1 

Barraca/casa prefabricada 8 5 13 1 

Tenda de campanya, caravana 0 0 0 0 

Altres o sense informar 38 69 107 7 

 
 

DISTRIBUCIÓ PER RÈGIM DE TINENÇA D’HABITATGE I SEXE PER TITULARS DE LA RMI 

Règim de tinença Homes Dones Total % 

Llogada 181 556 737 47 

Rellogada 55 95 150 10 

Pròpia (pagada o pagant-la) 64 130 194 12 

Habitatge compartit 32 43 75 5 

Cessió, facilitada 77 118 195 13 

Altres, sense informar 67 139 206 13 

 
 Programa d’Inserció Laboral (Conveni de col·laboració IMAS-SOIB) 

 

 

787 persones ateses. 536 dones i 251 homes. 
160 persones inserides laboralment. 106 dones i 54 homes. 

 

NOMBRE DE PERSONES PER EDAT I SEXE DEL PROGRAMA D’INSERCIÓ LABORAL 

 Inserides  Acompanyades 

Grups d’edat Home Dona Total %  Home Dona Total % 

16-19 anys 1 1 2 1 %  24 14 38 5 

20-24  anys 4 4 8 5%  13 22 35 4 

25-29 anys 7 9 16 10%  22 44 66 8 

30-44 anys 19 57 76 48%  67 244 311 40 

45-54 anys 16 27 43 27%  58 117 175 22 

>55 anys 7 8 15 9%  67 95 162 21 

Total 54 106 160   251 536 787  
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 Formació i Captació per a la Inserció Sociolaboral de Col·lectius Vulnerables 
 

 
349 persones participants en els programes formatius: 215 dones i 134 homes. 

84 persones han realitzat pràctiques formatives en empreses externes: 51 dones i 33 homes. 
 
 

DISTRIBUCIÓ PARTICIPANTS SEGONS QUALIFICACIÓ FINAL*  

Qualificació Participants % 

Certificat 182 51% 

No apte 70 20% 

Pendent / Sense qualificar 8 2% 

Continuen amb formació 96 27% 

*Algunes persones han finalitzat la seva formació amb una qualificació determinada, i han tingut nova 
alta en una altra acció formativa , per la qual cosa «continuen amb formació». 
 

DISTRIBUCIÓ PARTICIPANTS PER PROGRAMA FORMATIU* 

Programa anual Dones Homes Total 

Programa formatiu Palma 1 42 30 72 

Programa formatiu Palma 2 44 24 68 

Programa formatiu comarca d’Inca 38 19 57 

Programa formatiu comarca Manacor 40 23 63 

*Algunes persones han causat baixa i nova alta al mateix programa formatiu. Només es compta una vegada. 

 
DISTRIBUCIÓ PARTICIPANTS PER CURS O TALLER FORMATIU 
Curs d'activitats d'auxiliar de comerç (Manacor) Dones Homes Total 
Curs de neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (Palma) 11 4 15 

Curs d'auxiliar de perruqueria (Palma) 10 5 15 
Curs d'operacions de lampista, calefacció i climatització (Palma) 12 5 17 

Operacions bàsiques de pisos en allotjament (Inca i Platja de Muro -2 edic.) 0 18 18 
 
 

Algunes persones poden estar incloses a varis motius de baixa, ja que han estat participants a diferents cursos, o 
computar-se a l’hora en «Continuen amb formació al 2020». 
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DISTRIBUCIÓ PER EDAT I SEXE DE LES PERSONES PARTICIPANTS 

 Home % Dona % Total % 

<=15 anys 1 0,7% 2 0,9% 3 0,8% 

16-19 anys 32 24% 12 5% 344 12% 

20-29 anys 28 21% 26 12% 54 15% 

30-39 anys 20 15% 58 26% 78 22% 

40-49 anys 20 15% 60 27% 80 22% 

50-59 anys 22 16% 45 20% 67 19% 

60-69 anys 6 4% 11 5% 17 5% 
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Atenció a les Drogodependències 
 

 
 
 
 
 
 
 
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Direcció Insular d’Inclusió Social. 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
Atendre de forma integral a les persones amb abús o dependència a l’alcohol i altres drogues i conductes 
addictives sense substància. Des d’aquesta secció i de forma territorialitzada a Part Forana, s’ofereixen un 
conjunt de programes per a l’atenció integral i personalitzada. 
 
L’atenció es dispensa a les cinc Unitats de Conductes Addictives (UCA) que es troben distribuïdes a diver-
sos indrets de Mallorca en resposta al criteri de descentralització i apropament de recursos a les persones 
usuàries dels serveis: UCA Calvià, UCA Inca, UCA Manacor, UCA Migjorn i UCA Palma-Perifèria. 
 
Té per objectius: 

 Recepcionar i acollir inicialment les persones en situació de risc d'exclusió o d’exclusió social. 
 Diagnosticar individualment  la persona i dissenyar el Pla d'Intervenció Individual. 
 Valorar el recurs més idoni per a cada persona i derivar (tant a recursos propis com a recursos ex-

terns). 
 Implementar i realitzar el seguiment del Pla d'Intervenció Individual. 
 Oferir allotjament i cobertura de necessitats bàsiques als diferents centres d’acollida. 
 Atendre de manera individual  en equip multidisciplinar psicosocial i sociosanitari. 

 
PRESTACIONS TÈCNIQUES 
 Informació i orientació a les persones afectades, als seus familiars i a altres persones interessades, 
d’acord amb una demanda. 
 Programes de Desintoxicació: 

ˉ Ambulatòria. 
ˉ Hospitalària: derivació a les UDH (Son Espases i UPRA). 

 Programes de Deshabituació. 
 Suport farmacològic: 

ˉ Antagonistes opiacis. 
ˉ Deshabituació farmacològica de drogues no-opiàcies. 

ˉ Interdictors i anticraving de l’alcohol. 
ˉ Tractament /manteniment amb agonistes opiacis (metadona i buprenorfina-naloxona). 
ˉ Programes Lliures de Drogues. 

 Programes d’Atenció Psicològica: individual, de parella, familiar. 
 Programa d’Atenció a la Psicopatologia Dual: 

ˉ Coordinació amb Salut Mental. 
ˉ Abordatge farmacològic de la patologia psiquiàtrica. 
ˉ Derivació a recursos de la Xarxa psiquiàtrica. 
ˉ Programa de Seguiment de l’Evolució de les Persones Usuàries amb VIH/sida i altres pa-

tologies infeccioses. 
ˉ Programes de Deshabituació de Tipus Residencial. 

 Programes i estratègies de reducció de danys : 
ˉ Programes de disminució/consum controlat de l’alcohol i reducció de danys. 
ˉ Reducció de danys d’altres drogues i potenciació d’hàbits saludables. 
ˉ Programa de Venopunció Segura - Intercanvi de xeringues. 
ˉ Programa de Sexe Segur: administració de preservatius. 
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 Atenció i integració social : 

 Seguiment de la situació jurídica. 

 Inserció sociolaboral. 

 Derivació a recursos. 

 Programa de Suport Territorial als Serveis Socials Comunitaris. 
 
PERFILS PROFESSIONALS 
Personal tècnic especialitzat en medicina, psiquiatria, psicologia, treball social infermeria, personal auxiliar 
d’infermeria i gestió administrativa.  
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Atenció i tractament ambulatori de persones amb drogodependència 
FINALITAT 
 

L’atenció a nivell ambulatori de les persones amb abús o dependència de l’al-
cohol i drogues (heroïna, cocaïna, cànnabis, drogues de síntesi i altres) i de les 
addiccions sense substància addictiva, com la ludopatia, el sexe i les noves tec-
nologies, des d’un enfocament biopsicosocial, a través d’un equip de professi-
onals interdisciplinari. Així com també atendre les famílies, i oferir informació 
a qualsevol persona interessada sobre aquesta problemàtica. 
L’atenció es dispensa a les cinc Unitats de Conductes Additives que es troben 
distribuïdes a diversos indrets de Mallorca. 

  
GESTIÓ 
 

Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 
 

Persones amb abús o dependència de l’alcohol, altres drogues i persones amb 
abús o addicció sense substancia, de la part forana de Mallorca, les seves famí-
lies i altres persones que facin una demanda per a l’atenció o informació en 
quant a la problemàtica de les drogodependències. 

 
 
OBJECTIUS 

 Millorar la qualitat de vida i aconseguir el màxim nivell de benestar de les 
persones afectades. 

 Aconseguir l’abstinència i ,o la reducció del consum. 
 Acompanyar i oferir eines a les persones perquè facin el procés de canvi 

personal que desitgin. 
 Intentar evitar i, o reduir les conseqüències no desitjades derivades del 

consum de substàncies. 
 Garantir l'àmplia integració social. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Dades i resultats 
 Unitats de Conductes Addictives  (UCA’S) 

 
1.942 persones ateses. 421 dones i 1.521 homes.   

456 casos nous. 348 homes i 110 dones. 
 

 
DISTRIBUCIÓ DE PERSONES USUÀRIES PER UCA I SEXE 

 Palma Inca Manacor Calvià Migjorn Total 

Homes 381 380 367 224 169 1521 

Dones 93 113 99 68 48 421 

Total 474 493 466 292 217 1942 

 
 

DISTRIBUCIÓ DE CASOS NOUS PER SEXE I UCA 

 Palma Inca Manacor Calvià Migjorn Total 

Homes 88 80 83 54 41 348 

Dones 28 33 27 13 9 110 

Total 116 113 110 67 50 456 

 
 

DISTRIBUCIÓ DE REINICIS PER SEXE I UCA 
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 Palma Inca Manacor Calvià Migjorn Total 

Homes 30 49 65 31 19 194 

Dones 10 20 18 6 6 60 

Total 40 69 83 37 25 254 

 
 

DISTRIBUCIÓ D’ABANDONAMENTS PER SEXE I UCA 

 Palma Inca Manacor Calvià Migjorn Total 

Homes 89 99 115 65 43 411 

Dones 15 27 32 25 10 109 

Total 104 126 147 90 53 520 
 
 

DISTRIBUCIÓ DE PERSONES USUÀRIES PER UCA I FASE TRACTAMENT O FINALITZACIÓ 

UCA Inici Reinici Alta terapèutica Abandonament Derivació Defunció 

Palma 116 40 32 104 29 2 

Inca 113 69 15 126 34 6 

Manacor 110 83 6 147 11 0 

Calvià 67 37 7 90 21 4 

Migjorn 50 25 8 53 10 2 

Total 456 254 68 520 105 14 

 
 

DISTRIBUCIÓ DELS CASOS PER TIPUS D’ADDICCIÓ I FASE DEL TRACTAMENT 

Addicció Casos nous Reinicis Altes terapèutiques Abandonaments 

 Home Dona Total Home Dona Total Total Total 

Alcohol 140 53 193 73 35 108 32 241 

Al·lucinògens 1 0 1 0 0 0 0 1 

Amfetamines 2 0 2 0 0 0 0 2 

Cànnabis 49 17 66 12 6 18 12 78 

Cocaïna 85 23 108 45 12 57 14 115 

Heroïna 35 7 42 48 5 53 5 43 

Sedants 5 2 7 4 1 5 2 6 

Altres 0 1 1 0 0 0 0 0 

Comportamentals 29 7 36 12 1 13 3 34 

Total 346 110 456 194 60 254 68 520 
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DISTRIBUCIÓ DE PERSONES PER PAÍS DE PROCEDÈNCIA 

País Nombre % País Nombre % 

Alemanya 30 2% Marroc 84 4% 

Argentina 18 1% Portugal 1 0,1% 

Algèria 1 0,1% Romania 8 0,4% 

Àustria 1 0,1% Uruguai 6 0,3% 

Bèlgica 1 0,1% Regne Unit 37 2% 

Colòmbia 15 1% Rússia 6 0,3% 

Espanya 1602 82% Suècia 5 0,3% 

Equador 14 1% Suïssa 2 0,1% 

França 13 0,7% Veneçuela 2 0,1% 

Holanda 1 0,1% Xile 13 1% 

Itàlia 8 0,4% Altres 74 4% 

 

SITUACIÓ LABORAL DE LES PERSONES USUÀRIES DE LES UCA 

Situació Palma Inca Manacor Calvià Migjorn Total % 

Relació laboral indefinida; autònom 166 128 141 135 93 663 34% 

Relació laboral temporal 69 108 89 24 14 304 16% 

Treballa sense sou per a la família 0 1 2 4 3 10 1% 

Aturat, no ha treballat abans 6 2 9 8 11 36 2% 

Aturat, ha treballat abans 151 182 167 88 70 658 34% 

Incapac. permanent, pensionista 65 58 34 24 19 200 10% 

Estudiant o opositant 4 4 5 2 2 17 1% 

Exclusivament labors de la casa 4 2 4 3 2 15 1% 

En altre situació 9 8 15 4 3 39 2% 

        

SITUACIÓ JUDICIAL DE LES PERSONES USUÀRIES DE LES UCA  

Situació Palma Inca Manacor Calvià Migjorn Total  

Sense causa 370 322 315 221 159 1.387  

Amb causa 103 166 151 71 58 549  
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No se sap 1 5 0 0 0 6  

Total 474 493 466 292 217 1.942  

 
 

CONDICIONS DE SALUT DE LES PERSONES USUÀRIES DE LES UCA 

Patologia orgànica Palma Inca Manacor Calvià Migjorn Total 

Infecciosa 72 60 51 43 23 249 

No infecciosa 22 130 129 36 41 358 

Mixta 1 11 3 0 0 15 

No en té 377 289 279 213 153 1311 

No ho sap 2 33 4 0 0 9 

Total 474 493 466 292 217 1942 

 
 

CONDICIONS DE SALUT MENTAL DE LES PERSONES USUÀRIES DE LES UCA 

Trastorn mental Palma Inca Manacor Calvià Migjorn Total 

Amb Trastorn mental 147 149 131 104 69 600 

No en té 325 343 330 186 148 1.332 

No ho sap 2 1 5 2 0 10 

Total 474 493 466 292 217 1.942 

 
 

DISTRIBUCIÓ SEGONS SITUACIÓ EN RELACIÓ A VIH I UCA DE PERSONES USUÀRIES 

VIH Palma Inca Manacor Calvià Migjorn Total 

Positiu 21 25 15 13 9 83 

Negatiu (anàlisis darrers 6 mesos) 224 72 56 139 102 593 

Negatiu( sense anàlisis darrers 6 mesos 86 83 136 20 11 336 

Negatiu sense  data de l’anàlisi 22 55 26 6 5 114 

Amb anàlisi, pendent de resultat 1 0 5 1 1 8 

No es va fer l’anàlisi 57 52 130 7 3 249 

Desconegut 63 206 98 106 86 559 

Total 474 493 466 292 217 194 

 
 
 
 



 

126 

ÀREA DE SUPORT TERRITORIAL 
 

 

 

 

 

 

 Suport Tècnic Territorial 

 Prevenció Comunitària 
 

 

 

 

 

 

 

 

Directora Insular 

Àngels Candel Coronado 
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Normativa de referència Suport Territorial 

Referència a l’art. 1 Ajudes per a famílies amb menors en situació de risc:  Llei12/1993, 
de 20 de desembre, d’atribució de competències als consells insulars en matèria de 
serveis socials i assistència social (BOCAIB núm. 159 EXT., de 31/12/1993). 

*  

Ordre de la consellera de Benestar Social, de 14 d’octubre de 2000, que regula el 
servei d’ajuda a domicili (BOIB núm. 126, de 14/10/2000). 

*  

Referència sobre les ajudes per a persones en situació d’urgent necessitat a l’art. 9 de 
la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en 
matèria de serveis socials i seguretat social. 

*  

Llei 4/2005, de 29 d’abril, sobre drogodependències i altres addiccions a les Illes 
Balears. 

 * 

Art. 21 (Pobresa i inserció social) de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de 
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (BOE núm. 52, d’1 de març). 

  

Referència al cap. V. Els municipis i altres entitats locals de les Illes Balears de la Llei 
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes 
Balears, els ajuntaments tenen personalitat i capacitat jurídica pròpia per acomplir els 
seus fins específics (BOIB núm. 32 ext., d’01de març de 2007; correcció d’errades BOIB 
núm. 29, de 28/02/2008). 

* * 

Conveni de col·laboració en matèria de serveis socials entre IMAS i els ajuntaments 
per a la concessió d’ajudes per a famílies amb menors en situació de risc social i per a 
persones en situació de greu i urgent necessitat. 

*  

Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics (proposta de la consellera 
de Serveis Socials i Cooperació, d’acord amb el Consell de Govern de 9 de desembre 
de 2016). 

*  

Conveni específic de col·laboració entre l'Institut Mallorquí d’Afers Socials i 
ajuntaments per a la dotació d’eines informàtiques per a la gestió dels serveis 
comunitaris bàsics. 

*  

SECCIÓ DE SUPORT TÈCNIC MUNICIPAL   

SECCIÓ DE PREVENCIÓ COMUNITÀRIA  

Al marge de la normativa genèrica de l’apartat ‘Marc competencial i normatiu’, s’especifica part de la 
normativa de l’àmbit de la inclusió social i que, malgrat pugui afectar a totes les seccions només 
s’assenyalen les que hi tenen una incidència més explícita. 
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 Suport Tècnic Municipal 
 

 
 
 
 
 
 
 
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Direcció Insular d’Inclusió Social, (a partir de 2019  Direcció Insular de Suport Territorial.) 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
D’acord amb la normativa vigent, correspon a l’Institut Mallorquí d’Afers Socials facilitar assistència tèc-
nica i assessorament a tots els ajuntaments i les mancomunitats. La finalitat de la Secció de Suport Tècnic 
Municipal és donar suport als serveis socials municipals, per a la millora de la qualitat de la gestió i el 
desenvolupament i la consolidació dels serveis. 
 
A més, aquesta normativa obliga a les entitats locals a enregistrar la seva activitat en serveis socials en un 
sistema de registre. L’IMAS ha dissenyat l’aplicació HSI (Història Social Integrada) perquè tots els municipis 
de Mallorca la puguin utilitzar, rendibilitzant tota la informació generada i millorant cada dia l’eficàcia dels 
serveis. L’aplicació s’utilitza en quasi tot el territori de les Illes Balears, i els ajuntaments i Consells Insulars 
reben el suport i assessorament de l’IMAS. 
 
A més, l’IMAS i els municipis de Mallorca col·laboren d’acord amb les competències respectives, mitjan-
çant la signatura de convenis. L’impuls, la gestió, el seguiment i el control de tots els convenis entre l’IMAS 
i els ajuntaments sobre subvencions relatives a prestacions socials bàsiques i altres ajudes per a projectes, 
està encarregat a la Secció de Suport Tècnic Municipal. 
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Té per objectius: 
 Informar i assessorar els professionals dels Serveis Socials Comunitaris de Mallorca. 
 Assessorar i formar en la gestió  de l'aplicació “Història Social Integrada” (HSI). 
 Organitzar, coordinar les comissions comarcals. 
 Oferir suport tècnic  per a l' organització i l'ordenació reglamentària dels serveis. 
 Garantir el compliment de la normativa establerta a nivell autonòmic: acreditació dels Serveis. 

 
PRESTACIONS TÈCNIQUES 
 Programa de suport tècnic, assessorament específic i orientació individual i grupal als professionals dels 
Serveis Socials dels municipis de Mallorca. 

 Programa del Sistema informatiu dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics  Municipals, amb l’aplicació     
HSI. 

 Programa d’Impuls d’Acords i Convenis de Col·laboració entre l'IMAS i ajuntaments. 

 Programa de Coordinació de Comissions Comarcals Municipals. 

 Programa Guia d’Informació Permanent, dirigida als professionals dels serveis socials. 

 Programa de Formació dels Professionals dels Serveis Socials Municipals de Mallorca. 

 
PERFILS PROFESSIONALS 
Personal tècnic de la secció està especialitzat en diferents àmbits professionals dels serveis socials, (treball 
social, educació social i psicologia) i també, de la gestió econòmica i administrativa. L’equip està format 
per un cap de secció, quatre treballadores socials, un psicòleg, una educadora social, una economista i 
una auxiliar administrativa. 
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Suport tècnic, assessorament específic i orientació als professionals dels serveis socials dels municipis 
de Mallorca 
FINALITAT És un programa de cooperació, assistència tècnica i assessorament als profes-

sionals dels serveis socials dels ajuntaments i mancomunitats de Mallorca, per 
al desenvolupament de les competències que tenen atribuïdes les corporaci-
ons locals, especialment les prestacions socials bàsiques. 
 
Palma té una comissió de treball específica i la resta dels municipis de Mallorca 
estan organitzats en sis àrees territorials: Llevant, Migjorn, Nord, Tramuntana, 
Raiguer i la del Pla de Mallorca. 
 
Es treballa de forma més directa i individualitzada amb 106 professionals dels 
diferents serveis socials municipals de Mallorca i de forma periòdica amb 14 
grups de feina estables que s’han constituït en comissions de treball. 

 
GESTIÓ 
 

Directa. 

  
ENTITATS 
DESTINATÀRIES 
 

Professionals que treballen vinculats als serveis socials comunitaris bàsics dels 
ajuntaments de Mallorca i de forma especial als municipis menors de vint mil 
habitants. 

 
OBJECTIUS  Atendre demandes sobre treballs monogràfics, anàlisi de necessitats del 

territori, en sessions individuals i de grup en el propi municipi. 
 Estudiar i dissenyar nous projectes. 
 Col·laborar en la redacció de reglaments, ordres i ordenances d'àmbit de 

serveis socials municipals. 
 Assessorar en l’acreditació de centres municipals de serveis socials, centres 

de dia, residències de majors, i també l’adaptació a la nova normativa. 

 
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Impuls d’acords i convenis de col·laboració entre l’IMAS i els ajuntaments de Mallorca 
FINALITAT El sistema públic de serveis socials s’organitza en forma de xarxa, per treballar 

en coordinació i en col·laboració amb el personal professional i tècnic que hi 
intervé. S’estructura en serveis socials comunitaris i en serveis socials especia-
litzats. 
 
L’IMAS i els municipis de Mallorca col·laboren d’acord amb les competències 
respectives, mitjançant la signatura dels corresponents convenis (art. 48.2 de 
la llei 4/2009, de 11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears). 
 
Aquest programa es fa càrrec del seguiment de tots els convenis entre l’IMAS i 
els ajuntaments de Mallorca, sobre les subvencions relatives a prestacions so-
cials bàsiques i a altres ajudes per projectes. 

  
GESTIÓ 
 

Directa. 

 
ENTITATS  
DESTINATÀRIES 
 

Tots els ajuntaments de Mallorca. L’assessorament sobre els convenis va dirigit 
a tot el personal professional que treballen vinculats als projectes subvencio-
nats. 
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OBJECTIUS  Distribuir les ajudes i les subvencions de forma equitativa entre els 
municipis de Mallorca d’acord amb els criteris de distribució de la població i 
altres indicadors de necessitats específiques. 
 Reforçar la col·laboració tècnica entre els ajuntaments i l’IMAS. 
 Fer el seguiment tècnic del desenvolupament i de la justificació de la 
despesa de tots els projectes subvencionats per l’IMAS, validar la 
documentació presentada i fer si cal, les propostes de pagament o 
reintegrament. La secció de suport tècnic és el centre gestor de tots els 
convenis signats entre l’IMAS i els ajuntaments de Mallorca. 

 
 RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Sistema Informatiu dels Serveis Socials Comunitaris. Aplicació informàtica HSI 
FINALITAT 
 

L’IMAS, a partir de les indicacions del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i 
Igualtat, i en compliment de la normativa autonòmica vigent, ha dissenyat 
l’aplicació informàtica “Història Social Integrada” (HSI), signant convenis de 
col·laboració amb els ajuntaments de Mallorca per a la seva utilització en els 
serveis socials. 
 
La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears i el posterior 
Decret 48/2011 que regula els principis generals de coordinació de serveis so-
cials comunitaris bàsics, estableixen l’obligatorietat d’utilitzar un sistema infor-
matiu i la seva finalitat en relació a la gestió de la informació generada en els 
municipis de Mallorca. D’acord amb la llei vigent, el Consell ha de recollir anu-
alment dels ajuntaments la informació necessària perquè el Govern de les Illes 
Balears pugui planificar i avaluar els serveis, i publicar periòdicament el Pla 
d’Estadística de les Illes Balears. 
 
Aquest programa compta amb la col·laboració del Servei de Sistemes d’Infor-
mació i Suport Tecnològic per al manteniment del sistema operatiu i per asse-
gurar el compliment estricte de la llei vigent en matèria de protecció de les 
dades enregistrades. 

  
GESTIÓ 
 

Tots els municipis de Mallorca, (excepte Palma i Calvià) i els consells i ajunta-
ments d’Eivissa, Formentera i Menorca. 

  
ENTITATS 
DESTINATÀRIES 
 

Tots/es els professionals vinculats als serveis socials municipals dels ajunta-
ments de Mallorca, i els de contractació externa vinculats als projectes muni-
cipals, que utilitzen l’aplicació HSI. Inclou el suport i assessorament i formació 
als professionals de les altres illes (Eivissa, Formentera i Menorca). També, hi 
ha col·laboració amb Palma i Calvià, per establir acords de consens en la meto-
dologia de treball i l’homologació dels ítems en la recollida de la informació 
més rellevant. 

  

OBJECTIUS 
 

 Millorar la utilització de la HSI i fer un esforç conjunt per part de totes les 
persones professionals implicades per aprofitar tots els avantatges que 
ofereix l’aplicació, incloent l’actualització permanent i les successives 
millores en el sistema. 

 Assessorar, informar i atendre les demandes i dubtes dels i de les 
professionals dels serveis socials municipals en relació a l’aplicació HSI. 

 Tenir cura de les dades sobre la gestió dels expedients dels serveis socials 
comunitaris de Balears siguin útils per tenir coneixement de la realitat del 
territori, detectar nous problemes i planificar noves iniciatives. 

  
 RESULTATS Cliqueu aquí 
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Coordinació de les Comissions Comarcals Municipals 
FINALITAT 
 

El programa coordina i convoca les reunions comarcals d’una periodicitat men-
sual amb una tècnica referent de cada servei social dels ajuntaments de Ma-
llorca. L’objectiu és promoure i facilitar espais d’intercanvi d’informació i expe-
riències, i fomentar la col·laboració participada entre els diferents municipis de 
Mallorca. 

  
GESTIÓ 
 

Directa. 

  
ENTITATS 
DESTINATÀRIES 
 

- Professionals responsables dels serveis socials municipals, els equips de pro-
fessionals que treballen vinculats a aquests serveis, i el personal responsable 
dels diferents departaments de IMAS i d’altres administracions públiques. 

- S’han constituït diferents espais comarcals de coordinació territorial, que es 
conformen amb diferents agrupacions de municipis o mancomunitats de 
Mallorca, de tal manera que s’agrupen tots els municipis de Mallorca de la 
següent forma: 

- Àrea de Tramuntana -12 municipis-: Banyalbufar, Esporles, Estellencs, Puig-
punyent, Bunyola, Valldemossa, Sóller, Fornalutx, Deià, Escorca, Andratx, Cal-
vià. 

- Mancomunitat del Raiguer -11 municipis-: Alaró, Binissalem, Búger, Campa-
net, Consell, Lloseta, Mancor de la Vall, Santa Maria, Selva, Inca i Marratxí. 

- Àrea Nord i Pla -18 municipis-: Nord: Alcúdia, Muro, Pollença, Sa Pobla, i Sta. 
Margalida. Mancomunitat del Pla: Petra, Sant Joan, Ariany, Montuïri, Vila-
franca, Lloret, Maria de la Salut, Sineu, Algaida, Santa Eugènia, Costitx, Llubí, 
Sencelles. 

- Àrea de Llevant -6 municipis-: Capdepera, Artà, Sant Llorenç, Porreres, Ma-
nacor, i Son Servera; 

- Àrea Migjorn - 5 municipis: Campos, Ses Salines Santanyí, Llucmajor, Felanitx. 
- Àrea de Palma: municipi de Palma. 

  
OBJECTIUS 
 

 Coordinar mensualment les reunions comarcals, a les que hi assisteixen els 
representants dels Serveis Socials dels Municipis i altres responsables de 
departaments de l’IMAS i altres administracions públiques. Tot i que els 
municipis majors de 20.000 habitants estan convocats a les reunions 
mensuals, habitualment no hi assisteix cap representant. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Guia d’Informació Permanent Dirigida als Professionals dels Serveis Socials de Mallorca 
FINALITAT Aportar informació d’interès per mantenir als i a les professionals dels serveis 

municipals al dia de tota la documentació publicada. 
 
Aquest programa, a partir d’una anàlisi permanent del contingut de les 
publicacions oficials BOIB i BOE, extreu les informacions relacionades a l’àmbit 
dels serveis socials i amb sistemes de protecció social, distribuint la informació 
a través d’enviaments per correu electrònic a tots els i les professionals dels 
serveis socials municipals de Mallorca. Es detallen les informacions més 
rellevants sobre la publicació de normativa, cursos, jornades, projectes, etc., en 
les matèries abans esmentades. També inclou informació sobre les ajudes o 
subvencions. 
 
La comunicació es remet al o la professional de referència de cada un dels 
centres municipals i que actua de porta d’entrada de la informació i de 
distribució posterior a tot el seu servei. 

  
GESTIÓ 
 

Directa. 

   
ENTITATS 
DESTINATÀRIES 
  

Personal tècnic i professional que treballa vinculat als projectes i la gestió dels 
serveis socials municipals dels ajuntaments de Mallorca. 

  
 
OBJECTIUS 

 Aportar informació d’interès per mantenir als i a les professionals dels 
serveis municipals al dia de tota la documentació publicada. 

 Actuar com a un canal d’informació i comunicació permanent en tot allò 
que sigui rellevant. 

  
RESULTATS 
 

Cliqueu aquí 
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Dades i resultats 
 

 Suport tècnic, assessorament específic i orientació als professionals dels serveis socials dels 
municipis de Mallorca 

 
 

  210 demandes dels serveis socials municipal ateses. 
 

 
SUPORT INDIVIDUAL PER ÀREES  TERRITORIALS 

Àrea d’atenció Atenció a demandes Altres/suport gestió 

Àrea Mancomunitat Pla – Nord - - 

Àrea Raiguer 61 375 

Àrea Migjorn – Llevant - - 

Àrea Palma – Tramuntana 86 1.419 

Total 147 1.794 

 
  Impuls d’acords i convenis de col·laboració: IMAS i ajuntaments de Mallorca 

 
  115 convenis signats amb 40 municipis 1 mancomunitat. 

 
 

TIPOLOGIA I FINANÇAMENT DELS CONVENIS SIGNATS 2019 

Tipus de convenis Municipis Mancomunitat Total Finançament 

Pla Finançament de SSCB 40 1 41 11.346.345,25€ 

Suport psicosocial 33 1 34 897.560,36€ 
Menors en risc d’urgent necessitat 39 1 40 999.656,69€ 

Total convenis i finançament   115 13.243.562,30€ 
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DISTRIBUCIÓ PERCENTUAL DE FINANÇAMENT DELS CONVENIS PER MUNICIPIS 

Ajuntament % Suport psicosocial % Urgent necessitat % Pla finançament 
SSCB Alaró 1,14% 0,91% 0,97% 

Alcúdia 3,19% 3,35% 2,54% 

Andratx 1,93% 1,81% 1,66% 

Artà 1,44% 1,25% 1,28% 

Banyalbufar 0,48% 0,08% 0,23% 

Binissalem 1,52% 1,42% 1,30% 

Búger 0,55% 0,17% 0,29% 

Bunyola 1,34% 1,16% 1,17% 

Calvià 7,53% 8,48% 5,42% 

Campanet 0,76% 0,42% 0,67% 

Campos 1,78% 1,65% 1,52% 

Capdepera 2,01% 1,88% 1,65% 

Consell 0,95% 0,69% 0,66% 

Deià 0,51% 0,12% 0,32% 

Escorca 0,00% 0,00% 0,04% 

Esporles 1,10% 0,85% 0,73% 

Estellencs 0,45% 0,05% 0,23% 

Felanitx 2,84% 2,94% 2,40% 

Fornalutx 0,50% 0,11% 0,30% 

Inca 4,58% 5,42% 3,62% 

Lloseta 1,21% 0,98% 1,31% 

Llucmajor 5,18% 5,91% 4,04% 

Manacor 6,02% 7,01% 4,58% 

Mancor de la Vall 0,59% 0,23% 0,37% 

Marratxí 5,31% 6,29% 4,06% 

Muro 1,36% 1,15% 1,15% 

Palma 20,05% 21,59% 34,20% 

Pollença 2,67% 2,69% 2,27% 

Porreres 1,16% 0,91% 1,02% 

Puigpunyent 0,69% 0,35% 0,51% 

Sa Pobla 2,19% 2,24% 2,23% 

Sant Llorenç 1,58% 1,40% 1,42% 

Santa Margalida 2,05% 1,96% 1,69% 

Santa Maria 1,33% 1,15% 1,10% 

Santanyí 2,04% 1,93% 1,69% 

Selva 0,95% 0,64% 0,63% 

Ses Salines 1,12% 0,82% 0,97% 

Sóller 2,35% 2,26% 1,84% 

Son Servera 2,03% 1,96% 1,67% 

Valldemossa 0,69% 0,33% 0,47% 

Mancomun. del Pla 4,80% 5,42% 5,76% 
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 Sistema Informatiu dels Serveis Socials Comunitaris: aplicació informàtica HSI 

 
   53 convenis vigents per a l’aplicació de l’HSI. 

  467 professionals utilitzen l’aplicació. 
 

NOMBRE D’AJUNTAMENTS I PROFESSIONALS AMB L’APLICACIÓ HSI A 31/01/19 

Territori Ajuntaments que han signat conveni Professionals 
Mallorca 39 313 

Menorca 8 86 
Eivissa 5 48 

Formentera 1 19 

Total 53 466 

 
PERFIL PROFESSIONALS QUE UTILITZEN L’APLICACIÓ A 31/01/19 

Perfil professional Mallorca Menorca Eivissa Formentera Total 
Treball social 110 26 19 4 159 

Educació social 78 20 11 2 111 
Psicologia 30 9 1 1 41 

Aux. administració / informació 46 14 7 2 69 

Treball sociosanitari/TF 10  2 2 14 

Mediació intercultural 4 1 1 2 8 
Orientació sociolaboral 2    2 
Direcció / coordinació 6 2 1  9 
Altres 27 10 6 6 49 
Total 313 82 48 19 462 

 
ENREGISTRAMENTS DE NOMBRE DE PERSONES ATESES, EXPEDIENTS I DEMANDES, PER SEXE I ILLA 

Territori Persones Expedients Demandes 
 Dones Homes Total Nombre Nombre 

Mallorca 25.435 17.484 33.831 20.658 42.919 
Menorca 2.689 1.963 4.173 2.633 4.652 

Eivissa 3.187 2.443 5.447 3.223 5.630 

Formentera 400 204 1.054 868 604 

Total 31.711 22.094 44.505 27.382 53.805 

 
 Coordinació de les Comissions Comarcals Municipals 

 
 

 31 reunions comarcals. 
 

NOMBRE DE REUNIONS DE COORDINACIÓ COMARCALS 

Comarca Reunions Assistent Municipis Entitats participants 

Nord i Es Pla 5 32 6 3 

Llevant i Migjorn 8 76 11 6 

Raiguer 9 35 11 12 

Tramuntana 9 32 13 13 

Total 31 175 41 31 

 
 

 Guia d’Informació Permanent Dirigida als Professionals dels Serveis Socials de Mallorca 

 
 

 80 professionals destinataris de la Guia de prestacions. 
321 informacions d’interès enviades als municipis. 
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Prevenció Comunitària 
 

 
 
 
 
 
 
 
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Direcció Insular d’Inclusió Social, (a partir de 2019  Direcció Insular de Suport Territorial). 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
La Secció de Prevenció Comunitària té com a objectiu promoure i desenvolupar programes de prevenció i 
educació per a la salut col·laborant i donant suport als municipis de Mallorca. 
La metodologia d’intervenció utilitzada és la del treball comunitari basada en la coresponsabilitat institu-
cional, el treball en xarxa i la participació social. La finalitat és respondre a les necessitats detectades a 
través de la coordinació entre les àrees administratives corresponents, les entitats socials i la comunitat 
en el seu conjunt. 
 
Té per objectius: 

 Intervenir amb infants i joves de risc i/o consumidors. 
 
 
PRESTACIONS TÈCNIQUES 
 Elaboració dels plans municipals sobre drogodependències i altres addiccions. 

 Col·laboració en la coordinació de recursos als municipis i entre municipis. 

 Suport a la revisió i elaboració de les ordenances municipals. 

 Informació i sensibilització la població general. 

 Formació de mediadors socials. 

 Col·laboració en programes per a altres col·lectius en risc o amb dificultats socials. 

 Formació del professorat en educació per a la salut i prevenció. 

 Suport al professorat i a les associacions de famílies d’alumnes.. 

 Actuació davant situacions de consum. 

 Promoció de les habilitats preventives de les famílies. 

 Promoció i donar suport als recursos d'oci i temps lliure. 

 Promoció de la salut en el medi juvenil. 

 Formació de mediadors juvenils. 

 
 
PERFILS PROFESSIONALS 
Personal tècnic està especialitzat en diferents àmbits professionals: treball social, psicologia, ciències de 
l’educació i educació social. 
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Suport als municipis en l’elaboració i execució d’estratègies preventives 
FINALITAT Donar suport als municipis en l’execució de les seves polítiques de prevenció 

de l’abús de drogues i altres conductes de risc. L’instrument bàsic és l’elabora-
ció, execució i coordinació dels respectius plans municipals sobre drogodepen-
dències, com a recurs per impulsar la planificació, el desenvolupament, la co-
ordinació i l’avaluació dels programes de prevenció comunitària a cada muni-
cipi de Mallorca. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
ENTITATS 
DESTINATÀRIES 

Corporacions municipals i locals, personal tècnic professional dels serveis muni-
cipals, així com d’altres serveis que actuen en els municipis i membres d’entitats 
comunitàries. 

  
OBJECTIUS 

 
 Elaborar els plans municipals sobre drogodependències i altres addiccions. 

- Col·laborar en la redacció del Pla municipal i dels plans anuals d'inter-
venció. 

- Participar en el seguiment i avaluació del Pla. 

- Recollida i anàlisi de dades per a la millora de la planificació. 
 Col·laborar en la coordinació de recursos als municipis. 

- Promocionar i participar en xarxes de treball. 

- Elaborar els protocols de derivació i/o de coordinació entre serveis. 

- Coordinar els diferents plans municipals sobre drogodependències i al-
tres addiccions. 

 Suport per revisar i elaborar les ordenances municipals. 

- Suport en el disseny i l’aplicació de mesures alternatives a les sancions 
administratives. 

- Suport a l'aplicació de la normativa sobre venda i consum de tabac, 
alcohol i altres drogues. 

 Informar i sensibilitzar a la població general. 

- Col·laborar en campanyes específiques de prevenció. 

- Col·laborar amb els mitjans de comunicació locals a través d’elabora-
ció d’articles, distribució de programes d'activitats, resums de notícies, 
etc. 

- Formar els mediadors socials. 

- Formació per a responsables polítics i tècnics dels municipis: policies 
locals, educadors/es socials, monitors/es d’oci i temps lliure i altres. 

 Col·laborar en programes per a col·lectius en risc o amb dificultats socials. 

- Tallers, xerrades, conferències en temes de promoció i educació per a 
la salut: hàbits saludables, competències sociolaborals. 

- Fomentar la participació i la incorporació social. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Programa de Promoció de les Habilitats Preventives de les Famílies 
FINALITAT Aquest programa consisteix en la gestió i/o realització de tallers psicoeducatius 

de caire grupal i en l’oferta d’orientació individual i/o familiar, sempre com a 
col·laboradors de recursos i/o entitats que ja intervenen en un territori concret: 
tallers per a famílies seleccionades en funció de determinats indicadors de risc. 

  
GESTIÓ Directa 

  
PERSONES  
DESTINATÀRIES 
 

Famílies amb fills menors d’edat i de manera específica les famílies que es tro-
ben en situació de vulnerabilitat i/o que tenen fills o filles amb conductes de 
risc. 

  
OBJECTIUS  Proporcionar als pares i mares els coneixements necessaris sobre els 

factors de risc i protecció relacionats amb el consum de drogues i altres 
conductes de risc. 

 Involucrar els pares i mares com a agents educatius i preventius essencials 
per promoure estils de vida saludables. 

 Aportar mètodes i estratègies que millorin les pautes educatives i 
relacionals en la família. 

 Crear contextos de suport tant a nivell grupal com a nivell individual per 
reduir situacions d’estrès familiar. 

 Potenciar la relació de cooperació entre la família i  contextos educatius. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Programa de Promoció de la Salut a l’Àmbit Juvenil 

 FINALITAT Assessorament i suport a recursos i/o entitats del municipi que treballen amb 
joves per tal d’incorporar actuacions dirigides a la promoció d’hàbits saludables, 
abordant de forma explícita el consum de drogues i els riscs que hi estan associ-
ats. 

   

GESTIÓ Directa 

  

 ENTITATS 
DESTINATÀRIES 

Professionals de la mediació juvenil, i infants i joves amb o sense trobar-se en 
situació de risc. 

  

 
OBJECTIUS 

 Col·laborar amb serveis municipals, entitats i agrupacions ciutadanes per 
impulsar activitats alternatives al consum. 

 Promoure i/o col·laborar en campanyes de sensibilització durant les festes 
populars per reduir l’abús d’alcohol i altres drogues, i evitar-ne el consum en 
els menors d’edat. 

 Fer activitats formatives de caire preventiu per als mediadors juvenils 
(educadors de temps lliure, monitors o monitores d’esport, responsables de 
clubs d’esplai). 

 Organitzar i col·laborar en accions formatives sobre temàtiques 
específiques: educació afectivasexual, prevenció de consum de drogues, 
consum responsable d’alcohol. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 
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RESULTATS I DADES 
 

 Suport als municipis en l’ elaboració i execució d’estratègies preventives 
 

 
Col·laboració amb 27 municipis a 52 projectes. 

Amb 161 intervencions i 1.612 persones beneficiaries. 
 

 
Hi ha 37 municipis que ja tenen el Pla Municipal de Drogues i altres addicions (PMD) aprovat 
individualment o mancomunada: Alaró, Algaida, Ariany, Artà, Binissalem, Bunyola, Calvià, Consell, Costitx, 
Deià, Esporles, Felanitx, Fornalutx, Inca, Lloret de Vistalegre, Llubí, Llucmajor, Mancor de la Vall, Maria de 
la Salut, Marratxí, Montuïri, Palma, Petra, Pollença, Porreres, Sant Joan, Sant Llorenç des Cardassar, Santa 
Eugènia, Santa Maria del Camí, Santanyí, Sencelles, Ses Salines, Sineu, Sóller, Son Servera, Valldemossa i 
Vilafranca de Bonany. 
 

COL·LABORACIÓ EN LA PLANIFICACIÓ I COORDINACIÓ DE PROGRAMES 

 Projectes comunitaris Altres projectes 

Municipis 34 9 

Mancomunitats 1 - 

Altres 1 - 

Total 36 9 

 
 

 Programa de Promoció de les Habilitats Preventives de les Famílies 

 
 Participació de 571 famílies amb un total de 75 sessions a 7 municipis de Mallorca. 

 
 

INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA DE CAIRE UNIVERSAL, ESPECÍFICS I/O INDICATS 

Tipus d’intervenció Municipis Sessions Participants 

Formativa: escoles de pares i mares 7 52 522 

Altres 5 20 49 

 
 

 Programa de Promoció de la Salut en l’Àmbit Juvenil 
 
 

Assessorament i formació a 313 educadors i mediadors . 
 Municipis: Alcúdia, Muro, Pollença i Ses Salines. 

 
 

 
NOMBRE DE SESSIONS I ASSISTENTS PER MUNICIPI 

 Municipis Sessions Assistents 

Formació i assessorament de mediadors juvenils 4 6 313 

 
 Formació en dispensació responsable de begudes alcohòliques (DRA) 

 
 

Formació en línia a 208 persones. 106 dones i 102 homes. 
(Algunes ordenances municipals han incorporat aquesta formació, com a requisit formatiu per 

l’accés a nous permisos d’activitat). 
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ÀREA DE MENORS I FAMÍLIA 
 

 

 

 
 

● Servei d’Infància i Família 
● Servei Especialitzat d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
● Programes d’acolliment i adopció de persona menor d’edat 
● Programes d'intervenció familiar. 
● Programes d’intervenció socioeducativa. 
● Programes de participació 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directora Insular 
Maria de los Ángeles Fernández Valiente 
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Normativa específica a l’ àmbit de la infància i família 

Declaració universal dels Drets de la Infància (1959) i Convenció dels Drets de 
la Infància (1989). 

* * * * * * 

Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del  menor, de 
modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil (BOE núm. 15, 
de 17/01/1996). 

* * * * * * 

Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció i els drets de la infància i 
l’adolescència de les Illes Balears (BOIB núm. 26, de 28/02/2019,BOE núm.89, 
de 13/04/2019). 

* * * * * * 

Decret 187/1996, de 11 d'octubre de 1996, regulador de l'habilitació i 
activitats a desenvolupar per entitats col·laboradores de mediació familiar en 
matèria d'adopció internacional (BOCAIB n. 141 de 14 de novembre de 1996). 

   *   

Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències als consells 
insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors  i l’article 70.8 
de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut 
d’autonomia de les Illes Balears. 

* * *  *  

Decret 46/1997, de 21 de març, pel qual s'ordena, en l'àmbit territorial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'establiment i la regulació dels 
requisits per a l'acreditació i habilitació de les entitats col·laboradores de 
l'Administració en matèria de guarda de persona menors i  integració familiar 
(BOIB núm. 45, de 15/04/1997). 

*  *  *  

Llei 5/2000, de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal dels  
menors, respecte als persona menor d’edat de 13 anys i d’altres 
responsabilitats de protecció dels persona menor d’edat. 

*      

Decret 40/2006, de 21 d'abril, pel qual es regulen els procediments 
d'acolliment familiar, d'adopció i de determinació d'idoneïtat. 

*  *    

Reglament pel que s'estableix el règim jurídic dels centres d'acolliment 
residencial de  menors de Mallorca, aprovat pel Ple del Consell de Mallorca en 
data 8 d'abril de 2010. (BOIB núm. 72 de 13/05/2010). 

*   *   

Llei 54/2007, de 28 de desembre, d'adopció internacional (BOE núm. 312 de 
29 de desembre). 

*   *   

Reial Decret 557/2011, de 20 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya 

*      

Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del sistema de protecció 
a la infància i a l'adolescència. (BOE núm. 175, de 23/07/2015). 

*  * * *  

Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la 
infància i a l’adolescència. (BOE núm.180, de 29/07/2015). 

  *  *  

Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica de 
10/1195, del 23 de novembre del Codi Penal (BOE núm. 77 de 31/03/2015). 

*  * * *  

SECCIÓ JURÍDICO TÈCNICA       

SECCIONS D’ATENCIÓ TERRITORIAL      

SECCIÓ D’ACOLLIMENTS FAMILIARS     

SECCIÓ D’ADOPCIONS    

SECCIÓ TERAPÈUTICA D’INFÀNCIA I FAMÍLIA   

SECCIÓ D’ACOLLIMENTS RESIDENCIALS  

Al marge de la normativa genèrica de l’apartat ‘Marc competencial i normatiu’, s’especifica part de la 
normativa de l’ àmbit de l’atenció de la infància i família, i que malgrat pugui afectar a totes les 
seccions només s’assenyalen les que hi tenen una incidència més explícita. 
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SERVEI D’INFÀNCIA I FAMÍLIA 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
El Servei d’Infància i Família, per les competències que li han estat atribuïdes en matèria de tutela, 
acolliment i adopció de persona menor d’edat, té com a funcions principals: 
 
- Dur a terme les actuacions previstes a la legislació en matèria de protecció a persones menors d’edat 

en situació de desprotecció greu i de desemparament. 
- Gestionar directa o indirectament els serveis, centres i programes d'intervenció que es consideren 

necessaris per atendre a les persones menors d’edat en situació de desprotecció greu o de 
desemparament i les seves famílies. 

- Formar i fer el seguiment de les persones o famílies sol·licitants d'acolliment i d'adopció. 
 
Per acomplir la competència atribuïda, disposa de la potestat d’assumir mesures jurídiques: declaració de 
risc, assumpció de guarda o assumpció de tutela. La intervenció del Servei d’Infància i Família s'adreça a 
la reinserció de la persona menor d’edat en el nucli familiar d'origen i, en aquells casos en què el retorn 
no és possible, s'opta per incorporar-la en un nou nucli familiar a través d’un acolliment familiar, una 
adopció o, si l'edat ho recomana, una emancipació. 
 
Els casos notificats al Servei d’Infància i Família són recepcionats per l’Equip de Primera Valoració i 
Urgències, i, en cas de determinar-ne la competència, s’inicia el procés d’intervenció: investigació, 
avaluació, proposta de pla de cas, execució del pla i revisió formal del pla de cas. 
 
La Llei orgànica 1/1996, de protecció jurídica de la persona menor d'edat, introdueix la distinció, dins les 
situacions de desprotecció, de risc i de desemparament. La línia divisòria entre aquests dos conceptes és 
fàcil d'establir sobre el paper: hi ha desemparament quan «la gravetat dels fets aconsella la sortida del 
persona menor d’edat de la família». 
 
En els casos que es valora una situació de desemparament, i no hi ha reconeixement per part dels 
progenitors ni capacitat o voluntat per el canvi, l'entitat pública competent té la potestat d'assumir la 
tutela de la persona menor d’edat i procedir a  separar- la del nucli familiar. 
 
Quant, davant una futura situació de desemparament d'una persona menor d’edat, perquè els progenitors 
no el poden atendre temporalment per causes involuntàries o de  força major justificades, aquests poden 
sol·licitar la guarda voluntària a l'entitat pública competent de forma temporal i amb el compromís de 
col·laboració. 
 
En el cas de les persones menors d’edat immigrants no acompanyades, amb la primera compareixença en 
el Servei d’Infància i Família es formalitza una guarda provisional a l'espera de documentar-la, i si es el cas, 
procedir a assumir la seva tutela. 
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En el cas de persones menors d’edat en risc de desemparament en els que es valora la no separació de la 
família i el compromís per part d'aquesta de dur a terme un pla de treball per tal d'eliminar, reduir o 
compensar les dificultats i evitar el desemparament, és formalitza una declaració de situació de risc. 
 
Per dur a terme aquest objectiu, el Servei d’Infància i Família disposa de programes d'atenció i de suport 
a la família d’origen, l’acollida familiar o residencial, l’adopció i la intervenció psicoterapèutica 
especialitzada. 
 
PRESTACIONS TÈCNIQUES 
 Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. 

• Equip de Primera Valoració i Urgències. 
• Unitat de valoració d'abús sexual infantil (UVASI). 

• Persones menors d’edat infractores no imputables penalment. 
• Equips d'Atenció Territorial. 

• Programes d’Acolliment i Adopció. 
• Acolliments familiars. 
• Adopcions. 
• Acolliment Residencial. 
•  Espais de trobada familiar. 

 Programes d'Intervenció Familiar. 
• Intervenció psicoterapèutica especialitzada. 
• Intervenció per a famílies amb adolescents en situació de crisis. 
• Treball del vincle parental. 
• Intervenció Familiar en el Domicili. 

 Programes d’Intervenció Socioeducativa. 
• Servei Socioeducatiu d'Inserció Laboral. 
• Programa Alter. 

 Programes de Participació. 
• Voluntariat. 
• Comissió Famílies Acollidores. 
• Trobades de famílies d'acollida. 
• Consell de la Infància i l'Adolescència. 
• Taller d'expressió
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Servei especialitzat d'atenció a la infància i l'adolescència 
 
 

 
 

 
 
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Direcció Insular d’Infància i Família. 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
Correspon a aquestes seccions la recepció de les notificacions del casos greus o urgents d’una possible 
situació de maltractament o desprotecció de les persones menors d’edat en el nostre territori, fer una 
primera investigació i valoració d’urgència segons els indicadors de gravetat del cas, i prendre les decisions 
oportunes de protecció o de derivació a altres serveis de la comunitat. 
 
Les seccions territorials assumeixen els casos derivats per la secció d’urgències, o els casos no urgents 
derivats al servei de protecció, per fer una investigació i avaluació més acurada, prendre les mesures jurí-
diques adients, fer el pla de cas de forma coordinada amb el serveis de la comunitat consensuada amb els 
pares o tutors, les comunicacions a fiscalia que siguin pertinents, el seguiment del cas i la elaboració dels 
informes corresponents. 
 
Les mesures protectores que es poden adoptar són: la declaració de situació de risc, la guarda provisional, 
la guarda voluntària i la tutela administrativa. 
 
Té per objectius: 

 Recepcionar les notificacions de possibles casos de maltractament i/o desprotecció o desemparament. 
 Fer una primera investigació i avaluació d’urgència, en els casos amb que els indicador de gravetat o 

risc així ho determinin. 
 Fer la investigació i avaluació dels casos que arriben a les seccions territorials. 
 Proposar la mesura jurídica més adient. 
 Elaborar el pla de cas i fer-ne el seguiment. 
 Coordinar el cas amb els diferents actors socials del context. 

 
 
PRESTACIONS TÈCNIQUES 
 Primera valoració i urgències. 
 Valoració d'Abús Sexual Infantil  (UVASI). 
 Atenció a persones menors de edat infractores no imputables penalment. 
 Atenció territorial. 
 
PERFILS PROFESSIONALS 
Personal tècnic de treball social, psicologia, pedagogia, jurídica, educació social, i personal de gestió 
administrativa. 
 

 
 



 

148 

 

Equip de Primera Valoració i Urgències 
FINALITAT 
 

L’equip de primera valoració i urgències és qui recepciona les notificacions 
que arriben al Servei d'Infància i Família. Això implica registrar, valorar i 
determinar si el cas és competència del servei. Si no n’és competència, el cas 
s’arxiva sense procediment i, si escau, es deriva a altres serveis. 
 
Aquest equip també executa, si pertoca, la intervenció immediata en els casos 
compatibles amb la qualificació d’urgent. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Infants i adolescents residents a Mallorca en situació de risc greu de despro-
tecció o desemparament. 

  
OBJECTIUS 
 

 Recepcionar les notificacions de situacions de desprotecció o de risc de 
desprotecció que afectin a una persona menor d’edat. 
 Determinar si és competència del servei i fer una primera valoració del 
nivell de gravetat. 
 En cas de no competència, derivar al servei més adient. 
 Garantir la intervenció immediata en el cas de situacions amb la qualificació 
d'urgent. 
 Informar i assessorar professionals i/o particulars quan hi ha sospites de 
desprotecció. 
 Valoració de la credibilitat del testimoni en els casos d'abús sexual. 
 Valorar la possible situació de desprotecció. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

RESULTATS Clicar aquí  
Unitat de Valoració d’Abús Sexual Infantil (UVASI) 
FINALITAT 
 

El Servei d’Infància i Família disposa d'una Unitat de Valoració d’Abús Sexual 
Infantil (UVASI) emmarcada en el Protocol Marc Interdisciplinari d’actuacions 
en casos de maltractament infantil a les Illes Balears. Aquest protocol, que 
contempla diferents fases (detecció i notificació, avaluació, tractament i 
seguiment), està promogut per diferents administracions públiques i entitats. 

  
GESTIÓ Directa. 
  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Infants i adolescents, que han sofert presumptes abusos sexuals o que presen-
ten indicadors que orienten a la possibilitat de que pugui existir aquest tipus 
de maltractament. 

  
OBJECTIUS 
 

 Explorar els factors que intervenen en l’origen, desenvolupament i 
configuració del problema pel qual arriben a la UVASI. 
 Identificar quins són els factors de risc i de protecció de la persona menor 
d’edat i de l’ entorn familiar, escolar i social per a prendre les mesures de 
protecció oportunes en aquells casos que se consideri necessari. 
 Conèixer el seu nivell de desenvolupament evolutiu (físic, cognitiu i 
emocional) i la seva adaptació social. 
 Avaluar la credibilitat del testimoni de la persona menor d’edat en relació 
als abusos sexuals i fer l’informe pertinent. 
 Elaborar les recomanacions terapèutiques necessàries i realitzar les 
derivacions oportunes. 
 Assistir al judici i/o ratificació de l’informe elaborat en aquells casos que 
ens sol·licitin. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Persones menors d’edat infractores no imputables penalment 
FINALITAT 
 

Correspon a l’Equip de Primera Valoració i Urgències la valoració de les 
persones menors d’edat que han comès alguna infracció i que, en aplicació de 
la Llei 5/2000, no són imputables penalment. Aquest casos són derivats per 
fiscalia al Servei d’Infància i Família per tal de valorar si es dona la situació de 
desprotecció. 

  
GESTIÓ Directa. 
  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Infants i adolescents residents a Mallorca que han comès alguna infracció i les 
seves famílies. 

  
OBJECTIUS 
 

 Valorar una possible situació de desprotecció. 
 Oferir els serveis de la comunitat en cas de requerir-ho. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Equips d’Atenció Territorial 
FINALITAT 
 

Si el cas és competència del servei, però estimat com a no urgent, s’obrin 
diligències prèvies a l'equip de primera valoració i urgències i el cas es trasllada 
als equips d'atenció territorial (Llevant i Ponent). S'obri un termini 
d’investigació i avaluació per determinar si hi ha situació de desprotecció, 
desemparament o risc de desemparament. 
 
En cas de verificar-se aquesta situació, es fa un pla de cas que inclou un pla de 
feina i es prenen les mesures jurídiques de protecció corresponents. 
 
Aquests equips són també els qui duen el seguiment del pla de cas i treballen 
per aconseguir la reunificació familiar. En cas que aquesta no es pugui dur a 
terme, es treballa cap una altre mesura: l'acolliment familiar, l’adopció o un 
programa d'emancipació en un centre. 

  
GESTIÓ Directa. 
  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Infants i adolescents residents a Mallorca en situació de risc greu de despro-
tecció o desemparament. 

 
OBJECTIUS 
 

 Investigació i avaluació de la situació de desprotecció. 
 Elaboració i seguiment del Pla d'Intervenció (pla de feina i mesures 
jurídiques). 
 Formalització i seguiment dels acolliments familiars urgents o temporals 
en família pròpia. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Dades i resultats 

 

Servei d’Infància i Família 

 
1.789 persones menors d’edat amb expedient de protecció. 812 dones i 977 homes 

1.528 expedients actius a 31 de desembre de 2019. 
232 obertures d’expedients de protecció nous. 

261 expedients tancats. 
 

584 diligències informatives pendents de valoració a 31 de desembre de 2019. 
 

 
 

Relació d’infants i adolescents en el Servei d’Infància i Família per edat i sexe 
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 Primera Valoració i Urgències 

 
2.508 demandes rebudes 

1.750 noves demandes 
633 són reobertures de casos arxivats provisionalment 

 
 
DISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE DEMANDA 
Sol·licitud d’assessorament i intervenció 772 
Incapacitat de control de la conducta 487 
En relació a la família (veure la següent taula)* 336* 
Negligència o abandó físic 262 
Abús sexual 177 
Maltractament físic 104 
Maltractament psíquic 60 
Impossibilitat d’atendre temporalment 58 
Menors Estrangers No Acompanyats 36 
Maltractament prenatal 33 
Abandonament 13 
Sol·licitud d’acolliment familiar 7 
Orfenesa i altres causes d’impossibilitat definitiva 5 
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MOTIU DE DEMANDA EN RELACIÓ A LA FAMÍLIA* ( desglossament en subcategories) 
Subcategories Total 336* 
Conflictes conjugals i violència domèstica  175 

Consum d’alcohol i/o drogues dels pares  56 

Dificultats de relació amb la persona menor d’edat  28 

Simptomatologia psiquiàtrica dels pares  22 

Problemes econòmics i d’habitatge  16 

Monoparentalitat i absència de suport família ex-
tensa 

 16 

Dificultats dels pares en l’àmbit escolar i sanitari  15 

Pares marginals o delinqüents  8 

 
 
 

 Equips d’Atenció Territorial 

 
 

1.091 expedients gestionats als equips de valoració i seguiment territorial. 
 474 dones i 617 homes. 

572 a la secció de Ponent i 519 a la secció de Llevant. 
A 31/12/2019 quedaven 516 diligències en procés de valoració. 

 
 
 

 Unitat de Valoració d’Abús Sexual Infantil (UVASI) 
 

 
 

S’han valorat 361 persones menors d’edat. 244 dones i 117 homes. 
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DISTRIBUCIÓ PER TIPUS DE VALORACIÓ 
Tipus de valoració Total 

Credibilitat 211 
Investigació 150 
 
 
DISTRIBUCIÓ PER TIPOLOGIA D’ABÚS  

Tipus de valoració Total 
Agressió Sexual      30 
Abús Sexual        300 
Exhibicionisme i provocació sexual    22 
Explotació Sexual Infantil     9 
 
 

 Persona Menor d’Edat Infractora no imputables penalment 
 

 
 

S’han atès a 319 persones menors d’edat. 97 dones i 222 homes. 
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Acolliment familiar 
 
 

 
 
 

DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Direcció Insular d’Infància i Família. 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
Mitjançant l’acolliment familiar es persegueix la integració i la plena participació de l’infant o l’adolescent 
en un nucli familiar estable i adequat a les seves necessitats per oferir en un marc de convivència, bé sigui 
amb caràcter temporal o permanent. L’acolliment familiar, per raó́ de la vinculació́ de l’infant o 
l’adolescent amb la família acollidora, pot tenir lloc en la pròpia família extensa de l’infant o l’adolescent 
o en una família aliena. (Llei 9/2019, de 19 de febrer, de l’atenció́ i els drets de la infància i l’adolescència 
de les Illes Balears). 
 
L'acolliment familiar és una mesura de protecció que adopta l'entitat pública competent mitjançant la qual 
s'encarrega la tasca de tenir cura d'una persona menor d’edat a una persona o parella, amb l'obligació de 
cuidar-se'n, tenir-la en la seva companyia, alimentar-la, educar-la i procurar-li una formació integral, amb 
la finalitat d'integrar-la en una vida familiar que substitueixi o complementi temporalment o 
permanentment la seva d'origen (art. 173 i 173 bis del Codi Civil). 
 
Té per objectius: 

 Gestionar els processos de sensibilització, foment i captació de famílies d’acollida. 
 Realitzar la formació, valoració i selecció de famílies sol·licitants d’acolliment familiar. 
 Formalitzar els acolliments familiars i dur-ne el seguiment. 

 
PRESTACIONS TÈCNIQUES 

 Acolliment familiar d’urgència 

 Acolliment familiar temporal en família pròpia. 

 Acolliment familiar temporal en família externa. 

 Acolliment familiar permanent en família pròpia. 

 Acolliment familiar permanent en família externa. 

 Programa de suport per a la anàlisis i seguiment de famílies acollidores per tal de garantir una 
estabilitat física, emocional i relacional a les persones menors d’edat que hi romanen. 

 Programa de selecció i valoració de famílies. 

PERFILS PROFESSIONALS 
Personal tècnic de treball social, psicologia, jurídic, educació social, i personal de gestió administrativa. 
 
 

RESULTATS GENERALS Cliqueu aquí 
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Acolliment Familiar d’Urgència 
FINALITAT 
 

Acolliment que se formalitza mentre es realitza la valoració de la situació de 
desemparament i es decideix la mesura de protecció familiar més adequada o 
la reintegració amb la seva família d'origen. La durada màxima és de 6 mesos. 

  
GESTIÓ Directa. (Seccions territorials, Secció d'Acolliments). 
  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Infants i adolescents residents a Mallorca en situació de desemparament. 

  
OBJECTIUS 
 

 Investigar i avaluar de la situació de desemparament. 
 Elaborar i dur a terme el seguiment del Pla d'Intervenció (pla de feina i 
mesures jurídiques). 
 Formalitzar dels acolliments familiars d’urgència i realitzar-ne el seguiment 
de l’acolliment. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Acolliment Familiar Temporal en Família Pròpia. 
FINALITAT 
 

Acolliment familiar de caràcter temporal que es dóna si la situació del persona 
menor d’edat fa preveure la possibilitat de retorn familiar, o mentre s'adopta 
una altra mesura de protecció més estable, com l'acolliment permanent o 
l'adopció. La durada màxima és de sis mesos. 

  
GESTIÓ Directa. (Seccions territorials, Secció d'Acolliments). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Infants i adolescents dels quals el Servei d’Infància i Família en té assumida la 
tutela o delegada la guarda  per part dels pares. 

  
OBJECTIUS 
 

 Avaluar la situació de desemparament 
 Elaborar i dur a terme el seguiment del Pla d'Intervenció (pla de feina i 
mesures jurídiques). 
 Formalitzar l’ acolliment temporal i dur a terme el seguiment 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Acolliment Familiar Temporal en Família Externa. (Programa Famílies Cangur) 
FINALITAT 
 

L'acolliment familiar temporal en una família externa es constitueix amb 
persones o famílies que no pertanyen al nucli familiar, ni hi tenen relació de 
parentiu, i són seleccionades d'acord amb els criteris de la Secció d'acolliment 
familiars. 

 
El programa de famílies cangur es dirigeix a la protecció d'infants de zero a sis 
anys. La temporalitat de l'estada pot ser de dies, i és recomanable que no superi 
els dos anys. En aquest programa s'aborden tasques relacionades amb 
l'avaluació, la reunificació o, si escau, la separació permanent o definitiva. 

  
GESTIÓ Directa. (Seccions territorials, Secció d'acolliments). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Infants preferentment de 0 a 6 anys dels quals el Servei d’Infància i Família en 
té assumida la tutela o delegada la guarda per part dels pares. 



 

156 

 

OBJECTIUS 
 

 Avaluar la situació de desemparament. 
 Elaborar i realitzar el seguiment del Pla d'Intervenció (pla de feina i 
mesures jurídiques). 
 Formalitzar l’acolliment temporal i dur-ne el seguiment . 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Acolliment Familiar Permanent en Família Pròpia. (Programa Famílies NIU) 
FINALITAT 
 

L'acolliment familiar permanent és l'acollida d'una persona menor d’edat que, 
per impossibilitat de retorn a la família d'origen, la temporalitat de l'estada en 
acolliment és indefinida. Encara que és possible el reton amb els pares, aquest 
no està ni programat ni previst. 
 
La família acollidora ha de preveure les visites de la persona menor d’edat amb 
la família biològica per mantenir els vincles afectius seguint les instruccions 
dels professionals. 
 
El Programa Niu Pròpia es desenvolupa per proporcionar un medi familiar 
alternatiu dins la pròpia família amb caràcter indefinit. 

  
GESTIÓ Directa  

  

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Infants i adolescents dels quals el Servei d’Infància i Família en té assumida la 
tutela o delegada la guarda  per part dels pares. 

  
OBJECTIUS 
 

 Formalitzar l’acolliment permanent i dur-ne el seguiment i suport. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Acolliment Familiar Permanent en Família Aliena. (Programa Famílies NIU) 
FINALITAT 
 

El Programa es desenvolupa per proporcionar un medi familiar alternatiu o 
complementari amb caràcter indefinit a la persona menor d’edat en situació 
de desemparament, no susceptibles d'adopció. 
 
La família acollidora ha de preveure  la possibilitat de les visites de la persona 
menor d’edat amb la família biològica per mantenir els vincles afectius seguint 
les instruccions dels professionals. 

  
GESTIÓ Directa.  

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Infants i adolescents dels quals el Servei d’Infància i Família en té assumida la 
tutela o delegada la guarda  per part dels pares. 

  
OBJECTIUS 
 

 Formalitzar l’ acolliment permanent i dur-ne el seguiment i suport. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Programa de Suport per a l'Anàlisi i Seguiment de Famílies Acollidores 
FINALITAT 
 

Programa de suport per a l’anàlisi i seguiment de famílies amb persones 
menors d’edat amb acolliment familiar per tal de garantir una estabilitat física, 
emocional i relacional a les persones menors d’edat que hi romanen. 

  
GESTIÓ Indirecta (INTRESS). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Infants i adolescents en acolliment familiar permanent amb família pròpia o 
externa. 

  
OBJECTIUS 
 

 Proporcionar informació, formació, assessorament, valoració i suport per a 
les famílies sol·licitants d'acolliment permanent. 
 Dur a terme el seguiment i suport a l'acolliment familiar. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Programa de Selecció i Valoració de Famílies 
FINALITAT 
 

Valorar la idoneïtat de les persones que s'ofereixen per acollir de manera 
temporal o permanent a una persona menor d’edat resident a Mallorca i 
donar-los formació, informació i assessorament en les modalitats en línia i/o 
presencial sobre diferents temes relacionats amb l'acolliment familiar, com 
ara: marc jurídic, programa d'acolliment familiar permanent, perfil i 
necessitats dels menors susceptibles d'acolliment, criteris d'aptitud, pautes 
educatives, etc. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones majors d'edat que s'ofereixen per acollir infants i adolescents, alienes 
a la família del menor o les que tenen una relació de parentiu superior al quart 
grau. 

  
OBJECTIUS 
 

 Valorar els aspectes personals i familiars. 
 Valorar els aspectes socials i de l’entorn. 
 Valorar els aspectes psicològics. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Adopcions 
 

 
 

 
 
 
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Direcció Insular d’Infància i Família. 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
L'adopció és una mesura de protecció que es proposa quan s’ha valorat definitivament que no és factible 
la permanència de la persona menor d’edat en la seva família d’origen i el pronòstic de reunificació familiar 
és negatiu. Implica la integració plena del menor en una nova famiĺia que l’entitat pública competent prè-
viament ha seleccionat i declarat idònia per a l'adopció. 
 
En determinades circumstàncies esdevé el principal i primer element de protecció d’una persona menor 
d’edat. Això succeeix en els casos d’orfenesa, la renúncia dels pares a l’exercici de la pàtria potestat o 
altres causes que determinin la impossibilitat de la famiĺia d’origen per donar l'assistència moral o material 
que requereix per al seu desenvolupament integral. 
 
Actualment hi ha dues vies per adoptar: l’adopció a Espanya de persones menors d’edat tutelades per 
l’entitat pública competent (adopció nacional) i l’adopció d’una persona menors d’edat estrangera al seu 
paiś d’origen per part de famiĺies residents a Espanya (adopció internacional). 
 
En ambdós casos, l’adopció s’ha de fer a través de l’entitat pública competent. Només en casos previstos 
en el Codi civil no és necessària la proposta prèvia de l’entitat pública (orfes amb un determinat grau de 
parentesc entre adoptant i adoptat, l’adopció del fill o filla del consort de l’adoptant, etc). 
 
L’adopció implica l’extinció del vincle jurid́ic que la persona adoptada mantenia amb la famiĺia anterior i 
la creació d’una nova relació de filiació els efectes de la qual són els mateixos que els de la filiació biològica, 
d’acord amb el que està establert al Codi civil. 
 
Té per objectius: 

 Oferir a les  persones menors d’edat en situació de desemparament i amb impossibilitat de retornar 
amb les seves famílies d’origen una família alternativa idònia i definitiva. 
 
PRESTACIONS TÈCNIQUES 
 Adopció nacional. 
 Adopció internacional. 
 Programa de Suport per a Persones Menors d’Edat amb Mesura de Delegació de Guarda amb Finali-

tat Adoptiva i postadopció. 
 Programa de Recerca d’Orígens. 
 
PERFILS PROFESSIONALS 
Personal tècnic de treball social, psicologia, jurídic, educació social, i personal de gestió. 
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Adopció Nacional 
FINALITAT 
 

El programa d’adopció nacional té com a objectiu oferir als menors en situació 
de desemparament i amb impossibilitat de retornar amb les seves famílies 
d’origen una família alternativa idònia i definitiva. 
 
La concurrència d’algunes de les circumstàncies descrites a continuació deter-
minen la qualificació d’una persona menor d’edat com “de característiques es-
pecials”, ja que requereixen una major atenció i determinen el procés de selec-
ció de les famílies adoptives: 
-Infants a partir de 7 anys. 
-Grups de 2 germans (el gran a partir de 6 anys). 
-Grups de 3 germans o més. 
-Discapacitat física o sensorial, o psíquica. 
-Malaltia crònica. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Infants i adolescents dels que el Servei d’Infància i Família en té assumida la 
tutela i famílies sol·licitants d'adopció. 

  
OBJECTIUS 
 

 Sensibilitzar i captar famílies per adopció nacional. 
 Formar, valorar i seleccionar les  famílies sol·licitants. 
 Declarar la idoneïtat per a famílies sol·licitants d’adopció nacional i 
d’adopció internacional. 
 Seleccionar la família adequada. 
 Preparar la persona menor d’edat susceptible de ser adoptada, la 
intervenció i el seguiment del procés d’adaptació. 
 Formalitzar la delegació de guarda amb finalitat adoptiva i la proposta 
d’adopció. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Programa de Recerca d'Orígens 
FINALITAT 
 

El programa de recerca d’orígens reconeix el dret de les persones adoptades 
que desitgen conèixer el seu passat i la seva història personal, i fins i tot, 
contactar amb els seus familiars biològics, mitjançant el suport i 
l’assessorament de professionals que els ajuden a recórrer el camí de la seva 
recerca d’identitat. Les actuacions professionals estan recollides en un protocol 
d’actuació d’acord amb la legislació vigent. A més, es fa un seguiment dels 
casos en els que s’ha produït el contacte per avaluar-ne el nivell de satisfacció. 

  
GESTIÓ Directa. 

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones adoptades majors d'edat o, menors d’edat acompanyats dels seus 
pares, mares o tutors legals. 

  
OBJECTIUS 
 

 Informar i assessorar en les sol·licituds de recerca d’orígens. 
 Actuar com a mediadors de les parts. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Adopció Internacional 
FINALITAT 
 

L’adopció internacional és un recurs excepcional i permanent per a menors, 
que per diverses raons, no poden ser cuidats per les seves famílies d’origen, 
ni en el seu país. El programa d’adopció internacionals dóna resposta a les 
necessitats de les persones menors d’edat estrangeres susceptibles de ser 
adoptades per part de famílies residents a Mallorca. 
 
El Procediment i els criteris tècnic establerts estan orientat a establir les ga-
ranties necessaris per a que aquestes adopcions es realitzin en consideració a 
l’interès superior dels nins i les nines i el respecte als seus drets. 
 
L’adopció internacional s’emmarca normativament, a nivell internacional, 
dins del Conveni de l'Haia relatiu a la protecció del nin i a la cooperació en 
matèria d’adopció internacional, que vetlla per la protecció de les persones 
menors d’edat que sofreixen circumstàncies socials, polítiques i econòmiques 
adverses i la normativa pròpia dels països. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Famílies sol·licitants d'adopció internacional. 

  
OBJECTIUS 
 

 Informar, formar i assessorar. 
 Valorar i donar suport a les famílies sol·licitants d’adopció internacional. 
 Emetre les declaracions d’idoneïtat de les famílies sol·licitants. 
 Dur a terme el seguiment dels processos d’adaptació de la persona menor 
d’edat arribada de l’estranger amb les seves noves famílies. 
 Emetre els informes de seguiment a requeriments dels països de 
procedència. 
 Acreditar l’habilitació de les Entitats Col·laboradores d’Adopció 
Internacional (ECAI). 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Programa de Suport per a Persones Menors d’Edat amb Mesura de Delegació de 
Guarda amb Finalitat Adoptiva i de Postadopció. 
FINALITAT 
 

Programa de suport per a l’anàlisi i seguiment de famílies amb persona menor 
d’edat amb delegació de guarda amb finalitat adoptiva per tal de garantir una 
estabilitat física, emocional i relacional. 

  
GESTIÓ Indirecta (Intress). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Infants i adolescents amb delegació de guarda amb finalitat adoptiva i post 
adopció. 

  
OBJECTIUS 
 

 Oferir Informació, formació, assessorament, valoració i suport per a les 
famílies sol·licitants d'adopció. 
 Dur a terme el seguiment i suport als infants i adolescents amb delegació 
de guarda amb finalitat adoptiva. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 

Acolliment Residencial 
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DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Direcció Insular d’Infància i Família. 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
 
L'acolliment residencial és una modalitat d’exercici  la guarda que es produeix amb l'adopció de la mesura 
jurídica de guarda o tutela que té com a objectiu respondre a unes determinades necessitats i 
circumstàncies en les que es troben les persones menors d’edat i les famílies donant resposta al pla de 
cas. 
 
Els centres residencials de persones menors d’edat poden ser de titularitat pública, i són gestionats per 
l’IMAS o de titularitat privada amb contracte amb l’Administració. 
 
Per dur a terme aquest servei, l'IMAS disposa de 6 centres propis: 2 de primera acollida i diagnòstic per a 
infants i adolescents respectivament, i 4 d'atenció residencial, que sumen 79 places. A més dels centres 
de gestió pública, l'IMAS té concertades amb entitats privades un total de 320 places a 25 centres. 
 
Té per objectius: 

 Assumir la responsabilitat sobre el desenvolupament integral de l’infant o l’adolescent. 
 Garantir l’adequada satisfacció de les seves necessitats biològiques, afectives i socials, en un ambient 

de seguretat i protecció. 
 
PRESTACIONS TÈCNIQUES 
 Centre de primera acollida  i urgència per infants. 
 Centre de primera acollida i urgència per adolescents. 
 Centres residencials bàsics. 
 Acollida per a menors estrangers no acompanyats. 
 Atenció residencial per a menors amb discapacitat greu. 
 Acollida residencial especial per a menors amb trastorns de conducta. 
 Acollida residencial per a adolescents i joves embarassades o amb càrregues familiars. 
 
PERFILS PROFESSIONALS 
Personal tècnic d’educació social, psicologia, treball social, auxiliar educatius, personal de serveis i 
personal de gestió administrativa. 
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Acolliment Residencial per a Persones Menors d’Edat. Centres propis i concertats 
FINALITAT 
 

L’acolliment es desenvolupa mitjançant centres propis i concertats, amb 
diferents serveis segons les necessitat de la persona menor d’edat que es troba 
en situació de desprotecció greu o desemparament, resident a Mallorca, i que 
requereix un servei bàsic o especialitzat, disposant del següents recursos: 
 

ˉ Servei de Primera Acollida i Diagnòstic, que proporciona atenció immediata 
i transitòria quan es requereix  la sortida urgent del medi familiar i un diagnòstic 
per determinar la mesura i el recurs de protecció més adient. 
 

ˉ Servei d’Acolliment Residencial Bàsic per a infància i adolescència, que té 
com a finalitat proporcionar un espai de protecció que permeti adquirir un 
adequat desenvolupament afectiu, psicològic, formatiu, laboral, intel·lectual i 
social. 
 

ˉ Servei d’acolliment residencial especial per a menors estrangers no 
acompanyats, en edat compresa entre els 13 i els 18 anys, sense adults 
responsables en el territori, que presenten problemes de desprotecció familiar 
total i requereixen una atenció́ residencial especifica a causa de les dificultats 
d'identificació i de treball, agreujades per les diferencies idiomàtiques, culturals 
i socials. 
 

ˉ Servei d’acolliment residencial especialitzat, per a menors amb diagnòstic 
de discapacitat que té la finalitat de proporcionar un espai de protecció́ que li 
permeti adquirir un adequat desenvolupament segons els graus de suport que 
es necessiti. 
 

ˉ Servei d'acolliment residencial especial per a persones menors d’edat amb 
trastorns de conducta, en edat compresa entre els 7 i els 17 anys, amb necessitat 
d’acció educativa especial per problemes conductuals, i que té per objecte 
l'atenció integral especialitzada. 
 
ˉ Servei d’acolliment residencial especial per a adolescents amb mesura de 
protecció embarassades o amb càrregues familiars, en edats compreses entre 
els 14 i els 18 anys , i que té com a finalitat l’acollida i formació de mares 
adolescents, amb o sense parella, sense suport familiar o amb suport familiar 
inadequat. 

  
GESTIÓ Directa o  mixta. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Infants i adolescents del Servei d’Infància i Família, que es troben sota mesura 
de protecció. 

  
OBJECTIUS 
 

 Prestar atenció integral a les persones menors d’edat residents a proposta 
dels equips tècnics corresponents per contribuir al seu benestar i al 
desenvolupament personal. 
 Dissenyar el projecte educatiu individual a partir del diagnòstic o avaluació 
inicial. 
 Coordinar serveis i professionals que intervenen en el procés d’atenció i 
protecció a les persones menors d’edat. 
 Promocionar, en els casos en què això sigui possible, el retorn de la 
persona menor d’edat amb la família d’origen o, en cas contrari, del seu 
acolliment en família extensa o externa. 
 Promocionar els processos d'emancipació en els casos requerits. 

RESULTATS Cliqueu aquí 



 

163 

 

Programa Espais de Trobada Familiar 
FINALITAT 
 

Servei que garanteix mantenir la relació dels infants i adolescents amb els seus 
progenitors, familiars, i/o altres persones properes o estimades , considerant la 
doble titularitat del dret i deure que assumeixen tant els infants o adolescents 
d'una banda com els pares i/o familiars de l'altra. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Infants i adolescents del Servei d’Infància i Família. 

  
OBJECTIUS 
 

 Oferir un espai per a què els infants i adolescents, sobre els que s'ha 
decretat una mesura de protecció, puguin trobar-se amb els seus familiars i no 
perdre el contacte. 
 Oferir un espai d'observació per registrar aspectes relacionats amb les 
habilitats parentals. 
  Valorar la qualitat del vincle que s'estableix entre fills i pares o altes 
familiars. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Dades i resultats 

Acolliment Familiar 
 

 
646 persones menors d’edat han estat en acolliment familiar durant l’any 2019. 

(51 han tingut 2 acolliments i 1 tres acolliments durant l’any). 
124 iniciaren un acolliment en el 2019 i 76 el finalitzaren. 

A 31-12-2019 hi havia 570 persones menors d’edat en acolliment familiar. 

 

DISTRIBUCIÓ PER SEXE SEGONS MOTIUS DE FINALITZACIÓ 
Motiu Dona Home Total 
Majoria d’edat 14 10 24 
Retorn familiar 21 13 34 
Ingrés a centre 7 7 14 
Defunció 1 0 1 
Trasllat d’expedient a una altra comunitat 0 3 3 
 
 

 Acolliment Familiar d’Urgència 
 

 
50 Acolliments familiars d’urgència: 26 dones i 24 homes. 

Amb família externa: 6 formalitzats i 10 finalitzats. 
Amb família pròpia: 23 formalitzats i 16 finalitzats. 

 
 
MOTIU FINALITZACIÓ ACOLLIMENT FAMILIAR D’URGÈNCIA (amb família pròpia i amb família externa) 
Acolliment familiar d’urgència Família pròpia Família externa 
Retorn familiar 5 1 
Han passat a acolliment familiar temporal 9 5 
Han passat a acolliment familiar permanent 0 3 
Han canviat de família 0 0 
Han passat de família externa a pròpia 0 1 
Han passat a delegació de guarda amb finalitat adoptiva 0 0 
Majoria d’edat 1 0 
Ingrés a centre 1 0 
Total 16 10 
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  Acolliment Familiar Temporal 

 
188 acolliment familiars temporal: 97 dones i 91 homes. 

Amb família pròpia: 25 formalitzats i 31 finalitzats. 
Amb família externa: 34 formalitzats i 43 finalitzats. 

 
 

MOTIUS DE FINALITZACIÓ D’ACOLLIMENT TEMPORAL EN FAMÍLIA PRÒPIA 
Retorn familiar 10 
Han passat a acolliment residencial 4 
Han passat a acolliment familiar permanent 15 
Han passat de família pròpia a externa 2 
 
MOTIUS DE FINALITZACIÓ D’ACOLLIMENT TEMPORAL EN FAMÍLIA EXTERNA –CANGUR- 
Retorn familiar 14 
Han passat a acolliment familiar permanent 10 
Han passat de família externa a pròpia 2 
Han passat a delegació de guarda amb finalitat adoptiva 14 
Majoria d’edat 2 
Defunció 1 
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 Acolliment Familiar Permanent 

 
466 Acolliments familiars permanents: 219 dones i 247 homes. 

Amb família pròpia: 31 formalitzats i 37 finalitzats 
Amb família externa: 13 formalitzats i 7 finalitzats 

 
MOTIUS DE FINALITZACIÓ ACOLLIMENT FAMILIAR PERMANENT EN FAMÍLIA PRÒPIA -Família NIU- 
Retorn familiar 4 

Acolliment residencial 8 

Majoria d’edat 19 

Han passat a acolliment familiar d’urgència 1 

Han passat a acolliment familiar temporal 1 

Han passat a acolliment familiar permanent 1 

Trasllat a una altra comunitat autònoma 3 

Total 37 

 
MOTIUS DE FINALITZACIÓ ACOLLIMENT FAMILIAR PERMANENT EN FAMÍLIA EXTERNA 

Acolliment residencial 1 

Majoria d’edat 6 

Total 7 
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 Programa de suport per analitzar i fer el seguiment de famílies acollidores per garantir una 

estabilitat física, emocional i relacional a les persones menors que hi romanen. 

 
PERSONA MENOR D’EDAT ADSCRITS AL PROGRAMA DE SUPORT (ACOLLIDA FAMILIAR PERMANENT) 

 Dona Home Total 

Nombre de persones menors d’edat 192 219 411 

 
 

 Selecció i Valoració de Famílies d’Acollida 
 

 
 97 noves sol·licituds de famílies acollidores. 

 
 

 
 
 
FAMÍLIES D’ACOLLIMENT TEMPORAL EXTERNA (PROGRAMA CANGUR) 
Noves sol·licituds 7 
Informes d’aptitud emesos 4 
Informes de no aptitud emesos 1 
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Núm. cursos realitzats 3 
FAMÍLIES D’ACOLLIMENT AMB FAMÍLIA PRÒPIA (TEMPORALS I PERMANENTS) 
Noves sol·licituds 80 
Sol·licituds desestimades 5 
Informes d’aptitud emesos 57 
Informes de no aptitud emesos 3 
Núm. cursos realitzats 8 
FAMÍLIES D’ACOLLIMENT PERMANENT AMB FAMÍLIA EXTERNA 
Noves sol·licituds 10 
Sol·licituds desestimades 1 
Informes d’aptitud emesos 8 
Núm. cursos realitzats 2 
 
 
 

 Programa Espais de Trobada Familiar 
 

 
Han emprat el Servei de Visites un total de 382 persones menors d’edat. 

192 dones i 190 homes. 
 

 
PERSONES MENORS D’EDAT ATESES I ALTES I BAIXES EN EL SERVEI 

 Dona Home Total 

Nombre de persona menor d’edat atesos 192 190 382 

Noves altes 57 51 108 

Baixes 43 46 89 

 

NOMBRE DE VISITES 

Nombre de visites al servei 3.126 

Visites amb incidència 433 

Adopcions 
 

 Adopció Nacional 

 

11 persones menors d’edat adoptats: 9 dones i 2 homes. 
 

 
Delegació de Guarda amb Finalitat Adoptiva 
 

 
 

53 persones menors d’edat amb delegació de guarda amb finalitat adoptiva: 29 dones i 24 
homes. 

1 amb família pròpia i 52 amb externa. 
                18 s’han formalitzat i 12 han finalitzat. 

 
 
MOTIU DE FINALITZACIÓ DE DELEGACIÓ DE GUARDA AMB FINALITAT ADOPTIVA 
Adopció 11 
Acolliment temporal 1 
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Informació i formació per famílies sol·licitants d’Adopció Nacional 

 

41 noves sol·licituds de famílies d’Adopció Nacional. 

 

INFORMACIÓ I FORMACIÓ PER FAMÍLIES SOL·LICITANTS D’ADOPCIÓ NACIONAL 

Sessions informatives 20 
Assistència a les sessions informatives 118 
Nombre de cursos de formació 4 

Assistència als cursos de formació 64 
VALORACIÓ DE LES FAMÍLIES SOL·LICITANTS D’ADOPCIÓ NACIONAL  

Noves sol·licituds 41 
Resolucions d’idoneïtat 36 
Renovacions d’idoneïtat 15 

Resolucions de no idoneïtat 1 
Reobertures 2 
Informes d’arxius provisionals d’expedients de famílies 7 

Informes d’arxiu definitius d’expedients de famílies 32 
Paralitzacions 2 

 

 

 Programa de Recerca d’Orígens 

 

 14 noves sol·licituds i 6 casos resolts. 
 

 

 Adopció Internacional   

8 adopcions internacionals. 1 dona i 7 homes. 
5 infants d’1 any i 3 de 2 anys. 

4 preassignacions. 

 

 

DISTRIBUCIÓ SEGONS PAÍS DE PROCEDÈNCIA I PREASSIGNACIONS 

País Procedència Preassignacions  País Procedència Preassignacions 

Índia 5 1  Rússia  1 
Marroc 2   Xina  1 
Vietnam 1   Colòmbia  1 
 

SOL·LICITUDS D’ADOPCIÓ INTERNACIONAL 
Noves sol·licituds d’adopció internacional 22 
Resolucions d’idoneïtat 19 
Resolucions de no idoneïtat 2 
Renovacions d’idoneïtat 8 
Reobertures 1 
Informes d’arxiu provisional d’expedients de famílies 4 
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Informes d’arxiu d’expedients de famílies 19 
Paralitzacions 2 
 
 

DISTRIBUCIÓ DE SOL·LICITUDS D’ADOPCIÓ INTERNACIONAL PER PAÏSOS 

Índia 8  Xina 2 
Vietnam 3  Sense definir 6 
Colòmbia 3    
 
 

 Programa de Suport per a Persones Menors d’Edat amb Mesura de Delegació de Guarda amb 

Finalitat Adoptiva i postadopció 

 
 

77 persones menors d’edat adscrites al programa de suport: 38 dones i 39 homes. 

 
 

PERSONES MENORS D’EDAT AMB SUPORT PER TIPUS DE MESURA 

 Dona Home Total 

Persona menor d’edat amb mesura de delegació de guarda 
amb finalitat adoptiva 

23 24 47 

Postadopció 15 15 30 

    

 
 

Acolliment residencial 
 

 
380 places a centres residencials. 

584 persones menors d’edat ateses en acolliment residencial: 254 dones i 330 homes. 
211 noves altes i 245 baixes. 
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CENTRES PÚBLICS: NOMBRE DE PLACES PER CENTRE I OCUPACIÓ 
Centres públics Persones menors d’edat ateses 
Centres públics Places Altes Baixes Dones Homes Total 
CPA Puig dels Bous 30 70 76 35 48 83 
CPA Tramuntana* 15 140 144 74 88 162 
CR Santa Margalida 8 14 12 - 18 18 
Residència Juvenil Son Bosch 6 5 7 5 6 11 
Llar es Pil·larí 10 3 2 4 4 8 
Llar Rafal Vell 10 2 5 7 3 10 
 

CENTRES CONCERTATS: NOMBRE DE PLACES PER CENTRE I OCUPACIÓ 

Centres concertats Persones menors d’edat ateses 

Centres contractats Places Altes Baixes Dones Homes Total 

El Temple 40 17 15 25 30 55 

Minyones 24 7 9 13 16 29 

Padre Montalvo 20 8 5 11 13 24 

Llar Es Raiguer 24 8 10 13 17 30 

Quart Creixent 14 7 7 6 14 20 

Pista d’aterratge 12 9 9 7 14 21 

Centre Educatiu Bellamar 8 4 6 - 14 14 

Centre Educatiu Illa 8 4 5 11 - 11 

Centre Juvenil Auborada 8 5 5 8 5 13 

Residencia Juvenil Grec 8 3 6 - 13 13 

Residencia Jorbalán 12 8 8 18 - 18 

Norai 16 32 41 - 52 52 

Llar Llevant 11 2 4 7 5 12 

Projecte Caliu 6 1 1 3 2 5 

Itaca 8 5 7 5 9 14 

PUF 8 5 6 6 7 13 

Mater Misericordiae 16 1 3 5 10 15 

Quatre x quatre 26 15 

 
13 15 25 40 
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Llar d’acollida Portocolom/CAIE Es 
Camí 

16 18 0 17 8 25 

CAIE Els Cavallets I 8 11 3 11 - 11 

Porto Cristo 8 15 7 - 15 15 

 
Places contrades per persones menor d’edat amb necessitats especials 

Habitatge tutelat (Amadiba)  1 2 1 5 6 

Font Fregona  1  0 1 1 

Dulce Nombre de Maria  - 2 2 1 3 

Amaranta    2 0 2 

Vado de los bueyes  - 1 0 1 1 

Contarero  - 2 2 0 2 
 
DISTRIBUCIÓ D’ALTES A CENTRES RESIDENCIALS PER MOTIU D’INGRÉS 
Sol·licitud dels titulars de la pàtria potestat 52 
Com a conseqüència de la tutela 31 
Ingrés policial 30 
Guarda provisional 31 
Ordre fiscal  4 
Cessament de l’acolliment familiar 8 
Altres 3 
Total 159 
  
DISTRIBUCIÓ PER MOTIU DE BAIXA D’ACOLLIMENT RESIDENCIAL 
Retorn familiar 80 
Acolliment familiar 30 
Majoria d’edat 44 
Altres 19 
Total 173 
 
 
Persones menors d’edat estrangers no acompanyats «MENA». 
 

 
85 persones menors estrangeres no acompanyades. 2 dones i 83 homes. 

34 altes i 39 baixes en el 2019. 
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DISTRIBUCIÓ PER PAÍS DE PROCEDÈNCIA 

País Dona Home Total  País Dona Home Total 

Albània  1 1  Líban  1 1 

Algèria  39 39  Mali  4 4 

Burkina Faso 1  1  Marroc  20 20 

Egipte  1 1  Nigèria 1  1 

Ghana  9 9  Senegal  5 5 

Índia  3 3      
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Programes d’Intervenció Familiar 
 

 

 

 

 

 

 
El Servei d’Infància i Família disposa d’una oferta complementaria de serveis específics per la intervenció 
amb persones menors d’edat residents a Mallorca amb mesures de protecció i les seves famílies, amb la 
finalitat d’avaluar, preservar i millorar els vincles familiars i facilitar el manteniment en el seu nucli familiar. 
Aquest programa es fan mitjançant la contractació o la concertació amb les entitats de serveis socials. 
 
A més disposa d’un Servei Especialitzat d’Intervenció Familiar Psicoterapèutica de gestió pública per 
millorar les habilitats parentals i per tractar les seqüeles dels maltractaments i abusos. 
 
Té per objectius: 

 Millorar les habilitats parentals. 
 Promoure la capacitació i la rehabilitació parental. 
 Mantenir a la persona menor d’edat amb el seu nucli familiar i context social. 
 Reparar les seqüeles de infants i adolescents que han sofert maltractament i abusos i la promoure la 

seva resiliència. 
 
PRESTACIONS TÈCNIQUES 
✔ Secció Terapèutica d'Infància i Família (STIF). 
 Servei d’Intervenció en Crisi. 
 Servei d’Intervenció Familiar del Vincle Parental. 
 Servei d'Intervenció Familiar en el Domicili. 
 
PERFILS PROFESSIONALS 
Professionals de la psicologia, pedagogia i personal de gestió administrativa. 
Professionals de l’educació social i el treball familiar
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Secció  Terapèutica d’Infància i Família (STIF) 
 
 

 
 
Tractament dels efectes del maltractament a persones menors d’edat 
FINALITAT 
 

És un programa psicoterapèutic especialitzat en el tractament del trauma psí-
quic produït per situacions de desatenció de les necessitats, de maltractament, 
de negligència, d’abús i/o d’abandó, per promocionar el benestar i els recursos 
personals dels menors (de construcció de resiliència). 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones menor d’edat amb expedient obert de protecció. 

  
OBJECTIUS 
 

 Oferir atenció psicoterapèutica individual i/o grupal als infants i 
adolescents  víctimes de maltractaments i/o abusos. 
 Coordinar i assessorar la xarxa de professionals de famílies amb infants i 
adolescents amb  maltractament i/o risc de maltractament. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
 
Intervenció Terapèutica Familiar 
FINALITAT 
 

Es un programa d’intervenció psicoterapèutica especialitzada en intervenció 
familiar sobre els trastorns de l'afecció, i la millora de les competències 
parentals, per tal d’afavorir el manteniment o la reinserció de la persona 
menors d’edat amb la família. 

  
GESTIÓ Directa. 
  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones menor d’edat, amb expedient obert de protecció. 

  
OBJECTIUS 
 

 Reparar de seqüeles del maltractament. 

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Psicomotricitat Terapèutica 
FINALITAT 
 

Programa d’intervenció psicomotriu, que intervé mitjançant tècniques 
especialitzades amb persones menors d’edat que presenten 
psicotraumatismes a conseqüència dels maltractaments soferts, orientades al 
reconeixement de l'expressió del cos, gests, moviments i paraules amb la 
mirada; escolta del discurs corporal dels sentits, percepcions i emocions 
espontànies per retrobar-se amb el sentir i viure. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones menors d’edat, amb expedient obert de protecció. 

  
OBJECTIUS 
 

 Dur a terme sessions individuals, grupals i/o familiars per a la millora de la 
capacitació parental i la rehabilitació de les competències parentals. 
 Coordinar i assessorar la xarxa de professionals de famílies amb infants i 
joves adolescents amb problemes de maltractament i/o risc de maltractament. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
 

 
Programa d’Intervenció per a Famílies amb Adolescents en Situació de Crisi. 
FINALITAT 
 

Pr    Programa d'atenció immediata, integral i de contenció per tal d’evitar que la 
disfunció relacional es torni crònica i acabi amb una separació de l’adolescent  
del nucli familiar. L'objectiu és dotar de competències bàsiques a les famílies 
en l'abordatge de situacions de crisi familiar. 

  
GESTIÓ Indirecta (CAIF). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Adolescents amb situació de risc de desprotecció. 

  
OBJECTIUS 
 

 Desenvolupar competències de resolució de conflictes. 
 Identificar capacitats, habilitats i potencialitats de la família com a sistema. 
 Conèixer les etapes de desenvolupament i les problemàtiques pròpies de 
cada etapa. 
 Donar a les famílies beneficiàries eines per millorar les competències 
parentals i habilitats de criança des de la psicologia positiva oferint alternatives 
a càstigs i models de criança punitius. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Intervenció Familiar de Treball del Vincle Parental 
FINALITAT 
 

Se   Servei que té per objecte avaluar i treballar el vincle afectiu entre l’Infant i els 
seus pares. 

  
GESTIÓ Indirecta (XIAIF). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Infants amb expedient de protecció d'edats compreses entre els 0 i 6 anys i 
llurs famílies. 

  
OBJECTIUS 
 

 Avaluar el vincle parental. 
 Intervenir per la millora del vincle afectiu entre els infants i els seus pares. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Intervenció Familiar en el Domicili 
FINALITAT 
 

- Servei d'intervenció en el domicili que té com a finalitat reforçar les habilitats 
parentals, els vincles emocionals, la inserció laboral i social d'aquelles famílies 
que es troben en dificultat social per tal que la persona menor d’edat del nucli 
familiar puguin desenvolupar-se de forma adequada, evitant així la 
desintegració familiar, la desunió dels membres i la separació. 

  
GESTIÓ Indirecta (Grup d'Educadors de Carrer, “GREC”). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones menors d’edat amb situació de risc de desprotecció, d'edats 
compreses entre els 0 i 17 anys, i les seves famílies. 

  
OBJECTIUS 
 

 Millorar les habilitats parentals. 
 Reforçar els vincles familiars i socials. 
 Afavorir la inserció sociolaboral. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Dades i resultats 
 

Intervenció Psicoterapèutica Especialitzada 
 

446 persones menor d’edat ateses. 239 Dones i 207 homes. 
161 casos nous i 163 casos tancats. 

 
 

 
DERIVACIONS D’EXPEDIENTS  SEGONS PROGRAMA 

Programa Homes Dones Total 

Programa d'intervenció terapèutica familiar 63 64 127 

Tractament efectes maltractament a la persona menor d’edat 53 46 99 

El total de derivacions és superior a 160, això és degut a què una mateixa persona menor d’edat pot 
ser derivada en els diferents programes de l'STIF. 
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MOTIUS DE TANCAMENT 

Consecució d’objectius proposats 74 

Abandonament del tractament 25 

Canvi de residència 6 

Majoria d'edat 12 

Derivació 4 

No viabilitat del tractament 5 

Cas acceptat no arribat 10 

Altres 27 

 
 

GRAU DE CONSECUCIÓ DELS OBJECTIUS  DELS CASOS TANCATS  A L’STIF AL 2019 

No avaluable 43 

No assolit 6 

Assolit insuficientment 12 

Assolit parcialment 28 

Assolit suficientment 43 

Assolit totalment 31 
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 Intervenció Grupal 

 
GRUPS TERAPÈUTICS INICIATS EN EL 2019 PER CENTRE COMARCAL 

Nombre de grups i assistents Palma Inca Manacor Total 

GRUP D’INFANTS 

Nombre de grups d’infants 1 0 1 2 

Assistents 8 0 7 15 

GRUP D’ADOLESCENTS 

Nombre de grups d’adolescents 1 0 0 1 

Assistents 5 
 

0 0 5 

GRUP D'EXPLOTACIÓ SEXUAL INFANTIL 

Nombre de grups d’adolescents 1   1 

Assistents 7   7 

GRUP DE PARES 

Nombre de grups de pares 1 1 1 3 

Assistents 7 7 8 22 

 
 

 Programa  d’Intervenció per a Famílies amb Adolescents en Situació de Crisi. 

 
52 famílies i 54 adolescents ateses, en total 159 membres familiars. 

23 casos nous i 1 cas tancat. 
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 Programa  d’Intervenció per a Famílies amb Adolescents en Situació de Crisi. 

 

 
 Programa  d’Intervenció Familiar de Treball del Vincle Parental 

 
 

 
44 persones menor d’edat ateses. 

34 nuclis familiars. 
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 Programa d’Intervenció Familiar en el Domicili 

 

 
355 persones menors d’edat ateses. 155 dones i 200 homes. 

131 nous casos incorporats. 
184 persones menors d’edat i 100 nous nuclis familiars incorporats. 
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Programes d’Intervenció Socioeducativa per a Persones Menors d’Edat 
 
 
 

 
 
 
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Direcció Insular d’Infància i Família. 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
El Servei d’Infància i Família disposa d’una oferta complementaria de serveis comunitaris específics per   
facilitar la inserció social, laboral i educativa per afavorir la integració ia inserció social, en aquells casos 
on es necessari fomentar els processos d’autonomia. 
 
Aquests programes es fan mitjançant contractació o concertació amb entitats dels serveis socials. 
 
Té per objectius: 

 Millorar els processos d'inserció sociolaboral. 
 Promoure el processos d’autonomia personal. 
 Afavorir els processos d’emancipació. 
 Prevenir situacions de risc. 

 
PRESTACIONS TÈCNIQUES 
 Servei Socioeducatiu d’Inserció Laboral. 

 Programa Alter. 

 
PERFILS PROFESSIONALS 
Professionals d’educació social i psicologia. 
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Servei Socioeducatiu d’Inserció Laboral 
FINALITAT 
 

Servei d'orientació i inserció laboral i d'intervenció socioeducativa per a 
adolescents per tal d'afavorir l'autonomia, la millora de competències, les 
aptituds i la participació activa en el seu procés de socialització i inserció 
laboral. 

  
GESTIÓ Indirecta (Fundació Diagrama). 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Adolescents amb expedient de protecció d'edats compreses entre els 14 i 16 
anys pel que fa al servei d'orientació i inserció laboral, i més de 16 anys pel que 
fa al servei d'orientació i inserció laboral. 

  
OBJECTIUS 
 

 Millorar les competències socials. 
 Preparar la inserció sociolaboral. 
 Prevenir les situacions de risc social i exclusió. 
   

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
Programa Alter 
FINALITAT 
 

- Programa de formació acadèmica alternativa per adolescents amb expedient 
de protecció amb problemes a l’àmbit escolar a conseqüència de la seva 
situació de desprotecció. 

  
GESTIÓ Directa/mixta. (Conveni amb la Conselleria d’educació) 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Joves de 14 a 16 anys matriculats a IES o centres concertats del municipi de 
Palma, cursant l'ensenyament secundari obligatori (ESO), amb dificultats 
d'adaptació a l'entorn derivat de la seva situació familiar de desprotecció. 

  
OBJECTIUS 
 

 Aconseguir que les persones menors d’edat continuïn en la seva formació 
acadèmica i no abandonin els estudis. 
 Formar-se en un ofici que respongui al seu interès i motivació. 
 Facilitar la seva formació reglada o no reglada o be la seva inserció laboral 
una vegada finalitzat el programa. 
 Adquirir habilitat sociolaborals a nivell de compliment d'horaris, 
responsabilitats i respecte. 
 Adquirir competències emocionals que millorin el seu autoconcepte, 
autoestima, motivació i la gestió de les seves emocions i sentiments. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Dades i resultats 

Programes d’Intervenció Socioeducativa 

 
 Servei Socioeducatiu d’Inserció Laboral 

 

 
154 persones menors d’edat ateses. 30 dones i 124 homes. 

 
 

 
 Programa Alter d’Intervenció Socioeducativa per a Adolescents en Risc d’Exclusió Social i Escolar 

 

 
12 persones menors d’edat ateses. 4 dones i 8 homes. 

7 han obtingut la qualificació d’apte i 5 no aptes. 

 

Programes de Participació de la Infància, l’Adolescència i les Famílies d’Acollida. 
 
 

 
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA 
Direcció Insular d’Infància i Família. 
 
FINALITAT I OBJECTIUS 
El Servei d’Infància i Família disposa d’àmbits de participació per a infants, adolescents i famílies d’aco-
llida per tal d’afavorir la participació activa en la millora del servei. 
 
 

Té per objectius: 
 Facilitar la participació com un dret individual i col·lectiu de les persones menors d’edat en situació de 

desprotecció. 
 Promoure la participació no discriminatòria i inclusiva. 
 Promoure la col·laboració i la solidaritat mitjançant la participació i el voluntariat. 
 Sensibilitzar envers als drets de la infància i l’adolescència. 
 Disposar d’un òrgan de participació continuada per l'intercanvi entre el parer dels nins i nines i 

adolescents responsables de prendre mesures i oferir serveis que els afecten a les seves vides. 
 
PRESTACIONS TÈCNIQUES 
 El Consell de la Infància i l’Adolescència. 
 Servei de Voluntariat. 
 Comissió de Famílies Acollidores. 
 Trobades de famílies d’acollida. 
 
PERFILS PROFESSIONALS 
Professionals de l'àmbit de la psicologia, l’educació social, el treball social i la pedagogia. 
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Consell de la Infància i l’Adolescència 

FINALITAT 
 

El Consell de la Infància i l’Adolescència és un fòrum de participació d’infants i 
adolescents, depenent del Servei d’Infància i Família que té com a finalitat 
constituir un marc de participació efectiva i permanent dels infants i 
adolescents tutelats o en situació de guarda. 

  
GESTIÓ Directa/mixta. 

  

PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Infants i adolescents tutelats o en situació de guarda que es trobin a centres 
de protecció o en acolliment familiar permanent i que tinguin edats compreses 
entre els 6 i els 18 anys. 

  

OBJECTIUS 
 

 Formular propostes i suggeriments sobre el funcionament del Servei 
d’Infància i Família, polítiques d’infància i en l'elaboració dels programes del 
servei, així com en tots aquells assumptes que els afectin o els puguin afectar. 

  

RESULTATS Cliqueu aquí 

 
 
Servei de Voluntariat  

FINALITAT 
 

És un programa per donar resposta a algunes necessitats de lleure dels infants 
i adolescents que resideixen als centres residencials de protecció. 
 
El grup de persones voluntàries es conforma a través de la col·laboració de 
persones i/o famílies voluntàries a les quals el programa informa, valora i 
ofereix una formació. 

  
GESTIÓ Directa. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Persones menors d’edat que resideixen a un centre de protecció. 

  
OBJECTIUS 
 

Disposar de persones voluntàries per fer: 
 
 Activitats de tipus individual (T1): Voluntariat per fer sortides amb un 
persona menor d’edat o amb un grup de germans fora del centre. 
 Activitats grupals (T2): Voluntariat per fer tallers i activitats dins el centre 
amb grups. 
 Activitats amb persones de l'entorn proper (T3): Voluntariat en persones 
de l'entorn proper que volen fer activitats específiques amb els infants i 
adolescents que ja coneixen i formen part del seu entorn (oncles, avis, ...). 
 Activitats grupals fora del centre organitzades per entitats en les quals els 
infants i adolescents hi acudeix (T4): Voluntariat de persones de centres 
educatius, acadèmies i altres llocs de formació reglada i no reglada que 
realitzen activitats puntuals (excursions, esdeveniments esportius, viatges  
d’estudis, entre d’altres). 

RESULTATS Cliqueu aquí 
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Comissió de Famílies Acollidores i Trobades de Famílies d’Acollida 
FINALITAT 
 

Comissió famílies acollidores: 
 

És  Fòrum de participació de les famílies que tinguin al seu càrrec, en règim 
d'acolliment familiar formalment constituït, a persones persona menor d’edat 
tutelades o en guarda per l'IMAS; amb l'objectiu de fomentar la participació 
de les famílies acollidores. 

- La Comissió de famílies acollidores està formada per: 

-  

- President: El cap de Servei o persona en qui delegui. 

- Secretari: El cap de Secció d'Acolliments familiars o persona en qui 
delegui. 

- 6 vocals: 2 famílies Cangur; 2 famílies de Niu pròpia i 2 famílies de Niu 
externa. 

- 3 assessors: 2 tècnics de la Secció d'Acolliments de l'IMAS i 1 tècnic del 
Programa de Suport d'INTRESS. 

 
Trobades de famílies d'acollida: 
 
Les trobades de famílies d'acollida s'emmarquen dins el projecte de 
manteniment i suport a les famílies d’acollida. Al llarg d’aquestes convivències 
es construeix un sentiment de grup i de pertinença que és clau per a la seva 
retroalimentació. És important que cadascun d’ells es senti partícip d’un 
projecte important per a la vida d’un infants o adolescent. Que pugui sentir 
que la seva oferta de convivència i la relació amb ells i la seva família és la millor 
alternativa pels que han de sortir de la seva família per les dificultats dels pares 
biològics. 

  
GESTIÓ Directa/mixta. 

  
PERSONES 
DESTINATÀRIES 

Famílies que tenen al seu càrrec persones menors d’edat tutelades o en 
situació de guarda per l’IMAS, en acolliment familiar formalment constituït. 

  
OBJECTIUS 
 

 Conèixer les opinions, inquietuds i suggeriments de cara a les actuacions 
que s'hagin de dur a terme amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels 
infants i adolescents acollits. 
 Construir un sentiment de grup i de pertinença. 
 Fomentar la participació. 

  
RESULTATS Cliqueu aquí 
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Programes de Participació de la Infància, l’Adolescència i les Famílies d’Acollida 
 

 Servei de Participació de la Infància i Adolescència. El Consell de la Infància i l’Adolescència 
 

 
65 participants: 33 dones i 29 homes. 

6 sessions ordinàries. 
1 sessió de control parlamentari. 

1 sessió extraordinària amb motiu del Dia Internacional de la Infància. 
 

 Servei de Voluntariat 
 

 
Actualització de 64 expedients de voluntariat. 

3 Cursos de formació, amb 26 assistents. 
27 noves persones  voluntàries, 3 baixes (2 al T2 i 1 persona voluntària al T1). 

 
 
NOMBRE D’EXPEDIENTS SEGONS TIPUS DE VOLUNTARIAT 

Tipus Nombre de persones menors d’edat 
T1 Individual. Banc voluntariat IMAS 19 
T2 Grupal. Banc voluntariat IMAS 26 
T3 Entorn proper 15 
T4 Petició centres educatius 2 
 
 
 

 Comissió de Famílies Acollidores 
 

 
6 famílies i 11 participants . 

S’han dut a terme 3 reunions. 
 

 
 

 Trobades de Famílies d’Acollida 

 
 
 

 1.100 persones han participat a 4 activitats. 
 
 
 
 
TROBADES AMB FAMÍLIES CANGUR I NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Trobades Nombre de participants 
2 trobades a hotel (maig i octubre 2019) 300 
1 Xocolatada (Famílies Niu, Pròpia i Cangurs) 400 
Trobada d’estiu de famílies acollidores permanents 400 
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