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Fundació Deixalles  

•  Entitat sense ànim de lucre (1986) 
•  Patronat format per l’Associació Amics de Deixalles: 

treballadors/es amb 1 any d’antiguitat (2010) 
•  Hem constituït 3 empreses d’inserció: 
    1. Deixalles Serveis Ambientals (2011) 
    2. Triam de tot (2017) 
    3. Deixalles Inserció i  
         Triatge (2018)  
 

 
 
 



 
 
 

•  235 treballadors/es: 60% de col·lectius vulnerables 
•  201 persones participant als processos d’inserció 
•  60 persones ateses amb malaltia mental  
•  98 alumnes a les accions formatives 
•  949 persones ateses als serveis d’orientació laboral 
•  2.376 alumnes participant dels nostres tallers ambientals  
•  12 persones voluntàries  
 

Les persones, les protagonistes  



El nostre compromís  
•  Auditoria social 2016  
•  Salaris públics i una proporció salarial de 2,5% 
•  70% contractes indefinits 
•  Mesures de suport a la conciliació 
•  Pla de formació extens i adequat 
•  40% compres a entitats de REAS i Mercat Social 
•  16,32% dels ingressos són subvencions  
•  Participam a 17 xarxes de transformació  

 
 
 
 

  



Objectes i residus gestionats 
per Fundació Deixalles al 2017 



Objectes i residus gestionats 
per Deixalles a Palma al 2017 

Reutilització Reciclatge Rebuig TOTALS
Kg Kg Kg Kg

RAEE's 21783 12118 33.901

Voluminosos 311.687 19.810 74.615 406.112
Rastre (estris de la llar, casa,llibres....) 6.882 6.882
Joguines (les electròniques dins els RAEE) 22.985 22.985
Roba 239.194 2.946 69.449 311.589
TOTALS 602.532 34.874 144.064 781.470
FRACCIONS DE RECOLLIDA SELECTIVA
Paper 108.800 108.800
Plàstic 3.020 3.020

TOTALS 1.183.280 169.450 288.128 1.640.858

Objecte/Residu



Tallers socials i ambientals 



Estimació del volum de 
residu  
a tractar a la Preparació per a 
la reutilització 2020-2030 

q  Àmbit estatal. El PEMAR 2016-2020: del volum de 
residus generat al 2020, un 50% ha de ser reciclat i 
d’aquest un 2% ha de ser preparat per a reutilitzar 

q  Àmbit autonòmic. L’avantprojecte de Llei de Residus: 
abans del 2025, s’ha d’assolir l’objectiu del 3 % de 
preparació per a la reutilització del total de residus 
domèstics gestionats, i un 5% al 2030  

q  Àmbit europeu. El paquet de mesures de foment de 
l'economia circular marca nous objectius de PXR per a 
2025 i 2030, del 3% i el 5% respectivament sobre el total 
dels residus municipals recollits 



Estimació del volum de residu 
a tractar a la Preparació per a 
la reutilització 2020-2030 

  Residus generats 
2017 (tones) 

Residus destinats a 
PXR al 2020 (2%) 

Residus destinats a 
PXR al 2025 (3%) 

Residus destinats a 
PXR al 2030 (5%) 

Mallorca 646.006,00 6.460,06 19.380,18 32.300,30 

La Fundació Deixalles  
va reutilitzar i preparar per a reutilitzard	 

2.153 tones al 2017 
 
El 33,3% de l’objectiu de PXR  
de Mallorca per el 2020 
 



 
 
 

•  L’estudi realitzat per RREUSE va 
acreditar que els centres tradicionals de 
reutilització que fan feina amb 
multimaterials poden generar una 
mitjana de 75 llocs de feina per cada 
1000 tones de materials recollides i 
reutilitzades 

•  El MAPAMA estableix una potencialitat 
de generació d’ocupació per la PXR de 
RAEE de 29,6 llocs de feina per cada 
1000 tones  

Potencial de generació  
de llocs de feina  
de la Preparació per a la 
Reutilització 



 
 
 

2020 2025 2030 
Potencial de 
llocs de feina 
a Mallorca 

480 1447 2422 

Potencial de generació  
de llocs de feina  
de la Preparació per a la 
Reutilització 



•  Recollida específica per la reutilització i la PxR  
•  Crear llocs espais específics per a la reutilització i la 

preparació per a la reutilització 
•  Donar suport econòmic a la reutilització  
•  Reserva de mercat d’un 100% a les licitacions de 

reutilització i preparació per a la reutilització  per a entitats 
que facin feina amb col·lectis vulnerables 

•  Potenciar projectes de sensibilització sobre prevenció, 
reutilització i PXR  

Com es pot donar suport a  
la reutilització i a la PxR? 



Moltes gràcies  


