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 Memoria de responsabilidad social empresarial 

1. Presentació del Eticentre 

El Centre per a la Gestió Ètica de l’Empresa (Eticentre) és una associació sense ànim de lucre constituïda en 2004 que reuneix 

empreses i organitzacions de Mallorca compromeses amb la Responsabilitat Social Empresarial (RSE). 

A nivell intern, el Eticentre promou activitats de suport a la implantació de mesures de RSE entre les empreses associades, entre 

les quals es troba Fundació Deixalles. 

 

Els indicadors de RSE permeten disposar d'una fotografia de la situació en relació als compromisos d'ètica empresarial, permetent 

el disseny d'accions formatives i de millora en funció dels àmbits de RSE menys desenvolupats. 

Les fitxes descriptives de bones pràctiques pretenen afavorir l'efecte demostració entre el nostre teixit empresarial, afavorint la 

transferència d'experiències i el seu efecte multiplicador. 

 

Mitjançant l'elaboració de les memòries individuals de RSE d'empreses de Eticentre es pretén donar continuïtat i visibilitat a la 

tasca de suport a la implantació de mesures de RSE i posar de manifest les bones pràctiques presents en una part del teixit 

empresarial mallorquí, confiant en contribuir així al fet que arreli a la nostra societat un nou model d'empresa més centrat en les 

necessitats socials, capaç d'establir relacions de confiança entre tots aquells sectors amb els quals tenen relació.   

  

      

 

 

Miquel A. Benito 

President  
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2. Presentació de la empresa 

Nom comercial: Fundació Deixalles 

Adreça: Son Gibert 8A – 07008 Palma 

Any de creació: 1986 

Activitat que desenvolupa: Inserció sociolaboral i reciclatge de residus. 

Descripció de l’activitat de l’empresa: Recollida, tractament i recuperació de residus, especialment voluminosos, així com selecció 

d’envasos i de residus de construcció i demolició i la fabricació de compost. També es realitzen activitats de neteja d’edificis i oficines i 

de forma esporàdica neteges de torrents. L’objectiu de les activitats econòmiques de la Fundació és la inserció sociolaboral de 

persones socialment vulnerables a través d’una activitat econòmica. 

Sector d’activitat: Fundació d’acció social de recuperadors d’economia social. 

Nombre de treballadors (mitjana 2020): 208 

Telèfon: 971479211 

 Web: www.deixalles.org 

Persona de contacto: Xesca Martí - direccio@deixalles.org 
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3. Presentació de indicadors 

INDICADOR                                                           CUMPLIMIENTO                      PERSONAL 
 

  

Información económica a disposición de la plantilla SI ND 

Diferencias salariales según dedicación SI ND 

Reuniones de organización con la plantilla SI ND 

Rotación de la plantilla 19 ND 

Planes de formación SI ND 

Flexibilidad horaria SI ND 

Sistemas de actuación ante conflictos SI ND 

Reuniones para debatir problemas internos SI ND 

Personas procedentes de inserción SI ND 

Recogida de quejas de clientes y proveedores SI ND 

Proveedores de economía social y solidaria SI ND 

Descuentos comerciales para clientes del ámbito social SI ND 

Residuos destinados a reciclaje SI,74,95% destinado a reutilización y 4,59% 

destinado a reciclaje  total 79,54% del total de 

residuos 

ND 

Uso de papel reciclado SI ND 

Evolución consumo de agua y energía INCREMENTO ND 

Participación en redes SI ND 
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4. Bones practiques 

Áreas de actuación Acciones 

Medi ambient Calculadora d' emissió de CO₂. Es publiquen les dades en la memòria anual. A través 

de la web de AERESS els clients poden calcular les dades de reducció d'emissions 

en el moment de la donació o de l'adquisició de productes. 

Participació en l'elaboració de legislació en matèria de residus. 

Conciliació de la vida familiar i laboral Possibilitat de gaudir vacances de manera fraccionada; 1 dia més d’assumptes propis 
del que marca el conveni laboral ; Acompanyament a visites metges als serveis 
públics de salut de fills fins a 16 anys ; 6 hores anuals per tutories escolars. 

Amb motiu de la pandèmia s’ha facilitat el teletreball en els llocs de feina que s’han 
pogut adaptar al treball a distancia. En casos de confinament de menors a càrrec, 
s’ha facilitat a les persones amb llocs de feina que no permetien el teletreball realitzar 
canvis d’horari, torn o centre de treball, gaudir vacances/assumptes propis o sol·licitar 
permisos retribuïts recuperables. 

Política social A rel de la situació d’ERTE per força major per COVID que va sofrir l’entitat a 2020, 
es varen facilitar per a les persones afectades per una suspensió temporal del seu 

Inversiones socialmente responsables SI ND 

Participación de los trabajadores en la toma de decisiones SI ND 

Establecimiento de sistemas de gestión ambiental que incluyan toda la cadena de valor y 

supongan fijar y comunicar objetivos. 

SI, 3,67% ND 

Mecanismos de selección de proveedores en favor de aquellos que incorporen a su gestión 

criterios de RSE 

43% ND 

Fomento del voluntariado entre los trabajadores y directivos de la empresa SI ND 
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contracte de feina unes ajudes socials retornables per motius de necessitats 
bàsiques. 

Formem part del comitè ètic de Caixa Colonya. 

Participem en diferents xarxes amb l'aportació de les nostres propostes. 

Som socis d’EAPN i REAS 

Som socis cooperativistes de Fiare Banca Etica.  
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5. La visiò d’ Eticentre 

Per quins motius es fan? Objectius. 

La Fundació Deixalles, a través de la seva vinculació a la Xarxa d'Economia Alternativa i Solidària (REES) forma part del moviment 
d'economia solidària, els principis d'actuació del qual es fonamenten en la carta "Emprendre per un món solidari 
(www.economiasolidaria.org/carta solidaria). Els sis principis de la carta són: igualtat, ocupació, medi ambient, cooperació, sense caràcter 
lucratiu i compromís amb l'entorn. Aquests principis d'actuació s'han incorporat als propis Estatuts de la Fundació. 

Com es desenvolupen aquestes actuacions? 

Les diverses actuacions es desenvolupen mitjançant acords amb institucions públiques i empreses i entitats privades per a la gestió dels 
projectes concrets. Així mateix, s'implica els treballadors a través dels diferents instruments de participació. 

Com s’avalua l’RSE? Seguiment i avaluació. 

Per a l'avaluació dels principis de l'economia solidària, la Fundació Deixalles ha realitzat processos d'auditoria social que afecten a tota la 
Fundació. L'auditoria social és un procés que permet a una organització avaluar la seva "eficàcia social" i el seu comportament ètic en relació 
als seus objectius, de manera que pugui millorar els seus resultats socials i donar compte a totes les persones implicades en la seva activitat. 
Així mateix, es disposa del certificat del sistema de qualitat ISO 9001 en les delegacions de Palma, Sóller, Felanitx, Inca i Llevant. 

També s'utilitza el sistema simplificat de 17 indicadors per a empreses de Eticentre. 
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6. La Direcciò respon………….………………………………… 

________________________________________________________________________________________________________ 

Com millora la competitivitat la RSE? 

Les mesures aplicades afecten positivament perquè propicien una major coherència amb la filosofia de l'entitat. 
Els clients consideren un valor afegit el treball ambiental realitzat. 

Com millora la gestió diària la RSE? 

Aporta millores ja que a llarg termini poden suposar un estalvi de recursos. També a causa de l'element de motivació que 
suposa per a les persones treballadores. 

Com millora la productivitat? 

Aporta millores ja que a llarg termini poden suposar un estalvi de recursos. També a causa de l'element de motivació que 
suposa per a les persones treballadores. 

Com millora en processos de innovació? 

Les elevades exigències en la gestió de residus obliguen a innovar de manera constant. 
Adaptam els nostres projectes socials a les necessitats de les persones usuàries, innovació i resiliència continua 

Com millora la motivació de los treballadors? 

Les persones treballadores poden canalitzar les seves inquietuds ambientals a través de l'activitat de la Fundació 

Com millora al medi ambient? 

Contribueix a la millora de la gestió dels residus a nivell global de Mallorca i a la disminució d’emissions de CO2, contribuint a là 
pal·liació del canvi climàtic.  
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Esta iniciativa ha estado financiada por:  
 

 

 

 

 
Centre per a la Gestió Ètica de la Empresa 

Gral. Riera, 3, 2ºA 

07006 – Palma de Mallorca 

www.eticentre.org 

 


