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LA IMPORTÀNCIA
de tenir feina



693 Persones 
en empreses ordinàries

292 Persones 
a les nostres empreses d’inserció

La Fundació Formació i Treball, entitat promoguda per Càritas Diocesana de Barcelona, està acollida a la Llei 49/2002, del 

23 de desembre, del règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (B.O.E. 24.12.2002).

Durant aquest 2016 
més de 900 persones han recuperat 

la il·lusió, les ganes i la confiança
persones que han aconseguit l’oportunitat de treballar

693 
persones 

contractades 
en empreses 

ordinàries

292
persones 

contractades a les 
nostres empreses 

d’inserció
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EL DRET A TREBALLAR
tornar a la feina
La nostra entitat es denomina Fundació Formació i Treball, 
un nom que va esdevenir tota una declaració d’intencions 
quan va ser escollit, ara fa gairebé vint-i-cinc anys, per la 
missió fundacional que promou l’entitat: “formar i inserir 
laboralment persones en risc d’exclusió social”. 

Des de l’inici del projecte va quedar clara la importància 
que té aconseguir una feina per a qualsevol persona en 
qualsevol etapa de la vida. Per això, lluitem cada dia i any rere 
any per acompanyar el màxim número de persones possible 
en el seu objectiu d’incorporar-se al mercat laboral.

Un lloc de feina no és només un sou a final de mes, és un 
creixement personal, sentir-te útil, superar les teves pors, 
disposar de nous contactes i ampliar la teva xarxa social.

Però alhora un lloc de feina també és estimar-te, creure en 
tu mateix, en les teves capacitats, eliminar prejudicis, obrir 
camins, afrontar nous reptes..., un motiu pel qual aixecar-te 
cada matí.

Apostem pel treball com a dret fonamental, sense 
discriminacions, amb igualtat salarial, remuneració digna 
i protecció social. Per això, per a nosaltres, el treball és la 
base real per assolir la inclusió plena a la societat.

Gràcies a totes i tots per seguir aquí, un any més, ajudant a 

crear més oportunitats, més inclusió.

Ángel Cánovas García
President

La missió de la Fundació és facilitar l’accés al mercat laboral 
a persones en risc d’exclusió social alhora que gestionar i 
dignificar l’entrega de productes de primera necessitat a famílies 
amb escassos recursos econòmics.

La nostra visió és aconseguir ser l’empresa d’inserció referent 
per a la creació de llocs de feina dirigits a persones en situació de 
vulnerabilitat.

Els nostres valors:
• Mantenir l’esperit de Càritas al servei de les persones
• Dignitat
• Empatia Social
• Transparència
• Sostenibilitat
• Proactivitat
• Treball en Xarxa
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Ramon Llull, 430-438
Sant Adrià de Besòs
BARCELONA
93 303 41 00

Vilanoveta, 15. Pol. Sta Magdalena.
Vilanova i la Geltrú
BARCELONA
93 816 58 78

Fèlix Just Oliveras, 30
Cornellà de Llobregat
BARCELONA
93 376 75 28

Cooperativa, 1. Pol. Ind. Anoia
St. Esteve Sesrovires
BARCELONA
93 708 32 54

Mas de l’Abat, 140.  Pol. Ind. Alba
Vila-seca
TARRAGONA
977 39 62 91

EL TERRITORI
de manera proactiva i innovadora

Formació i Treball, Fundació Privada 
Fundació sense ànim de lucre, promoguda per 
Càritas Diocesana de Barcelona l’any 1992, 
amb la missió de desenvolupar programes de 
formació i inserció per a persones amb dificultats 
sociolaborals i crear activitats econòmiques que 
generen ocupació i servei a la societat.

Formació i Treball, Empresa d’Inserció S.L.U
Creada per la Fundació l’any 2005, en aplicació de la 
Llei 27/2002, amb ella es desenvolupen serveis que 
permeten assolir la inserció laboral de persones en 
risc d’exclusió. Entre les seves activitats destaquen 
els serveis de recollida de roba, de botigues, de 
neteja, de bugaderia, d’obres, de deixalleries...

Roba Amiga, Empresa d’Inserció S.L
Constituïda l’any 2012 a partir de l’acord entre 
la Fundació Formació i Treball, la Coordinadora 
Contra la Marginació de Cornellà i la Cooperativa 
Roba Amiga amb l’objectiu de potenciar la creació 
de llocs de treball a través de l’eficient tractament 
de recuperació de la roba usada.

Institut de Formació per a la Inserció Laboral S.L.U
Entitat constituïda per la Fundació l’any 2011 i 
destinada a desenvolupar programes de formació 
professional per a l’ocupació, així com oferir un 
catàleg de formació professional compatible amb 
les necessitats actuals del mercat laboral.

Recibaix, Empresa d’Inserció S.L
Creada l’any 2000 per iniciativa de la Coordinadora 
Contra la Marginació de Cornellà, amb l’objectiu de 
promoure la inserció de persones en risc d’exclusió 
social al Baix Llobregat. Des de l’any 2015 forma 
part de Formació i Treball, la Fundació Amiga.

EL GRUP
l’eficàcia i la responsabilitat

Amiga ETT Social
Entitat creada per la Fundació l’any 2016 per afavorir 
la inserció laboral dels col·lectius en risc d’exclusió 
que atenen les entitats del Tercer Sector. La finalitat 
és contractar, d’acord amb la Llei 14/1994, així com 
prestar serveis de selecció, formació i assistència 
tècnica en RRHH.

ett social
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PATRONAT

President
Ángel Cánovas García

Vocals
Xavier Borrell Vilaseca
Salvador Busquets i Vila
Enric Julià i Danès
Salvador Maneu Marcos
Jaume Marfà Badaroux
Andreu Morillas Antolín
Francisco Pérez Medina
Timoteu Ramírez Cuesta
Mercedes Ribas Batlló
Carmen San Miguel Ruibal
Santiago Tintoré Codina

Secretari no patró
Xavier Puig Vidal

Director
Albert Alberich i Llaveria

CONSELL ASSESSOR / BARCELONA

President
Fortunato Frías González

Membres
Jordi Alberich i Llaveria
Silvia Àvila Rivero
Carles Campuzano i Canadés
Jesús Canga Castaño
Xavier Carbonell Duran
Ignasi Carreras Fisas
Eugènia Carreres Vivas
Enric Corominas Vila
Antón Costas Comesaña
Esperança Esteve Ortega
Àngel Font Vidal
Pedro Fontana García
Joan Molins Amat
Alfred Pastor Bodmer
Manuel Ribas Montobbio
Joan Ros Petit
Gerardo Salvador Coderch
Albert Salvador i Sotillos

Secretari
Xavier Puig Vidal

CONSELL ASSESSOR / TARRAGONA

Membres
Montserrat Boronat Piqué
Joan Enric Carreres i Blanch
Joan Milà Ciurana
Josep Maria Martí i Martí
Josep Poblet i Tous
Joan Maria Pujals i Vallvé
Andreu Rodríguez Valveny
Lucía Teruel Carrillo 
Maties Vives i March

Secretària
Marina Arnau Olivé

Dades actualitzades a 17 de juliol de 2017

L’EQUIP
l’entusiasme i la passió

EQUIP TÈCNIC:
154 persones 

El 19% provenen d’itineraris d’inserció
El 37% són majors de 45 anys

1.003 hores de formació

TREBALLADORS/ES D’INSERCIÓ: 
153 places (per on han passat 292 persones) 

49% dones + 51% homes
El 60% entre 25 i 45 anys

4.900 hores de tutoria i formació

VOLUNTARIAT:
101 persones

44% dones i 56% homes
El 56% són majors de 65 anys

21.546 hores de dedicació

ÒRGANS DE GOVERN
patronat i consells assesors
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Primer,
les persones
Donem resposta a persones que ara es troben en situació de 
risc d’exclusió social: persones en edat de treballar, aturades 
des de fa temps... que no han tingut tantes oportunitats, han 
patit dificultats, han viscut realitats complicades i no han pogut 
accedir al mercat de treball.

3.582 PERSONES ATESES

65% 67% 51% 44% 

són catalanes 
i de la resta de 

l’Estat

no reben 
cap tipus de 

prestació

acrediten un 
nivell formatiu 

baix

tenen 
càrregues 
familiars

Enguany destaquem la col·laboració en l’àmbit de formació:

Unió Europea
Fons social europeu
L’FSE inverteix en el teu futur
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2.869 persones han 
realitzat l’itinerari, de 
les quals 292 han estat 

contractades a les nostres 
empreses d’Inserció 

693 persones s’han 
incorporat al món 
laboral a través de 

1059 contractes23 persones han 
realitzat tallers 

prelaborals, de les quals 
6 han accedit a un itinerari 

de formació o inserció

713 persones han 
realitzat cursos, de les 

quals 518 han dut a terme 
pràctiques en empreses

algunes inicien l’itinerari en fase prelaboral
(desprès de processos molt llarg de patir situacions d’extrema 

vulnerabilitat, comença l’adquisició de responsabilitats...) 

altres realitzen una formació 
especialitzada en oficis

(neteja, restauració, hostaleria, magatzem, vendes...)  

altres realitzen programes 
d’inserció laboral 

(acompanyament per millorar competències laborals)

TOTES
reben un acompanyament
a la inserció en empreses 

ordinàries, però no sempre 
és el primer objectiu

ITINERARIS INDIVIDUALITZATS
a mida de cada persona

0,5% 20,4% 79,1%



15

El contracte estable, mínim de sis mesos, a l’Empresa 
d’Inserció permet a la persona recuperar o adquirir hàbits 
laborals i especialitzar-se en un ofici per accedir a un lloc de 
feina al mercat ordinari. 

Així, un cop la persona dóna el salt al món laboral, el seu 
lloc de feina és ocupat per una altra persona en situació de 
vulnerabilitat que inicia el seu itinerari laboral.

LES EMPRESES D’INSERCIÓ
la nos tra eina de contractació

Enguany destaquem la col·laboració en l’àmbit d’inserció:

PROGRAMA OPERATIU D’INCLUSIÓ 
SOCIAL I ECONOMIA SOCIAL
POISES 2014-2020
CONVOCATÒRIA BIENNAL 2016-2017

Accions per a la millora de l’ocupació i la inserció laboral dels 
col·lectius en risc o situació d’exclusió social.

Línia 1 i Línia 2.
Hem rebut una subvenció per al programa d’accions per a la millora 
de l’ocupació i la inserció laboral dels col·lectius en risc d’exclusió 
social (Línies 1 i 2), ORDRE TSF/269/2016, de l’11 d’octubre, gràcies a:

PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL292 
persones amb 

contracte 
d’inserció

De les 122 persones que 
finalitzen contracte d’inserció, el 
70% han estat contractades 
en empreses ordinàries

+7% 
respecte 

al 2015

Aquests contractes s’han complementat amb 
formacions específiques, entre les quals destaquem:

Formacions en oficis (aux. de cuina, neteja industrial, etc.) 
Obtenció de carnets (operari/ària de maquinària, 
carretons elevats, manipulació d’aliments, etc.)
Tallers de recerca activa d’ocupació
Sessions de coaching
Sessions d’speed dating 
Lideratge i resolució de conflictes

durant el 2016

14
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La feina és la millor alternativa per aconseguir la inclusió 
social de les persones i, per aquest motiu, desenvolupem 
programes de suport a la recerca de feina, adaptats a les 
necessitats i temps de cada persona.

Cal descobrir el currículum ocult de la persona, definir el 
recorregut professional i empoderar-lo per assumir el salt al 
mercat laboral.

LES EMPRESES
la inserció al món laboral

Enguany destaquem la col·laboració en l’àmbit d’intermediació:

693 
persones s’han 

incorporat al 
mercat laboral 

ordinari 

A través de 1.059 
contractes de feina, 
dels quals 404 són 
superiors a dos mesos

+37% 
respecte 
al 2015

Les característiques de la contractació durant aquest 
2016 han estat:

Un increment en la contractació del 56% respecte al 2015.
El 20% són superiors a 6 mesos.
El 37% han estat en el sector de l’hostaleria i la restauració.
El 53% són contractes temporals a jornada completa.
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La dignitat
de les persones
Gestionem programes d’entrega social per donar resposta 
a la manca de recursos de primera necessitat que pateixen 
persones i famílies que es troben en situació de vulnerabilitat.

Aquests programes donen assistència a 
persones que prèviament han estat ateses 
pels Serveis Socials Municipals, per Càritas 
o bé per altres Entitats Socials. A més, 
l’aplicació d’aquests programes permet:

Generar ocupació per a persones en 
risc d’exclusió, ja que qui gestiona aquests 
programes són persones que es troben en 
situació de vulnerabilitat; sota la coordinació 
del personal d’estructura i el suport del 
voluntariat.

Aportar dignitat a l’entrega, atès que les 
persones beneficiàries són tractades com 
a clients d’un establiment normalitzat, amb 
el dret a escollir el producte en funció de la 
necessitat i els gustos.

ELS PROGRAMES
d’entrega social

Enguany destaquem la col·laboració en l’àmbit d’entrega social:

370 FAMÍLIES
han rebut aliments

5.448 FAMÍLIES
han rebut roba i 
equipaments de la llar

47.921 bosses d’aliments 
frescos entregades a famílies 
per a consumir al seu domicili

22.730 menús consumits 
a Taula Amiga

5.300 menús elaborats i 
entregats a menjadors socials

5.186 entregues de roba

1.137 entregues de mobles

1.644 entregues de joguines

56 entregues de bressols

11 entregues d’ortopèdia

entregues 
valorades en 
608.000€
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Hi ha
alternatives
Apostem per projectes de doble impacte, basats en la 
sostenibilitat social i mediambiental. Treballem amb un 
model d’economia circular que impulsa l’ocupació, la 
rendibilitat i el respecte pel mediambient.

El treball i la formació són la clau per a la veritable 
transformació de les persones i de la societat en general. Una 
societat moderna és la formada per ciutadanes i ciutadans 
amb un bon nivell d’educació, i amb una feina estable i ben 
remunerada. 

Des de la Fundació, a través d’un model d’economia 
circular i sostenible en el temps, apostem per projectes 
que generin impacte social, creant o consolidant llocs de 
treball per a persones en risc d’exclusió social.

Des de fa uns anys prioritzem la creació d’aquests llocs de 
treball en camps on, a més de generar feina, ajudem a 
resoldre una altra necessitat social i/o mediambiental 
no coberta o insuficientment coberta; són els projectes 
que denominem de DOBLE IMPACTE.

MODEL
generador de Doble Impacte

CONSUM
SOSTENIBLE

RECUPERACIÓ

REPARACIÓ
REUTILITZACIÓ

REDUCCIÓ 
EMISSIONS CO2

RESIDU

Economia
Circular

En cada un dels processos 
es generen llocs de feina 

per als col·lectius 
vulnerables

21
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Recollida, selecció i tractament de roba: una cadena de 
reaprofitament tèxtil que genera ocupació per a persones 
vulnerables.

ROBA AMIGA

DOBLE IMPACTE
social i mediambiental

3.690 Tms recollides 
per la Fundació

2.783 Tms derivades 
per Càritas de tota 
Espanya

6.690 Tms  
recollides

+154% 
respecte 2012

La nostra xarxa d’establiments, Botiga Amiga, compta ja amb 
un total de 10 botigues entre Barcelona i Tarragona. Seguim 
treballant per donar una segona vida a la roba i als mobles 
en desús, a més d’oferir llocs de feina a persones en risc 
d’exclusió.

BOTIGA AMIGA

29 persones
 contractades

2 punts inaugurats 
durant el 2016

10 establiments
de venda

+100% 
respecte 2012

Més que una botiga de roba
Un espai bonic, solidari, de barri, que cuida de tu!

 

60%
reutilització

35%
reciclatge

5%
rebuig

6.690 
tones

91 persones
 contractades

64% 
personal 
d’inserció

35% 
personal 
d’insercióMÉS DE 820 CONTENIDORS A BARCELONA I TARRAGONA

BUSCA LA TEVA BOTIGA MÉS PROPERA:
BARCELONA
Garcilaso, 187 (Congrés) • 93 408 17 88

Hospital, 89 (Raval) • 93 310 73 55

Lledó, 6 - local, 5 (Gòtic) • 93 310 56 35

Mare de Déu del Port, 337-339 (Sants) • 93 422 53 67 Gestionada por Projecte Home

Ramon Llull, 430-438 (St. Adrià de Besòs) • 93 303 41 00

Sant Ildefons, 20 (Cornellà de Llobregat) • 93 376 39 93

Sibelius, 9 (Clot) • 93 245 26 88

Sant Pere, 46 (Vilafranca del Penedès) • 93 890 47 32 Gestionada por Entrem-hi y Nou Set

TARRAGONA
Apodaca, 12 (Tarragona) • 977 21 46 45

Prat de la Riba, 22 (Reus) • 977 85 62 82
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Restaurant i càtering especialitzat en la cuina de mercat on, a 
través de la formació, es dóna resposta a persones que volen 
tenir l’oportunitat de treballar. El millor, el valor humà i social 
que amaguen els seus fogons i servei.
Passeig Lola Anglada, s/n, Sant Adrià de Besòs

D’INS
Menús amb ànima
Brinda’t l’oportunitat de gaudir d’una experiència gastronòmica 
alhora que ajudes a la formació del nostre alumnat.

20.153
menús 
a taula

Cafeteria especialitzada en la cuina ràpida i de qualitat, que 
combina l’esperit del Fòrum, les casetes de platja i els pícnics 
a l’aire lliure amb la vessant social que impulsa el projecte.
Carrer d’Eduard Maristany, 10-14, Sant Adrià de Besòs

Menjador social

A Tarragona el menjador social és un punt de convivència i 
interrelació entre usuaris, voluntariat i professionals que té 
la finalitat de fomentar la integració i la millora d’habilitats 
socials.

ASSISTÈNCIA I COL·LECTIVITATS
Taules compartides
Un espai còmode, proper, de conversa…, no es tracta 
només d’ajudar, es tracta de dignificar!

31.978
àpats
a taula

22.730
menús 
a taula

47.921
bosses

de producte
fresc

Assistència i col·lectivitats 

A Barcelona es recolza l’activitat d’altres menjadors socials 
(a través de l’entrega d’àpats elaborats per consumir), es 
gestiona el servei de càtering social d’un centre de refugiats, 
alhora que s’incorpora l’àpat dia     ri durant la formació dels 
oficis de restauració (auxiliar de cuina i auxiliar de sala). 

30.420
menús 
a taula

D’ins Escola Restaurant i Càtering

D’ins Campus

Escola, Restaurant i Càtering

6.108
comensals en

112 serveis
de càtering
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Servei integral vinculat al món de la 
bicicleta. Amb un ventall d’activitats 
que van des de l’aparcament i 
vigilància de la pròpia bicicleta, fins 
al lloguer i venda de bicis noves.

BICICLETES
Servei de neteja integral que 
destaca per la flexibilitat en el 
desenvolupament de l’activitat. 
Neteja Amiga s’adapta a les 
necessitats de cada client. 

NETEJA
Servei de transport, recollida 
i buidatge de qualsevol tipus 
de material (tèxtil, mobiliari, 
cartró...) a través d’una flota de 
vint vehicles.

RECOLLIDES
Servei industrial de referència al 
territori del Garraf i del Penedès. 
Especialitzat en restaurants, 
hotels, cases rurals i residències. 

BUGADERIA
Serveis integrals de 
manteniment, edificació i 
rehabilitació d’habitatges i 
locals.

REFORMES

LA XARXA AMIGA
economia social i solidària

68% 
personal 
d’inserció

127 persones
 contractades
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Aquestes són algunes de les possibilitats 
que tens com a empresa de col·laborar 
amb la nostra missió: formació i feina 
per a tothom. Actualment més de 1.000 
empreses del sector moda, finances, 
hostaleria i restauració treballen amb 
nosaltres per oferir oportunitats a 
persones en situació d’exclusió social.

PROGRAMA 
EMPRESA AMIGA

Col·labora
deixa’t inspirar
Vols iniciar un projecte de Responsabilitat Social i no saps 
per on començar? Busques una acció senzilla que es pugui 
realitzar a curt – mig termini? 
Mira les accions que et proposem i selecciona aquella 
que més s’adapti al teu equip!

EMPRESA AMIGA
marca la diferència

+ de

1.200 
EMPRESES

Actua:  és fàcil!
Participa al voluntariat corporatiu
Acull alumnat en pràctiques
Dóna productes en bon estat
Organitza una campanya solidària

Vols implicar-te més?
Finança un projecte
Contracta personal o serveis
Paga una beca de formació
Realitza donatius econòmics
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IMPULSA, MOTIVA, INSPIRA
el teu equip

La nostra proposta de valor busca:

Generar impacte social i mediambiental
Crear cadenes híbrides de valor
Implantar projectes sostenibles econòmicament

Què aconsegueix la teva empresa?

Ajudar a reduir l’atur al territori
Complir amb els compromisos socials i mediambientals 
que exigeixen les polítiques d’RSC atorgant-los un 
enfocament innovador.
Donar resposta ràpida a problemàtiques de la societat 
actual, creant canvis relativament ràpids i aconseguint 
resultats visibles a curt - mig termini.
Relació win to win basada en l’honestedat i la transparència 
en què les dues organitzacions guanyen.

La Fundació disposa d’un ampli ventall de possibilitats amb 
relació a la dimensió, el tipus i l’interès concret de cada 
empresa.
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Voluntariat 
corporatiu

Desigual, Naeko Logistics, 
L’Oréal, Hoteles SB, Hotel 
Princess, Grup Matas, 
Arnalot, Hotel Hilton, 
Hotel AC, Desigual, Futur i 
Formació.

Jardiland, Vueling, Zurich, 
Colt Techonology, DKV 
Seguros Barcelona, UPS, 
Tugsal, Universitat de 
Barcelona, TE Connectivity 
Spain.

Contractació 
de personal

Campanyes 
solidàries

Pikolin, Dormity, Fundació 
Port Aventura, Llet Nostra, 
Novotel, Hotel Mandarin, 
Comdifil, La Sirena, Product 
Centro Ortopédico L. 
Almirall.
 

Donacions 
en espècie

GRÀCIES PER CONFIAR 
en el nos tre model

Bugaderia del Garraf, Grup 
Matas Arnalot, Krisàlia, 
La Tagliatella, Hoteles 
Catalonia, Sarquavitae, 
Serunion, Amma Horta, 
Eulen, Pulim.

+ de

30 
EMPRESES

+ de

480 
EMPRESES

+ de

200  
EMPRESES

+ de

490 
EMPRESES

Aquestes són algunes de les empreses amigues que han col·laborat aquest 2016 en:

33
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Transparència,
els comptes clars La Fundació centra els seus esforços 

en transmetre, d’una manera fiable, 
entre d’altres indicadors, la despesa 
que destina a la seva missió; per aquest 
motiu, anualment es publiquen els 
comptes de resultats.

Formació i Treball és ONG Acreditada per 
la Fundación Lealtad, pel compliment 
dels 9 Principis de Transparència i 
Bones Pràctiques.

Des dels orígens 
mantenim una política 
activa de transparència 
sobre les nostres 
activitats amb l’objectiu 
de donar resposta a les 
exigències d’informació 
dels diferents grups 
d’interès que té 
l’organització. 



Total Ingressos   
Ingressos de l’explotació  

Subvencions afectes de l’activitat 

Lloguers i consums

Donatius i altres   

Subvenció de capital  

Total Despeses   
Personal    

Material i transports  

Despeses locals   

Serveis exteriors

Amortitzacions

Despeses diverses  

 
Resultats abans d’impostos  
Impost de Societats   

Resultats després d’impostos  

11.519.989 €
8.471.061 €

2.048.303 €

561.154 €

188.796 €

250.674 €

11.015.961 €
6.446.674 €

1.884.899 €

900.580 €

355.203 €

553.311 €

875.292 €

504.028 €
32.099 €

471.929 €

Valor Social Generat per la Fundació l’any 2016: 20.563.902 €

Càlcul qualitatiu dels impactes, mecanismes i extensió de beneficis que es generen a favor dels diferents grups 
d’interès sobre els quals actua la Fundació. Així mateix, quantifica el valor percebut a través d’indicadors i proxies 
(aproximacions financeres) amb l’objectiu de monetitzar el valor generat sobre els grups d’interès esmentats. 

SROI
(Rati de retorn sobre 
finançament públic)

Valor Generat

Resultat Econòmic

Retorn Econòmic a les Administracions

Impacte Social de l’Activitat Econòmica

Valor Social Específic

VALOR SOCIAL INTEGRAT BRUT

82,97
20.563.902 €

36,71
9.098.647 €

46,26
11.465.255 €

25,96
6.435.057 €

504.028 €

Basat en el model de càlcul desenvolupat per l’equip de la Universitat de Deusto, dirigit pel Dr. Retolaza.

Les dades econòmiques es presenten consolidades entre 

Fundació Formació i Treball, Formació i Treball Empresa 

d’Inserció, Institut de Formació per a la Inserció Laboral, 

Roba Amiga Empresa d’Inserció, Recibaix Empresa d’Inserció 

i Amiga ETT Social.

Totes les societats han estat auditades i els seus darrers 
informes d’auditoria de comptes anuals, realitzats per 
Uniaudit Oliver Camps, S.L. R.O.A.C. nº S2213, estan 
disponibles al web www.formacioitreball.org.

ARA 
els comptes clars

QUIN ÉS EL
valor social generat?
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SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ CERTIFICAT
Sistema de Gestió de Qualitat certificat per SGS segons norma UNE-EN-ISO 
9001:2008. Sistema de Gestió Mediambiental certificat per SGS segons norma 
UNE-EN-ISO 14001:2004.

INFORME DE TRANSPARÈNCIA I BONES PRÀCTIQUES
ONG acreditada per la Fundación Lealtad, en base als 9 Principis de Transparència 
i Bones Pràctiques de la Fundación Lealtad. Distintiu únic a Espanya que ajuda als 
donants a reconèixer ONGs que acompleixen totes les exigències de transparència 
i eficàcia en la gestió. 
http://www.fundacionlealtad.org/ong/fundacio-formacio-i-treball-fit/

MENCIONS
Finalistes dels Premis de la Obra Social “la Caixa” a la Innovació i Transformació 
social 2015 pel projecte “Taula amiga, una taula on hi cap tothom”.

AUTORITZACIONS

Autorització com a gestors i com transportistes de residus (perillosos i no perillosos). 

Classificació Empresarial per a la realització de serveis de recollida de residus, 
bugaderia, construcció i neteja.

Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (sector de construcció).

Inscripció en el Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya.

Formació i Treball, Empresa d’Inserció ha estat qualificada al Registre Administratiu 
d’Empreses d’Inserció de la Generalitat de Catalunya, amb número 21 d’inscripció.

Recibaix, Empresa d’ Inserció ha estat qualificada al Registre Administratiu d’Empreses 
d’Inserció de la Generalitat de Catalunya, amb número 13 d’inscripció.

Roba Amiga, Empresa d’ Inserció ha estat qualificada al Registre Administratiu 
d’Empreses d’Inserció de la Generalitat de Catalunya, amb número 66 d’inscripció.

Homologació com a gestor privat per a la recollida de residus municipals.

Agència de Col·locació autoritzada amb el número 0900000098.

CERTIFICACIONS, MENCIONS
i autoritzacions
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Fèlix Just Oliveras, 30
Cornellà de Llobregat

Barcelona
T. (+34) 93 376 75 28

recibaix@recibaix.com

Vilanoveta, 15A. 
Pol. Ind. Santa Magdalena

Vilanova i La Geltrú
Barcelona

T. (+34) 93 816 58 78
garraf@formacioitreball.org

www.formacioitreball.org

Ramon Llull, 430-438 
08930 Sant Adrià de Besòs 

Barcelona
T. (+34) 93 303 41 00 

fit@formacioitreball.org 

Cooperativa, 1 
Pol. Ind. Anoia

St. Esteve Sesrovires
Barcelona

T. (+34) 93 708 32 54
info@robaamigaei.org

Mas de l’Abat, 140 
Pol. Ind. Alba

Vila-seca
Tarragona

T. (+34) 977 39 62 91
tarragona@formacioitreball.org 


