
Com mesurem els impactes 
socials, econòmics i mediambientals 
a Formació i Treball?



Primer,

les persones
Missió

Formar i inserir laboralment a persones en situació 
de risc d'exclusió social.

Gestionar i dignificar el lliurament de productes de 
primera necessitat a famílies amb escassos recursos 
econòmics.



3.497
realitzen 
itineraris
laborals

62%
són catalanes

i de la resta 
de l’estat

67%
no reben 

cap prestació

49%
acrediten nivell 
formatiu baix

51%
tenen càrregues 

familiars

Balanç 2018

persones ateses en itineraris



Balanç 2018

persones que inicien un contracte laboral

+1.400 persones vulnerables

Empreses ordinàries
Empreses d’inserció

235
257 292 332 379

270

506

693
811

1034

2014 2015 2016 2017 2018

65%
un cop finalitzat el seu 

contracte d’inserció, 
s’incorporen al mercat 
laboral en -12 mesos



Balanç 2018

famílies ateses en programes socials

+8.200 famílies van rebre aliments, roba, mobles, 
joguines i ajuts tècnics

6578.281



Model d’Impacte

social , mediambiental i econòmic

Alt Impacte
Social 

Ajudant a cobrir una 
necessitat no coberta

Visió
Mediambiental

Reduint la generació 
de residus

Econòmic 
en el territori

Generant llocs de 
feina d'inserció 

sostenibles

€



a
r

s

RESIDU

RECUPERACIÓ

REPARACIÓ
REUTILITZACIÓ

REDUCCIÓ
EMISSIONS CO2

CONSUM
SOSTENIBLE

Economia
Circular

En cada un dels processos 
es generen llocs de feina 

per als col·lectius 
vulnerable

11.000 tones 
130 persones en 
situació de vulnerabilitat 
accedeixen a feina:

    Recollida
    Selecció 
    Classificació
    Distribució en punts de venda i entrega social

Línies estratègiques

Economia circular: Tèxtil i calçat



a
r

s

RESIDU

RECUPERACIÓ

REPARACIÓ
REUTILITZACIÓ

REDUCCIÓ
EMISSIONS CO2

CONSUM
SOSTENIBLE

Economia
Circular

En cada un dels processos 
es generen llocs de feina 

per als col·lectius 
vulnerable

322 tones 
25 persones en 
situació de vulnerabilitat 
accedeixen a feina:

    Recollida
    Selecció i classificació
    Elaboració de menús preparats 
    Lliurament en menjadors socials

Línies estratègiques

Economia circular: Alimentació



Noves fórmules d’avaluar
el nos tre impacte



Quin és el 

Valor Social generat?
Valor Social Generat per la Fundació l’any 2017: 

23.167.705 €

 

SROI
(Rati de retorn sobre 

Valor Generat

Resultat Econòmic

Retorn Econòmic a les Administracions

Impacte Social de l’Activitat Econòmica

VALOR SOCIAL INTEGRAT BRUT

108,12
23.167.705 €

43,59
9.339.249 €

64,54
13.828.456 €

30,95
6.631.140 €

91.193 €

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



Formació i Treball és pionera en el disseny i la implementació 
d’un sistema de mesura del grau d’inserció laboral que integra 
l’accés, el manteniment i la qualitat de la feina a través d’un 
algoritme d’avaluació i una sola dada agregada comparable en 
el temps: l’índex d’inserció.

Estudi d’impacte de la intervenció

de l’Empresa d’Inserció

(...)



Ramon Llull, 430-438
08930 Sant Adrià de Besòs
T. (+34) 93 303 41 00

www.formacioitreball.org

Contacte:
Xavier Puig Vidal
     xavipuig@formacioitreball.org@ @fitreball

@fundacioformacioitreball


