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LA FUNDACIÓ JOIA

La nostra missió

Fundació Joia és una entitat sense afany de lucre 

que ofereix serveis d’inserció en salut mental a 

través dels seus 11 serveis, ubicats a cinc districtes 

de Barcelona, i a la seva àrea metropolitana. Ge-

nerem itineraris d’èxit per a cada persona usuària 

analitzant les seves capacitats i la seva demanda, 

alhora que també generem oportunitats d’inclusió 

social a la comunitat, i oportunitats de treball dins 

i fora del mercat protegit, on donem un suport 

constant a la persona treballadora i a l’empresa 

contractant. 

Comptem amb més de 100 persones professionals 

expertes en aquest camp que estan altament es-

pecialitzades i tota la Fundació està implicada en 

la innovació i el treball en xarxa amb els diferents 

agents socials, que asseguren l’èxit en els nostres 

serveis i projectes. 

Som una entitat econòmicament sanejada i amb 

una política econòmica transparent. Totes les per-

sones professionals de Fundació Joia i les seves 

instal·lacions tenen al seu abast les últimes tecno-

logies, cosa que ens permet treballar de forma in-

tegrada i cohesionada entre totes les àrees i ser-

veis. Facilitem la formació i la promoció dels/les 

nostres professionals per garantir l’excel·lència en 

la nostra tasca. 

Estem compromeses amb la sensibilització en sa-

lut mental i per això desenvolupem tota una línia 

d’actuació on promocionem la salut mental per 

modificar l’estigma i els prejudicis que es generen 

a la societat envers els trastorns de salut mental. 
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La nostra visió 

Fundació Joia treballa cada dia per motivar, de-

finir i donar a conèixer les capacitats de les per-

sones afectades per trastorns de salut mental, i 

vol aconseguir la total normalització en els pro-

cessos d’inserció social i laboral en salut mental. 

Per això, volem ser referent d’innovació professio-

nal permanent en la implementació de noves ac-

cions d’inclusió que donin resposta a necessitats 

no cobertes, en col·laboració amb organitzacions i 

administracions públiques amb objectius comuns. 

Volem ser referent de qualitat consolidada en 

l’àmbit de la salut mental amb un elevat nivell 

d’excel·lència en la prestació dels nostres ser-

veis i volem que les nostres persones donants i 

col·laboradores adquireixin un compromís amb la 

Fundació i amb la nostra tasca social. Treballem 

per poder multiplicar les oportunitats de treball 

dins i fora del mercat protegit amb les millors con-

dicions per a l’empresa i la futura persona treba-

lladora. També treballem per poder multiplicar les 

oportunitats d’inclusió social com a part del pro-

jecte de vida de les persones usuàries. 

Finalment, volem aconseguir una societat sensi-

bilitzada i conscienciada envers els trastorns de 

salut mental i que aposti per una economia social. 
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La nostra història

Fundació Joia neix al 1983 fruit de la societat 

civil, a partir de les persones professionals de la 

salut mental, i s’organitza sota els paràmetres 

d’associació Joventut Organitzada i Activa (Joia) 

per prestar, de forma gratuïta, serveis de salut 

mental que en aquell moment les administracions 

públiques no cobrien. 

Fruit d’aquests anys, l’entitat ha anat obrint dife-

rents serveis a Barcelona i la seva àrea metropo-

litana. Va ser de les primeres entitats en oferir un 

servei de Rehabilitació Comunitària a persones 

adultes i joves, donant resposta a la demanda 

que plantejava en aquell moment la societat: co-

brir la falta de recursos que existia entre l’ingrés 

a l’hospital psiquiàtric i la tornada a la vida co-

munitària. També va ser de les primeres entitats 

catalanes que va incorporar en la seva plantilla a 

persones amb trastorns de salut mental com una 

acció d’exemple d’inserció laboral. Actualment 

quasi el 50% de la seva plantilla està formada per 

persones professionals que conviuen amb tras-

torns de salut mental. El bon desenvolupament de 

l’activitat i compromís per la salut mental va fer 

que l’administració pública es fixés en la seva ges-

tió i va convertir a Fundació Joia en un partner. 

Al 1989 s’inicia el servei Itínere, destinat a la in-

serció de persones amb trastorns de salut men-

tal en el mercat ordinari. Al 1993 obre el centre 

especial de treball Apunts, que va ubicar la seva 

primera seu en un local petit del carrer Diputació 

de Barcelona per oferir el seu servei de copisteria 

a les persones estudiants d’una universitat prope-

ra. Així, Apunts es va constituir com el centre es-

pecial de treball de Fundació Joia per aconseguir 

tres objectius clau: normalitzar la situació i donar 

exemple de les capacitats laborals i socials de les 

persones amb trastorns de salut mental, crear 

oportunitats laborals per aquest col·lectiu que vi-

via una situació d’estigma constant, i aconseguir 

una nova via de finançament privat per a l’entitat. 

Al 2003 l’entitat posa en marxa el seu primer 

servei Prelaboral al districte de Gràcia i també el 

seu primer Club Social al districte de Sant Martí, 

el qual neix cogestionat pel moviment associatiu 

ADEMM de persones afectades per trastorns de 

salut mental. Al llarg del 2007, 2009, 2010 i 2015 

aquests serveis es van replicant als districtes de 

Sants-Montjuïc, Sant Martí i Gràcia per ampliar així 

la seva oferta d’inserció a la ciutat de Barcelona.

El 2011 Fundació Joia va posar en marxa un pro-

jecte innovador i es converteix en la primera orga-

nització en oferir un servei de coaching a perso-

nes amb malestar psicològic per culpa de la seva 

situació personal o laboral. Un servei que neix de 

l’anàlisi de la situació econòmica i de la demanda 

de la societat. Aquest nou servei s’anomena Bi-

tàcola i al 2014 es posa en marxa Bitàcola Joves 

i Itínere Joves, dos serveis innovadors destinats a 

posar en marxa el pla d’acció cap al món formatiu i 

laboral de persones joves amb malestar psicològic. 

El 2013 l’entitat celebra el seu 30 aniversari i deci-

deix donar vida a aquesta celebració amb un canvi 

de mirada. Passa de ser constituïda com una asso-

ciació a convertir-se en una fundació i incorporar 

el Patronat. 

L’any 2015 la Generalitat de Catalunya vol reconèi-

xer la tasca de més de 30 anys de Fundació Joia i li 

atorga la Placa Francesc Macià. 
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El nostre mapa de serveis

SERVEI D’ACOLLIDA

EMPRESES
MERCAT ORDINARI

EMPRESES
D’INSERCIÓ

INTERMEDIACIÓ 
LABORAL

St. Adrià

ACCÉS

Eixample

USAP 
Apunts

Nou Barris

ITÍNERE 
Joves

APUNTS
Eixample
Esquerre

APUNTS
Gràcia

APUNTS
Eixample
Dret

APUNTS
Sants

La nostra 
xarxa de CET
APUNTS Implant 

Cuatrecasas
Implant 
EADA

Implant 
Fundació 
Pere Tarrés

CETs EXTERNS

Gràcia

SPL

BITÀCOLA

SRC
Joves

ITÍNERE

ITÍNERE 
Joves

CLUB 
SOCIAL

Sants - Montjuïc Sant Martí

SRC

SPL

ITÍNERE

CLUB 
SOCIAL

SPL

CLUB 
SOCIAL

SRC
Joves

BITÀCOLA 
Joves

ITÍNERE

SRC

SRC: Servei de Rehabilitació Comunitària    |   SPL: Servei Prelaboral
CET: Centre Especial de Treball   |   USAP: Unitat de Suport a l'Activitat Professional
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Servei gratuït de contractació de persones amb discapacitat

Fundació Joia ofereix a les empreses el servei 

gratuït de contractació de persones amb discapa-

citat. Fundació Joia disposa d’una borsa de per-

sones candidates amb trastorns de salut mental, 

i que poden tenir Certificat de Discapacitat, que 

han realitzat un itinerari laboral i de capacitació 

personalitzat. 

Aquest itinerari personalitzat consta de les se-

güents fases:

 1. Assessorament i orientació professional

 2.  Formació en competències transversals i 

específiques

 3. Procés de coaching

 4. Tècniques de recerca de feina

 5. Pràctiques professionals

 6. Seguiment i suport psicosocial

La Fundació Joia ofereix suport i seguiment gratuït a les empreses que volen realitzar contractació la-

boral de persones amb trastorns de salut mental, i que poden tenir Certificat de Discapacitat:

1.Preselecció de can-
didats/es idonis per 
a la vacant que oferta 

l’empresa. Anàlisi compe-
tencial, anàlisi de funcions i 

tasques del lloc de treball.

3.Seguiment i 
suport durant 
tot el procés 

d’integració a l’empresa, tant 
a la persona treballadora com 
a l’empresa, si així ho consi-

dera l’organització. 

4.Conveni de 
col·laboració 
entre l’empresa i 

Fundació Joia emmarcat dins 
de la seva estratègia de Res-

ponsabilitat Social. 

2. Acompanyament 
i suport durant tot 
el procés de selec-

ció a la persona candidata i a 
l’empresa, si així ho conside-

ra l’organització.
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Empreses que s’han beneficiat del servei d’inserció laboral de persones amb discapacitat:

Fernando Gascón,  
conserge a Mullor

“Tinc família i estan sense feina i la Fundació Joia i 
Mullor m’han donat l’oportunitat de reincorporar-me 

al món laboral. Tenia experiència com a conserge i 
auxiliar d’accessos, i ara que porto més d’un any tre-

ballant a Mullor he après molt més”.

Mara Endong,   
tècnica de neteja a Ndavant

“Ndavant m’ha contractat sense importar-li la meva 
discapacitat i m’ha donat una oportunitat. La Fundació 

Joia m’ha ajudat a trobar aquesta feina i a preparar-
me el procés de selecció. Ara la Fundació em dóna 

suport per a que la feina em vagi bé”. 

*Fundació Joia ofereix a l’empresa contractant un certificat de compliment de la LISMI a través de la 

contractació laboral de persones amb Certificat de Discapacitat procedents de Fundació Joia. Aquest 

servei gratuït compta amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generali-

tat de Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu.
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Visita informativa a empreses amb joves amb discapacitat

Fundació Joia busca la col·laboració d’empreses 

que vulguin participar en l’itinerari d’inserció la-

boral que realitzem a mida amb persones joves 

amb discapacitat per trastorn de salut mental. 

Dins d’aquest itinerari, un dels punts més impor-

tants a desenvolupar són les visites a empreses 

amb persones joves amb discapacitat per a que 

visquin l’experiència del contacte directe amb el 

mercat laboral. 

La visita es realitza a través d’un conveni que 

l’empresa signa amb Fundació Joia, on s’especifica 

que es compromet a realitzar una visita guiada 

per les seves instal·lacions i que constarà dels se-

güents punts: 

•  Informació sobre els diferents serveis i 

àrees de treball de l’empresa, així com el seu 

organigrama. 

•  Definició dels perfils professionals de l’empresa 

i els requisits sol·licitats per a cada àrea de 

treball. 

•  Informació sobre els valors de l’empresa i les 

competències transversals requerides.

•  Informació sobre la borsa de treball i els pro-

cessos de selecció. 

Samuel Gómez

“El que més m’agrada de les visites a empreses 
és conèixer els llocs de treball i les singularitats 

de cada sector, sempre m’emporto una bona 
experiència i ganes d’accedir a una feina.”

Álex Calatrava

“Les visites a empreses et fan veure el món 
laboral de diferent forma perquè veus llocs de 
feina que no coneixes, aprens a valorar-los i et 
resolen els dubtes sobre el seu funcionament.”

Sergio Fuentes

“Aquestes visites a empreses em fan veure com 
funciona el món laboral i a entendre-ho d’una manera 

pràctica, a més, m’ajuden en el meu procés de 
reinserció laboral.”



13

Empreses que han realitzat visites informatives a joves amb discapacitat:

*La duració del compromís s’estableix en un dia. La persona participant no intervindrà en el procés pro-

ductiu de l’empresa. L’empresa pot renunciar a l’acord signat si, per circumstàncies alienes a la Fundació 

Joia o a l’empresa, no pot atendre el compromís adquirit.

La realització de visites a empreses amb persones amb discapacitat compta amb el suport del Departa-

ment de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, el Servei d’Ocupació de Catalun-

ya i el Fons Social Europeu. 
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Pràctiques formatives a empreses de persones amb discapacitat

A la Fundació Joia creiem que les pràctiques la-

borals a les empreses són una bona eina amb la 

qual les persones amb discapacitat, per trastorn 

de salut mental, poden adquirir experiència labo-

ral i conèixer diferents opcions, tasques i perfils 

laborals.

Les pràctiques laborals que oferim a les empre-

ses, sense remuneració econòmica, consten de 

les següents característiques: 

• Selecció de les persones amb discapacitat idò-

nies per realitzar el procés de pràctiques. 

• 300 hores de pràctiques, no superant les 5 ho-

res diàries i les 25 hores setmanals. 

• Seguiment a la persona amb discapacitat en 

pràctiques durant tot el procés, per part de 

Fundació Joia. 

• Seguiment, si l’empresa ho considera, amb 

l’organització durant tot el procés de pràcti-

ques amb la persona amb discapacitat, per 

part de Fundació Joia. 

*La relació que s’estableix entre l’empresa i la 

persona amb discapacitat que realitzarà les pràc-

tiques no té cap tipus de naturalesa jurídica labo-

ral. Les persones participants no podran percebre 

cap retribució econòmica per la seva activitat. 

Les pràctiques formatives a empreses de perso-

nes amb discapacitat compten amb el suport del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 

la Generalitat de Catalunya, el Servei d’Ocupació 

de Catalunya i els Fons Social Europeu. 
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Voluntariat corporatiu

Fundació Joia disposa d’un Pla de Voluntariat 

Corporatiu per oferir a les empreses una eina per 

desenvolupar activitats competencials per al seu 

equip professional i per millorar el clima laboral i 

orgull de pertinença. 

El voluntariat corporatiu de Fundació Joia té com 

a objectiu introduir-se en la cultura corporativa 

de l’empresa per desenvolupar la missió de la 

Fundació i, alhora, introduir-se en la línia estra-

tègica de la RSE de l’empresa per fer accions al 

territori, aprofitant les capacitats de les persones 

voluntàries. 

La Fundació Joia ofereix un catàleg amb més de 17 

accions de voluntariat corporatiu adaptables a les 

circumstàncies de cada organització i basades en 

tres tipus de voluntariat: 

• Voluntariat social i d’oci, sense necessitat de 

complir amb un perfil concret. 

• Voluntariat professional, a través de les com-

petències laborals de la persona voluntària. 

• Voluntariat estratègic, enfocat als òrgans de 

govern i direcció de les empreses. 

*Signatura d’un acord de voluntariat on queden 

especificats els drets i deures de les persones 

voluntàries i les seves tasques. Informació prèvia 

sobre el col·lectiu a tractar i certificat de partici-

pació en el programa de Voluntariat Corporatiu de 

Fundació Joia. 

Claudi Osa,  
Generalista de Recursos Humans de HP

“La col·laboració entre la Fundació Joia i HP 
suposa una oportunitat més per HP de donar-se a 
conèixer en l’àmbit local mitjançant la visita que 

es va fer a les instal·lacions de Sant Cugat del 
Vallès, on les persones professionals amb disca-
pacitat del centre especial de treball Apunts van 

rebre una presentació de la companyia, van poder 
visitar els Labs de I+D i el Graphics Experience 
Center. La col·laboració també ha permès a HP 
tenir l’oportunitat d’impactar de forma positiva 

en el grup de persones usuàries joves dels serveis 
de la Fundació Joia, mitjançant el taller que vam 

realitzar, enfocat a com participar amb èxit en els 
diferents processos de selecció en el moment de 

buscar feina”.
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COMPLIMENT DE LA LISMI 
AMB MESURES ALTERNATIVES 
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Llei d’Integració Social de la persona Minusvàlida (LISMI)

Què és la LISMI?

La Llei 13/82 d’Integració Social de la persona Mi-

nusvàlida (LISMI) obliga a les empreses de més de 

50 persones treballadores a integrar al 2% de la 

seva plantilla, mitjançant un contracte laboral, a 

persones amb Certificat de Discapacitat. 

Quan una empresa té més de 50 persones treba-

lladores, i per motius excepcionals no pot complir 

la LISMI mitjançant la contractació de personal 

amb Certificat de Discapacitat, ha d’aconseguir el 

Certificat d’Excepcionalitat. 

Què és el Certificat d’Excepcionalitat? 

El Certificat d’Excepcionalitat és l’autorització 

dels serveis públics d’ocupació per a que les em-

preses puguin acollir-se al compliment de la LISMI 

mitjançant les Mesures Alternatives. L’empresa 

pot sol·licitar el Certificat d’Excepcionalitat si 

al·lega els següents motius:

• Els serveis públics de col·locació o les empre-

ses de col·locació no poden atendre la deman-

da de l’empresa i, per tant, no hi ha persones 

amb Certificat de Discapacitat interessades 

en l’oferta i, en cas de que existeixin, no estan 

interessades en les condiciones de feina. És el 

procediment més habitual utilitzat per les em-

preses per aconseguir el compliment de la LIS-

MI mitjançant les Mesures Alternatives, i el més 

recomanat per Fundació Joia. 

• L’empresa acredita davant de l’administració 

pública dificultats de caràcter productiu, or-

ganitzatiu, tècnic o econòmic per incorporar 

persones amb Certificat de Discapacitat a la 

seva plantilla. Aquest supòsit és molt difícil 

d’argumentar per a les empreses i és un in-

forme que passa a Inspecció de Treball, per la 

qual cosa és un procediment poc habitual. 

El Certificat d’Excepcionalitat té una vigència de 

3 anys. Es tramita un Certificat d’Excepcionalitat 

per cada CIF existent a l’empresa. 

Què són les Mesures Alternatives?

Les Mesures Alternatives són quatre tipus 

d’accions que s’han de repetir anualment, que 

permeten a l’empresa, sempre que tingui el Cer-

tificat d’Excepcionalitat en vigor, complir la LISMI. 

Aquestes accions es poden combinar o realitzar 

en exclusiva: 

• Donació econòmica a una fundació d’inserció 

laboral: La donació econòmica computa com 

a creació de llocs de treball a favor de les per-

sones amb Certificat de Discapacitat (art. 2.3 

R.D 364/2005). La donació s’ha de realitzar 

a una fundació que desenvolupi activitats 

d’inserció laboral i de creació de llocs de tre-

ball amb persones amb discapacitat. La quan-

titat econòmica a donar ha de correspondre 

com a mínim a l’equivalent del 1,5 del IPREM 

anual per cada persona treballadora amb Cer-

tificat de Discapacitat que ha deixat de con-

tractar per sota de la quota del 2%. Aquesta 

donació permet a l’empresa reduir el 35% de 

la quota íntegra del Impost de Societats (art. 

20.1 Llei 49/2002). 

• Compra de productes i serveis a un centre 

especial de treball (CET): La contractació de 

productes i serveis a un CET, mitjançant con-

tracte mercantil, computa com a creació de 

llocs de treball a favor de persones amb Certi-

ficat de Discapacitat (art. 2.3 RD 364/2005). 

El impost anual de les contractacions mercan-

tils amb centres especials de treball ha de ser 

tres vegades el IPREM anual per cada perso-

na treballadora amb Certificat de Discapaci-

tat que ha deixat de contractar per sota de la 

quota del 2%. 
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• Constituir un enclavament laboral, prèvia 

subscripció amb un centre especial de tre-

ball: La constitució d’un enclavament labo-

ral computa com a creació de llocs de treball 

a favor de persones amb Certificat de Dis-

capacitat (art. 2.3 R.D 364/2005). El import 

anual de les contractacions mercantils amb 

centres especials de treball ha de ser tres 

vegades el IPREM anual per a cada persona 

treballadora amb Certificat de Discapacitat 

que ha deixat de contractar per sota de la 

quota del 2%. 

• Compra de productes o serveis a una persona 

autònoma amb Certificat de Discapacitat: La 

contractació de productes i serveis a una per-

sona autònoma amb Certificat de Discapacitat 

computa com a creació de llocs de treball a favor 

de persones amb Certificat de Discapacitat (art. 

2.3 R.D 364/2005). El import anual dels contrac-

tes mercantils amb una persona autónoma amb 

Certificat de Discapacitat ha de ser tres vegades 

el IPREM anual per cada persona treballadora 

amb Certificat de Discapacitat que ha deixat de 

contractar per sota de la quota del 2%. 

Contractació de productes i serveis amb el centre especial de 

treball Apunts

Apunts és el centre especial de treball de Fundació 

Joia. Ofereix serveis d’arts gràfiques i missatgeria 

a través de la seva cadena de valor social i sota els 

paràmetres de la Responsabilitat Social Empresarial:

• Disseny: Assessorament, gestió i manipulació 

integral de la comunicació i identitat gràfica 

en papereria corporativa, publicacions, carte-

lleria i materials publicitaris. Assessorament i 

disseny en web corporatiu i dinamització SEO. 

• Impressió digital i offset: Realització d’impressió 

digital per poder realitzar tirades curtes i impres-

sió offset per tirades llargues. Disposició d’una 

Oficina Tècnica de Pre-impressió per realitzar 

un assessorament adequat per trobar la millor 

opció d’impressió i amb suport tècnic per a la 

preparació dels originals, on es verifica que els 

arxius estiguin preparats adequadament per a la 

seva impressió. Més de cent referències de paper 

procedents de boscos sostenibles amb el certifi-

cat FSC, i suport d’impressió. 

• Marxandatge: Disposició de taller de serigrafia, 

tampografia i domini de la tècnica de transfer, 

gravació làser i brodats, entre d’altres. Permet 

crear productes personalitzats i amb la imat-

ge corporativa de la marca per a campanyes 

de fidelització, regals d’empresa i productes 

promocionals. 

• Gran Format: Disposició d’un sistema 

d’impressió en alta qualitat sobre una gran va-

rietat de superfícies, mides i suports que per-

meten crear plataformes, expositor, roll-ups i 

cartells, entre d’altres. Realitzem preparacions 

de presentacions, estands de fires, conven-

cions i esdeveniments amb estructures modu-

lars, de material lleuger, fàcil muntatge i trans-

port, i amb tota classe d’accessoris. 

• Post-impressió: Producció de serveis i pro-

ductes customitzats per a campanyes concre-

tes on s’acaba de donar forma al producte im-

près i realització de l’últim acabat. Recepció, 

emmagatzematge i gestió de l’estoc actiu de 

material, segons les peticions de demanda. 

• Missatgeria i logística: Primera agència so-

cial de missatgeria i logística de la xarxa de 
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transport urgent ASM. Realitzem recepció i en-

viament de paquets nacionals i internacionals 

gràcies al nostre segell WorldWide i som res-

ponsables de cinc codis postals a la ciutat de 

Barcelona. Solucions d’entrega de mercade-

ries flexibles i adaptables a les necessitats del 

seu destinatari amb més de 1.500 rutes diàries 

i més de 440.000 entregues setmanals. 

Tots els serveis estan realitzats per un equip de 

més de 80 persones professionals, de les quals, 

més del 80% són persones amb Certificat de Dis-

capacitat, per trastorns de salut mental, i que re-

ben una formació laboral constant. 

Apunts té dos grans reptes

Apunts vol convertir-se en el proveïdor socialment 

responsable d’empreses, multinacionals, pimes 

i persones autònomes, i generar llocs de treball 

per a persones amb discapacitat per trastorns de 

salut mental i que es troben en una situació de 

risc d’exclusió social. 

És per això que Apunts dissenya de forma especí-

fica qualsevol tipus de servei que pot necessitar el 

client a través de la customització d’accions que 

poden ajudar en la Responsabilitat Social, i també 

realitzant l’acompanyament en el procés de per-

sones professionals amb discapacitat. 

Apunts compleix amb els criteris ètics en tota la 

seva actuació empresarial que es basa en el com-

promís econòmic, social i mediambiental. 

cadena de valor Suma’t a la nostra 
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Acreditació de compliment de Mesures 
Alternatives

La contractació de productes i serveis al centre 

especial de treball Apunts es pot realitzar dins el 

marc de compliment de Mesures Alternatives que 

marca la Llei d’Integració Social de la persona Mi-

nusvàlida (LISMI). 

Tramitació del Certificat d’Excepcionalitat 

Si l’empresa no disposa del Certificat 

d’Excepcionalitat, Fundació Joia pot realitzar la 

tramitació del Certificat d’Excepcionalitat sense 

cost econòmic, sempre que l’empresa inclogui a 

Apunts com a centre especial de treball dintre de 

les seves Mesures Alternatives, amb un contracte 

mercantil,  i que compleixi amb el mínim de fac-

turació que indica la LISMI, segons el número de 

persones treballadores que tingui l’empresa.

Donacions vinculades a l’estratègia de RSE de l’empresa

Fundació Joia és una entitat sense afany de lucre 

que ofereix serveis gratuïts a persones amb risc 

d’exclusió social, i amb discapacitat, que pateixen 

trastorns de salut mental. 

La situació de les persones beneficiàries és pre-

cària, i, per tant, la Fundació assumeix el cost 

econòmic de la realització i desenvolupament dels 

serveis d’inserció social i laboral. 

La Fundació compta amb subvencions públiques 

però no cobreix la posada en marxa i la continuïtat 

de tots els serveis que actualment ofereix l’entitat 

i per on cada any passen més de 1.450 persones i 

les seves famílies. 

Per això, és molt important el paper que les em-

preses privades poden jugar perquè la Fundació 

pugui continuar oferint serveis gratuïts i de quali-

tat a totes aquelles persones que, malgrat la seva 

situació precària, necessiten un servei sociosani-

tari que les ajudi a reincorporar-se a la vida comu-

nitària i al mercat laboral. 

Les donacions que Fundació Joia rep de les em-

preses privades tenen la missió de:

• Mantenir els 11 serveis d’inserció en salut men-

tal sense cost econòmic per a les persones 

usuàries i realitzar noves accions i esdeveni-

ments de sensibilització en salut mental. 

• Realitzar investigacions en el sector de la salut 

mental i el món laboral per aportar noves da-

des al sector que ajudin a desenvolupar noves 

estratègies. 

• Dissenyar i implementar nous projectes inno-

vadors basats en la prevenció de la salut men-

tal i la inserció social i laboral. 
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Visualització de la donació i col·laboració 
realitzada

A Fundació Joia creiem que és molt important 

poder donar visualització i veu a les empreses 

col·laboradores amb l’entitat donat que són un 

gran exemple per a altres empreses privades, i 

també perquè creiem que aquest compromís que 

han adquirit amb nosaltres genera orgull de perti-

nença i retenció del talent professional a la pròpia 

empresa que ha volgut realitzar aquesta donació 

i col·laboració. 

Per això, des de Fundació Joia oferim a l’empresa:

• Gestió de la relació amb els mitjans de comu-

nicació per donar a conèixer la col·laboració a 

la societat i que així es generin noves oportuni-

tats de negoci i de gestió de la reputació. 

• Logotip i text explicatiu de la col·laboració de 

l’empresa en els suports corporatius de Funda-

ció Joia (web, memòria de sostenibilitat i xarxa 

de serveis). 

• Nota de premsa i comunicat als webs corpora-

tius de Fundació Joia i a la seva newsletter set-

manal, que compta amb 1.300 subscripcions.

• Espai gratuït de publicitat a la revista Joia, 

realitzada per Fundació Joia sobre salut men-

tal, i que té una tirada de 2.000 exemplars en 

paper i també en format online. 

• Assessorament i acompanyament en el desen-

volupament de l’estratègia de Responsabilitat 

Social Empresarial emmarcada dins la res-

ponsabilitat social i econòmica sobre el valor 

compartit. 

Seguiment i avaluació

L’aportació econòmica que realitza l’empresa sig-

nifica que Fundació Joia adquireix un compromís 

amb ella i, per tant, dos cops l’any l’empresa rebrà 

un informe de seguiment i avaluació dels serveis 

als quals s’ha destinat la donació. A més, podrà 

accedir a l’auditoria de comptes que realitza cada 

any Fundació Joia i que es presenta al Protectorat 

de la Generalitat de Catalunya. 

Acreditació de compliment de Mesures 
Alternatives

La donació i patrocini que realitzi l’empresa a Fun-

dació Joia es pot realitzar dins el marc de com-

pliment de Mesures Alternatives que marca la 

Llei d’Integració Social de la persona Minusvàlida 

(LISMI). 

Tramitació del Certificat d’Excepcionalitat 

Si l’empresa no disposa del Certificat 

d’Excepcionalitat, Fundació Joia pot realitzar la 

tramitació del Certificat d’Excepcionalitat sense 

cost econòmic, sempre que l’empresa realitzi la 

donació econòmica a Fundació Joia, i que com-

pleixi amb el mínim de donació que indica la LISMI, 

segons el número de persones treballadores que 

tingui l’empresa. 



PREMIS, RECONEIXEMENTS 
I GESTIÓ DE LA QUALITAT
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Premis i reconeixements

Placa Francesc Macià: Fundació Joia ha estat 

guardonada amb la Placa Francesc Macià 2015 de 

la Generalitat de Catalunya en la categoria de Fo-

ment de la Creació de Llocs de Treball. El Govern 

català va acordar concedir la Medalla al treball 

President Macià 2015 a 16 persones i la Placa al 

Treball President Macià 2015 a 5 empreses i enti-

tats socials amb seu a Catalunya. 

Menció especial ‘Organització amb valors Fem.

Talent’: Fundació Joia va rebre la menció especial 

Femtalent 2015, a la categoria d’Organització amb 

Valors Femtalent. Aquesta és una iniciativa inno-

vadora de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnolò-

gics de Catalunya (XPCAT), que promou la igual-

tat d’oportunitats i la gestió del talent femení en 

l’Economia del Coneixement. 

Premi Consell Municipal de Benestar Social al 

Mitjans de Comunicació: L’Ajuntament de Barce-

lona va atorgar el Premi del Consell Municipal de 

Benestar Social als Mitjans de Comunicació 2014 

en la modalitat de premsa a Fundació Joia, per 

una sèrie de vuit reportatges publicats a la revista 

Joia.

Premi ‘Tota una vida per millorar’ de FEAFES: 

FEAFES va atorgar al 2012 el premi ‘Tota una 

vida per millorar’ a Fundació Joia pel seu servei 

de coaching Bitàcola. Aquest premi distingeix els 

projectes d’entitats no lucratives que treballen 

per a la integració social de persones amb tras-

torns de salut mental i malestar psicològic. 

Publicació de la Memòria de Fundació Joia al 

portal RScat: La Memòria de Sostenibilitat de la 

Fundació Joia i Apunts ha estat valorada i apro-

vada pel grup de Treball de Responsabilitat Social 

del Consell de Relacions Laborals de Catalunya, 

format per les entitats econòmiques i socials més 

representatives de Catalunya i el Govern de la Ge-

neralitat. La memòria es publica per primer cop al 

2015 al portal rscat.gencat.cat. 

Premi Barcelona Empresa Innovadora en Con-

ciliació i Temps: La Xarxa Nust i l’Ajuntament de 

Barcelona han atorgat al 2016 el premi: Barcelona 

a l’Empresa Innovadora en Conciliació i Temps. 

Fundació Joia es col·loca així a l’avantguarda en 

matèria de conciliació laboral i familiar. 

Gestió de la qualitat

Fundació Joia avalua la qualitat dels seus serveis 

a través del seu programa de qualitat, que es basa 

en la Norma ISO 9001:2008 i en els Indicadors 

de Qualitat creats per l’Institut Universitari 

Avedis Donabedian UAB, en col·laboració amb el 

Pla Director de Salut Mental i Addiccions de la Ge-

neralitat de Catalunya i el departament de Treball, 

Afers Socials i Famílies. 

Aquest programa té l’objectiu de mesurar els cri-

teris de qualitat en tota la gestió de l’organització 

i, en especial, en l’atenció a la persona usuària, 

i la seva família, i que assisteixen a serveis 

sociosanitaris. 
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www.fundaciojoia.org

Per a més informació: ............................................................................................................................................

Persona de referència: ..........................................................................................................................................

Mail de contacte: ..................................................................................................................................................... 

Telèfon: ...................................................................................................................................................................... 
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