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sempre 
som lliures, 
encara que 
sovint no 
ho sabem”
Joan Mascaró
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Fotos: Alfonso Martínez i arxiu de Projecte Home Balears
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de prevenció
escolar407

Persones ateses
als itineraris

d’inserció laboral

La nostra Activitat

pr
oj

ec
te

 h
om

e b
al

ea
rs

 
me

mò
ria

 20
19

1.669
Persones ateses als 

diferents dispositius

20%
Persones ateses

a dispositius
residencials

80%
Persones ateses

a dispositius
ambulatoris

296
Voluntariat

26
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d’atenció
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236
Empreses

contactades per
intermediació  

impacte social 2019

88
Professionals

3.135
Hores de formació

rebudes pels
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07

presentació
bartomeu català 
president fundacions phb

Que durant el 2019 hagin entrat al 
Projecte Home Balears 1.669 persones 
usuàries amb un increment del 7,1% 
respecte al 2018 i amb una mitjana 
diària de presències de 542, significa 
molt per a nosaltres tant pel repte que 
suposa com per la possibilitat d’ajuda. 
A més hauríem d’afegir els familiars i 
les persones del seu entorn social que 
també formen part del Projecte, per la 
possibilitat de creixement que duu 
estar amb nosaltres.

I aquesta és la nostra gran realitat i 
alegria: poder ser porta d’esperança 
per a totes elles i camí de redescoberta 
i maduració.

I tot això és possible perquè hi ha un 
gran equip de persones que dia a dia 
ofereixen la seva entrega i 
professionalitat junt amb un bon grup 
de persones voluntàries que hi són 
perquè volen i perquè també van 
descobrint que ser solidàries és la 
millor forma de viure.

És clar que vivint en una societat com 
la nostra és necessari comptar amb 
una base econòmica que doni viabilitat 
al projecte, i en aquest sentit vàrem 
assolir un pressupost de cinc milions i 
mig de euros en 2019. Si cada mes 
hem pogut pagar l‘electricitat, el 

menjar, els desperfectes, l´aigua i, 
especialment, les nòmines, ha estat 
gràcies a que institucions públiques, 
privades i persones particulars han 
estat conscients i generoses.

MOLTES GRÀCIES de tot cor a totes les 
persones, a unes per la seva lluita 
diària per posar els fonaments per 
poder ser lliures d’addiccions, i a totes 
les altres, per la seva entrega i 
generositat.

presentació
jesús mullor
president executiu phb

Vivim temps de canvi a nivell social i a 
Projecte Home Balears no podem fer 
altra cosa que continuar en evolució 
constant per mantenir els nostres 
serveis i programes amb els 
estàndards de qualitat que les 
persones usuàries es mereixen.

Al llarg de 2019 hem estat atents a 
millorar la proximitat a la ciutadania 
que ens necessita, ampliant el centre ja 
existent a Inca (a la seva comarca), així 
com obrint un nou centre a Manacor 
per cobrir l'atenció de la zona del 
Llevant de Mallorca.

A més d'aquesta millora des del punt 
de vista de cobertura territorial, hem 
pogut estabilitzar la majoria dels 26 
dispositius actuals, prestant ajuda a 
més persones i més famílies que anys 
anteriors. Podem observar aquests 

principals impactes de la nostra 
activitat en la infografia de la pàgina 
anterior (i ampliar el detall a l'interior 
de la memòria).

Aquestes millores i estabilitzacions les 
hem realitzat sumant l'esforç de 
moltes persones i institucions, però 
aquest 2019 és de justícia esmentar 
l'especial suport de el Govern de les 
Illes Balears en general i, 
particularment, de la Conselleria 
d'Afers Socials i Esport i de la 
Conselleria de Salut i Consum. Trasllat 
a totes i tots els implicats el meu 
agraïment en nom de milers de 
persones, de milers de famílies.

Finalment vull convidar-vos a llegir 
aquesta memòria perquè ens 
conegueu una mica més. A la 
infografia "espai Projecte Home", a un 
cop d’ull captareu a què dediquem els 
nostres esforços. A la resta de pàgines 
podreu saber com és el perfil (a grans 
trets) dels homes i dones, al·lots i 
al·lotes, que atenem.

Una memòria clara, senzilla, amb un 
disseny renovat i fresc però sobretot 
feta amb molt d'afecte, com intentem 
fer tot el que ens proposem a Projecte 
Home Balears.

Gràcies per l'interès que demostres 
dedicant-nos uns minuts del teu temps.

Gràcies per tot.

projecte home balears 
memòria 2019

Bartomeu Català Jesús Mullor
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3.135
Hores de formació

rebuda pels
professionals

111
Hores de formació

impartida pels
professionals

74
Persones voluntàries

participants a les 
formacions

8.110
Hores de pràctiques
d’alumnat extern a 

PHB

Travessar les portes de qualsevol addició 
condueix la persona a la seva destrucció, 
com a individu i com a ésser social. D’aquí 
que, a Projecte Home Balears (PHB), 
treballem amb el convenciment profund que 
la persona que pateix una addicció pot 
afrontar-la, superar-la i reincorporar-se al seu 
entorn social.

Aquesta és la nostra missió, és el nostre 
esperit, és la nostra feina i la nostra vocació: 
ajudar la persona addicta a recuperar la seva 
autonomia personal, la seva confiança i tot 
allò que la dignifica i distingeix com a ésser 

humà, sense discrims.

Per això, ja fa més de 32 anys que prevenim, 
tractam i investigam tot el que envolta les 
addiccions, format equips professionals, 
capaços d’atendre i de solucionar qualsevol 
addicció.

I ho feim amb els valors que caracteritzen la 
nostra filosofia i la nostra feina: disponibili-
tat, responsabilitat, solidaritat i professionali-
tat. Tot amb un esperit de servei social que 
abraça l’enfocament biològic i psicològic de 
tots i cada un dels nostres programes 
terapèutics.

08

pr
oj

ec
te

 h
om

e b
al

ea
rs

 
me

mò
ria

 20
19

missió, visió i valors

Treballam amb el convenciment que la 
nostra tasca és fonamental, no tan sols per 
ajudar la persona que ha caigut dins el cau 
de l’addicció, sinó també per servir la 
societat balear, que ens fa confiança i ens 
dóna suport.

El nostre compromís, de feina i de servei, és 
ferm i responsable. La vida humana es 
mereix cura, respecte, acompanyament i 
amor.

Exigim responsabilitat per oferir a canvi 
programes terapèutics de qualitat, fruit de la 

recerca i la innovació. Som un equip humà

multidisciplinar, format per un centenar de 
professionals qualificats als diferents àmbits 
terapèutics, gestió i serveis.

No discriminam ningú per raons de gènere, 
orientació sexual, origen, creences o ideolo-
gia, ni tampoc per causes econòmiques, per 
oferir l’accés als tractaments. I ho feim amb 
una consideració positiva, optimista i 
humanista de la persona, en el seu procés de 
recuperació, de creixement i de maduració.

equip humà

 

plantilla 

centres a les
illes balears 

88  Dones Homes persones voluntàries  296

4DireccióDirecció 4

9Empresa
Inserció
Empresa
Inserció 1 8

19Processos 
recolzament
Processos 
recolzament 7 12

56Educatiu/
terapèutic
Educatiu/
terapèutic 37 19

113 Homes183 Dones

PALMA

INCA MANACOR

CAMPOS
MAÓ
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Judicial

projecte home balears 
memòria 2019
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10
Respecte a les dades estadístiques de 
l’any 2019 s’aprecia un augment de 
persones ateses a alguns dels nostres 
dispositius, principalment ambulatoris i 
amb especial afectació a les illes de 
Menorca i d’Eivissa. Aquest fet suposa 
que hagi estat el segon any de la nostra 
historia amb major nombre de persones 
usuàries ateses.

Aquestes dades reflecteixen l’esforç 
continu d’adaptació, d’abertura i 
d’individualització dels nostres 
dispositius envers la realitat canviant  

del fenomen de les addiccions. Encara 
que no sigui un reflex exacte, les dades 
que us presentem representen d’una 
manera bastant aproximada la situació 
dels problemes d’adiccions a les Illes 
Balears i el perfil de les persones 
usuàries. Destacaríem també que el 
2019 ha estat l’únic any en que les 
persones que accedien a tractament en 
una situació laboral d’ocupació ha estat 
superior a les persones que accedien a 
algun dels nostres dispositius en situació 
d’atur.

MITJANA DE PERSONES/DIA QUE ES TROBEN
EN TRACTAMENT
El 2019 la mitjana de persones en tractament s’ha
incrementat un 3,5% gràcies al creixement de la
demanda d’atenció als programes ambulatoris.  

atenció segons sexe

0 100 200 300 400

2018 129,7

108,2

393,8

433,42019

Programes residencials
Programes ambulatoris

da
de

s

Palma
2019: 42,5%

Serra de
Tramuntana
2019: 9,6%

Es Raiguer
2019: 15,6%

Pla de 
Mallorca

2019: 4,9%

Migjorn
2019: 6,8%

Llevant
2019:4,5%

Menorca
2019: 6,3%

Ibiza/
Formentera
2019: 9,9%

DISTRIBUCIÓ COMARCAL
PERSONES ATESES

En 2019, l’atenció a persones amb problemes d’addicció s’ha incrementat un 7,1% 
respecte a 2018.

El 2019 s’ha produït un increment del % 
de dones ateses, que passa de 18,0% al 
19,5%.  En qualsevol cas, es tracta d’una 
proporció que es manté estable  entre el 
18 i el 20% sobre el total de l’atenció a 
PHB.

dones
homes
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Usuaris/àries
Persones diferents

4 de cada 10 persones ateses 
residien a Palma (42,5%). La 
comarca d’ Es Raiguer apareix en 
segon lloc, amb un 15,6% del total 
mentre que en tercer lloc,trobem a 
Eivissa i Formentera.  
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Encara que el grup majoritari continua sent el de 
persones majors de 40 anys (4 de cada 10), es va 
detectar un lleuger increment en el tram d’edats 
centrals (1 de cada 3 persones tindria entre 30 i 
39 anys), mentre que el grup de menors de 30 es 
manté en un percentatge similar al de 2018.

Evolució segons grups d’edat  

Es manté una proporció estable en la qual 3 de 
cada 10 casos presenten un transtorn psiquiàtric 
afegit al problema d'addicció.

Valoració inicial de l'estat psiquiàtric 

0

10%

20%

30%

40%

2015 2016 2017 2018 2019

Menors de 30 30-39 40 i +

El consum de cocaïna ha experimentat un 
creixement  del 8,5% respecte l’any anterior i 
ha augmentat progressivament des de 2016 
sobre el conjunt de les persones que varen 
sol·licitar tractament, mentre que l’alcohol 
(sol, o combinat amb altres substàncies) es 
manté en segon lloc.

Substància principal de consum de
les persones que varen ingressar a
tractamenT 

Altres
Cocaïna Alcohol

Cànnabis
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Heroïna projecte home balears 
memòria 2019

11
Ocupació PensionistesAtur
Resta pob. inactiva (estudiants, llar, altres)
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No requereixen 
tractament
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Situació laboral de les persones
en el moment de l’ingrés 

El percentatge de persones amb ocupació va 
créixer fins el 47,3%, seguint la tendència d’anys 
anteriors, esdevenint el grup majoritari. Tot i aixó, la 
proporció de persones en situació d’atur es manté 
pràcticament igual a 2018, mentre que es constata 
una certa reducció de pensionistes i resta de 
població inactiva.       
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L’ àrea d’inserció de Projecte Home 
Balears acull diversos itineraris forma-
tius, de capacitació i inserció laboral 
adaptats a les necessitats individuals de 
les persones a les quals atenem en els 
nostres diferents dispositius. 
Les persones beneficiàries complemen-
ten  el seu procés terapèutic participant 
en itineraris integrals d’inserció laboral, 
formant-se, coneixent recursos i eines 
per a la cerca d’ocupació i capacitant-se 
en competències i habilitats per millorar 

el seu perfil professional i assegurar-se 
una inserció d’èxit i mantinguda en el 
temps.
D’altra banda, aquesta àrea acull 
també serveis complementaris al 
d’orientació laboral i de formació i 
capacitació, com és el d’intermediació 
amb empreses, fent de pont entre les 
persones candidates a un lloc de treball i 
les empreses amb la necessitat de cobrir 
les seves ofertes laborals.
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Una de cada tres persones
varen tenir 1 o més contractacions 

 

  
 

 

Punts d’atenció
a les Illes8 Professionals8

4

51

da
de

s
da

de
s Alumnes que han rebut

accions preventives 3.371

prevenció escolar Curs 18/19

itineraris d’inserció laboral

236 Empreses contactades
110 Empreses visitades
 66 Ofertes gestionades

intermediació amb empreses

equip i presència a les balears

 Participants

 Cursos

Formació i capacitació6.315 hores d’atenció a persones usuàries

470
Persones ateses

dones
homes

33% 

Les addiccions, tant a substàncies com 
les comportamentals, són un problema 
de salut i de seguretat pública.

Aquesta problemàtica està associada 
a una varietat de condicions de vulnerabi-
litat individual i a diversos factors 
socials. Per aquest motiu, una de les 
estratègies essencials es la prevenció.

Per a Projecte Home Balears, igual que 
per a la ciència de la prevenció, les nostres 
accions preventives han de treballar per  
aconseguir un objectiu molt ampli:

 

 

Actuem des de diferents àmbits: impli-
cant el major nombre d’agents socials, a 
les famílies i als entorns laborals i 
educatius. Comptem amb quatre àrees 
preventives: escolar, laboral, familiar i 
comunitària.

•

•

Afavorir el desenvolupament sa i 
segur dels infants i joves, millorant el 
seu potencial i a que es converteixin 
en membres contribuents de la seva 
comunitat i societat.
Aconseguir la implicació positiva amb 
famílies, escoles, llocs de treball i 
societat.

67%
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21 Total persones usuàries

3 Llibertat condicional
18 Tercer grau

Serveis especialitzats i transversals 
que milloren l’eficàcia i eficència de 
la intervenció educatiu-terapèutica i 
es troben a la disposició de les 
persones usuàries.

SERVEI MÈDIC I PSIQUIÀTRIC Persones en programa de
manteniment amb metadona74
Desintoxicacions completes de
metadona19
Desintoxicacions farmacològiques87

da
de

s

articles/informes publicats ponències/intervencions en 
jornades/seminaris 

Els serveis generals aglutinen tasques de: 
gestió de qualitat, subvencions, informàtica, 
comunicació, protecció de dades, avaluació,  

financera, seguiment de proveïdors, estadís-
tiques, manteniment i voluntariat.

SERVEIs generals

La Comissió d’Igualtat té com objectiu vetllar 
per la inclusió de la perspectiva de gènere a 
tots els dispositius i serveis de la nostra 
entitat.
Ofereix un servei integrador que inclou 

objectius transversals a tota l’organització i fa 
que la perspectiva de gènere sigui present en 
activitats específiques i ofereixi , entre d’altres, 
assessorament jurídic i laboral a les dones 
usuàries de la nostra entitat.

comissió d’igualtat

1.994
Consultes personal mèdic Consultes psiquiatres

212

projecte home balears 
memòria 2019

13

Mesures alternatives de compliment règim 
penitenciari derivades a tractament.
Persones que han realitzat tractament 
extrapenitenciari com a mesura alternativa 
de compliment en els diferents dispositius 
de la nostra entitat.

Intervenció extrapenitenciària. 

Servei jurídic i intervenció social 
d’informació, assessorament i orientació 
de l’ordre jurídic-legal i social.

Servei Jurídic: atenció individual. 

 

186 persones ateses en els
programes d’intervenció
en els centres penitenciaris
de les Illes Balears

Atencions/assessorament individual374

Implementa l’atenció terapèutica a l’interior 
dels centres penitenciaris de les Illes 
Balears (Mallorca, Menorca i Eivissa).

Penes i Mesures Alternatives de Compli-
ment gestionades en 2019.

Les mesures penals alternatives 
suposen el compliment de la condem-
na imposada per l’autoritat judicial, 
d’una manera diferent a l’entrada a la 
presó, responent a les necessitats 
individuals d’atenció de l’infractor. Es 
pretén, amb elles, evitar els efectes 
desocializadores que impliquen les 
penes privatives de llibertat, i fer, 
d’alguna manera, que la persona 
condemnada pot reparar el mal causat 
a la societat des d’aquesta mateixa.

SERVEI jurídic - penitenciari

Localitzacions permanents20

34 Suspensions de condemna

25 Treballs benefici comunitat
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NOUS LOCALs A INCA I MANACORNOUS LOCALs A INCA I MANACOR
OBERTURA DEL CENTRE DE MANACOR
A Projecte Home Balears incrementem la 
nostra oferta de tractament obrint un nou 
centre a Manacor des del mes de juliol i que se 
suma als ja existents de Son Morro a Palma, 
Inca, que recentment va canviar d'ubicació, 
Campos, Menorca i Eivissa. L'objectiu és que 
les persones del llevant mallorquí amb prob-
lemes d'addicció no s'hagin de desplaçar fins a 
Palma per seguir un tractament.
L'Ajuntament de Manacor va cedir els locals, i 
amb aquest nou centre oferirem als residents 
del municipi i de la resta de la zona que ho 
necessitin, els programes i serveis destinats a 
persones amb problemes d'addiccions.

NOVA UBICACIÓ A INCA
Des dels inicis de la nostra entitat hem comptat 
amb el suport de l'Ajuntament. L’ any 2007 el 
consistori ens va cedir un local al municipi per 
dur a terme tasques de tractament, diagnòstic, 
prevenció i informació.
Durant aquests anys, la presència de la nostra 
entitat en el municipi s'ha anat incrementant i, 
actualment, atenem a persones de tota la 
comarca d‘Es Raiguer. L’any 2019 ens hem 
traslladat a unes instal•lacions cedides que ens 
permeten oferir una millor atenció a totes les 
persones que ho demanden.
Actualment ens podreu trobar al Casal 
d'Entitats Ciutadanes d'Inca (Avinguda del 
General Luque, 223).

SIGNATURA CONVENI SINGULAR: La nostra entitat va 
signar un conveni amb el Govern de les Illes 
Balears consistent en la prestació del servei 
d'acompanyament per a persones amb 
diagnòstic de salut mental vinculat a addiccions.
SPECIAL EVENT ONU: Jesús Mullor (President Executiu) 
i Xavier Bonet (Responsable de Metodologia, 
Avaluació i Estudis) van col•laborar a l’estudi de la 
Asociación Proyecto Hombre sobre la evolució 
positiva de les persones que han rebut tracta-
ment a comunitats terapèutiques i que es va 
presentar a l’ ONU.
PARTICIPACIÓ DE PHB AL CONGRÉS de CT’s A BRASIL: Sergi 
Canal, Director Terapèutic de PHB, va participar 
al V Congrés Brasiler de Comunitats Terapèu-
tiques, on va presentar dues ponències sobre 
"avaluació de programes" i "prevenció en 
addicions".
25 ANIVERSARI  CENTRE DE MENORCA: El centre de Projecte 

Home Balears a Menorca va celebrar els seus 25 
anys de vida. Durant tot el matí es va emetre en 
directe un programa especial de radio des de les 
nostres instal•lacions amb convidats i personali-
tats. La jornada va finalitzar amb una petita 
festa amb persones usuàries, altes terapèu-
tiques, treballadors, treballadores i amics i 
amigues.
RECONEIXEMENT DE LA REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA A PHB: Es 
va lliurar a Projecte Home Balears el premi 
"Cèdula Fundacional" de la Reial Acadèmia de 
Medicina de les Illes Balears en la sessió 
inaugural del curs acadèmic 2019 en reconeixe-
ment a la seva destacada labor en resposta a la 
problemàtica social de les drogoaddiccions.
barTOMEU  CATALÀ PREMI SOLIDARI ONCE: Va rebre el 
guardó en l’apartat de persona física "per la seva 
humilitat i lliurament als altres".
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 15
professionals

10
contracte
d’inserció

5
personal

estructura

2 3

A Projecte Home Balears Inserció 
S.L. vam iniciar l'activitat a l'abril 
de 2019, com una iniciativa que 
combina la lògica empresarial 
amb metodologia d'inserció 
laboral. Prèviament i gràcies a les 
entitats promotores, comptem 
amb més de 12 anys en el desen-
volupament i execució de contrac-
tes i serveis amb entitats públi-
ques o privades.
Mitjançant una metodologia 
basada en l'acompanyament, 
fomentem la formació i creem 
equips de coordinació per supervi-
sar i avaluar l'acompliment així 
com necessitats específiques de 
formació, que milloren les compe-
tències de la persona de forma 
integral.

Entenem aquest projecte com una 
fase intermitja abans de donar el 
pas definitiu al mercat laboral 
ordinari.
El nostre objectiu és que les 
persones usuàries de Projecte 
Home Balears puguin rebre 
formació ocupacional (actualment 
estem acreditats en serveis de 
jardineria, mediambientals, 
manteniment de comunitats, 
serveis de neteja, entre d’altres) i 
en definir el perfil professional. 
Hem convertit aquesta iniciativa 
en un complement motivacional 
per a la finalització del procés 
terapèutic, el qual ha d'estar 
perfectament coordinat amb la 
inserció i així seguir contribuint de 
forma positiva a la societat balear.

78 
accions

49
Accions

formatives

29
Seguiments
de procés
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Comunicar és un regal. Així ho entenem a 
Projecte Home Balears.
La comunicació és una eina bàsica en 
l’àmbit terapèutic i una eina estratègica dins 
tota l’organització. Nosaltres quan comuni-
quem no només traslladem informació, sinó 
que també fem relació i sensibilització, i 
atenem de forma agraïda tots aquells 
qüestionaments que ens arriben.
Ens agrada tractar la informació objectiva-

ment, però sense desatendre la part emocio-
nal del nostre treball. Diuen que "la persona 
que té més habilitats comunicatives és 
aquella que sap escoltar millor, que escolta 
amb els ulls i amb tot el cos".
Així mateix la transparència és un altre valor 
que caracteritza el nostre treball de comuni-
cació per reflectir una imatge fidel i real de 
les activitats que realitzem.

ESDEVENIMENTS

Impactes
mitjans 

500 premsa
digital

 35 tv
183 premsa

  34 ràdio

publicacions a xarxes socialsdades comunicació 2019

276 Instagram

60 Youtube

281 Twitter

9.527 seguidors
1.086 Facebook

Concert
Catedral

32è 
Aniversari

Sopar
Cap

Vermell
Campanya

Eroski

Sopar
de gala

PJ

Gira
Equilibrista
Emocional

Exposicions
Art per

 a la vida 2

Puigpunyent - Llubí - Binissalem -  St. Llorenç
Nit de l’art (Palma) - Calvià -  Andratx -  Sta. Eugènia

Esporles - St. Llorenç - Inca 
Alcúdia - Teatre Principal (Palma) 
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10%
Aportacions
solidàries 

1%
Subvencions 

privades

12%
Activitats

concertades

60% 
Administració
autonòmica

2% 
Ajuntaments

 

 8%
Activitats pròpies 

 7%
Gestió patrimonial

COM OBTENIM ELS
INGRESSOS 

INGRESSOS
62%

Finançament
públic 

 7% Gestió
patrimonial

20% Finançament
propi 

 11% 
Finançament

privat 

A Projecte Home Balears tanquem 
l'exercici econòmic del 2019 corregint la 
situació de dèficit estructural acumulat 
en els últims anys i equilibrant el pressu-
post d'ingressos i despeses.

L'increment pressupostari ens va perme-
tre atendre financerament aspectes que 
havien quedat relegats a un segon pla per 
afavorir el tractament, la prevenció i la 
investigació de les addiccions.

Si analitzem l'origen dels nostres fons 
destaca com el finançament provinent 
d'entitats públiques va augmentar la seva 
proporció en relació a la que té el seu 
origen en fons privats. Com a punt 
ressenyable en l'anàlisi de la destinació 
dels fons destaquem com la partida de 
tractament, prevenció i la investigació de 
les addiccions va ser, novament, el 
principal component de despesa 
representant 3 de cada 4 euros gastats.

projecte home balears 
memòria 2019

17

Pressupost

5,5
milions d’euros

despeses
75%

 Finalistes

  4% Inserció i
Orientació Laboral

 

71%
 Tractament

3%
 Formació
persones
usuàries 

6%
 Captació
de fons 

 16%
Suport de
l’activitat

16%
 Suport activitat 

9%  No finalistes 

EN QUÈ USEM
ELS NOSTRES FONS
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L’acció solidària només existeix quan repercuteix en 
els altres, quan l’interès és col•lectiu, general i públic. 
D’aquí que el nostre compromís social abasti les 
administracions públiques, les empreses privades, 
els socis i sòcies i l’equip que conforma el volun-
tariat.
Molts d’ajuts ens arriben quasi anònimament i de 
forma molt generosa. Volem agrair en aquesta 
memòria el suport silenciós de tot aquest conjunt 

d’entitats i persones que ens han ajudat.
Sense tot aquest recolzament, no podríem dur a bon 
port aquesta nau que és de tots i de totes.
Els acords de col·laboració amb les entitats 
públiques i empreses privades ens han permès crear 
aquest espai d'acolliment i suport en els centres 
terapèutics.
Per això, moltíssimes gràcies!
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13Altres Institucions: Bisbat de Mallorca, Germanes de la Caritat, Franciscanes filles de la Misericòrdia. 

Restaurante
El Cruce

Euro Ático SL
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Com a fundació d’interès públic, les 
persones que ens donen 150€ els 
recuperen íntegres en la declaració 
de la Renda IRPF (*).

No et costarà res i estaràs donant 
suport als nostres programes de 
prevenció i tractament 
d’addiccions!

Els teus donatius ens 
ajuden i te’ls estalvies 

en impostos

(*) Llei 49/2002 i la seva ampliació amb la normativa de Balears.

 

Deducció de quota íntegra.
Límit 10% base liquidable

Quan en l’exercici i en els 
dos anteriors s’hagi donat 
un import igual o superior a 
la mateixa entitat.

Import de la donació.Import de la donació.

Si excedeix el limit: es pot aplicar 
en els 10 exercicis immediats i successius.

persones 
jurídiques (IS)

35% 40%

persones 
físiques (IRPF)
Deducció de quota íntegra.
Límit 10% base liquidable

100% deducció residents a Illes 
Balears dels primers 150€ (*)

Quan en l’exercici i en els 
dos anteriors s’hagi donat 
un import igual o superior a 
la mateixa entitat.

Estatal
75%

30%

Autonòmica
25%

35%
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amb el teu suport ajudarem a més persones

TELEFONA ARA AL 971 793 750
O ENTRA A WWW.PROJECTEHOME.COM

I COL·LABORA!

persones lliures d’addiccions

Equip PHB 2019     

Equip de direcció PHB 

Socis/sòcies   empreses   voluntariat   herències i llegats
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