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FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS

La FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS és una entitat sense ànim de lucre 
que té per objectiu contribuir a la inserció social i laboral de persones en situ-
ació de risc d’exclusió social, amb especial atenció a les persones amb disca-
pacitat psíquica i/o malaltia mental.

Missió: 
Acompanyar en el procés d’inserció sociolaboral a les persones amb disca-
pacitat o risc d’exclusió per millorar la seva qualitat de vida.

Visió: 
Disposar d’oportunitats de treball en diversos sectors d’activitat per tal 

 Valors: 
 � Sostenibilitat

 � Responsabilitat

 � Qualitat

 � Proximitat

 � Professionalitat

GENEREM
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SOCIAL



La Fundació INTEGRA PIRINEUS gestiona:

  Centre Especial de Treball Integra Pirineus  
l’Alt Urgell, SLU

 Empresa d’Inserció Integra Pirineus, SLU

 Programa Mesures Actives d’Inserció SociolaboralMAIS
EI

CET

Patronat de la FUNDACIÓ PRIVADA INTEGRA PIRINEUS



CET
Centre Especial de Treball  
Integra Pirineus l’Alt Urgell, SLU
Ofereix llocs de treball a persones amb discapacitat adequats a les seves ca-
racterístiques personals, per a facilitar la seva integració laboral.

9
Persones  

contractades

77,8%
Persones  

amb discapacitat

58,5%
Contractes  

88,8%
Persones  

amb contracte  
a jornada  
complerta



EI
Empresa d’Inserció  
Integra Pirineus, SLU 
Ofereix llocs de treball a persones en situació o en greu risc d’exclusió so-
cia integració sociolaboral, per tal de facilitar la seva 
posterior incorporació al mercat de treball ordinari.

19
Persones  

contractades

73,7%
Persones  
en procés  
d’inserció

42,1%
Contractes  

84,7%
Persones  

amb contracte  
a jornada  
complerta

4    
  Inserides a l’empresa ordinària: 2  

Inserides a l’EI: 2



MAIS
Programa  
Mesures Actives d’Inserció Sociolaboral
Programa -
tadania millorar l’ocupabilitat a través d’itineraris d’orientació 
personalitzats, acompanya ment individual i sessions formatives grupals en recerca 
de feina, TIC i competències transversals. Es duu a terme a l’Alt Urgell i a la Cerdanya.

* D’agost a desembre.

4
Personal tècnic  

contractat

Alt Urgell: 2 
Cerdanya*: 2

67
Persones  

participants

Alt Urgell: 37  
Cerdanya*: 30

1.182
Hores  

d’atenció i formació

Alt Urgell: 943 
 Cerdanya*: 265

8
Contractes 
formalitzats

Alt Urgell: 6  
 Cerdanya*: 2



Gestió forestal sostenible + Biomassa
INTEGRA PIRINEUS promou el desenvolupament 
sostenible dels boscos oferint els següents ser-
veis:

• Franges de prevenció contra incendis

• Recuperació de zones de pastura

• Aclarides de millora

• 

• Tancaments agrícoles i ramaders

• Millora d’hàbitats

• Subministrament d’estella forestal (biomassa)

Línies d’actuació



Prestació de serveis
INTEGRA PIRINEUS presta serveis en: 

• Jardineria i poda

• Neteja viària

• Neteja i desbrossament de parcel·les

• Suport a tasques agrícoles i ramaderes

• Suport a la fauna i refugi d’animals

• Recuperació de camins

• Repartiment de publicitat

• Consergeria

• Manipulats

• Formació forestal i en jardineria 

• Murs de pedra seca

• Treballs agrícoles



Banc de Productes de Suport
INTEGRA PIRINEUS gestiona aquest servei del 
Con sell Comarcal de l’Alt Urgell que proporcio na 
productes en modalitat de préstec a les perso-
nes amb discapacitat o dependència.

� Cadires de rodes

� Caminadors

� Crosses

� Llits articulats

� Matalassos antiescares

� Grues de transferència

� Cadires de banyera

Oferim:
• Assessorament sobre l’adequació i l’ús

• Orientacions de l’entorn domiciliari

• Cessions temporals



Dades econòmiques

Prestació de serveis: 50,41%

Altres despeses: 11,25%

Ingressos 
2020

Despeses 
2020

Personal: 73,72%

Explotació: 15,03%

Subvencions: 37,50%

Venda productes: 12,09%



Persones ateses

Total 
persones  

ateses

127

67

Participants 
MAIS

Seguiment 
ENFEINA’T

5

Persones 

BPS

28

Persones 
treballadores EI

14
Persones 
treballadores CET

7

Alumnes en 
PRÀCTIQUES

1



Temps de treball

Jardineria: 8,91%

Vigilància en exposició: 3,44%

Suport al refugi d’animals: 1,53%

Gestió forestal: 65,84%

Neteja viària: 15,27%



INTEGRA PIRINEUS promou la gestió sostenible dels boscos per al 
des envolupament del nostre territori mitjançant: 

• Aclarides de millora

• Franges de prevenció contra incendis

• Recuperació de zones de pastura

30,50  
ha

20,60  
ha

16,13 
ha

52
Actuacions  

executades de 
treballs forestals  

i jardineria

Gestió forestal sostenible

70 km
Arranjament  

de pistes forestals 
afectades pel 

temporal Glòria

67,23 ha
Superfície  
gestionada



1. 

2. Transport de la fusta

3. Trituració de la fusta

4. Emmagatzematge de l’estella

5. Subministrament amb contenidor pneumàtic

981 t
Fusta 

Biomassa
Dins del marc de les energies renovables, INTEGRA PIRINEUS està lide-
rant una iniciativa empresarial que promou el desenvolupament econò-
mic a través de la gestió forestal sostenible dels boscos del territori. IN-
TEGRA PIRINEUS duu a terme tot el procés per a l’obtenció de biomassa 
forestal. Del bosc a casa teva en 5 passos:



Des d’aquest any, INTEGRA PIRINEUS disposa d’un tractor adaptat pel 
treball forestal i una trituradora de martells mòbils per fer desbrossa-
ments de matollar en peu així com per la trituració de les restes vegetals 
generades. L’adquisició d’aquests equips ha estat possible gràcies als 
ajuts de l’Obra Social “La Caixa” i el Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca i Alimentació de la Genera litat de Catalunya.

Durant l’any 2020, marcat per la pandèmia de la COVID 19, a INTEGRA 
PIRINEUS es van interrompre entre 4 setmanes i 4 mesos alguns dels ser-
veis que s’oferien, però s’han mantingut tots els llocs de treball, gràcies 
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Plaça de les Monges, 2, pl. 3a 
CETAP - Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu 
25700 La Seu d’Urgell

Tel. 973 352 966

info@integrapirineus.com

www.integrapirineus.com
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INTEGRA PIRINEUS forma part de:



Col·laboradors:


