
L’Empresa d’Inserció Laboral EINA,SL, va estar constituïda l’any 2003, per la 
Fundació Concepció Juvanteny i l’Associació Asteroide B612, dues entitats 
amb una llarga trajectòria i experiència dins del món social de la infància 
i l’adolescència, com a part integral en el procés d’afavorir la integració 
dels nostres joves a la societat, mitjançant la oportunitat d’adquirir hàbits 
professionals, i oferint-los una ocupació real.

Els objectius concrets d’aquesta empresa de inserció laboral son bàsicament, 
el reforç dels hàbits personals i de responsabilitat; de tal manera que es 
puguin valer per ells mateixos amb les relacions interpersonals, i assolint un 
bon nivell d’autoestima.  La nostra voluntat, és solucionar en la mesura de les 
nostres possibilitats, el buit assistencial que existeix amb els nois i noies que 
formen part del projecte.

Des d’EINA, i gràcies als més de 15 anys d’experiència en el sector, ens 
permeten oferir un servei amb garanties, tot i això, seguim millorant amb les 
experiències que el sector i els nostres clients ens puguin aportar.

El procediment de destrucció d’EINA està basat en la experiència en la 
seguretat i tractament de la Informació Confidencial; i ofereix la màxima 
traçabilitat de la informació, des de que es diposita en els nostres contenidors, 
fins al procés final de destrucció, a on es fa el certificat de destrucció 
confidencial sota la norma més segura DIN 66399; tenint en compte que el 
procés intern es grava per garantir la màxima seguretat.

El procés és senzill, fiable i econòmic, però garantim que és conforme a les 
exigències actuals en matèria de seguretat de la informació, i a més estem 

preparats per a qualsevol contingència que 
pogués sorgir.  

Tots els nostres contenidors tenen una 
numeració individualitzada.

Per a EINA la seguretat en 
el procés de destrucció 

confidencial és el 
principal. 

Vessant Social d’EINA

Destrucció Confidencial de Documents

Destrucció Confidencial de Documents

Instal·lem contenidors de seguretat, degudament tancats i numerats, per 
tal d’obtenir la traçabilitat de la seva documentació confidencial, tal i com 
es exigit per la LOPD (Ley Orgánica de Protección de Datos), i supervisat per 
l’AEPD (Agencia Española de Protección de Datos).

Els retirem segons la periodicitat ja establerta segons les seves directrius, i ens 
emmotllem a qualsevol necessitat que se li presenti.

Condicions Especials Oferta
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Alumini 70 litresFusta 200 litres

40cm.

42cm.

59cm.103cm.

47cm.

47cm.

Recollida / Preu Mensual Recollida / Preu Trimestral

Alumini 70 litres       Fusta 200 litres Alumini 70 litres       Fusta 200 litres

1 Unitat 42,35 euros               45,85 euros 53,35 euros               63,85 euros

3 Unitat 59,70 euros               70,05 euros 70,70 euros               83,85 euros

+ 10% IVA

RECOLLIDA PERIÓDICA

RECOLLIDA PUNTUAL

1 m3=> 500 Kg

119,00 euros



EINA
Empresa d’Inserció No a l’Atur 

DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL DE DOCUMENTACIÓ

TRACTAMENT I RECICLATGE D’ALTRES MATERIALS

DESTRUCCIÓ CONFIDENCIAL
DE DOCUMENTACIÓ

Narcís Monturiol, 169-175

08902 l’Hospitalet de Llobregat

Tel: 93 246 56 20

Fax: 93 263 50 21

e-mail: comercial@eina-inserciolaboral.org

www.eina-inserciolaboral.org

www.fundacio-c-juvanteny.org

EINA, S.L.
Empresa d’Inserció No a l’Atur, està inscrita des de l’any 2005 en el Registre 
d’Empreses d’Inserció de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.

Fundació Concepció Juvanteny inscrita el 29 de març de 2000 amb el 
número 1390 al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya.

Associació Asteroide B612 inscrita el 21 de març de 1983 amb el número 
6080 a la Direcció General d’Associacions i Fundacions de la Generalitat de 
Catalunya.

L’objectiu fundacional de les nostres entitats es defensar els drets del tots 
els infants i adolescents. OE


