




Un any més, em plau presentar-vos la memòria d’activitats 
de La Fundació Rubricatus que, com sabeu, recull les 
principals activitats i accions que s’han dut a terme des de la 
nostra entitat durant l’any 2021, així com un resum dels 
projectes més destacats que posarem en marxa l’any 2022.

Aquesta memòria esdevé el resultat de la implicació de totes 
les persones de La Fundació Rubricatus, que han permès 
mantenir, recuperar i ampliar els serveis i projectes que duem 
a terme en moments tan complicats com l’actual.

En aquest sentit, vull agrair-vos la vostra participació, directa 
o indirecta, com a persones treballadores, usuàries, famílies, 
voluntàries o col·laboradores. Un agraïment que faig extensiu 
a totes aquelles institucions, entitats i persones que no han 
deixat mai d’oferir-nos el seu suport en la consecució dels 
nostres objectius.

Des de La Fundació Rubricatus som �dels a la nostra 
missió i assumim el repte d’aportar a la societat projectes i 
serveis que ens han consolidat com a referents en l’àmbit de 
la integració social i laboral de les persones amb discapacitat 
intel·lectual del Prat de Llobregat.

El 2021 ha estat un any que ha continuat marcat per la 
pandèmia del coronavirus. Hem viscut, i encara estem vivint, 
una situació excepcional tant en termes sanitaris, com 
socials i econòmics. Es tracta d’un escenari de gran incertesa 
que ha provocat i provocarà un gran impacte entre les 
persones amb discapacitat, les seves famílies i les entitats 
que les atenem.

En aquests moments d’incertesa, la resposta des de La 
Fundació Rubricatus ha estat centrar-se en mantenir els 
suports necessaris per a les persones amb discapacitat 
intel·lectual i els seus familiars, adaptant aquests suports en 
cada moment a les circumstàncies personals i les restriccions 
provocades per la pandèmia.
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El 2022 es presenta ple d’esperança gràcies al procés de 
vacunació. El Pla d’Actuació previst per l’any 2022 pels 
diferents centres i/o serveis de La Fundació Rubricatus, té 
com a �nalitat principal la millora de la qualitat de vida de les 
persones treballadores i de les persones ateses a l’entitat, 
mitjançant les actuacions de suport i acompanyament 
adients per aquesta �nalitat.

Moltes gràcies a totes i tots.

    

Joaquim Bartolomé
President de La Fundació Rubricatus
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La Fundació Rubricatus és una entitat sense ànim de lucre 
ubicada al Prat de Llobregat. Ens dediquem a promoure i 
fomentar la integració social efectiva de les persones amb 
discapacitat mitjançant la creació de llocs de treball, la 
inserció laboral i la prestació de serveis de teràpia 
ocupacional; així com també mitjançant la creació i la 
promoció d'activitats que afavoreixin l'autodeterminació, 
l'autonomia personal, la competència social, la plena 
capacitat d'obrar i la felicitat objectiva de les persones amb 
discapacitat que, com a treballadoreso usuàries, formen part 
del nostre projecte.

MISSIÓ

La Fundació Rubricatus  és una entitat d’economia social i 
sense afany de lucre, que té com a �nalitat assolir la màxima 
qualitat de vida de les persones adultes amb discapacitat 
intel·lectual del Prat de Llobregat, contribuint a satisfer les 
seves necessitats vitals a través de solucions sociolaborals i 
d’empoderament personal alineades amb les seves 
capacitats i diversitat funcional.

VISIÓ

La Fundació Rubricatus  vol ser una entitat de referència 
en la promoció integral de la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectual que es distingeixi per:

Un model de gestió propi basat en l’excel·lència, 
l’e�ciència, la qualitat i la innovació.

Un equip d’alt rendiment compromès amb la missió i 
enfocat a assolir resultats d’impacte social.

La credibilitat reconeguda pels grups d’interès.

La generació de xarxes i espais de cooperació amb altres 
agents del territori.

La sostenibilitat econòmica i mediambiental.

La conducta ètica i transparent.

La defensa dels drets de les persones amb discapacitat 
intel·lectual.
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VALORS

Els valors que fomenta La Fundació Rubricatus són:

Respecte
Som respectuosos entre nosaltres i amb els grups 
d’interès. Ens relacionem amb educació, practiquem 
l’escolta activa i acceptem la diferència i la diversitat, sent 
humils i �exibles amb els diferents punts de vista.

Transparència
Seguim una conducta ètica en les nostres actuacions. 
Fomentem la comunicació interna i compartim la 
informació per a la seva consulta. Fomentem espais de 
conversa per comunicar novetats, donar i rebre feedback i 
gestionar con�ictes.

Treball en equip
Estem alineats amb un � comú. Treballem amb con�ança, 
respecte, actitud positiva i participació proactiva. 
Prioritzem el bé comú per sobre de l’individualisme. Ens 
relacionem de manera col·laborativa i cooperativa.

Compromís
Ens comprometem per assolir l’impacte social que 
perseguim. Complim els nostres acords i les nostres 
promeses amb perseverança i responsabilitat.

Empoderament
Creiem en el potencial que tots tenim. Generem 
oportunitats on desenvolupar les nostres capacitats. 
Assumim riscos per créixer i aprendre, acceptant que ens 
podem equivocar i aprenent dels errors.

Innovació
Compartim un clima que fomenta la innovació i la 
creativitat. Creiem que tothom pot aportar idees. 
Fomentem el pensament lateral i valorem la diversitat i la 
co-creació com a font de creativitat.
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PATRONAT

Actualment el Patronat de l’entitat el conformen:

President    Joaquim Bartolomé Capdevila

Vicepresident   Benet Serrano Ponce

Secretari    Juan Pedro Pérez Castro

Tresorer   David Vicioso Adrià

Vocals     Miquel Alvira Alòs
        Maria Begoña Marco Mínguez
       Alba Bou Jordà
       Pilar Eslava Higueras
       Juan Carlos Moreno Roig
       Carmelo Declara Merino
       Jordi Ibern Tortosa
       Débora García Barrios
       Jordi López Gil
       Maria del Carmen Jordán Rodríguez
       Ester Espada Sánchez

COMITÈ DE DIRECCIÓ

El Comitè de Direcció de La Fundació Rubricatus està 
integrat pels patrons que ostentin el càrrec de president, 
vicepresident, tresorer, secretari del patronat i pel gerent o el 
director general.

Actualment el Comitè de Direcció està constituït per:

Joaquim Bartolomé Capdevila, president

Benet Serrano Ponce, vicepresident

Juan Pedro Pérez Castro, secretari

David Vicioso Adrià, tresorer

Jordi García Castillo, gerent

Tots els membres del Comitè de Direcció que siguin membres 
del patronat disposen de veu i vot. En cas de que existeixi 
nomenament, el gerent, el director general, el director o el 
càrrec que exerceixi la coordinació general, només disposarà 
de veu.
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ORGANIGRAMA

CLIENTS

SERVEIS DE
JARDINERIA

SERVEIS DE
NETEJA I

MANTENIMENT

SERVEIS DE 
MANIPULACIÓ I 
CONDICIONA-

MENT

SERVEIS DE 
DISTRIBUCIÓ 

URBANA 
SOSTENIBLE

SERVEIS DE
CÀTERING

SERVEIS DE
RESTAURACIÓ

SERVEIS DE 
REPARACIÓ DE 
CONTENIDORS

SERVEI 
DE TERÀPIA

OCUPACIONAL
(STO)

SERVEI 
OCUPACIONAL

D’INSERCIÓ
(SOI)

USUARIS CO
I FAMÍLIES

EQUIP 
PSICO-SOCIAL

UNITAT DE SUPORT 
A L’ACTIVITAT 

PROFESSIONAL

DIRECTORA TÈCNICA
CENTRE OCUPACIONAL

GERÈNCIA

PATRONAT

COMITÈ DE 
DIRECCIÓ

Millán Caballero

28 treballadors/es

Millán Caballero

13 treballadors/es

Raúl Punzano

26 treballadors/es

Raúl Punzano

9 treballadors/es

Raúl Punzano

6 treballadors/es

Elena López

23 treballadors/es

Cèlia Segura

9 treballadors/es 64 usuaris/es 14 usuaris/es

PROJECTES I 
DESENVOLUPAMENT 

Rodrigo García

DEPARTAMENT 
DE COMUNICACIÓ

Ste� Sala

COMPTABILITAT I
CONTROL DE GESTIÓ

Marta Roca

ADMINISTRACIÓ I
SERVEIS GENERALS

Montse Fernández
5 treballadors/es

DEPARTAMENT 
DE PERSONAL

Imma Pérez i Inma Gómez

DEPARTAMENT DE 
RECURSOS HUMANS

Juan Domínguez

DEPARTAMENT 
DE QUALITAT

Raúl Punzano

Mª José Santiago

19 treballadors/es
Juan Domínguez
Letícia Romero

Jesús Moreno

Jordi García

DE NEGOCI
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COL·LABORACIONS

Les col·laboracions són de les activitats més enriquidores per 
a la persona, no solament per a qui la rep sinó que també per 
a qui exerceix de col·laborador. A més de molts bene�cis 
concrets, com pot ser l’aprenentatge, les relacions que 
establim, la vivència de noves experiències, el temps que 
omplim de sentit. Quan executem una activitat de manera 
voluntària a canvi de res, s’experimenta una satisfacció 
personal especial, molt més gran i més fonda que altres 
satisfaccions d’ús corrent. 

Les principals funcions que es desenvolupen són: 
Captar i orientar a les persones col·laboradores.
Informar i representar al col·laborador en tot moment.
Actuar de mediador entre l’entitat i la col·laboració.
Donar cohesió i estabilitat a l’equip de persones 
col·laboradores.
Facilitar vies de comunicació i participació.
Assignar tasques i funcions al col·laborador.
Fer un seguiment i avaluació de la tasca del col·laborador i 
oferir suport adient.
Proporcionar la formació necessària.
Cuidar i motivar a les persones col·laboradores.
Organitzar i repartir tasques.
Propiciar la coordinació amb altres serveis.
Disseny de projectes i/o programes de col·laboració dins 
l’entitat.

La situació viscuda durant els darrers anys 2020-2021 ha 
impactat directament en aquesta activitat.

A causa de la propagació de la COVID-19 les activitats van 
quedar forçosament suspeses durant els primers trimestres 
de l’any. Així com les col·laboracions internes, les accions de 
col·laboracions corporatives, internacionals, etc. han viscut 
també la mateixa situació. 

Cap al mes d’octubre, es van començar a incorporar a la 
majoria de les persones col·laboradores – sempre tenint cura 
de les mesures de prevenció dictades pel pla de contingències 
- a més de poder comptar i gaudir d’una nova incorporació.

Principals accions de col·laboracions:

La majoria d’accions que es porten a terme d’uns quants anys 
enrere es van poder reprendre a l’octubre gràcies a la 
demanda dels treballadors i usuaris que se’n bene�cien, a part 
de la predisposició per seguir de les mateixes persones 
col·laboradores que dirigeixen les activitats. 

Les principals accions que es van reprendre l’octubre del 2021 
han estat: Taller de Conversa en Català, en col·laboració amb el 
Consorci de Normalització lingüística del Prat, El Taller de Punt 
de Creu, El Taller de costura, el Taller de manteniment cognitiu 
i el Voluntariat del Projecte Antenes. 

Col·laboracions Internes

Es va dur a terme una acció de col·laboració per participar en 
l’estand de la Fira Avícola Raça Prat 2021, el passat mes de 
desembre, on van participar 9 treballadors/usuaris 
voluntàriament.

Col·laboracions Corporatives

El 20 de novembre es va portar a terme una jornada 
mediambiental de voluntariat corporatiu on van participar 9 
persones treballadores/col·laboradores de la nostra entitat 
conjuntament amb els treballadors de l’Empresa Damm 
realitzant una reforestació d’arbres al Prat de Llobregat. 

Tot i que no hem pogut dur a terme les activitats de 
col·laboracions durant tot l’any hem mantingut el vincle amb 
les nostres persones col·laboradores durant els primers 
trimestres, tant i com ens ha estat possible. Així com hem 
continuat participant de les propostes de trobades i reunions 
virtuals que s’han dut a terme en el Punt de Voluntariat de 
l’Ajuntament del Prat. 

Agraïments

Per �nalitzar, La Fundació Rubricatus agraeix la 
participació, directa o indirecta, com a treballadors, usuaris, 
famílies, o col·laboradors. Un agraïment que fem extensiu a 
totes aquelles institucions, entitats i persones que no han 
deixat mai d’oferir-nos el seu suport en la consecució dels 
nostres objectius. 

Moltes gràcies a totes i tots.



European Clean Up Day!

L'activitat més destacable de l'any 2021 ha estat la recollida 
de residus de la Platja, participant en el European Clean Up 
Day, organitzat per l'Agència de Residus de Catalunya. Unes 
140 persones van caminar uns 5 km per la platja del Prat de 
Llobregat el dissabte 9 de maig al matí i van recollir uns 100 
kg de brossa. Es van mantenir totes les mesures de sanitat 
corresponents. La Fundació Rubricatus va repartir 
samarretes i des de l'Agència de Residus de Catalunya van fer 
arribar els materials per la recollida: contenidors, separadors, 
etc. Manteniment i Serveis de l'Ajuntament del Prat es van 
encarregar de recollir tots els residus en el punt de trobada i 
pesar-los.

Des de La Fundació Rubricatus volem agrair a les empreses 
patrocinadores de l’acte: MailBoxes, El Prat Digital i Canaletas.

Canvi organitzatiu Autogestió

Aquest any hem treballat en una transformació 
organitzativa cap a l'autogestió dels equips i una major 
participació de tots els que formen part de l'organització. 
Amb la col·laboració de DIC, ens guien en aquest procés 
participatiu.
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Participació en el Quinto Tapa de l’Associació de 
Gastronomia i Turisme del Baix Llobregat (AGT)

Els productes del Parc Agrari del Baix Llobregat recorren els 
bars i restaurants de la ciutat en forma de tapa del 14 al 31 
d'octubre. Des del bar-restaurant Sagnier vam oferir 2 tapes: 
el Pintxo de Blue&Papa's, la truita clàssica de patates amb 
ous Pota Blava de la Granja Torres i l'Ensalada Ave César! By 
Rubricatus, versió del projecte social de Rubricatus de 
l'amanida Cèsar, amb Pota Blava a baixa temperatura, enciam 
del Prat, tomàquet xerri, salsa de iogurt i espècies, bacó 
cruixent i crostons sense gluten. Tot elaborat pel Carlos i la 
Neus.

Masterclass Housing & Care: d’Holanda al Prat
El passat 4 de novembre ens va visitar una delegació 
d'executius holandesos d'atenció social i habitatge. Van venir 
al Prat a conèixer projectes de base comunitària i un d'ells era 
el de Rubricatus d'Àpats a domicili per la Gent Gran a 
l'obrador. Els 15 holandesos que van assistir van gaudir una 
visita a l'obrador, una explicació del projecte i de l'entitat i 
�nalment un brunch de la mà del càtering Ésbo al Cèntric.

Cistella Solidària

Aquest any hem repartit com cada Nadal la nostra Cistella 
Solidària pels treballadors, voluntaris i usuaris de la fundació. 
Hem comptat amb la participació de JOVI, Carrefour, Consum, 
Bonpreu, Lieven, Mamma�ore, Unilever, Damm y Nomen. 
Amb la donació dels seus productes hem pogut conformar un 
lot alimentari amb regals per les 240 persones que formen 
Rubricatus.
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‘Viatge cap a la Circularització’

El 21 de maig vam fer una taula rodona en el jardí de la 
fundació titulada 'Viatge cap a la Circularització' que formava 
part del Maigcooperatiu. Van participar Rodrigo Garcia 
(Desenvolupament de Projectes i Negoci), Raul Punzano (Cap 
de Secció DUS, Manipulació i Condicionament i Mediambient) 
i Jose Pavón (Logística Ésbo) amb la dinamització d'Adriana 
Sanz, Sènior Project Manager d'Innedit Inova.

'Viatge cap a la Circularització' és el procés de transformació 
que estem vivint en l'entitat cap a polítiques de sostenibilitat 
mediambiental i línies de negoci cap a la circularització de 
materials. Un dels processos de transformació es veu re�ectit 
en la línia de Servei d'àpats i el servei d'Àpats a domicili on 
s'ha canviat la política de compres cap a un producte de 
proximitat, l'ús de materials comportables i d'ús continuat. De 
l'aixeta a l'ampolla, és un altre projecte que fomenta el 
consum d'aigua de KM0 o de xarxa mitjançant envasos 
reutilitzables lliures de plàstics reutilitzables per a 
aconseguir reduir l'impacte mediambiental del consum 
d'aigua embotellada.

Així com altres noves línies de negoci i accions d'economia 
circular que es treballaran en la fundació.

Sant Jordi

En 2021 vivim un Sant Jordi diferent: vam posar un lloc de 
venda de producte propi a la terrassa del Sagnier. A causa de 
la suspensió de l'activitat de la diada de Sant Jordi per part de 
l'Ajuntament del Prat amb la situació sanitària, la direcció del 
centre esportiu del Sagnier ens va donar permís per a 
celebrar-ho aquí i donar visibilitat a l'activitat terapèutica del 
producte propi.

Èxit de venda Bosses Tote Bag 

El nou producte estrella del 2021 ha estat les bosses Tote 
Bag decorades i pintades a mà pels usuaris del Centre 
Ocupacional. Amb la venda en línia, les campanyes digitals i 
l'art dels nostres usuaris i usaries, es van arribar a produir 
més d'un miler de bosses.

Ens visita VIolant Cervera

Al setembre va tenir lloc la reunió de Dincat a La Fundació 
Rubricatus. Vam tenir el plaer de comptar amb la visita de 
Violant Cervera, consellera de Drets Socials de la 
Generalitat de Catalunya. Conjuntament, es van reunir per 
afrontar els nous reptes que afavoreixen la vida independent 
del nostre col·lectiu.
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3 de desembre - Dia de la Discapacitat

Aquest 3 desembre pel Dia de la Discapacitat vam fer tres 
accions molt especials.

En primer lloc, Rubricatus es va sumar a la concentració 
#STOPLlistesEspera a la Plaça Sant Jaume de Barcelona 
organitzada per Dincat, per reivindicar els drets de les 
persones amb discapacitat i denunciar les llistes d'espera.

Tanmateix, Dincat va organitzar la Fira de la DisCapacitat, 
col·locant a diferents estacions de metro i tren grans de 
Barcelona espais per poder tenir punts de venda per a les 
entitats. En el nostre cas, vam vendre producte propi a 
l'estació de Plaça Espanya i a la de Provença.

Des d'aquí, volem donar les gràcies al Prat Ràdio, perquè vam 
poder arrodonir aquest dia tan especial per nosaltres amb un 
programa de ràdio que es va fer al Refugi del Ribera amb la 
participació de treballadors i usuaris de la fundació. Va ser 
una jornada molt divertida i emotiva per tots en la que es van 
explicar novetats, vivències en primera persona i, per sobre 
de tot, es va donar veu a les persones amb discapacitat 
intel·lectual.

Mostra d’Entitats

Vàrem participar en el primer gran esdeveniment post 
pandèmia: la 19a Mostra d'Entitats. Teníem 2 punts: un com a 
venda amb producte propi elaborat pels diferents grups del 
Centre Ocupacional i l'altre mes comercial on donàvem 
visibilitat als serveis i a l'entitat com a tal. 

El Refugi del Ribera

A �nals d’any s’ha pogut obrir el Refugi del Ribera, la 
cafeteria del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa. Gràcies a 
la concessió de l’espai per part de l’Ajuntament del Prat, 
usuaris del Centre Ocupacional tenen l’oportunitat de fer 
pràctiques formatives. Tant els del SOI com els de l’STO poden 
desenvolupar tasques prelaborals i d’ocupació terapèutica en 
un entorn comunitari i inclusiu.



SERVEIS CENTRALS

Els Serveis Centrals de La Fundació Rubricatus estan formats 
pels següents departaments:

Gerència
És l’òrgan directiu de La Fundació Rubricatus i té la    
responsabilitat de l’organització general dels  serveis i centre  de 
l’entitat, així com també la responsabilitat última de direcció de 
la totalitat del personal.

Departament d’Administració i Serveis Generals
Té com a funcions principals l’administració general de l’entitat. 
Entre d’altres funcions a realitzar engloba la facturació, el 
control de riscos comercials i l’administració comercial de 
l’entitat.

Departament de Comptabilitat i Control de Gestió
És l’òrgan encarregat de la comptabilitat general de l’entitat. 
Entre d’altres funcions encomanades s’executen: impostos, 
tresoreria, preparació de documentació per auditories, relació 
amb els assessors externs, etc.

Departament de Personal
Consisteix en l’estructura organitzativa que s’encarrega de tot el 
relatiu a l’organització, gestió i administració del personal de la 
Fundació. Les seves funcions principals són: contractació, 
política salarial, subencions o relacions amb la gestoria laboral.

Departament de Recursos Humans
És l’encarregat d’alinear les polítiques de recursos humans amb 
l’estratègia �xada per la direcció per tal de millorar la 
productivitat i la �delitat de les persones contractdes. 

Departament de Comunicació i Captació de fons
Té la responsabilitat de realitzar la comunicació interna i externa 
de l’activitat de l’entitat, a través dels mitjans de comunicació, 
les xarxes socials o en esdeveniments del sector. També 
realitza tasques de captació de fons.

Departament de Voluntariat
S’encarrega de gestionar les diferents accions de voluntariat que 
es desenvolupen entorn a La Fundació Rubricatus: accions 
dirigides als treballadors i/o usuaris, voluntariat estable a 
l’entitat, crides de voluntariat per a accions externes i, accions de 
voluntariat corporatiu d’empreses externes, entre d’altres.
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CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET) TESIPRAT 
SERVEIS

Tesiprat Serveis és el Centre Especial de Treball (CET) de                        
La Fundació Rubricatus. Porta a terme activitats 
empresarials de mercat i presta serveis diversos de suport a 
l'activitat professional de les persones amb discapacitat que 
té contractades en les diferents seccions productives.

Tesiprat Serveis utilitza una estratègia de diversi�cació en la 
seva oferta de serveis, la formació professional en el lloc de 
treball i els serveis de suport a l'activitat professional, tot això 
en un entorn laboral real, com a eines per a la creació de llocs 
de treball i la inserció laboral de les persones amb 
discapacitat.

Avui, el CET Tesiprat Serveis és una empresa social que 
proporciona feina a 129 persones, 97 d’elles amb 
discapacitat. La il·lusió, implicació i compromís professional 
de tota la plantilla són la garantia més important per als 
clients i col·laboradors.

Principis

Creiem en els valors de treball real. Són una eina per al 
desenvolupament personal i la integració sociolaboral.

Apostem pels serveis externs i en contacte amb el públic. 
Afavoreixen la integració social efectiva de les persones 
amb discapacitat.

Mantenim el nostre compromís amb les persones. Formen 
part de la nostra missió.

Ens orientem al mercat. És una font d'oportunitats per 
crear i mantenir llocs de treball per a persones amb 
discapacitat.

Advoquem per la transparència en la gestió i per 
l’aplicació dels excedents econòmics. Tots els nostres 
comptes són auditats anualment i els excedents 
obtinguts es reinverteixen en la mateixa entitat.

Con�em en la diversi�cació de les nostres activitats. 
Genera alternatives per als diferents per�ls personals 
dels nostres treballadors i treballadores.

El CET Tesiprat Serveis el conformen els següents serveis:



CENTRE ESPECIAL DE TREBALL (CET) TESIPRAT 
SERVEIS

Tesiprat Serveis és el Centre Especial de Treball (CET) de                        
La Fundació Rubricatus. Porta a terme activitats 
empresarials de mercat i presta serveis diversos de suport a 
l'activitat professional de les persones amb discapacitat que 
té contractades en les diferents seccions productives.

Tesiprat Serveis utilitza una estratègia de diversi�cació en la 
seva oferta de serveis, la formació professional en el lloc de 
treball i els serveis de suport a l'activitat professional, tot això 
en un entorn laboral real, com a eines per a la creació de llocs 
de treball i la inserció laboral de les persones amb 
discapacitat.

Avui, el CET Tesiprat Serveis és una empresa social que 
proporciona feina a 129 persones, 97 d’elles amb 
discapacitat. La il·lusió, implicació i compromís professional 
de tota la plantilla són la garantia més important per als 
clients i col·laboradors.

Principis

Creiem en els valors de treball real. Són una eina per al 
desenvolupament personal i la integració sociolaboral.

Apostem pels serveis externs i en contacte amb el públic. 
Afavoreixen la integració social efectiva de les persones 
amb discapacitat.

Mantenim el nostre compromís amb les persones. Formen 
part de la nostra missió.

Ens orientem al mercat. És una font d'oportunitats per 
crear i mantenir llocs de treball per a persones amb 
discapacitat.

Advoquem per la transparència en la gestió i per 
l’aplicació dels excedents econòmics. Tots els nostres 
comptes són auditats anualment i els excedents 
obtinguts es reinverteixen en la mateixa entitat.

Con�em en la diversi�cació de les nostres activitats. 
Genera alternatives per als diferents per�ls personals 
dels nostres treballadors i treballadores.

El CET Tesiprat Serveis el conformen els següents serveis:

Serveis de Jardineria, Neteja i Manteniment d’Espais

Les seccions de Jardineria i Neteja i Manteniment d’Espais 
de Tesiprat Serveis es dediquen, des de fa més de 20 anys, a 
la reforma i manteniment d’espais urbans enjardinats i de tot 
tipus de jardins i, a la neteja i manteniment de grans àrees, 
d’ús públic o privat. Ambdós serveis es duen a terme per a 
organismes públics, empreses privades o particulars.

Els dos serveis tenen el ferm compromís de complir totes les 
exigències en matèria de gestió mediambiental basades en la 
sostenibilitat i el respecte per l’entorn. També compleixen 
amb totes les normatives de seguretat i prevenció necessàries 
per dur a terme les tasques diàries encomanades.

El més destacable del 2021 ha estat la Jornada 
Mediambiental Reforestació que es va dur a terme amb 
Damm. Va tenir lloc en el Riu Llobregat el 20 de novembre al 
matí i van participar 40 empleats de Damm i 20 empleats de 
Rubricatus de la secció. Es van plantar uns 100 arbres en 6 
grups de 10 persones amb un monitor per grup. Les espècies 
vegetals plantades van ser Tamarix gallica i Pistacea 
lentiscus i compten amb un pla de manteniment de cinc 
anys: reg, reposició de planta robada/morta, desbrossament 
de la zona, neteja de males herbes, poda, adobat... En acabar 
es va instal·lar una placa commemorativa de la jornada.

Serveis de Manipulació i Condicionament

La secció de Serveis de Manipulació i Condicionament de 
Tesiprat Serveis, ofereix assessorament industrial a les 
empreses i la possibilitat d’externalitzar una part dels 
processos productius que exigeixen una dedicació intensiva 
de mà d’obra. Actua sota les premisses d’una alta qualitat 
productiva, una provada i total e�càcia en l’entrega de les 
comandes plani�cades, i una gran e�ciència productiva que 
assegura, a més d’uns resultats satisfactoris, l’optimització de 
la capacitat productiva dels nostres clients.

Enguany hem obtingut la certi�cació del sistema de qualitat 
ISO 9001.

Pel que fa al servei de Neteja de Vehicles, l'hem adaptat per 
higienitzar i desinfectar segons els criteris de la COVID-19. 
Tanmateix, s'ha realitzat una inversió per adquirir un 
atomitzador per a l'ús de viricida, reconegut pel Ministeri de 
Sanitat.

Aquest any, per primer cop, hem obert el servei de Pàrquing 
Vigilat de Bicicletes i altres vehicles sense motor a la platja 
del Prat de Llobregat des de juny a setembre:

Gestió de 3 pàrquings distribuïts en la zona de platja.

Horari de 9 a 21 h cada dia.

Creació de 9 llocs de treball.

S'ha portat a cap la gestió de 7604 vehicles sense motor.

Aliances amb el CLUB de VELA per a la cessió d'espais per 
als treballadors.
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Serveis de Distribució Urbana Sostenible

Tesiprat Serveis de Distribució Urbana Sostenible presta 
serveis de repartiment postal i de paqueteria d’última 
generació a empreses, organismes públics i particulars. A 
més, compta amb una sòlida implantació al Prat de Llobregat i 
a la comarca del Baix Llobregat.

Els Serveis de Distribució Urbana Sostenible de Tesiprat 
Serveis compten amb un equip humà professional, format i 
estable, amb maquinària d’última generació, serveis de 
transport i logística propis i amb un profund coneixement de 
la zona d’actuació. Tot això permet garantir uns resultats 
totalment satisfactoris en qualsevol dels serveis oferts.

Aquest any hi ha hagut un canvi signi�catiu, ja que la direcció 
de la secció ha passat a ser gestionada per Serveis Industrials.

Enguany hem obtingut la certi�cació del sistema de qualitat 
ISO 9001.

Serveis de Neteja

La secció de neteja de La Fundació Rubricatus té com a 
prioritat el Manteniment i Neteja de les Instal·lacions de 
l’entitat. 

L’any 2021, a causa de la pandèmia, hem externalitzat el 
50% del servei. A 31 de desembre la secció està formada per 
2 persones. 



Serveis de Càtering

Càtering ÉsBo és la línia de serveis de càtering de Tesiprat 
Serveis. El servei compta amb una llarga experiència i 
disposa d’una àmplia oferta de productes de qualitat i serveis 
destinats a empreses privades, organismes públics i entitats 
del Tercer Sector. 

El servei de Càtering de Tesiprat Serveis també ofereix una 
gran varietat de propostes per a esdeveniments. Amb una 
àmplia experiència en el servei de càterings per a actes 
públics i privats, Càtering ÉsBo és el millor complement a 
l’hora d’organitzar un esdeveniment, oferint un servei 
professional, elegant, original i que mai descuidi la qualitat 
dels seus productes.

A causa de l'increment d'usuaris del servei d'ÀPATS SOCIALS, 
es consolida la logística del servei creant la �gura del 
repartidor. Al gener es traslladen 3 persones de la secció de 
DUS per a formar part de la plantilla del càtering a les 
instal·lacions de Ca l'Alaio i d'aquesta manera portar el 100% 
del servei d'àpats socials des de l'obrador.
Al gener també s'inicia una nova línia anomenada ÀPATS 
PRIVATS per a poder oferir als ciutadans del municipi del Prat 
majors de 65 anys que no estiguin sota el paraigua de serveis 
socials, la possibilitat de rebre un menú diari social, saludable 
i sostenible.
Durant el 2021 s'han elaborat i distribuït gairebé 40.000 
menús.

Com a novetat també es va posar en marxa l'aplicació 
CONTROL CHEF per a oferir a les empreses un menú diari. És 
una plataforma on poder adquirir fàcilment el nostre menú 
seguint uns senzills passos que faciliten l'elecció del menjar i 
el pagament. Es van demanar un total de 3813 menús entre 
organitzacions públiques i privades.

Al juny es va iniciar a una nova línia de negoci: els campus 
d'estiu. Es dona servei des de �nals de juny �ns al setembre. 
I vam fer un total d'11230 menús.

Gràcies a una subvenció, vam poder adquirir un nou vehicle 
ecològic híbrid.

Serveis de Restauració

La Secció de Restauració de Tesiprat Serveis actualment 
presta serveis al SAGNIER i al Refugi del Ribera. 
El primer local es troba dins el Complex Esportiu Municipal 
Sagnier del Prat de Llobregat (C. Frederica Montseny, 2-8). 
El segon es troba dins el Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa 
(C. Dolores Ibarruri, 45-47).

El SAGNIER obre les portes de dilluns a divendres de 8 a 20 h, 
els dissabtes de 8 a 14 hores i tots els diumenges que hi ha 
competició dins el recinte esportiu. 
El Refugi del Ribera s’obre de dilluns a divendres de 9:30 a 
13 h i de 16 a 19:30 h.

El servei de Restauració del SAGNIER està format per 6 
persones. La situació sanitària va continuar fent estralls en el 
sector. 
L'activitat es va veure molt afectada perquè els clients han 
continuat teletreballant i no es van reprendre gaire 
competicions esportives ni esdeveniments.
S'espera que el 2022 es normalitzi més la situació.
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Serveis d’Esdeveniments Sostenibles

Un esdeveniment sostenible és aquell que està dissenyat, 
organitzat i que es duu a terme de manera
que es minimitzen els potencials impactes mediambientals 
negatius i que deixa un llegat bene�ciós per
a la comunitat i totes les persones del seu entorn.

La secció d'Esdeveniments Sostenibles és, per tant,
un servei que ofereix les eines necessàries perquè
un acte tingui un impacte positiu amb l'entorn on
es desenvolupa donant-li un valor afegit.
L'equip d'Esdeveniments Sostenibles col·labora en el 
disseny i organització d'un esdeveniment per tal que
aquest esdevingui sostenible i responsable en tots
els vessants, dedicant especial èmfasi en l'impacte
mediambiental d'aquest i en la contractació de
personal amb discapacitat intel·lectual.

La secció ofereix un ampli portafoli de serveis:

Assessorament en l’organització d’esdeveniments

Manipulació de welcome packs i material promocional, 
amb el suport dels Serveis de Manipulació i Condicionament 
de Tesiprat Serveis

Contractació de personal de sala i de suport

Serveis de càtering, a través de Càtering ÉsBo

Venda i lloguer d’ecolanyards sostenibles by Rubricatus, 
elaborats a partir dels auriculars reciclats dels busos 
turístics de la ciutat de Barcelona

Durant el 2021 hem participat donant el nostre servei en els 
següents esdeveniments: 

- Impact Forum Ship2b (ESADE)

- Presentació Llibre (Llotja de Mar)

- Circular Economy HotSpot (MNAC)

- MICE TIC DAY (Sant Pau Recinte Modernista)

- Fira Avícola - El Prat de Llobregat

- Maigcooperatiu

SEGURETAT I SALUT LABORAL

La Fundació Rubricatus, preocupada per la seguretat i 
salut de tots els seus treballadors; ha realitzat diferents 
accions encaminades a una actuació e�caç en aquest àmbit.

Durant l’any 2021 hem disposat dels serveis del grup 
PREVING CONSULTORES, S.L.U., com a Servei de Prevenció 
Aliè per a les quatre disciplines: seguretat laboral, higiene 
industrial, ergonomia i psicosociologia i vigilància de la salut. 

Les actuacions més destacades dutes a terme durant l’any 
2021, es resumeixen en els següents punts: 

S'ha dut a terme l’avaluació de riscos laborals del nou 
centre de treball, ubicat a la cafeteria del Centre cívic 
ribera Baixa. 

S'ha dut a terme l’avaluació de riscos laborals de la nova 
activitat dels aparcaments de bicicletes en la platja del 
Prat. 

S’han dut a terme dotze accions formatives presencials i 
dues telemàticament.

S’han produït un total de set accidents que han comportat 
la baixa de la persona. En tres dels casos l’accident es va 
produir “in itinere”.

Pel que fa a Vigilància de la Salut, s’han realitzat cent 
dinou reconeixements mèdics. 

El Comitè de Seguretat i Salut laboral s’ha reunit en quatre 
ocasions, de manera ordinària.

La Comissió de seguiment dels Plans de Contingència per 
a la Covid-19 de la Fundació Rubricatus s’ha reunit en set 
ocasions.

S'ha fet l’esborrany del Pla d’emergència del centre de 
treball de ca l’Alaio.

També s’han executat altres actuacions d’índole diversa 
(coordinació d’activitats amb altres empreses, revisió dels 
equips de protecció contra incendis...).
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UNITAT DE SUPORT A L’ACTIVITAT PROFESSIONAL

La USAP és un servei especialitzat destinat a l’atenció de 
persones amb discapacitat, en el marc dels serveis 
d’ajustament personal i social dels Centres Especials de 
Treball. Les USAPs es de�neixen com:

Els equips multiprofessionals emmarcats dins dels serveis 
d’ajustament personal i social dels centres especials de treball, 
que mitjançant el desenvolupament de les funcions i comeses 
que tenen assignades, permeten ajudar a superar les barreres, 
obstacles o di�cultats que els treballadors i treballadores amb 
discapacitat dels esmentats centres tenen en el procés 
d’incorporació a un lloc de treball, així com la permanència i 
progressió en el mateix.

La USAP és, doncs, un servei especialitzat destinat a l’atenció 
de persones amb discapacitat, contractades en un Centre 
Especial de Treball. Forma part de l’estructura organitzativa 
del CET Tesiprat Serveis.

Objectius

Avaluar de la manera més �able possible el funcionament 
de cada treballador del CET, usuari de la USAP.

Ser un referent per a les famílies.

Establir la USAP com un punt de referència en l’àmbit del 
treball amb les persones amb discapacitat.

Considerar el CET com un lloc de recerca permanent, que 
permeti millorar les tècniques d’intervenció.

Població Atesa

La prioritat del CET Tesiprat Serveis és oferir treball a les 
persones amb discapacitat que es trobin en algun dels 
supòsits que es descriuen a continuació: 

Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia 
mental o persones amb discapacitat intel·lectual, amb un 
grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

Persones amb discapacitat física o sensorial amb un grau 
de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

Amb data 31 de desembre hi ha 77 persones contractades al 
CET Tesiprat que són usuàries de la USAP. Actualment estan 
distribuïdes en les diferents seccions, de la següent manera:

Serveis de Manipulació i Condicionament - 21 persones

Serveis de Jardineria - 17 persones

Serveis de Neteja de Parcs - 10 persones

Serveis de Distribució Urbana Sostenible - 7 persones

Serveis de Càtering - 10 persones

Serveis de Restauració - 4 persones

Serveis de Manteniment de Contenidors - 6 persones

Serveis d’Administració - 1 persona

Les dades que es mostren a continuació fan referència a les 
persones amb contracte vigent a 31 de desembre de 2021, 
usuàries de la USAP.

Distribució per sexe       Distribució per edat

Tipologia de discapacitat      Percentatge de discapacitat

Homes
Dones

Fins a 25 anys
De 26 a 35 anys
De 36 a 45 anys
De 46a 55 anys
Més de 56 anys

Intel·lectual
Malaltia mental

De 33 a 64%
De 65 a 75%
Més de 75%

64%36%
20%

30%
40%

9%

90%

10%

67%

30%

3%

1%
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EL CENTRE OCUPACIONAL

Els Serveis del Centre Ocupacional que pertànyen a La 
Fundació Rubrcatus tenen com a �nalitat que les persones 
ateses puguin assolir la seva màxima integració social 
mitjançant activitats ocupacionals, prelaborals i d’ajustament 
personal i social. Actualment el Centre Ocupacional està 
format pel Servei de Teràpia Ocupacional (STO) i el Servei 
Ocupacional d’Inserció (SOI).

SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL (STO)

El Servei de Teràpia Ocupacional (STO) té com a objectiu 
facilitar, a través d’una atenció diürna de tipus rehabilitador 
integral, la seva màxima integració social mitjançant un 
Programa de Suports Individualitzat (PSI), dins les 
possibilitats de cada usuari.  En aquest servei el 2019 s’han 
atès un total de 61 usuaris. 

Activitats desenvolupades:

D’ajustament personal i social: fotogra�a, informàtica, 
reminiscència, educació física, estimulació cognitiva, 
piscina, karaoke, �sioteràpia grupal (i individual).  

D’ocupació terapèutica: treballs de manipulats, costura, 
treballs artesania variats, cuina, hort, espigolades.

SERVEI OCUPACIONAL D’INSERCIÓ (SOI)

El Servei Ocupacional d’Inserció (SOI) es con�gura com a 
l’establiment d’estada temporal que ha de potenciar i 
conservar les capacitats laborals dels seus usuaris per tal que 
aquests estiguin en disposició d’integrar-se a l’activitat 
laboral, quan les circumstàncies ho permetin, preveient 
també, quan les necessitats d’atenció individual de l’usuari ho 
requereixin, l’orientació envers el Servei de Teràpia 
Ocupacional. Durant el 2021 al SOI s’hi han atès en total 17 
usuaris.

Activitats desenvolupades:

D’ajustament personal i social: cine-fòrum, informàtica, 
manteniment d’habilitats acadèmiques funcionals, 
autogestors. 

Pre Laborals: jardineria, hort, cuina, costura i treballs de 
manipulats. 

05 | SERVEIS A LES PERSONES

PRINCIPALS ACTIVITATS I INTERVENCIONS QUE S'HAN 
FET AL CENTRE OCUPACIONAL DURANT EL 2021

1. Projecte per al desenvolupament d’activitats 
d’estimulació cognitiva

Aquest any 2021 s’ha realitzat el desplegament del projecte 
per al desenvolupament d’activitats d’estimulació cognitiva 
utilitzant les noves tecnologies. Mitjançant diferents tipus 
d’intervenció individual i grupal i a través de la projecció i l’ús 
de tauletes, pissarra digital i ordinadors, s’han desenvolupat 
activitats amb l’objectiu de treballar i/o potenciar els 
processos cognitius bàsics: atenció, funcions executives, 
llenguatge, memòria, percepció, lectoescriptura i viso 
construcció.

2. Viatge d’estiu

Enguany totes les persones del Centre Ocupacional han 
pogut gaudir del viatge d’estiu al mes de juny, en un entorn 
segur i a la natura, mantenint grups estables de convivència. 
Uns grups han estat a Cal Ferrer de Banyoles i altres a Can 
Freu, a Vilobí d’Onyar, ambdues a la província de Girona. 

Durant l’any 2021, de manera progressiva i a mesura que 
s’anaven �exibilitzant les mesures marcades per les 
Autoritats competents, per tal de contenir la propagació 
del virus COVID-19, s’han anat recuperant algunes de les 
activitats que es van haver de suspendre l’any anterior. 

En el cas de l’STO, s’han reprès: 

L’activitat de Piscina al CEM Sagnier.

La participació de les persones voluntàries al CO en 
l’activitat de Costura.

L’activitat d’Expressió Corporal al CEM Júlio Méndez.

Activitats educatives plani�cades dins del catàleg que 
ofereix l’Ajuntament del Prat de Llobregat: els diferents 
grups del CO han participat en un total de 22 activitats 
formatives al llarg de l’any 2021.

Hem col·laborat en 4 ocasions amb la Fundació 
Espigoladors, en collites contra el malbaratament 
alimentari i per ajudar a l’alimentació saludable de 
col·lectius vulnerables. 

Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus 18



Memòria d’activitats - La Fundació Rubricatus19

 En el cas de l’SOI, s’han reprès: 

Les pràctiques d’alguns usuaris del SOI en diferents 
Seccions del CET Tesiprat: Bar-Restaurant Sagnier i 
Distribució Urbana Sostenible (DUS), a través del 
Programa formatiu UNO a UNO (de Fundación ONCE). 

Aquest grup també ha participat en les activitats 
educatives que oferia l’Ajuntament del Prat de 
Llobregat. 

NOVETATS AL CENTRE OCUPACIONAL

1. Nova furgoneta adaptada

Gràcies a una subvenció de la Fundació ONCE, hem pogut 
adquirir una furgoneta adaptada de 9 places, que està 
permetent ampliar les oportunitats de connexió dels usuaris 
i usuàries de la fundació amb l’entorn comunitari, cultural i 
social.

2. Cafeteria Centre Cívic Ribera Baixa

Gràcies a la concessió de l’Ajuntament del Prat per a la 
gestió, per part de la Secció de Restauració de La Fundació 
Rubricatus, a �nals d’any s’ha pogut obrir la Cafeteria al 
Centre Cívic Ribera Baixa, del Prat de Llobregat. 

Han començat a realitzar pràctiques formatives persones del 
Centre Ocupacional. Aquest entorn ens permet oferir tant als 
usuaris del SOI com als de l’STO l’oportunitat de diversi�car 
les tasques prelaborals, formatives i d’ocupació terapèutica 
en un entorn comunitari i inclusiu. 

El Ribera Baixa obre de dilluns a divendres de 9.30 h  a 13 h i 
de 16 h a 19.30 h. 
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PROJECTES 2022:

1. Consolidació Grups de treball en Xarxa

Aquest any i en col·laboració amb la unitat de tècniques 
augmentatives de la comunicació UTAC Sírius, impulsem el 
coneixement i l’actualització dels recursos i formació dels 
professionals i usuaris del Centre Ocupacional amb relació als 
sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació. 
També, en col·laboració amb DINCAT, el 2022 els 
professionals del Centre Ocupacional tindrem representació 
en el Grup de treball en Sexo afectivitat i en el grup de treball 
d’Exclusió Social. 

2. Visites serveis d’estades Temporals RESPIR

Amb l’objectiu de donar a conèixer els diferents recursos de 
tipus residencial l’any 2022 continuarem amb les visites 
acompanyades per professionals del Centre Ocupacional. 
Enguany i si la situació ho permet, el servei que visitaran els 
usuaris serà el servei d’estades Temporals RESPIR. Anar-hi 
amb els companys del Centre Ocupacional i els monitors de 
referència facilita als usuaris i a la mateixa família trencar 
amb els prejudicis i la barrera psicològica respecte a la realitat 
d’aquest servei. 

3. Reprenem les Activitats Educatives a les Escoles del Prat 
de Llobregat

El 2016, per primera vegada, els Serveis de CO van col·laborar 
amb les activitats que es dirigeixen a la comunitat educativa 
del Prat de Llobregat, en horari lectiu, per complementar 
l'acció educativa dels centres. El CO de la Fundació Rubricatus, 
ofereix habitualment les 3 activitats següents, que s'inclouen 
al catàleg d'activitats educatives que cada curs escolar 
programa l'ajuntament:

Posem �l a l’agulla: Un grup d’usuaris del Centre Ocupacional, 
amb el suport del seu monitor, ensenyen com elaborar un 
clauer als alumnes, mentre treballen la sensibilització envers 
la diversitat funcional. (5è i 6è d’Educació Primària).

Lectura d’un conte: Diverses persones amb diversitat 
funcional llegiran un conte a l’aula, per facilitar la relació entre 
elles i per sensibilitzar l’alumnat i potenciar els valors, el 
treball en equip i el respecte a la diversitat. (1r i 2n d’Educació 
Primària) 

Taller de treballs manuals: Els usuaris i usuàries del Centre 
Ocupacional explicaran als nens i les nenes com elaborar un 
pot decorat. Mitjançant la interacció, la coordinació i la presa 
de decisions, es pretén evidenciar les capacitats diverses de 
les persones. (3r i 4t d’Educació Primària). 

4. Producte propi

A �nals de l’any 2021 per iniciativa del Centre Ocupacional i 
en coordinació amb la resta d’actors que componen l’entitat, 
es crea la Comissió de Producte Propi. Aquesta comissió neix 
amb l’objectiu d’uni�car tots els esforços creatius, logístics i 
comunicatius dels quals disposa la Fundació Rubricatus per 
tal d’intensi�car la visibilitat i la potencialitat del Producte 
Propi com a element clau per a la integració i la connexió amb 
l’entorn i la comunitat. Arran de les diferents propostes i 
accions portades a terme per la Comissió es crea la Bossa 
Solidària i es con�rma que el 2022 és l’any del desplegament 
i consolidació d’aquest projecte. 

5. Fem comunitat. Intervencions assistides amb Gossos 

Endegarem el 2022 amb una proposta col·laborativa entre 
Serveis Socials Bàsics, IES Ribera Baixa, l’entitat CENIAC que 
desenvolupa intervencions assistides amb animals i el Centre 
Ocupacional. Les accions es duran a terme a la mateixa 
Fundació, on participaran vuit usuaris i la seva monitora 
referent, quatre alumnes de 3r d’ESO i la instructora amb el 
seu gos. CENIAC forma un equip d’intervenció on el gos actua 
com a element de transició, motivador i generador 
d’oportunitats per obtenir una sèrie de bene�cis en el grup 
d’usuaris apro�tant l’a�nitat emocional que es produeix amb 
l’animal de teràpia. La �nalitat de la intervenció en aquest 
cas, és que els bene�cis aconseguits perdurin en el temps per 
tal de millorar la qualitat de vida dels usuaris, alhora que es 
fomenta el vincle i les interrelacions entre els adolescents i 
els usuaris, mitjançant l’assistència i l’acompanyament 
durant les sessions. 
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6. Modalitats residencials inclusives

El 2022 a La Fundació Rubricatus i en col·laboració amb 
l’Ajuntament del Prat de Llobregat i les cooperatives 
COOUFAR (d’usuaris, familiars i amics de Rubricatus) i COV 
(obrera de viviendes) es mantindrà l’aposta per aquest 
projecte. El Centre Ocupacional continuarà donant veu als 
principals interessats en aquest nou camí, els usuaris i 
usuàries que atenem. L’objectiu del mateix és el de continuar 
impulsant el desenvolupament de modalitats de convivència 
inclusives per a persones amb discapacitat intel·lectual al 
municipi del Prat de Llobregat a través de l’elaboració i 
desplegament de projectes que permetin una solució 
residencial digna, social i comunitària. 

7. Innovem. Upcycling tèxtil CO-CET

L’elaboració de roses de Sant Jordi per part del Centre 
Ocupacional habitualment ha estat un producte sostenible i 
amb molta acceptació. El 2022 i en sinergia amb el Centre 
Especial de Treball de La Fundació Rubricatus, continuem 
amb la formació als professionals del Centre per tal que en un 
futur, la col·laboració entre ambdós serveis sigui una realitat. 
L’objectiu, per una banda, es continuar fomentant 
l’elaboració i venda del producte propi del CO, i per l’altra 
incentivar la creació d’una nova secció al CET d’elaboració 
artesanal de productes sostenibles amb materials 
exclusivament provinents de l’economia circular, permetent 
a la vegada, la creació de llocs de treball per a persones amb 
diversitat funcional. 

8. Estimulem a través de les noves tecnologies

A principis de l’any 2022 es �nalitzarà la instal·lació total dels 
elements necessaris per a la consecució d’un projecte que es 
va iniciar el 2020. El 2022 és l’any en què de�nitivament 
pretenem assolir el màxim rendiment dels elements 
adquirits. Per aconseguir-ho serà necessari, amb el suport de 
tot l’equip del Centre i si és necessari amb formacions 
complementàries per part dels professionals de la plataforma 
NeuronUP, actualitzar coneixements teòrics i pràctics que 
permetin que l’ús de tot el material tecnològic del qual 
disposem realment serveixi per a l’objectiu pel qual es va 
projectar: treballar i/o potenciar els processos cognitius 
bàsics de les persones que atenem.

9. Expositors venda producte propi

El 2022 continuarà present la voluntat de posar en marxa el 
projecte de venda del producte propi elaborat pels usuaris del 
CO a 4-5 botigues del Prat de Llobregat. L’objectiu d’aquest 
projecte és donar visibilitat al treball realitzat pel nostre 
col·lectiu, i alhora, empoderar i millorar l’autoestima de les 
persones amb discapacitat, que passen d’un rol passiu com a 
receptors de serveis i atencions a ser els protagonistes actors 
d’una feina ben feta i subjecte de venda al públic. Els bene�cis 
obtinguts amb la venda d’aquests productes revertirà 
directament en la millora de la qualitat de vida de les 
persones del CO.
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Continuem vivint una situació excepcional tant en termes 
sanitaris, com socials i econòmics. Es tracta d’un escenari de 
gran incertesa que ha provocat i provocarà un gran impacte 
entre les persones amb discapacitat, les seves famílies i les 
entitats que les atenem.

Tenint en compte aquesta situació d’incertesa i d’adaptació 
permanent el Pla d’Actuació previst pel 2022 pels diferents 
centres i/o serveis de Rubricatus, té com a �nalitat principal 
la millora de la qualitat de vida de les persones treballadores i 
de les persones ateses a l’entitat, mitjançant les actuacions 
de suport i acompanyament adients per aquesta �nalitat.

Les principals directius del Pla d’Actuació 2022, emmarcades 
dintre del Pla Estratègic 2020-2022, serien les següents:

1. Models de Direcció i Gestió

Treballarem en una transformació organitzativa cap a 
l’autogestió dels equips i una major participació de tota 
l’organització. Actualitzarem les TICs i fomentarem l’ús 
intensiu de la tecnologia amb una automatització dels 
processos i o�cina sense papers. Posarem en marxa l’ISO 
14001 per impulsar la reducció de residus, foment del 
reciclatge i estalvi energètic.

2. Talent i Cultura

Capacitarem a l’equip en aspectes d’autogestió i major 
participació en la presa de decisions. Continuarem impulsant 
projectes i adquirint coneixements relacionats amb 
l’Economia Circular.  Impulsarem la inserció laboral a 
l’empresa ordinària i la formació dual adaptada de les 
persones treballadores amb discapacitat. Crearem un comitè 
d’ètica per de�nir un codi ètic propi de l’entitat.

3. Acompanyament de l’envelliment / Habitatge

Durant el 2019 es va de�nir un Pla estratègic d’impuls de 
modalitats residencials inclusives per a persones amb 
discapacitat intel·lectual al Prat de Llobregat. Aquest pla es 
continuarà desenvolupant durant el 2022, i entre altres 
objectius perseguirà, amb la col·laboració de Cooufar i 
l’Ajuntament del Prat, la construcció d’unitats de 
convivències a les noves promocions d’habitatge social del
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territori adaptades a persones amb discapacitat intel·lectual. 
Treballarem amb les administracions competents per 
afrontar l’envelliment de les persones treballadores amb 
discapacitat intel·lectual mitjançant un increment de 
recursos per impulsar nous programes i serveis.

4. Comunicació i transparència

Es treballarà per impulsar un pla de comunicació interna, 
intensi�car l’ús de les xarxes socials i el posicionament 
digital. Es fomentarà la transparència i l’accessibilitat 
cognitiva a través de l’ús de lectura fàcil i llenguatge inclusiu.

5. Sostenibilitat econòmica-�nancera

Durant el 2021 hem hagut d’afrontar els sobre costos 
vinculats a la gestió i control del coronavirus. Hem hagut de 
fer un gran sobreesforç humà i econòmic amb l’objectiu 
d’adaptar-nos a la duríssima realitat que estem patint. Es 
tracta d’un increment de costos relacionats amb l’adquisició 
de material de protecció, amb el reforç de plantilles i les baixes 
laborals, amb l’adaptació d’espais i amb la intensi�cació de 
mesures addicionals d’higiene i desinfecció.

Per intentar fer front a aquests sobre costos i per garantir els 
llocs de feina per a persones amb especials di�cultats, durant 
el 2022 s’impulsaran noves activitats de negoci:

• Menús diaris per a empreses i institucions.

• Gestió de menjadors escolars.

• Comercialització de producte propi tèxtil a través del 
upcycling.

• Servei innovador per l’organització i desenvolupament 
d’esdeveniments basat en aspectes socials i sostenibles a 
través de la secció Esdeveniments Sostenibles by 
Rubricatus. 

• Gestió de l’espai de restauració del CC Ribera Baixa com 
a centre formatiu per usuaris del SOI.

• Transformació del Bar Sagnier en una aula formativa en 
restauració 

• Projecte agrícola i ambiental a Cal Tudela 
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Continuem vivint una situació excepcional tant en termes 
sanitaris, com socials i econòmics. Es tracta d’un escenari de 
gran incertesa que ha provocat i provocarà un gran impacte 
entre les persones amb discapacitat, les seves famílies i les 
entitats que les atenem.

Tenint en compte aquesta situació d’incertesa i d’adaptació 
permanent el Pla d’Actuació previst pel 2022 pels diferents 
centres i/o serveis de Rubricatus, té com a �nalitat principal 
la millora de la qualitat de vida de les persones treballadores i 
de les persones ateses a l’entitat, mitjançant les actuacions 
de suport i acompanyament adients per aquesta �nalitat.

Les principals directius del Pla d’Actuació 2022, emmarcades 
dintre del Pla Estratègic 2020-2022, serien les següents:

1. Models de Direcció i Gestió

Treballarem en una transformació organitzativa cap a 
l’autogestió dels equips i una major participació de tota 
l’organització. Actualitzarem les TICs i fomentarem l’ús 
intensiu de la tecnologia amb una automatització dels 
processos i o�cina sense papers. Posarem en marxa l’ISO 
14001 per impulsar la reducció de residus, foment del 
reciclatge i estalvi energètic.
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Durant el 2019 es va de�nir un Pla estratègic d’impuls de 
modalitats residencials inclusives per a persones amb 
discapacitat intel·lectual al Prat de Llobregat. Aquest pla es 
continuarà desenvolupant durant el 2022, i entre altres 
objectius perseguirà, amb la col·laboració de Cooufar i 
l’Ajuntament del Prat, la construcció d’unitats de 
convivències a les noves promocions d’habitatge social del

territori adaptades a persones amb discapacitat intel·lectual. 
Treballarem amb les administracions competents per 
afrontar l’envelliment de les persones treballadores amb 
discapacitat intel·lectual mitjançant un increment de 
recursos per impulsar nous programes i serveis.

4. Comunicació i transparència

Es treballarà per impulsar un pla de comunicació interna, 
intensi�car l’ús de les xarxes socials i el posicionament 
digital. Es fomentarà la transparència i l’accessibilitat 
cognitiva a través de l’ús de lectura fàcil i llenguatge inclusiu.

5. Sostenibilitat econòmica-�nancera

Durant el 2021 hem hagut d’afrontar els sobre costos 
vinculats a la gestió i control del coronavirus. Hem hagut de 
fer un gran sobreesforç humà i econòmic amb l’objectiu 
d’adaptar-nos a la duríssima realitat que estem patint. Es 
tracta d’un increment de costos relacionats amb l’adquisició 
de material de protecció, amb el reforç de plantilles i les baixes 
laborals, amb l’adaptació d’espais i amb la intensi�cació de 
mesures addicionals d’higiene i desinfecció.

Per intentar fer front a aquests sobre costos i per garantir els 
llocs de feina per a persones amb especials di�cultats, durant 
el 2022 s’impulsaran noves activitats de negoci:

• Menús diaris per a empreses i institucions.

• Gestió de menjadors escolars.

• Comercialització de producte propi tèxtil a través del 
upcycling.

• Servei innovador per l’organització i desenvolupament 
d’esdeveniments basat en aspectes socials i sostenibles a 
través de la secció Esdeveniments Sostenibles by 
Rubricatus. 

• Gestió de l’espai de restauració del CC Ribera Baixa com 
a centre formatiu per usuaris del SOI.

• Transformació del Bar Sagnier en una aula formativa en 
restauració 

• Projecte agrícola i ambiental a Cal Tudela 

Cal destacar que amb el Pla d’Acció 2022 perseguirem 
l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenibles 
(ODS) 2030 creats per les Nacions Unides. En concret 
impactarem en ODS-4 “Educació de qualitat”, ODS-8 “Treball 
decent i creixement econòmic”, ODS-10 “Reducció de les 
desigualtats”, ODS-11 “Ciutats i comunitats sostenibles” i 
ODS-12 “Consum i producció responsable”. 

Finalment, ressaltar que durant el 2022 continuarem donant 
suport als 10 punts claus elaborats per Dincat que s’han 
d’atendre per a garantir la qualitat de vida de les persones 
amb discapacitat intel·lectual, principalment la reivindicació 
d’acabar amb les llistes d’espera per accedir a serveis 
residencials i d’atenció diürna i l’actualització de les tarifes i 
subvencions per garantir un sistema que vetlli per la qualitat 
dels serveis i la seguretat de persones i professionals. 

Finalment ressaltar que durant el 2021 fomentarem els 10 
punts claus elaborats per Dincat que s’han d’atendre per a 
garantir la qualitat de vida de les persones amb 
discapacitat intel·lectual:

Acabar amb les llistes d’espera per 
accedir a serveis residencials i 
d’atenció diürna, concertant noves 
places i �nançant nous serveis 
d’habitatge que responguin a les 
necessitats de les persones.

Incrementar els recursos dels Cen- 
tres Especials de Treball per garantir 
els llocs de feina per a les persones 
amb especials di�cultats i promou- 
re un model de treball inclusiu que 
garanteixi la igualtat d’oportunitats.

Desplegar el sistema d’educació 
inclusiu per millorar l’accés, parti- 
cipació i assoliment de competèn- 
cies de l’alumnat amb necessitats 
educatives especials i incrementar 
l’actual �nançament dels concerts.

Incorporar la perspectiva de la 
discapacitat en l’atenció sanitària, 
reforçar la coordinació entre l’atenció 
primària i els serveis residencials i 
garantir l’accés al sistema de salut 
en igualtat de condicions per a les 
persones amb discapacitat.

Garantir l’accés a una informació 
clara, de fàcil comprensió i accessi- 
ble per a tota la ciutadania, ja que 
entendre la informació és un dret.

Actualitzar les tarifes i subvencions i 
posar en marxa un pla d’inversions, 
amb l’objectiu d’enfortir i consolidar 
el sector, per garantir un sistema 
que vetlli per la qualitat dels 
serveis i la seguretat de persones i 
professionals.

Revisar l’actual sistema de copaga- 
ment per evitar situacions d’empo- 
briment i per fer-lo compatible amb 
el desenvolupament dels projectes de 
vida de les persones amb 
discapacitat.

Impulsar una llei del Tercer Sec- tor 
que reconegui el paper clau de les 
entitats en la provisió dels serveis 
socials i reguli de manera adequada 
l’acció concertada fent possible un 
model de col·laboració publico privada 
basat en l’excel·lència en l’atenció a 
les persones.

Adaptar el model d’atenció a la Con- 
venció de Drets de les Persones amb 
Discapacitat de les Nacions Unides, 
garantint que puguin viure de for- 
ma independent, participant ple- 
nament en tots els aspectes de la 
seva vida i prenent les seves pròpies 
decisions amb els suports adequats.

Posar en marxa un pla de xoc amb 
mesures extraordinàries per fer 
front als sobre costos assumits per 
les entitats durant la pandèmia, 
protegir els llocs de feina de les 
persones amb discapacitat i que 
contempli un permís retribuït pels 
familiars que hagin de tenir cura 
d’una persona amb discapacitat.
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22%

18%

12%
12%

10%

6%

5%

5%

5% 4%

Jardineria Municipal

Àpats Socials a la Gent Gran

Manipulació i Condicionament

Catering Ésbo i Col·lectivitats

Neteja de Parcs

Distribució Urbana Sostenible

Restauració (SAGNIER)

Horts Urbans

Jardineria Privada

Esdeveniments

15%
85%

Contractació inde�nida
Contractació temporal

Tipus de contractació Vendes per seccions

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

3.500.000 €

4.000.000 €

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Evolució dels ingressos (2013-2021)

Paritat a La Fundació Rubricatus

Composició general Càrrecs directius Composició del patronat

41,83%

Homes            DonesHomes            Dones Homes            Dones

58,17%

58,33%

41,67%

40%

60%
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2020 2021



Rati entre el sou més alt i el més baix

Per cada 1€ de �nançament públic generem 4,50€

18.214,75€ d’inversió
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Forquilla salarial

Dones

Homes

Total

1

8

7.643.724 €

64 14



29
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Ingressos per prestacions de serveis

Subvencions o�cials a les activitats

Subvencions o�cials de capital traspassades rta. exercici

Altres ingressos per a activitats

Donacions i subvencions privades

Ingressos excepcionals

Sous i salaris

Indemnitzacions

Seguretat social a càrrec de l'entitat

Altres despeses socials

Compres i variació d'existències de matèries primeres

Subministraments

Serveis de professionals independents

Altres serveis

Reparacions i conservació

Despeses del centre ocupacional

Primes d'assegurances

Altres tributs

Arrendaments i cànons

Transports

Publicitat i relacions públiques

Amortització de l'immobilitzat intangible

Amortització de l'immobilitzat material

Pèrdues per deteriorament de crèdits per activitat

Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

Serveis bancaris i similars

Interessos �nançament 

Despeses excepcionals

TOTAL DESPESES

RESULTAT

1.807.250,73€

1.739.146,96€

235.643,03€ 

58.271,96€

27.648,31€

-2.831.030,06€

0 €

-247.656,63€

-24.923,05€

-327.884,01€

-69.486,28€

-93.718,12 €

-79.006,48€

-31.175,16€

-9.671,91€

-15.037,48€

-7.205,04€

-19.831,15 €

0 €

-1.713,74€

-137.552,31€

-71.912,61€

3.812,85€

300,00 €

-9.189,37€

-1.822,72€

-3.975.155,59 €

3.868.119,41€

-482,32€

TOTAL INGRESSOS

-107.036,18€

158,42€



Col·labora amb La Fundació Rubricatus
Fes-te’n amic, soci o voluntari!

Truca’ns al 93 478 46 29 o visita
el web www.rubricatus.org

Gràcies a la teva col·laboració la nostra tasca és possible.

C. Girona, 10-12
(08820) El Prat de Llobregat
Telèfon: 93 478 46 29
lafundacio@rubricatus.org
www.rubricatus.org

La Fundació Rubricatus
@FRubricatus
La Fundació Rubricatus
@lafundaciorubricatus
@Rubri.CO
@Sagnier_Fundacio.Rubricatus


