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El Centre Especial de Treball Tac 
Osona és una empresa social, sense 
ànim de lucre, que treballa per crear 
llocs de treball estables, ajustats a 
la realitat del mercat i orientats a 
la integració social de les persones 
amb discapacitat, preferentment 
intel·lectual, i de col·lectius amb 
especials dificultats d’integració en 
el mercat de treball. 

A través de psicòlogues i 
treballadores socials s’ofereix un 
acompanyament global a la persona i 
a la seva família que, més enllà de la 
pròpia inserció laboral, contribueix 
a la seva plena inclusió social. Amb 
aquesta finalitat Tac Osona ofereix 
una extensa cartera de serveis tant 
per a empreses i institucions com per 
a particulars.

MISSIÓ

Ser una organització centrada 
en la persona, que col·labora 
amb la societat i que treballa en 
xarxa per proporcionar suports 
i serveis excel·lents, que promou 

el desenvolupament sostenible, 
l’apoderament de les persones i la 
millora contínua, mitjançant els 
instruments i l’esperit propis de 
l’economia social i solidària.

VISIÓ

*  Respecte 
a la persona

*  Proximitat 

*  Implicació 
i compromís
ètic

*  Treball 
en equip 

*  Integritat 

*  Iniciativa 
i millora
contínua

VALORS

Sr. Antoni Ramírez i Juvany 
President 

Sr. Bernat Prat i Viñas 
Vicepresident 1r 

Sra. Lurdes Baulenas i Viñets 
Vicepresidenta 2a

Sr. Antoni Molas i Casas 
Secretari 

Sr. Marc Mussons i Torras
Tresorer 

Sr. Pere Girbau i Bover 
Vocal 

PATRONAT 
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Treballadors/es

317

EQUIP HUMÀ

2020
Total treballadors/es

317

TREBALLADORS/ES

Homes Dones

131 186

2020
Total treballadors/es

amb discapacitat

211

TREBALLADORS/ES 
AMB DISCAPACITAT

Discapacitat visual

Discapacitat intel·lectual Malaltia mental
Discapacitat física Discapacitat auditiva

163
17

36

5 1
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ESPECIAL COVID-19

Gener Febrer Març Abril Maig

La Covid-19 arriba 
a Europa. A Itàlia 

comencen els 
confinaments.

Primeres notícies del 
coronavirus a la Xina.

1-15 de març: A Tac Osona adoptem les mesures 
de seguretat recomanades (mascareta, distància, gel 
hidroalcohòlic,) etc.

11 de març: L’Organització Mundial de la Salut 
proclama la pandèmia per la Covid-19.

14 de març: Es decreta l’estat d’alarma a l’Estat 
espanyol i s’estableix el confinament de la població, 
llevat dels serveis essencials.

A partir del 16 de març: Tac Osona es queda en 
serveis mínims (els treballadors més vulnerables van 

ser enviats a casa), llevat del servei de neteja per la 
forta demanda que va registrar aquest servei per part 
dels clients, i de La Cuina de Sant Tomàs, que segueix 
proveint els serveis residencials i d’habitatge. Els equips 
d’atenció fan seguiment telefònic o per videotrucada a 
les persones ateses i les seves famílies.

20 de març: Fem una crida per aconseguir 
materials de protecció i rebem la solidaritat 
d’empreses, entitats i particulars en forma de donatius 
econòmics i de materials de protecció.

12 de maig: “Compartim!”
Trobada virtual amb les 
famílies organitzada pel Servei 
d’Atenció a les Famílies i 
Demandes (SAFD).

12 de maig - 9 de juny:
Emissió a El 9 TV dels 
“Dimarts actius amb Sant 
Tomàs”, programa setmanal 
produït per Sant Tomàs on 
professionals de l’entitat 

proposen activitats per 
fomentar hàbits saludables 
i sentir-se millor durant el 
confinament.  

25 de maig: “Caminem 
junts”. Voluntaris de Sant 
Tomàs acompanyen persones 
ateses a l’entitat que estan a 
casa en caminades setmanals 
perquè puguin sortir, moure’s i 
socialitzar.

28 d’octubre: Resultats de 
l’enquesta que es fa entre 
juliol i setembre a les famílies 
de l’entitat sobre la gestió del 
confinament. La valoració de 
l’acompanyament rebut és 
positiva.

30 d’octubre: Tac Osona 
incorpora l’aparell Sanifyer 
als seus serveis de neteja i 
desinfecció per combatre el 
coronavirus.

2 de desembre: Xerrada online 
per les famílies, organitzada pel 
SAFD, per aprendre a gestionar 
les emocions en temps de 
pandèmia.

19 de desembre: Acte virtual 
“Bon Nadal Sant Tomàs!” emès 
en directe pel canal de Youtube 
de Sant Tomàs, amb cançons de 
diferents artistes col·laboradors.

1 de juliol: Es posa en 
funcionament el Roda i 
activa’t un espai a Roda 
de Ter per les persones 
de Tac Osona que es 
troben en ERTO, perquè 
puguin fer activitats 
diàries i recuperar hàbits 
i rutines.

Del 23 al 29 de juliol: 
La Somnàmbula 
virtual.

30 de juliol: Agraïment 
a la tasca dels 
professionals de l’entitat 
a través d’una pancarta 
creada per Autèntic.cat 
que va voltant per tots 
els serveis fins al mes de 
setembre.

1 de setembre: 
Sant Tomàs i 
Osonament fan 
bates de plàstic 
pels sanitaris 
del CHV.

1 d’abril: ERTO a Tac Osona

9 d’abril: Arriben els primers equips 
de protecció proporcionats per la 
Generalitat.

15 d’abril: Persones de Tac Osona 
col·laboren com a voluntàries en 
la iniciativa solidària d’elaboració 
de bates de plàstic pels sanitaris al 
pavelló de Gurb.

 17 d’abril: Des de Tac Osona fem 
neteges i desinfecció especialitzada 
per combatre el coronavirus.

20 d’abril: Creem la secció 
“Especial confinament” al web 
de Sant Tomàs, amb informació i 
recursos per a les famílies.

Juliol Setembre Octubre Desembre
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EL MÉS DESTACAT DE L’ANY 

Treballadors de Tac Osona 
obtenen certificats de 

professionalitat

Col·laborem amb la fabricació 
de bates de plàstic

S’engega el projecte
 “Roda i activa’t”

Més de 100 persones 
a les reunions de famílies

 de Tac Osona

Formació per tornar 
a la feina amb seguretat

Projecte “Capaç-i-tant 
persones pel sector 

agroalimentari”

Tac Osona fa neteges 
especials per contenir 

el coronavirus

Caminem junts!

11 persones de Tac Osona participen en 
un programa pioner del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat per acreditar els seus 
coneixements professionals, i el conseller 
els lliura els certificats en un acte que es va 
fer a Barcelona el 16 de gener.

Personal de Tac Osona i de VicVerd han 
estat fent bates sanitàries de plàstic al 
pavelló de Gurb, en una iniciativa de 
l’Ajuntament de Gurb i de l’empresa Casa 
Tarradellas en què hi col·laboren diferents 
ajuntaments de la comarca a més del 
Consell Comarcal d’Osona.

El juliol es posa en funcionament a Roda 
de Ter el projecte “Roda i activa’t”, adreçat 
a persones de Tac Osona que es trobaven 
en situació d’ERTO a causa de la crisi de 
la COVID-19, amb l’objectiu d’oferir-los 
una atenció des de l’entitat amb activitats 
lúdiques per tal de recuperar hàbits, rutines 
i socialitzar-se.

Més de cent persones vinculades a les 
diferents seccions de l’empresa social 
(neteja, jardineria, VicVerd, cuina, serveis 
industrials, enclavaments) van assistir a les 
dues sessions de la reunió de famílies de 
Tac Osona, realitzades al Centre Cívic de 
Santa Anna de Vic. 

El mes d’abril es va oferir una formació 
laboral específica sobre el coronavirus 
per als treballadors i treballadores de Tac 
Osona que es van incorporant als llocs 
de treball. Es tracta d’una formació sobre 
les mesures de seguretat i els equips de 
protecció individual que s’estan aplicant als 
llocs de treball, per tal de tornar amb totes 
les garanties de seguretat.

Es crea una nova aula de capacitació en el 
sector agroalimentari a la nau de Manlleu per 
continuar apostant per la formació dual. L’aula 
complementa la de serveis industrials, també 
a Manlleu, i l’aula de capacitació de neteja, a 
la nau de Vic. En el marc d’aquest projecte es 
fa la formació en el sector agroalimentari d’un 
primer grup de 8 treballadors i treballadores 
del Centre Especial de Treball que s’ocuparan 
en aquest sector.

El servei de neteja de Tac Osona, l’empresa 
social de Sant Tomàs, ofereix serveis 
especials de desinfecció per contenir 
el coronavirus. Tac Osona disposa de 
personal format i equipat amb els sistemes 
de protecció individual requerits, i utilitza 
productes i maquinària especialitzada 
per a realitzar una desinfecció correcta i 
professional. 

El juny es va portar a terme el projecte 
“Caminem junts!”, amb l’objectiu d’oferir a 
les persones ateses sortir de casa, moure’s 
i socialitzar-se amb la companyia de 
persones voluntàries de l’entitat.

PROJECTES ACTUALS I DE FUTUR 

* Seguir treballant per aconseguir que la 
 crisi sanitària de la Covid-19 tingui el 
 mínim impacte possible per les persones 
 que atenem i per l’entitat.

* Oferir un servei de menús individuals per 
empreses.

* Creació i comercialització d’un nou 
producte propi d’snacks.

* Inici d’un projecte de construcció d’àrees 
de residus.

* Comercialització del programa de gestió 
de brigades TacProd de desenvolupament 
propi.

* Inici d’un projecte de digitalització de Tac 
Osona.
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ACOMPANYAMENT SOCIAL 

Des de l’equip de la Unitat de Suport a l’Activitat Professional (USAP) es dona suport a les 
persones treballadores amb discapacitat del Centre Especial de Treball per tal que puguin 

superar les barreres, obstacles o dificultats que tenen en el procés d’incorporació a un lloc de 
treball, així com la permanència i la progressió en el mateix. Un suport i atenció que es fa de 

manera individualitzada i adaptada a les necessitats de cada persona.

USAP TREBALLA DE MANERA TRANSVERSAL AMB DIFERENTS 
GRUPS I COMISSIONS DINS DE SANT TOMÀS.

* Comissió de sexoafectivitat

* Comissió d’Atenció a les famílies

* Espai de Reflexió Ètica en Serveis 
 Socials

* Comitè dels Objectius de 
 Desenvolupament Sostenible (ODS)

* Comissió de treball de demandes de 
 formació-inserció laboral

* Grup impulsor dels Autogestors

Seguiments a 
treballadors/es

11.947
peons s’han format 
en hàbits saludables

180 S’han format 
tots els ofi cials en 

el Trastorn de 
l’Espectre de 

l’Autisme.
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ELS NOSTRES SERVEIS

Neteja 
i desinfecció 

d’espais

Neteja 
industrial

Suport 
a les brigades 

municipals

Manipulats 
i serveis industrials

Cuina 
per a col·lectivitats

Jardineria 
i serveis 
forestals

Manteniment 
de mobiliari urbà 

i senyalització viària

Enclavaments 
laborals

Gestió 
d’aparcament 
i equipaments

Servei 
de transport 

adaptat
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INSTITUCIONS

 
* Agència Catalana de Joventut  * Aj. d’Aiguafreda  

* Aj. de Balenyà  * Aj. del Brull  * Aj. De Calldetenes  

* Aj. de Centelles  * Aj. de Folgueroles  * Aj. de Gurb  

* Aj. de les Masies de Voltregà  * Aj. de Manlleu  * 
Aj. de Roda de Ter  * Aj. de Ripoll  * Aj. de Sant 
Hipòlit de Voltregà  * Aj. de Sant Julià de Vilatorta  

* Aj. de Sant Pere de Torelló  * Aj. de Sant Quirze 
de Besora  * Aj. de Sant Vicenç de Torelló  * Aj. 
de Santa Eugènia de Berga  * Aj. de Santa Maria 
d’Oló  * Aj. de Seva  * Aj. de Tagamanent  * Aj. de 
Tona  * Aj. de Torelló  * Aj. de la Vall d’en Bas  * Aj. 
de Vic  * Aj. de Viladrau  * Bisbat de Vic  * Consell 
Comarcal d’Osona  * Consell Comarcal de la Selva  

* Consorci Alba Ter  * Consorci Hospitalari de 
Vic  * Consorci per a la gestió de residus urbans 
d’Osona  * Consorci de les Vies Verdes de Girona  * 
Diputació de Barcelona  * Espai Natural Guilleries-
Savassona  * Fundació Antigues Caixes Catalanes  * 
Fundació Bancària “la Caixa”  * Fundació d’Estudis 
Musicals  * Fundació Educació i Art  * Fundació 
Map  * Fundació Pere Tarrés  * Fundació residència 
Can Planoles  * Fundació Universitària Balmes  * 
Fundació Vella Terra  * Fundació Institució Puig-
Porret  * Mancomunitat la Plana  * Organisme 
Autònom de Fires i Mercats de Vic  * Residència 
Comunidad mare Pia  * Residència Montcel

 
 
SECTOR EDUCATIU  

* AMPA de l’escola La Farigola de Seva  * AMPA 
de l’escola Sant Genís i Santa Agnès de Taradell  * 
AMPA de l’Institut Escola Marta Mata de Torelló  

* Escola Casals Gràcia de Manlleu  * Escola Dr. 
Salarich  * Escola Sagrats Cors Centelles  * Escola 
Sagrats Cors Torelló  * Fund. d’Estudis Superiors 
Ciències de la Salut  * Fund. Vedruna Catalunya 
Educació  * Institut escola Mestre Andreu  * Institut 

PRINCIPALS CLIENTS

Moianès  * Llar d’infants El Patufet de Folgueroles  

* Llar d’Infants La Cabanya de Torelló  * Universitat 
de Vic - Univ. Central de Catalunya

EMPRESES  

* Administració de finques Julita Novellas  * 
Administració de finques Osona  * AERF  * Agència 
Nord  * Aplicacions i muntatges Torelló  * Array 
Plàstics  * Aspy prevención  * Ausa Comptable  * 
Axilone Metal  * BBVA–Catalunya Caixa  * Benito 
Urban  * Berna Téxtil  * Bon Preu  * Casa Tarradellas  

* Cedinsa  * Certis obres i serveis  * Comas òptica i 
ortopèdia  * Cooperativa Calandra  * Coptalia  * Covit 
S.L.  * Cuberta serveis funeraris  * Curogar  * D’Ausa 
Gestió d’Aparcaments  * Depuradores d’Osona  * 
Distrisocial  * Divasa Farmavic  * Edelweiss Paper  

* Esbelt  * Estructures muntatges i soldadures JS  * 
Excavacions Carrera  * Ferreteria Comella  * Fèrules 
i vàlvules  *  Forn de pa i bolleria Riera  * Forn de 
pa Saborit 1941  * Fred Vic  * Galaico Catalana de 
Pieles  * Girbau  * Gràfiques Manlleu * Grup Casals 
Reig  * Grup Roquet  * Incasol  * IQAP-Avient group  

* Isern  * Konecranes ibérica  * La Farga Grup  * 
Ledexport  * Liquats Vegetals  * Mafriges  * Materials 
de construcció Gil  * Martí Albó Baranera  * Medacli  

* Mimdcord  * Mila Massans  * Montronic  * Novatilu  

* Parador Nacional de Vic  * Planes Bones  * Plàstics 
Autonell  * Quadpack impressions  * Recollida de 
residus d’Osona  * Rodi  * Rodin  * Rovira Motor  

* Signia Consultors  * Silgan dispensin  * Smart 
Living Barcelona  * Softvic  * Technotraf Wood 
Company  * Tesem  * The Capsoul Company  * 
Union promotora de Inversiones  * Urbaser  * Vent 
de França la Tramuntana  * Vint-13 Consultoria  * 
Voltregà Trading  * Some  * Splendid Foods  * Xarxa 
Comercial de Vic  * Xocolating 1944

412 
empreses 

i institucions 
clients
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EMPRESES ON PARTICIPEM

ENTITATS ON PARTICIPEM

* ECOGRUP ECOLÒGICA, SL
Constituïda l’any 2012. La Fundació Tac Osona 
i la Fundació Viver de Bell-lloc tenen un 75% del 
capital repartit a parts iguals, el 25% restant és 
de socis privats del sector de la fruita i la verdura 
ecològica. Té la marca comercial La Tavella i ven 
per Internet productes alimentaris de producció 
agrària ecològica. Ocupa 4 persones amb 
discapacitat intel·lectual.

* RECOLLIDA I RECICLATGE, SL
Constituïda el 1994. La Fundació Tac Osona té 
una participació en el capital del 35%. Empresa 
dedicada a la recollida d’andròmines i reciclatge de 
plàstic, cartró i palets. Hi treballen 6 persones amb 
discapacitat intel·lectual.

* TAC OSONA EMPRESA D’INSERCIÓ SLU
Constituïda l’any 2020. Propietat de la Fundació 
Tac Osona, impulsada amb el suport de 
l’Ajuntament de Manlleu. Es dedica a inserir 
sociolaboralment en el sector de la neteja i 
el manteniment d’espais persones que tenen 
dificultats per trobar feina. Hi treballen 13 
persones amb risc d’exclusió social.

* UTE TAC-MAP
Constituïda el 2016. Participada a parts iguals entre 
la Fundació MAP i la Fundació Tac Osona. Es 
dedica a prestar els serveis de jardineria al municipi 
de Torelló.

* DINCAT I AEES DINCAT
Tac Osona participa en la junta i en diferents 
comissions de treball de Dincat, federació de les 
300 entitats socials catalanes que vetllen per la 
defensa dels drets, la dignitat i la millora de la 
qualitat de vida de les persones amb discapacitat 
intel·lectual o del desenvolupament i les seves 
famílies. També forma part de la junta de 
l’organització empresarial d’entitats d’iniciativa 
social.

* CONSELL EMPRESARIAL D’OSONA
El Consell és una entitat empresarial amb 
l’objectiu de comunicar, unir, representar i 
defensar els interessos de totes les empreses de 
la comarca d’Osona. La Fundació Tac Osona n’és 
sòcia.

* SINERGRUP (ASSOCIACIÓ D’ENTITATS 
AMB SINERGIA SOCIAL)
Agrupa vuit organitzacions d’economia social, 
sense ànim de lucre, que treballen en l’atenció a 
col·lectius vulnerables, fonamentalment persones 
amb discapacitat i trastorns mentals. El director 
general de Sant Tomàs n’ocupa la presidència des 
del 2014.

* XARXA D’ECONOMIA SOCIAL I 
SOLIDÀRIA DE MANLLEU
Tac Osona forma part de la xarxa, la qual agrupa 
diferents empreses i institucions de caràcter 
social de Manlleu amb l’objectiu de crear sinergies 
i impulsar les iniciatives socials que en formen 
part, així com la consolidació i el creixement del 
mercat social existent.

Tac Osona coopera amb altres entitats per fomentar la inserció laboral  
de persones amb discapacitat intel·lectual:
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DADES ECONÒMIQUES

PRESSUPOST (MILIONS €)

FUNDACIÓ TAC OSONA

7,68€ 
2018

8,55€ 
2019

7,36€ 
2020

6,82€ 
2017

FUNDACIÓ TAC OSONA

BALANÇ DE SITUACIÓ 2019 
(milers d’euros)

2020 
(milers d’euros)

Actiu no corrent 1.543 1.766

Actiu corrent 2.489 2.788

TOTAL ACTIU 4.032 4.554

Patrimoni net 2.173 2.324

Passiu no corrent 219 827

Passiu corrent 1.640 1.403

TOTAL PATRIMONI NET  I PASSIU 4.032 4.554

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2019 
(milers d’euros)

2020 
(milers d’euros)

Ingressos per les activitats 8.426 7.243

Ajuts concedits i altres despeses 0 0

Variació existències 0 0

Aprovisionaments -1.106 -966

Altres ingressos de les activitats 43 21

Despeses de personal -6.615 -5.823

Altres despeses d’explotació -490 -362

Amortització de l’immobilitzat -182 -169

Subv., donacions i llegats trasp. al resultat 41 43

Deter. i resultats per venda de l’immob. -1 4

Altres resultats -50 29

RESULTAT DE L’EXPLOTACIÓ 67 19

Ingressos fi nancers 6 9

Despeses fi nanceres -9 -21

RESULTAT FINANCER -3 -12

RESULTATS ABANS D’IMPOSTOS 64 7

RESULTAT ORDINARI 64 7

Altres resultats 0 0

RESULTAT DE L’EXERCICI 64 7



11

FUNDACIÓ TAC OSONA

ORIGEN DELS INGRESSOS

DETALL INGRESSOS AAPP
Generalitat de Catalunya  
Diputació de Barcelona  
Administracions locals   
Estat
  

DETALL INGRESSOS PROPIS
Facturació serveis empresarials 
Ingressos varis   

DETALL INGRESSOS PRIVATS
Donatius d’empreses i entitats   

2018

20,29%
0,00%
0,56%
0,00%

77,67%
1,22%

0,26%

2017

22,35%
0,03%
0,50%
0,00%

75.88%
0.95%

0,29%

2019

22,13%
0,07%
0,33%
0,00%

75,83%
1,21%

0,44%

2020

22,48%
0,05%
0,21%
0,37%

75,03%
1,13%

0,74%

INGRESSOS

PrivatsPropisAdministracions públiques

2017

2019

2020

76,83%

77,03%

76,16%

22.88%

22,53%

23,10%

0,29%

0,44%

0,74%

2018 78,89%20,85% 0,26%

0,20%

2,29%18,34%

0,95%

2,14%

1,99%

1,80%

DESPESES

AltresAmortitzacionsDespeses de funcionamentSalaris i seg. Social

2017

2019

2020

0,03%

0,08%

17,18%

18,91%

80,99%

77,99%

79,17%

2018 19,05%78,88%



Contracta 
els nostres serveis

Ajuda’ns a difondre 
la nostra tasca 

a les xarxes 

Segueix-nos a:

www.tacosona.cat
info@tacosona.cat 

C. Sot dels Pradals, 7. 08500 Vic
C. Alp, 14. 08560 Manlleu

Col·labora

Compra els nostres 
productes 

Ofereix un contracte 
de treball a una persona 

amb discapacitat

Apunta’t al voluntariat

Fes un donatiu


