
Memòria Empresa  
d’Inserció Saó Prat 
2020/21

Hem aconseguit:

Generem:
Una activitat empresarial  
rendible i creixent, que enforteixi 
la sostenibilitat de l’impacte que 
es genera.

Contractes  
d’inserció al 2021
 
 

22 Joves
12 Dones 
12 Majors de 45 anys

Línies de treball:
Saó Reformes 
83 Projectes d’obra
Saó Disseny 
72 Solucions creatives
Saó Neteja 
1000m2 Intervinguts

Les empreses d’inserció  
es continuen mostrant  
i consolidant com a  
eina eficaç per a facilitar  
oportunitats laborals  
als col·lectius en major  
desavantatge.

Som:
Un projecte d’economia social
creat per l’Associació SaóPrat
l’any 2007 amb la finalitat de
facilitar la integració social de
joves en risc o exclusió a través
d’un contracte laboral vinculat
a un procés de formació
i capacitació professional.



Àrea  
d’actuació

Línies de
treball 

Refomes 54%
Disseny 16%
Neteja 30%

65% del Prat
35% extraPrat

14 Han acabat l’itinerari
8 Han trobat feina  
4 Han reprès itineraris 
formatius 
2 Busquen feina

15 Han acabat l’itinerari
7 Han trobat feina  
8 Busquen feina

Joves  Adults 

Benvinguda + 
Assessorament tècnic

 
Formació

Oportunitats 

Contractació a l’Empresa

Contractació externa

Reinserció a formació reglada

Identificació  
del projecte

Acompanyament
i orientació

Itinerari

Activitat econòmica:
Per impulsar el creixement de l’empresa, 
es posa en marxa una nova línia d’activi-
tat de neteja, i s’enforteix l’àrea de disseny 
gràfic amb un nou reposicionament: nova 
estratègia creativa i ampliació de l’equip. 

SaóPrat som una entitat transparent i responsable, el 
finançament que rebem, tant públic com privat, ens 
permet poder desenvolupar els nostres projectes.
Els nostres comptes estan auditats.



Per cada euro que s’aporta a la 
nostra empresa, en retornem  
2,2 € a la societat (VSI).
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Totals

569.353,76 €

482.290,00 €

60.634,81 €

26.428,95 €

Línia de reformes Línia de disseny Línia de neteja

Treballem dia a dia per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), hem assumit 7 dels 17 objectius, concretament els relatius a fi de la 
pobresa, l’educació de qualitat, el treball digne i el creixement econòmic, reducció de les desigualtats i l’acció climàtica.

569.353,76 €

38.907,46 €

ALTRES (Labora, 
Crea Feina de 
l’Aj. Barcelona, 

Cepes)
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Totals

351.821,94 €

189.914,48 €

123.000,00 €

Generalitat Ajuntament del Prat

Ingressos 
932.567,45 €

Despeses 
-931.478,58 €

Resultat d’explotació  
1.088,87 €

Subvencions
351.821,94 €

Altres:

Saó Reformes 
482.290,00 €
Saó Disseny 
60.634.81 €
Saó Neteja 
26.428,95 €

Despeses financeres 
-423,47 €
Resultat abans d’impostos 
665,40 €
Impostos sobre els beneficis  
-166,35 €
Resultat de l’exercici 
499,05 €

Generalitat 
189.914,48 €
Ajuntament del Prat 
123.000,00 €
Altres 
38.907,46 €

Treballs realitzats per l’empresa pel seu actiu 
8.321,28 €
Ingressos extraordinaris 
3.070,47 €

Personal 
-550.580,32 €
Aprovisionament 
-320.913,51 €
Altres despeses d’explotació 
-58.310,69 €
Amortització de la immobilitat 
-1.674,06 €

Resultats 2021

Subvencions

Vendes

Treballs realitzats per l’empresa  
pel seu actiu

Ingressos extraordinaris

Personal

Aprovisionament

Altres despeses d’explotació

Amortització de la immobilitat



Promogut per: Amb el suport de:

Formen part i participem de forma activa amb diverses xarxes d’iniciatives socials perquè sabem que junts, podem construir una economia més inclusiva 
i sostenible per a tothom:

SAMUEL VALENCIA
 

“Siento que he dado un gran 
paso para conseguir mis  

metas y objetivos. Después de 
mi paso por Saó pude conseguir 
un trabajo  y empezar a estudiar 

lo que siempre he querido.” 

SOUFIANE ZBIR

“Desde que llegué a Saó me  
han formado, ayudado con  
mi situación de papeles y  

acompañado para conseguir 
trabajo. “A día de hoy, aún me 

acompañan”

CARMEN CUY

“Me siento siempre  
acompañada por el equipo 

técnico. También, me motivan 
mientras me ayudan a  

encontrar trabajo como  
administrativa.”

Casos d’èxit

Els nostres projectes d’impacte social no serien possibles sense els nostres clients, partners, col·laboradors, proveïdors, tècnics i un gran etcètera, que 
creuen en nosaltres i ens acompanyen a cada pas. 

Després de la seva experiència a l’empresa  
d’inserció de SaóDisseny va aconseguir  

un contracte a Amazon i actualment  
estudia un CFGS de desenvolupament  

d’aplicacions web. 

Actualment, forma part de l’empresa  
d’inserció de SaóNeteja, alhora que  

des d’Ocupació Saó l’ajuden a trobar feina  
i homologar els títols que té d’Administració 

d’Empresa al seu país natal.
 

Mentre treballava amb nosaltres va poder 
formar-se en Soldadura, que era el treball 

dels seus somnis. Actualment treballa a una 
petita empresa familiar del sector amb un 

contracte indefinit.

de ”la Caixa”

de ”la Caixa”

de ”la Caixa”
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de ”la Caixa”

de ”la Caixa”

VERSIÓ HORITZONTAL COLOR

VERSIÓ HORITZONTAL BLANC I NEGRE

Pantone 654

Pantone 605

Negre

Opacitat 35% Negre


