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1. ACTIVITAT DE L’ENTITAT 
 
IDENTIFICACIÓ 
 
L’ASSOCIACIÓ SAÓ PRAT (Suport Aprenentatge i Orientació ) està domiciliada a la ciutat d’El Prat 
de Llobregat, Avinguda del Canal, 110  baixos.  CIF G63724405. 
 
Fundada amb data 14/10/2004 i inscrita en el registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya 
secció 1ª de la demarcació de Barcelona amb el número 29.941 i en data 29/12/2004. 
 
I declarada d’utilitat pública mitjançant Resolució JUS/1564/2015 de 8.7.2015. DOGG 6911 de 
13.7.2015 
 

TENIM UNA MISSIÓ 

Acompanyar infants i joves en situacions de vulnerabilitat per tal que recuperin motivacions i 
desenvolupin les seves capacitats personals, socials i laborals i esdevinguin part de la ciutadania 
activa i de la transformació social. 

TENIM UNA VISIÓ 

Ser l’entitat de referència al territori en projectes amb infants i joves en situació de vulnerabilitat 
preservant els valors i la identitat, compromesa i participant activament en la transformació social. 
 
TENIM VALORS  
 
Centralitat en la persona, educació, acollida, gratuïtat, flexibilitat, senzillesa i humilitat, drets de les 
persones i treball en equip i en xarxa. 
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DESCRIPCIÓ ESPECÍFICA DE LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES DURANT 
L’EXERCICI I LA FORMA COM ES GESTIONEN. 
 

 
  



89 %

RESUM DEL CURS

942 persones
ateses

DEL PRAT
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13%
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Formació
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PARTICIPACIÓ EN ELS PROJECTES



25 % 75 %

SOM-RIU

SOM-RIU és un espai per gaudir del temps de
lleure de qualitat amb activitats educatives i
lúdiques que permeten desenvolupar als infants i
adolescents capacitats socials i emocionals
com la participació, treball en equip, l’accep-
tació de dinàmiques dirigides, comunicació i
reforçar la capacitat de reflexió i prendre
decisions.

Servei integrador, inclusiu i universal. 

86 nens i nenes

 4 A 7 ANYS

EDATS 

 8 A 16 ANYS

55% NENS
45% NENES

QUÈ HAN FET ELS INFANTS I ADOLESCENTS 
A SOM-RIU?

TALLER EN CALMA 
Coneixement i relació del cos amb la ment.
Beneficis tant físics com emocionals.
Ajuda a la relaxació, l’atenció i la memòria.

TALLER DE CUINA
Alimentació saludable.
Higiene i bons hàbits de salut. 
Treball en equip i col·laboratiu.

TALLER EUREKA 
Agilitat mental i concentració, raonament i lògica. 
Potenciar la confiança i lideratge.
El treball en equip i participatiu.

ESPAI CREATIU 
Desenvolupar la imaginació i creativitat. 
Diferents tècniques i material de dibuix i pintura.
Creativitat, innovació i comunicació.

MOU-TE KIDS
L’esport amb rutines de ball.
Dinàmiques aeròbiques amb música.
Confiança, participació i acceptació de les normes.

INTENSIUS EINES 2.0 
Edició de fotos i vídeo.
Xarxes socials per fer un bon ús.
Digitalitza’t per practicar els coneixements adquirits.
A partir dels 8 anys per l’aprenentatge de les TIC.

Apropar els infants i adolescents a tenir
temps de lleure de qualitat.

Promoure que els infants i adolescents
descobreixin les seves habilitats i motiva-
cions a través de propostes d'oci
educatiu.

100% 

PARTICIPACIÓ



EN ELS INFANTS I ADOLESCENTS 

Millora de l’autonomia i la motivació.
Adquisició de competències bàsiques.
Millora de la comunicació i l’afecte familiar.
Millora del comportament i de les relacions
familiars.

EN LES FAMÍLIES

Increment del benestar familiar i
apoderament.
Participació en algunes activitats.
Millora de les habilitats parentals.

AL PRAT 
Millora de la convivència i de les relacions
socials.
Construcció de xarxes comunitàries entre
entitats i altres agents.
Inclusió de les famílies a la comunitat.

COM HO HA VISCUT LA MICAELA I EN
SERGI?

"Volem continuar divertint-nos mentre
aprenem noves i delicioses receptes i
juguem amb els nostres nous amics".

Micaela i Sergio, de 10 i 13 anys, volien
fer nous amics.

Des de fa un any, cada tarda, després de
l'escola, venen a participar en l'activitat
de Som-Riu, una sèrie de tallers
extraescolars per a nens i adolescents
amb activitats lúdiques, esportives i de
reforç educatiu que promouen el
desenvolupament personal i l'adquisició
d'hàbits saludables, habilitats socials,
valors i aprenentatge.

El taller de cuina ha estat la seva sala
d'experimentació. No només han après
noves receptes, sinó que han tastat
nous aliments, experimentant nous
sabors i olors que n'han enriquit el
paladar i l'olfacte.

Han jugat i rigut al taller Intensius Eines
2.0 amb els reptes de Kahoots, i tots dos
coincideixen que aquest ha estat un any
realment emocionant perquè han fet
molts amics nous a Som-Riu.

ELS CANVIS QUE ES GENEREN



22 % 78 %

SAÓ FAMÍLIES
I CRIANÇA

Saó Famílies i criança és un espai per a totes les
famílies del Prat que necessiten suport per
construir relacions familiars sanes i per consolidar
un entorn segur on tots els membres es
desenvolupin positivament. 

Incrementar el benestar familiar i l'apoderament.

Millorar les habilitats marentals i parentals amb
formacions útils per la criança.

Promoure els vincles afectius i les relacions
educatives.

Potenciar l’autonomia amb l’ús de les
competències TIC i la llengua.

 18 famílies

16 A 29 ANYS

DONES

 30 A 45 ANYS

QUÈ HAN FET LES FAMÍLIES A SAOFAMILÍA?

Les famílies han creat una xarxa social més
àmplia i sòlida on han millorat la convivència i les
relacions. S'ha afavorit el coneixement del
context social i cultural de l’entorn on viuen.

Xerrades amb professionals sobre temes d'interès per
les famílies.
Atenció personalitzada per desenvolupar diferents
aspectes relacionats amb la criança.
Millora dels hàbits de salut i higiene.
Tallers educatius grupals per les necessitats matern-
infantils.
Activitats per millorar les competències digitals i l’auto-
gestió.

PARTICIPACIÓ

80% 

AUGMENT DE LA SEVA XARXA SOCIAL 

60% 

SATISFACCIÓ
90% 

ELS CANVIS QUE ES GENEREN
Saó Famílies i criança és un espai per les famílies
del amb infants menors de 3 anys que
garanteixen les competències parentals pel
desenvolupament saludable de tots el membres.



SIS RUTA

SIS Ruta és un acompanyament per
reorganitzar l’estructura familiar tenint en
compte tots els integrants per intervenir en
les dificultats relacionades dintre de l’àmbit
familiar.

Millorar les competències marentals i paren-
tals.

Potenciar la implicació parental en el procés
educatiu de l’infant i adolescent.

Millorar la relació familiar amb la comunitat.

AL PRAT

Millora de la convivència i de les relacions socials.
Inclusió en la comunitat fomentant la participació
en la ciutat.
Apoderament de les relacions socials.

60 % 40 %

 25 famílies

7 A 16 ANYS

PERSONES

<30 ANYS

84 PERSONES

EN LES FAMÍLIES
Promoure vincles afectius i lleure compartit.
Millorar la relació amb l'escola i la comunitat.
Atenció terapèutica amb les famílies.

COM HO HA VISCUT LA LUZ MARIA?

"Ara em sento capaç i amb confiança
per ajudar la meva filla amb els deures
de l'escola".

Llum Maria és la mare de Maria Carmen.
Totes dues han participat en les teràpies
familiars i les sortides del SIS Ruta, una
activitat que els ha ajudat a millorar la
convivència i a tenir més confiança en si
mateixa com a mare.

ELS CANVIS QUE ES GENEREN

QUÈ HAN FET LES FAMÍLIES A SIS RUTA?

Espai per adolescents.
Tardes en família.
Grup terapèutic.
Cercles de noves masculinitats.
Teràpia amb animals.
Formacions. 
Participació en esdeveniments culturals de la ciutat.



adolescents
9

infants
8

adults
5

Suetí és un projecte per apoderar a les famílies 
 d'ètnia gitana que promogui un canvi en el seu
desenvolupament personal, familiar i comunitari.

Millorar la convivència de les persones que
viuen al barri i al conjunt de la ciutat.

Atendre necessitats educatives de criança.

Acompanyament socioeducatiu als infants 
i adolescents.

21 persones
QUÈ HAN FET LES FAMÍLIES A SUETÍ?

Han gaudit de les obres de teatre de L'Artesà.
Han inscrit als fills i filles a extraescolars.
S'han activat per trobar feina.
S'han compromès amb l'assistència dels seus fills i filles a
l'escola, reduint l'absentisme escolar.
Sortides de descoberta a Barcelona.
Treball de rutines i hàbits saludables.

PARTICIPACIÓ

100% 

MILLORA EN LA CONFIANÇA I VINCLE
INTRAFAMILIAR

60% 

S'HA REDUÏT L'ABSENTISME ESCOLAR

80% 

SUETÍ

COM HO HA VISCUT LA ROSA?

"Gràcies al programa Suetí he pogut
construir una relació positiva amb els
meus fills, Verònica i Miguel, implicant-
me en la seva educació i gaudint del
temps que passo amb ells" 

La Rosa està satisfeta perquè la seva filla
Verònica comença a participar en la vida
cultural i de lleure de la ciutat, que fins
ara era desconeguda per a ells.

ELS CANVIS QUE ES GENEREN
5 famílies



100 %

És un espai obert d'inclusió per a dones per trencar la barrera del llenguatge
mitjançant un procés d'apoderament que facilita els recursos d'educació i
integració i interacció social al Prat. 

TALLERS
D’INTEGRACIÓ

El taller d’integració han aconseguit
apropar les dones a l’entorn proposant
sortides i millorant la participació
ciutadana.

Oferir recursos per poder garantir l’ús de la
llengua en les situacions quotidianes.

Introduir la perspectiva de gènere i de salut
femenina.

Apropament als conflictes familiars i de
convivència.

6 Dones
30-46 ANYS

D'ON PROVENEN 

Q U È  H A N  F E T  L E S  D O N E S  A  T A L L E R
D ' I N T E G R A C I Ó ?

Han treballat per l’adquisició de la comprensió i
expressió oral de l’idioma per guanyar autonomia
i integració a la ciutat. Hem trobat espais de
socialització fomentant les xarxes socials i la
participació.

MARROC
RESIDENTS AL PRAT

EN EL PRAT

Millora de la convivència i de les relacions
socials.
Inclusió en la comunitat fomentant la
participació en la ciutat.
Coneixement de la cultura i societat.

Recursos per utilitzar la llengua castellana en situacions
quotidianes.
Fomentar la participació social i l'apropament a l'entorn.
Introduir la perspectiva de gènere en el col·lectiu de dones
participants.
Fer activitats per treballar les competències TIC.

PARTICIPACIÓ

100% 

MILLORA DEL NIVELL DE L’IDIOMA

96% 

AFAVORIR  LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

80% 

EN LES DONES
Millora en la socialització i participació
quotidiana.
Apoderament de la dona des d’una
perspectiva de gènere.
Potenciar l’autonomia amb les eines digitals.

ELS CANVIS QUE ES GENEREN



SUPORT EDUCATIU
A L'ESTUDI

Suport educatiu a l'estudi és un acompanyament,
acadèmic per millorar les competències
acadèmiques,  i també, emocional que fomenta la
confiança, la inclusió i l'èxit escolar dels infants i
joves del Prat.

En aquest programa s'inclouen els Tallers de reforç
educatiu de Proinfància i  els Tallers de Suport a
l'Èxit de l'Ajuntament del Prat.

Donar suport al reforç educatiu i a la gestió de
les tasques i hàbits d’estudi.

373 infants i joves

45% NENS
55% NENES

QUÈ HAN FET ELS INFANTS I JOVES
A  SUPORT EDUCATIU A L'ESTUDI?

Proporcionar ajuda per atendre les etapes
psicosocials, socioeducatives i d'aprenentatge.

8 CENTRES DE PRIMÀRIA
5 INSTITUTS DE SECUNDÀRIA
4 INSTITUTS ESCOLA

CENTRES

Les tardes Joves.
Tallers de Cuina.
L'Escape Room "Cas Carxofa" virtual.
Decoració del Mercat fent Maxiflors.
Cicle en femení.
BiciPrat.
Tutories personalitzades.

PARTICIPACIÓ

100% 

MÉS AUTONOMIA PER FER ELS TREBALLS
DE CLASSE

40% 

CONTINUEN ELS SEUS ESTUDIS
100% 

HAN SUPERAT AMB ÈXIT EL CURS
100% 

A més de les aules d'estudi han realitzat un
total de 23 tallers adaptats a les necessitats
i demandes dels centres.

S'han reforçat l'ús de plataformes digitals
per potenciar les competències  TIC.

ELS CANVIS QUE ES GENEREN



EN ELS INFANTS I ADOLESCENTS 

Millora de l'autonomia i la motivació.
Adquisició de competències bàsiques
acadèmiques i digitals.
Millora de la comunicació i l’expressió
emocional.
Millora del comportament i continuïtat
dels estudis.

EN LES FAMÍLIES

Increment del benestar familiar i
apoderament.
Adaptació a la realitat actual de participació
telemàtica i presencial.
Millora de les habilitats parentals.
Seguiment i implicació de les famílies en
l’educació dels fills/filles.

A LES ESCOLES DEL PRAT

Reduir l’absentisme i l’abandonament
escolar.
Flexibilitzar la participació en la realitat
actual.
Millorar el rendiment dels recursos
educatius.
Atendre les demandes i necessitats dels
centres educatius del territori.

COM HO HA VISCUT L'ISLAM?

"Vull ser empresari o enginyer, però
necessito suport als meus estudis
perquè em costa concentrar-me i
planificar".

Islam ha participat en el programa de
Reforç Educatiu de Saó, que permet a
totes les nenes i nens seguir el ritme de
l'aula i acabar el curs amb èxit. 

L'Ariadna, la seva educadora de Saó,
valora molt positivament el procés que
ha fet L'Islam.

"Durant aquest any, Islam ha millorat
tant en els seus estudis com en la seva
iniciativa a classe. Ara participa més a
classe perquè ha guanyat confiança i
autoestima, i els professors l'han felicitat
per les bones notes."

ELS CANVIS QUE ES GENEREN



72 % 28 %

39 % 34 % 27 %

BASSA

El programa uneix dos pilars bàsics: d'una
banda es treballen tècniques, hàbits d'estudi i
d'organització del temps, i per l'altra, les
emocions, les projeccions individuals i les
motivacions.

Alguns joves arriben per iniciativa pròpia i
d'altres derivats dels centres educatius del Prat.

94 joves
68% NOIS
32% NOIES

QUÈ HAN FET ELS  JOVES A BASSA?

Taller de sexualitat
Taller d’autoestima
Taller de gestió emocional
Activitat Fem Nadal
Activitat Burger Challenge de cuina
Activitat autoconcepte positiu
Activitat 8M
Activitat jardí vertical amb plantes aromàtiques
Activitat Gimcana pel Prat
BiciPrat

12 A 16 ANYS

PERSONES

17 A 20 ANYS

Al llarg del curs s'han realitzat tallers i activitats
relacionades  per fomentar la cohesió del grup.

2 CICLES FORMATIU
6 BATXILLERAT I ESO
1 ESCOLA D'ADULTS

INSTITUTS AMB ELS QUE TREBALLEM

Han potenciat la seva capacitat d'assumir
responsabilitat i compromís envers el seu
procés formatiu.

Els joves, i en alguns casos les seves famílies,
han rebut acompanyament emocional.

SESSIONS D'AULA

TUTORIES INDIVIDUALITZADES 

Es realitzen tutories individuals per atendre
les inquietuds dels joves.

ACTIVITATS

PARTICIPACIÓ

100% 

POST OBLIGATÒRIA ESO-PFI

ESTUDIS QUE CURSEN ELS JOVES

SANCIONATS



EN ELS INFANTS I ADOLESCENTS 

Millorar les tècniques d’hàbits d’estudi.
Enfortir l’autoestima, confiança i
seguretat.
Assumir responsabilitats i compromís
amb el procés formatiu.
Millorar l’autonomia i motivació.

EN LES ESCOLES DEL PRAT

Reduir l’absentisme i l’abandonament
acadèmic.
Propiciar espais de referència pels
instituts del Prat.
Atendre les demandes i necessitats
socioeducatives pels joves del Prat.
Recolzar la participació voluntària en
l’acompanyament dels joves.

COM HO HA VISCUT LA JULIETEH?

"Ara puc expressar les meves
inquietuds i dubtes perquè m'orientin
a continuar estudiant. Soc més
responsable i millor persona".

Per a Julieteh, la seva participació en
el programa de suport educatiu
Bassa, en què acompanyem joves de
set instituts del Prat per
proporcionar-los recursos i eines que
els permetin superar amb èxit els
estudis, ha impactat de forma molt
positiva en la seva trajectòria
educativa.

"He millorat les meves notes i la
meva manera de relacionar-me amb
els altres. He après a organitzar millor
el meu temps, a complir els terminis
de lliurament dels treballs escolars i a
preparar millor els exàmens."

91 % 90 %

POST OBLIGATÒRIA

APROVEN

ESO-PFI

ELS CANVIS QUE ES GENEREN

HAN MILLORAT LES NOTES

50% 

El centre és la persona i fent-la
partícip i protagonista del seu
procés, ressaltant les seves
potencialitats i fortaleses. 

 Melodie, coordinadora de joves



Crear hàbits i rutines saludables.

Implicació en el seu propi projecte
de vida. 

82 % 18 %

PATIPAMI

PatiPami es un espai perquè els joves
defineixin i desenvolupin el seu projecte vital
i comunitari.

113 joves
52% NENS
48% NENES

QUÈ HAN FET ELS JOVES A PATIPAMI?

HAN PARTICIPAT

16 A 21 ANYS

PERSONES

22 A 29 ANYS

Afavorir l'adquisició de capacitats
i apoderament que els permeti la
construcció i el desenvolupament
del seu projecte vital (Passarel·la).

Passarel·la
67.3%

Tallers
23%

Dinamització comunitària
9.7%

Augmentar les capacitats de
socialització a través de la participació
en espais d'oci positiu (tallers).

Incrementar l'autoestima i l'autocon-
fiança mitjançant projectes
comunitaris (curs dinamització
comunitària).

PASSAREL·LA

És un espai d’acompanyament individual
per definir el seu itinerari, guanyar
confiança i prendre consciència del seu
potencial per aconseguir els seus objectius
vitals.

PARTICIPACIÓ

90% 



"A PatiPami he descobert un espai per
parlar de les meves dificultats i
preocupacions en el dia a dia. M'he divertit
i em sento més acompanyada i segura de
mi mateixa".

Per Yeray, participar a PatiPami ha estat
una bona oportunitat. Sempre ha tingut
problemes amb els estudis, però els ha
acabat per poder treballar gràcies a les
sessions individuals per fomentar el seu
autoconeixement, motivació i autoestima
per poder prendre les seves pròpies
decisions en l'àmbit personal, acadèmic i
professional.

Yeray també necessitava aprendre a
gestionar les seves emocions i el seu rol
dins dels grups, i en formar part dels
tallers col·lectius que busquen fomentar
la convivència, la participació i
l'apoderament dels joves, ha après a
relacionar-se amb altres nois i noies que
també han participat en les diferents
activitats, cursos i excursions del
programa.

EN ELS JOVES

Enfortir l’autoestima, gestió emocional

Promoure la participació en activitats del
Prat.
Millorar l’autonomia personal i motivació.

       i participació.

AL PRAT 

Ser un recurs d’oci i lleure positiu pels
joves.
Millora de la convivència i de les relacions
socials.
Inclusió en la comunitat fomentant la
participació en la ciutat.
Coneixement de la cultura i societat.

COM HO HA VISCUT YERAY?

ELS CANVIS QUE ES GENEREN

QUÈ HAN FET ELS  JOVES AL CURS DINA-
MITZACIÓ COMUNITÀRIA?

Conèixer diferents entitats culturals i socials
amb iniciatives innovadores al Prat.

Han aprofitat a través de tallers i xerrades 
en les seves pròpies habilitats, competències 
i motivacions.

Definir les seves pròpies propostes
comunitàries mitjançant l’assessorament de
professionals experts en emprenedoria. 

Espai de dinamització per generar més
cohesió i socialització entre la comunitat 
jove del Prat.

CURS DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA

Tallers de cuina
Tallers de disseny
Tallers de Ioga
Tallers de Rap
Tallers de Hip Hop
Taller Aula Salut

TALLERS



70 % 30 %

MARHABA

Marhaba és un espai per joves nouvinguts on
adquirir els coneixements bàsics de l'idioma
alhora que un espai on socialitzar-se de
forma positiva amb altres joves i vincular-se
a la comunitat.

13 joves

100% NOIS

16 A 21 ANYS

PERSONES

22 A 29 ANYS

QUÈ HAN FET ELS JOVES A MARHABA! ?
Millorar l’autonomia en la utilització de les TIC.
Sortides per conèixer l'entorn dins del Prat.
Taller de cuina.

PARTICIPACIÓ

90% 

ELS CANVIS QUE ES GENEREN

HAN MILLORAT LA COMPRESSIÓ DE L'IDIOMA

S’HAN MATRICULAT A LES FORMACIÓ DE SAÓ

HAN MILLORAT LES COMPETÈNCIES TIC

80% 

70% 

90% 

EN ELS JOVES

Millorar les competències TIC.
Promoure la participació en activitats del
Prat.
Millorar l’autonomia personal i motivació.
Promoure la participació en activitats del
Prat.
Coneixement del context social i cultural
de l’entorn on viuen.



78 % 22 %

A les formacions es treballen les
competències tècniques i transversals, amb 
 l'objectiu de que els joves recuperin
l'autoestima i la confiança en ells mateixos
perquè puguin prendre les regnes de la seva
vida.

FORMACIÓ

59 persones

88% NOIS
12% NOIES

16 A 21 ANYS

PERSONES

22 A 29 ANYS

Proporcionar eines per desenvolupament
personal i social.

Millorar la formació i l'ocupabilitat de joves
en risc d'exclusió social.

HAN FINALITZAT LA FORMACIÓ

82% 

QUÈ HAN FET ELS JOVES A FORMACIÓ?

DISSENY I XARXES 2.0

L’objectiu és l’aprenentatge en disseny gràfic
amb programes professionals i coneixement
relacionats amb les TIC i proporcionar pràctica
dels coneixements adquirits de manera
integrada. 

16 joves

Reformes
40.7%

Cuina
32.2%

Disseny Gràfic
27.1%

FORMACIONS

Potenciar les motivacions i prendre
consciència de les potencialitats.
Guanyar en autoestima, socialització i
responsabilitat. 
Millorar la formació i l’ocupació de joves
en risc d’exclusió social.
Millorar les competències TIC.

ELS CANVIS QUE ES GENEREN

La formació de disseny gràfic i reformes i
manteniment dona la possibilitat
d'accedir a l'Empresa d'inserció de Saó.



QUÈ HAN FET ELS JOVES A REFORMES?
Arranjament de pisos del Prat
Horts socials del Prat
Pintura Saó Canal

MANTENIMENT I REFORMES

Els joves aprenen a dur a terme feines del
món de la construcció, la rehabilitació i les
reformes. 

HAN FINALITZAT LA FORMACIÓ

70 % 

S’HAN INCORPORAT A L'EMPRESA INSERCIÓ

45 % 

24 joves

RETORNEN ALS ESTUDIS

16 % 

HAN FINALITZAT LA FORMACIÓ

82% 

RETORNEN ALS ESTUDIS

18 % 

Donem noves oportunitats a
joves que no van poder
aprofitar-les en el seu
moment o mai n’han tingut.

Acompanyar-la en el seu
procés d’apoderament i que
finalment pugui “volar lliure”.

Paula, formadora

"Si no estudies, la vida és més
complicada".

Samir i Mustafa, tots dos de vint-i-un anys,
fa més d'un any que són al programa de
formació de reformes de Saó. Tots dos
havien estudiat i treballat abans en
diferents sectors, com Samir, que al
Marroc treballava al sector elèctric dels
cotxes, però ara a Saó ha descobert que li
agrada arreglar coses. Mustafà va fer
pràctiques a la cuina durant un any, però
en el futur li agradaria continuar fent
reformes perquè confia més en les seves
habilitats en aquest sector i està aprenent
molt més del que esperava. Ara tots dos
parlen català i estan pensant a començar
els estudis d'E.S.O.

El seu formador, Fermin, n'està molt
orgullós perquè són molt treballadors i
fiables, encara que potser ho volen
aprendre tot massa ràpid.

COM HO HA VISCUT EN SAMIR I MUSTAFA?

AUXILIAR DE CUINA

Els joves aprenen a cuinar i a conèixer el
funcionament d'una cuina dins amb els
diferents rols que s'hi troben.

19 joves



41 % 34 % 25 %

En col·laboració amb les empreses s'han
realitzat formacions de l'àmbit sanitari que
respon a l'increment de la demanda dels últims
anys.

El projecte d'inserció treballa des de dues
vessants, els itineraris d'inserció i les
formacions a mida (PFI Incorpora), que
busquen:

INSERCIÓ

230 persones
52% HOMES
48% DONES

16 A 29 ANYS

PERSONES

30 A 45 ANYS

Facilitar els recursos necessaris per millo-
rar l'ocupabilitat.

Generar oportunitats de formació i inser-
ció laboral al Prat.

QUÈ HAN FET LES PERSONES A INSERCIÓ?

FORMACIÓ A MIDA

39 persones
MÉS 45 ANYS

Zelador/a sanitari amb certificat DEA
Neteja Hospitalària.

41% HOMES
59% DONES

HAN ACONSEGUIT FEINA

56% 

ELS CANVIS QUE ES GENEREN

Crear aliances amb empreses del territori
que generin oportunitats laborals i/o
formatives.

Incorpora - Reincorpora
El Prat Empresarial
Jo Puc
Taula de Nova Ciutadania
SIAD
PEI Jove
Xarxa de Joves de Barcelona
ECAS-next generation

XARXES EN LES QUE PARCIPEM:

El 28% son joves entre els 16 - 29 anys.
El 69% son adults entre els 30 - 59 anys.



>1 mesos
29%

>3 mesos
26.9%

<3 mesos
24.7%

>6 mesos
11.8%

47 %

Càpsules de recerca de feina:
mercat laboral, contracció,
tendències, competències.
Treball en Femení.
Càpsules de realització de CV.
Laboratori digital.
Visita a empreses.

ITINERARIS D'INSERCIÓ

Sessions individuals

Treball personal amb cada participant per
definir objectius i accions necessàries per
aconseguir-los.

191  persones

Seguiment del procés i aprofundir en les
competències transversals.

49% HOMES
51% DONES

COM HO HA VISCUT EN HOUSSINE?

“M'han ajudat a saber buscar feina a
internet i portals de cercadors de feina i
amb les càpsules de formació, també a
destacar en el procés de selecció. Ara sé
fer el meu currículum, una entrevista i a
seleccionar les que enviar la meva
candidatura”.

En Houssine va començar amb el seu
itinerari d'inserció perquè la seva mare li
va recomanar. La mare d’en Housssine
va trobar feina gràcies a l’itinerari
d'inserció de Saó, tot i que no havia
treballat abans perquè havia de cuidar
dels seus 5 germans.

“"Estic molt content perquè ara sé fer el
meu currículum, com presentar-me en
una entrevista i seleccionar on enviar la
meva candidatura. A més, estic
considerant començar un curs d'iniciació
a mecànica de cotxes".

CONTRACTACIONS

83  persones
insertades

57% HOMES
43% DONES

Sessions grupals

ELS CANVIS QUE ES GENEREN



A Saó tens l’oportunitat de participar en diferents projectes, donant
suport i acompanyament en activitats educatives, esportives, de lleure,
o en tasques d’administració i gestió de l’entitat.

FEM VOLUNTARIAT

La implicació i solidaritat és imprescindible
per aconseguir una societat que té en
compte tothom.

31 persones

86% HOMES
57% DONES

Durant tot el curs s’ha convidat als
voluntaris a participar de les jornades
i esdeveniments que s’han portat a terme
a l’entitat.

Realització d’una formació inicial i conti-
nuades del Punt de voluntariat de
l’Ajuntament del Prat.

QUÈ HAN FET ELS VOLUNTARIS A SAÓ?

Donar suport en les tasques, tècniques i hàbits
d’estudi. 
Acompanyar a les educadores de l’espai familiar,
sobretot amb els infants.
Col·laborar a l’aula de recerca de feina.
Atendre els joves participants i col·laborant en les
diferents tasques programades

COM HO HA VISCUT EN ÀLEX?

"Quan comparteixen les seves
experiències, puc entendre altres realitats
i això em fa créixer com a persona".

Àlex buscava un canvi a la seva vida. Volia
trobar una nova feina en un altre sector i
experimentar el voluntariat en un projecte
amb joves. 

Es va incorporar al programa de
voluntariat de Bassa i després al de
Marhaba!, fet que li va permetre començar
a tenir experiència en un nou sector
laboral i col·laborar de forma solidària. 

Ara ha trobat la feina que buscava i aviat
començarà a estudiar. Així i tot, vol seguir
com a voluntari perquè sempre és una
experiència molt gratificant.

"Per mi, tot són avantatges. Cada dia veig
com els joves aprenen més, adquireixen
coneixements, seguretat en les relacions i
un espai de diàleg per parlar de les seves
inquietuds i compartir experiències. I
creixem junts perquè jo també n'aprenc
tot el temps".





Balance de situación abreviado
SUBVENCIO: Todos

ASSOCIACIO SAO PRAT Proyecto: Todos

I/D: Todos

Diario: Todos

Título 01/09/2020 a 31/08/2021
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 73.782,95 €

    I. Inmovilizado intangible 615,83 €

    II. Inmovilizado material 38.935,60 €

    IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 33.030,00 €

    V. Inversiones financieras a largo plazo 1.201,52 €

B) ACTIVO CORRIENTE 622.521,76 €

    II. Existencias 0,00 €

    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 409.179,69 €

    V. Inversiones financieras a corto plazo 19.480,72 €

    VI. Periodificaciones a corto plazo 3.065,83 €

    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 190.795,52 €

Total activo: 696.304,71 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO 564.843,09 €

    A‐1) Fondos propios 390.099,60 €

        I. Capital 51.000,00 €

        V. Resultados de ejercicios anteriores 323.920,63 €

        VII. Resultado del ejercicio 15.178,97 €

    A‐3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 174.743,49 €

B) PASIVO NO CORRIENTE 3.405,81 €

    II. Deudas a largo plazo 3.405,81 €

C) PASIVO CORRIENTE 128.055,81 €

    II. Provisiones a corto plazo 3.670,25 €

    III. Deudas a corto plazo 54.249,25 €

        1. Deudas con entidades de crédito 8.537,40 €

        3. Otras deudas a corto plazo 45.711,85 €

    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 70.136,31 €

        1. Proveedores 34.950,56 €

        2. Otros acreedores 35.185,75 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 696.304,71 €





Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada Valorado en: EURO

SUBVENCIO: Todos

ASSOCIACIO SAO PRAT Proyecto: Todos

I/D: Todos

Diario: Todos

Título 01/09/2020 a 31/08/2021
  1. Importe neto de la cifra de negocios 1.050.318,42 €

  2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 €

  3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0,00 €

  4. Aprovisionamientos ‐77.172,51 €

  5. Otros ingresos de explotación 7.585,01 €

  6. Gastos de personal ‐850.119,01 €

  7. Otros gastos de explotación ‐97.034,55 €

  8. Amortización del inmovilizado ‐10.397,25 €

  9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 998,90 €

  10. Excesos de provisiones 0,00 €

  11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado ‐8.115,11 €

  12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio 0,00 €

  13. Otros resultados ‐314,52 €

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3‐4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 15.749,38 €

  14. Ingresos financieros 215,04 €

  15. Gastos financieros ‐785,45 €

  16. Variación de valor razonable en instrumentos financiero 0,00 €

  17. Diferencias de cambio 0,00 €

  18. Deterioro, bajas y enajenaciones de instrumentos financieros 0,00 €

  19. Otros ingresos y gastos de carácter financiero 0,00 €

B) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18+19) ‐570,41 €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 15.178,97 €

  20. Impuestos sobre beneficios 0,00 €

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) 15.178,97 €
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2. BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
 
Els aspectes a tenir en compte a les bases de presentació dels Comptes Anuals de l’Associació 
SaóPrat han estat els següents: 
 
2.1 Imatge fidel  

 
a) Els comptes anuals s’han preparat seguint la legislació vigent en matèria d’entitats sense 

afany de lucre dictada pel Decret 259/2008, de 23 de desembre de la Generalitat de 
Catalunya, modificat pel Decret 125/2010, de 14 de setembre. 

 
b) No hi ha hagut raons excepcionals per les quals no mostrar la imatge fidel, s’han aplicat les 

disposicions legals en matèria comptable. 
 

c) L’any comptable no coincideix amb l’any natural, coincideix amb el curs escolar, s’inicia l’1 
de Setembre 2020 i finalitza el 31 d’Agost de 2021. 

  
d) No Existeixen canvis en estimacions comptables respecte al curs anterior.  

 
La comptabilitat s’ha desenvolupat aplicant els següents principis comptables, establerts pel 
Decret 259/2008, de 23 de desembre de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 
125/2010, de 14 de setembre. 
 
e) Associació en funcionament 

 
f) Meritació 

 
g) Uniformitat 

 
h) Procedència 

 
i) No compensació 

 
j) Importància relativa 

 
 

2.2 Principis comptables no obligatoris aplicats. 
 
2.3 Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa: 

 
No existeixen dades rellevants sobre l’estimació d’incertesa en les dates del tancament de 
l’exercici. No existeixen canvis en estimacions comptables que siguin significatius i que afectin 
l’exercici actual o que puguin afectar a exercicis futurs. 
 
A data de tancament de l’exercici l’òrgan de l’entitat no té consciència de l’existència d’incerteses 
importats relatives a fets o condicions que puguin aportar dubtes significatius sobre la possibilitat 
que l’entitat segueixi funcionant normalment. Els comptes anuals s’han elaborat d’acord amb el 
principi d’entitat en funcionament. 

 
2.4 Comparació de la informació: 

 
L’ estructura de la informació aportada es presenta amb doble columna. 
 
L’associació està obligada legalment a auditar els comptes anuals del curs 2020-2021, i així s’ha 
fet. 

 
2.5 Elements recollits en varies partides: Els elements patrimonials que integren cada una de les 

partides i epígrafs, es detallen a la seva identificació que ve definida pel codi assignat a cada un 
d’ells. 
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2.6 Canvis en criteris comptables. 
 

No s’han realitzat canvis en els criteris comptables. 
 
2.7 Correcció d’errades. 

 
En el present exercici no s’han fet rectificacions ni ajustos per correcció d’errors. 

 
 
3. APLICACIÓ DE L’EXCEDENT DE L’EXERCICI 
 
Els administradors proposen la següent distribució de resultat corresponent al present exercici. 
 

Bases de repartiment Import 
Excedent de l’exercici 15.178,97 € 
 Total base de repartiment = Total aplicació 15.178,97 € 

Aplicació a Import 
Fons dotacional o fons social -- 
Fons especials -- 
Romanent 15.178,97 € 
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries -- 
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors -- 
 Total aplicació = Total base de repartiment 15.178,97 € 

 
 
4. NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ. 
 
4.1 Immobilitzat intangible. 
 
4.2 Béns integrants del patrimoni cultural. 
 
4.3 Immobilitzat material. 
  
Els elements de l’Immobilitzat material adquirits o de producció pròpia s’han capitalitzat pel seu preu 
d’adquisició. Aplicant una amortització sistemàtica que permet distribuir el preu d’adquisició durant 
la vida útil del be. 
 
4.4 L’associació no disposa de bens immobles. 
   
4.5 Arrendaments per la compra d’ordinadors. 
 
4.6 Permutes. Durant el present exercici no s’han realitzat permutes. 
 
4.7 Actius financers i passius financers. L’associació compta amb actius financers. 
 
4.8 Existències. No produïm bens materials. 
 
4.9 Impost sobre beneficis. 
 
4.10 Ingressos i despeses.  
 
Els ingressos i despeses es comptabilitzen d’acord amb el criteri de Meritació, es a dir, en funció 
del corrent real de bens i serveis que els mateixos representen, amb independència del moment 
en que es produeix el corrent monetari o financer derivat. 
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4.11 Provisions i contingències. 
 
4.12 Elements Patrimonials de naturalesa mediambiental. 
 
4.13 Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal. 
 
4.14 Subvencions, donacions i llegats.  
 
Reconeixement de les subvencions, donacions i llegats no reintegrables, s’han comptabilitzat 
inicialment, amb caràcter general, com a ingressos directament imputats a patrimoni net i s’han 
reconegut en el compte de resultats de forma correlacionada amb les despeses derivades de la 
subvenció, donació o llegat. 
 
Valoració de les subvencions, donacions i llegats de caràcter monetari s’han valorat pel valor 
raonable de l’import concedit, i les de caràcter no monetari o en espècie s’han valorat pel valor 
raonable del bé rebut, referenciats ambdós valors al moment del seu reconeixement. Criteris 
d’imputació a resultats. La imputació a resultats es realitza atenent a la seva finalitat. 
 
4.15 Criteris emprats en transaccions entre parts vinculades.  
 
En l’exercici actual s’han realitzat serveis entre parts vinculades i sempre s’ha imputat i valorat a 
preu de mercat. 
 
 
5.  IMMOBILITZAT MATERIAL   
 
El moviment de les partides d’immobilitzat material i de les corresponents amortitzacions durant 
l’exercici ha estat el següent: 
 

IMMOBILIT. MAT. Saldo a 31/08/2020 ALTES BAIXES Saldo a 31/08/2021 
Terreny 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Instal·lacions tècniques 145.140,60 € 0,00 € 13.196,61 € 131.943,99 € 
Mobiliari 47.349.13 € 0,00 € 0,00 € 47.349,13 € 
Equips informàtics 44.453,08 € 1.432,88 € 0,00 € 45.885,96 € 
Altres elements 13.800,00 € 0,00 € 0,00 € 13.800,00 € 
TOTAL 250.742,81 € 1.432,88 € 13.196,61 € 238.979,08 € 

 
AMORTITZACIÓ ACUM. 
MAT. 

Saldo a 31/08/2020 Baixes Amortitzat Saldo a 31/08/2021 

Terreny 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Instal·lacions tècniques -105.172,91 € 5.081,50 € -5.814,41 € -105.905,82 € 
Mobiliari -33.678,39 € 0,00 € -2.008,40 € -35.686,79 € 
Equips informàtics -41.601,33 € 0,00 € -3.049,54 € -44.650,87 € 
Altres elements -13.800,00 € 0,00 € 0,00 € -13.800,00 € 
TOTAL -194.252,63 € 5.081,50 € -10.872,35 € -200.043,48 € 

 
VALOR NET COMPTABLE Saldo a 31/08/2020 Saldo a 31/08/2021 
Terreny 0,00 € 0,00 € 
Instal·lacions tècniques 39.312,96 € 26.038,17 € 
Mobiliari 14.325,47 € 11.662,34 € 
Equips informàtics 2.851,75 € 1.235,09 € 
Altres elements 0,00 € 0,00 € 
TOTAL 56.490,18 € 38.935,60 € 
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6. INVERSIONS IMMOBILIÀRIES 
 
L’entitat no disposa d’inversions immobiliàries. 
 

7.  BENS DEL PATRIMONI CULTURAL 
 
 L’entitat no disposa de patrimoni cultural 
 
 
8. IMMOBILITZAT INTANGIBLE 
 
El moviment de les partides d’immobilitzat intangible i de les corresponents amortitzacions durant 
l’exercici ha estat el següent: 
 

IMMOBILIT. 
INTANGIBLE. 

Saldo a 
31/08/2020 

ALTES BAIXES Saldo a 
31/08/2021 

REGISTRE MARCA 2.064,39 € 0,00 € 0,00 € 2.064,39 € 
SINERGIA CRM 6.969,60 € 0,00 € 0,00 € 6.969,60 € 
WEB UN BOTON 1.488,30 € 0,00 € 0,00 € 1.488,30 € 
PROGRAMA A3 2.223,98 € 0,00 € 0,00 € 2.223,98 € 
LLICENCIES OFFICE 948,64 € 0,00 € 0,00 € 948,64 € 
LLICÈNCIES 
WINDOWS PRO 

491,26 € 0,00 € 0,00 € 491,26 € 

TOTAL 14.186,17 € 0,00 € 0,00 € 14.186,17 € 
 
 

AMORTITZACIÓ 
ACUM.INTANGIBLE 

Saldo a 
31/08/2020 

Baixes Amortitzat Saldo a 
31/08/2021 

REGISTRE MARCA -1.101,12 € 0,00 € -412,92 € -1.514,04 € 
SINERGIA CRM -6.969,60 € 0,00 € 0,00 € -6.969,60 € 
WEB UN BOTON -1.488,30 € 0,00 € 0,00 € -1.488,30 € 
PROGRAMA A3 -1.841,24€ 0,00 € -382,74 € -2.223,98 € 
LLICENCIES OFFICE -948,64 € 0,00 € 0,00 € -948,64 € 
LLICÈNCIES WINDOWS 
PRO 

-263,66 € 0,00 € -162,12 € -425,78 € 

TOTAL -12.612,56 € 0,00 € -957,78 € -13.570,34 € 
 
 
 

VALOR NET COMPTABLE Saldo a 31/08/2020 Saldo a 31/08/2021 
REGISTRE MARCA 963,27 € 550,35 € 
SINERGIA CRM 0,00 € 0,00 € 
WEB UN BOTON 0,00 € 0,00 € 
PROGRAMA A3 382,74 € 0,00 € 
LLICENCIES OFFICE 0,00 € 0,00 € 
LLICÈNCIES WINDOWS PRO 227,60 € 65,48 € 
TOTAL 1.573,61 € 615,83 € 
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9. ARRENDAMENTS I ALTRES OPERACIONS DE NATURALESA 
SIMILAR 
 
9.1. Arrendaments financers 
 
L’entitat no disposa d’arrendament financers. 
 
9.2. Arrendaments operatius 

 
L’Associació SaóPrat disposa de dos arrendaments operatius: 
a) Renting Centraleta telefònica 

 
DESCRIPCIÓ QUOTA MENSUAL 

a) Centraleta telefònica 96,53 € 
 
 
 
10. ACTIUS FINANCERS 
 
4. Inversions en empreses del grup a llarg termini. 
 
L’entitat té un actiu financer, amb parts vinculades, correspon al 100% del capital social de “EI 
SAOPRAT, SLU” Empresa Inserció Saó-Prat, S.L.U. amb NIF B64482151, creada l’any 2007. 
 
És una entitat jurídica creada amb la finalitat de donar sortida laboral real a les persones en risc 
d’exclusió que participen en els itineraris d’acompanyament, formació i orientació a l’Associació 
SaóPrat. 
 
L’ EI SAOPRAT, S.L.U. es defineix en els seus estatuts com a una entitat sense ànim de lucre i, 
d’acord també amb els seus estatuts, els excedents que pugui general s’apliquen a reserves 
voluntàries. 
 
Els moviments que s’han generat han estat els següents: 
 

ACTIUS FINANCERS  
( empreses del grup) 

Saldo a 31/08/2020 Saldo a 31/08/2021 

Accions EI SAOPRAT, S.L.U. 33.030,00 € 33.030,00 € 
TOTAL 33.030,00 € 33.030,00 € 
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5. Usuaris i Deutors. 
 
A continuació detallem: 
 

USUARIS 
PATROCINADORS I 
DEUTORS 

Saldo a 
31/08/2020 

Entrades  Sortides Saldo a 
31/08/2021 

Usuaris i deutors 270.973,62 € 1.125.621,57 € 1.028.681,70 € 367.913,49 € 
Deutors Emp. Grup 62.857,14 € 0,00 21.071,42 € 41.785,72 € 
Altres deutors -3.432,27 € 0,00 € -2.912,75 € -519,52 € 
Crèdits amb Adm. 
públiques 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL 330.398,49 € 1.125.621,57 € 1.046.840,37 € 409.179,69 € 
 
 
 
11. PASSIUS FINANCERS 
 
L’entitat no disposa de passius financers. 
 
 
 
12. FONS PROPIS 
 

1. L’Anàlisi del moviment durant l’exercici ha estat el següent 
 

FONS PROPIS Saldo a 
31/08/2020 

Resultat Altres Saldo a 
31/08/2021 

Fons fundacional  51.000,00 € 0,00 € 0,00 € 51.000,00 € 
Romanent altres exercicis 290.857,18 € 33.353,85 € -290,40 € 323.920,63 € 
Resultat de l'exercici 33.353,85 € -33.353,85 € 0,00 € 15.178,97 € 
TOTAL 375.211,03 € 0,00 € -290,40 € 390.099,60 € 

 
La retrocessió del romanent de 290,40 € es deu a la regularització d’una despesa de manteniment 
del curs anterior que va arribar tard. 
 
 

2. Informació sobre desemborsaments pendents: L’entitat no té cap desemborsament pendent. 
 

 
  



Memòria abreujada d’Associació SaóPrat  
Curs 2020-2021 (Inici 01/09/2020 a 31/08/2021) 
 

35 
 
 

13. SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS 
 
Totes les subvencions, donatius i llegats que figuren en el Balanç i en el compte de pèrdues i guanys  
estan directament vinculades a les activitats que realitza l’Associació. 
 
Els moviments que s’han generat aquest any en les subvencions de capital han estat les següents: 
 
Donacions i llegat de capital 
 
ENTITAT ATORGANT ACTIU 

ACTIVITAT 
31/08/2020 TRASPAS A 

RESULTAT 
ALTES 31/08/2021 

FUND.CARMEN-
MªJOSÉ GODO 
INMOBI 

INSTAL.TÈCNIQ
UES 

6.850,82 € 2.465,33 € 0,00 € 4.385,49 € 

FUNDACIO BOTET 
2016 

EQUIPS 
AUDIOVISUALS 

198,98 € 198,98 € 0,00 € 0,00 € 

FUND.GODO SALA 
EDUCADORS 

2.533,48 € 399,96 € 0,00 € 2.133,52 € 

SUBVENCIÓ 
FUNDACIÓ 
ROVIRALTA- SALA 
EDUCADORS PLAÇA 
PIRINEUS 

SALA 
EDUCADORS 

2.533,48 € 399,96 € 0,00 € 2.133,52 € 

SUBVENCIO 
ROVIRALTA 2150 
MACBOOK+IPAD 

EQUIPS 
INFORMÀTICS 

1.002,80 € 537,48 € 0,00 € 465,32 € 

FUNDACIO ROTARY  EQUIPS 
INFORMATICS 

466,40 € 172,56 € 0,00 € 293,84 € 

FUNDACIÓ 
ROVIRALTA 

CUINA CANAL 2.924,13 € 746,64 € 0,00 € 2.177,49 € 

DONACIÓ IRENE 
MUÑOZ 

EQUIPS 
INFORMÀTICS 

23,04 € 23,04 € 0,00 € 0,00 € 

DONACIÓ STJ PROJECTOR 170,76 € 79,17 € 0,00 € 91,59 € 
TOTAL  16.703,89 € 5.023,12 € 0,00 € 11.680,77 € 
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Altres subvencions donacions i llegats: 
 

ENTITAT 
ATORGANT 

ACTIVITAT SALDO A 31-
08-2020 

APLICACIO ALTES SALDO A 31-
08-2021 

SUBVENCIO 
ANTICIPADA 
REINCORPORA 

INSERCIÓ 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 € 

SUBVENCIO 
ANTICIPADA 
INCORPORA 

INSERCIÓ 13.333,34 € 70.666,54 € 78.000,00 € 20.666,80 € 

SUBVENCIO 
ANTICIPADA 
CONFER-
CONFEDERACIO 
RELIGIOSOS 

INSERCIÓ 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 € 

SUBVENCIO 
FUNDACIO 
PROBITAS 

JOVES 0,00 € 6.500,00 € 6.500,00 € 0,00 € 

AJUNTAMENT EL 
PRAT 
(BASSA+PATI.PAMI
+ITITINERARIS) 

JOVES 25.343,09 € 25.343,09 € 0,00 € 0,00 € 

FUNDACIÓ AGBAR JOVES 15.000,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

SUBVENCION 
ANTICIPADA 
SANTANDER-
CONFER FS-4 JA! 

JOVES 7.333,36 € 7.333,36 € 0,00 € 0,00 € 

Conveni SUETÍ. 
Fundació Bancaria 
LA CAIXA 

INFÀNCIA, 
FAMILIA 

0,00 € 16.151,67 € 35.240,00 € 19.088,33 € 

IRPF-2020 
TSF/070/20/00019
8 B10 Protecció 
Social. Risc 
Exclusió 

JOVES, 
INSERCIÓ 

0,00 € 11.066,00 € 16.598,99 € 5.532,99 € 

IRPF-2020 
TSF/070/20/00019
8 C1 Servei 
Socioeducatiu 

JOVES, 
INSERCIÓ 

0,00 € 7.994,56 € 11.991,84 € 3.997,28 € 

IRPF-2020 
TSF/070/20/00019
8 C2 Marhaba 

JOVES 0,00 € 2.706,88 € 4.060,41 € 1.353,53 € 

IRPF-2020 
TSF/070/20/00019
8 C5 
Acompanyament 

JOVES 0,00 € 18.822,48 € 28.233,74 € 9.411,26 € 

IRPF-2020 
TSF/070/20/00019
8 D2 Familíes SOAF 

FAMILIES 0,00 € 6.889,68 € 10.334,52 € 3.444,84 € 
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IRPF-2020 
TSF/070/20/00019
8 E1 Gestió 
Voluntariat 

VOLUNTAR
IAT 

0,00 € 3.013,36 € 4.520,02 € 1.506,66 € 

IRPF-2020 
TSF/070/20/00019
8 G4 Dinamització 
Juvenil 

JOVES 0,00 € 7.688,56 € 11.532,89 € 3.844,33 € 

Exp. 8953/21 Aj. 
PRAT. Proj. 
Atenció a Infants 

INFANCIA 0,00 € 83.333,28 € 125.000,00 € 41.666,72 € 

CONVENIO 
FUNDACIO AGBAR 
19 

JOVES 1.952,60 € 1.952,60 € 0,00 € 0,00 € 

TSF/0049/1900040 
DTASF Prev. 
Violència Masclista 
L-B 

DONES, 
JOVES 

2.220,92 € 2.220,92 € 0,00 € 0,00 € 

TSF/049/19/00040 
DTASF Prev. 
Igualtat L-D 

DONES 566,64 € 566,64 € 0,00 € 0,00 € 

TSF/0047/19/0030
0 IRPF2019 L-C 
Infància. Acollida 

INFÀNCIA 2.556,16 € 2.556,16 € 0,00 € 0,00 € 

TSF/0047/19/0030
0 IRPF2019 L-E 
Voluntariat 

VOLUNTAR
IAT 

2.372,34 € 2.372,34 € 0,00 € 0,00 € 

TSF/0047/19/0030
0 IRPF2019 L-D 
Famílies 

FAMILIA 4.759,08 € 4.759,08 € 0,00 € 0,00 € 

TSF/0047/19/0030
0 IRPF2019 L-G 
Joventut 

JOVES 3.935,04 € 3.935,04 € 0,00 € 0,00 € 

TSF/0047/19/0030
0 IRPF2019 L-C 
Infància. Inserció 

INFÀNCIA 11.461,13 € 11.461,13 € 0,00 € 0,00 € 

TSF/0047/19/0030
0 IRPF2019 L-B 
Protecció Social 

INFÀNCIA 9.126,25 € 9.126,25 € 0,00 € 0,00 € 

Fundació Probitas. 
Dinamización Ocio 
Juvenil y 
Comunitaria. 

JOVES 1.333,36 € 1.333,36 € 0,00 € 0,00 € 

Exp. 
TSF041/19/00747 
C1 Suport Joves. 
DTASF-2020 

JOVES 12.000,00 € 12.000,00 € 0,00 € 0,00 € 

Exp. 
TSF041/19/00747 
E1 Projectes 

JOVES 2.500,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 € 
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Juvenils. DTASF-
2020 
Exp. 
TSF041/19/00747 
F2 Foment 
Voluntariat. 
DTASF-2020 

VOLUNTAR
IAT 

1.744,03 € 1.744,03 € 0,00 € 0,00 € 

SOC Treball i 
Formació 2019 

PLA 
OCUPACIÓ 

10.249,12 € 10.249,12 € 0,00 € 0,00 € 

Exp. 
SLT018/20/00269 
PatiPami. 
Generalitat 

JOVES 841,20 € 841,20 € 0,00 € 0,00 € 

Exp. 5350/2020 
SaóFamilies. 
Diputació 
Barcelona 

FAMILIES 1.963,52 € 1.963,52 € 0,00 € 0,00 € 

Exp. 
TSF060/20/000164 
COSPE Suport 
Socioeducatiu 
Familiar 

FAMILIES 6.133,28 € 3.066,72 € 9.200,00 € 0,00 € 

Exp. 
TSF060/20/000164 
COSPE Centre 
Obert 

INFÀNCIA 40.000,00 € 20.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 

Generalitat COVID-
19 
TSF083/20/000130 

SUPORT 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 

Subv. Aj. Prat 
ATENCIÓ JOVES 
Exp. 9468/2020 

JOVES 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 

SOC Treball i 
Formació 2020 

PLA 
OCUPACIÓ 

0,00 € 25.629,28 € 38.443,92 € 12.814,64 € 

Exp. 
TSF089/21/000419 
COSPE B1 Proj. 
SOM-RIU 

INFÀNCIA 0,00 € 8.430,16 € 12.645,26 € 4.215,10 € 

Exp. 
TSF089/21/000419 
COSPE C1 Centre 
Socio-Educatiu 
DÏURN 

JOVES, 
INSERCIÓ 

0,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 

Exp. 
TSF089/21/000419 
COSPE E1 Proj. 
Juvenils 2021 

JOVES 0,00 € 6.666,64 € 10.000,00 € 3.333,36 € 
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Exp. 
TSF089/21/000419 
COSPE E1 Proj. 
Juvenils 2022 

JOVES 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

Exp. 
TSF089/21/000419 
COSPE F2 Proj. 
Foment 
Voluntariat 

VOLUNTAR
IAT 

0,00 € 2.831,60 € 4.247,40 € 1.415,80 € 

Exp. 
TSF089/21/000419 
COSPE G2 
Formació Prof. Saó 
2021 

FORMACIÓ 0,00 € 3.681,04 € 5.521,52 € 1.840,48 € 

Exp. 
TSF089/21/000419 
COSPE G2 
Formació Prof. Saó 
2022 

FORMACIÓ 0,00 € 0,00 € 8.930,60 € 8.930,60 € 

TOTAL 
 

84.457,90 € 552.396,29 € 631.000,11 € 163.062,72 € 
 
 
14. SITUACIÓ FISCAL 
 
14.1. Impostos sobre beneficis 
 
El resultat de l’exercici ha estat de 15.178,97 €, una vegada deduïda la despesa per Impost Sobre 
Beneficis de 0,00 euros. 
 
 L’Associació està inclosa entre les Entitats regulades en la Llei 49/2002 de 23 de desembre de 
“Régimen fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los Incentivos fiscales al mecenazgo”. 
 
L’Associació ha comunicat a l’Administració Tributària l’opció, tal i com preveu el Real Decret 
1270/2003 de 10 d’octubre, per l’aplicació del règim fiscal especial regulat en Títol II de la Llei 
49/2002 atès que compleix tots els requisits establerts en l’article 3er. de l’esmentada llei. 
 
14.2. Altres tributs 
 
En relació a la resta de tributs, l’Associació està exempta d’una bona part degut a l’activitat que 
desenvolupa. 
 
L’Associació ha imputat l’IVA suportat com a més despesa o cost per a totes les activitats. 
 
No existeix cap altra circumstància de caràcter significatiu en relació a altres tributs. 
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15. INGRESSOS I DESPESES 
 
1. En el compte de resultats del present exercici no hi ha despeses derivades del funcionament de 

l’òrgan de govern de l’entitat. 

L’Associació no dona prestacions econòmiques, únicament serveis sense contraprestació 
econòmica. 

Aprovisionaments. L’epígraf d’aprovisionament inclou les despeses dels materials i han estat 
les que es detallen a continuació: 

CONSUMS (període 1/9/2020 a 31/8/2021) Import 
MATERIAL ESCOLAR -727,51 € 
MATERIAL OFICINA 2.123,66 € 
EQUIPAMENTS  DEL CENTRE 895,41 € 
DESPESES SOCIALS 56,00 € 
MATERIAL NETEJA 1.498,56 € 
VESTUARI LABORAL 481,24 € 
MATERIAL/LLOGUER/ACTIVITATS PROJECTES 18.456,04 € 
MATERIALS TALLERS 442,78 € 
COMPRAS ALIMENTACION X PROJECTE 21.343,12 € 
ESTRIS CUINA 0,00 € 
DESPESES DE REPRESENTACIÓ 0,00 € 
ASSOCIACIONS I FEDERACIONS 2.807,61 € 
TOTAL 47.379,91 € 

 

Treballs realitzats per altres entitats: 

TREBALL REALITZATS PER ALTRES ENTITATS (període 1/9/2020 a 
31/8/2021) Import 
TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 29.409,45 € 
SERVEI EXTINCIÓ INCENDIS 386,15 € 
TOTAL 29.795,60 € 
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Desglossament de les despeses de personal 

DESPESES DE PERSONAL (període 1/9/2020 a 31/8/2021) Import 
SOUS I SALARIS 641.875,86 € 
INDEMNITZACIONS ALS TREBALLADO 0,00 € 
SEG. SOCIAL 189.291,24 € 
FORMACION DEL PERSONAL 18.951,91 € 
TOTAL 850.119,01 € 

Els òrgans de govern no reben cap remuneració. Els sous i salaris corresponen a empleats 
de l’Associació, que treballen en intervenció directa en els projectes o en la direcció i gestió 
dels mateixos. 

Desglossament de serveis exteriors 

SERVEIS EXTERIORS (període 1/9/2020 a 31/8/2021) Import 
Rentings 1.158,36 € 
Reparació i conservació 20.113,73 € 
Serveis professionals independents  51.448,16 €
Assegurances 3.716,47 € 
Serveis Bancaris 2.022,01 € 
Publicitat i propaganda 4.771,80 € 
Subministres 10.909,99 € 
Altres Serveis 2.575,61 € 
Altres tributs 318,42 € 
TOTAL 97.034,55 € 

Pèrdues, deteriorament i variació de les provisions per operacions de les activitats 

En aquest exercici s’han produït pèrdues per l’immobilitzat material per import de 8.115,11 € per la 
baixa d’inventari de les obres de millores realitzades al local de la plaça Pirineus, 6, atès que aquest 
local propietat de l’Ajuntament del Prat estava afecte a l’activitat de Centre Obert Municipal que va 
finalitzar en data 31-08-2020 i en conseqüència va finalitzar la cessió d’ús d’aquest local. 

2. L’import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris
i serveis.

En aquest exercici no s’han registrat imports per aquestes circumstàncies.

Transaccions efectuades amb altres entitats. 

16. PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
En aquest exercici no s’han registrat imports per aquestes circumstàncies. 

17. APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I D’INGRESSOS A
FINALITATS ESTATUTÀRIES
L’entitat només realitza activitats i serveis que figuren al 100% en els estatuts, per tant el 100% dels 
elements patrimonials i d’ingressos són destinats a finalitats estatutàries. 
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18. FETS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
Amb posterioritat al tancament no es coneixen fets que facin pensar en una modificació dels 
comptes. 
 
 
19. OPERACIONS AMB PARTS VINCULADES 
 
L’Associació Saó Prat va crear l’EI Saó Prat, S.L.U. amb NIF B64482151 (en endavant EIS). EIS és 
un projecte de l'associació, la qual n'és l'única accionista, atès que és una eina d’intervenció 
socioeducativa a disposició dels projectes d'orientació i formació dels joves de l'associació. 

A l'EIS existeix un equip de gestió, integrat per la Coordinació de l'EIS i pels responsables de cada 
una de les línies de producció. Aquest equip pren les decisions del dia a dia de l'activitat empresarial 
i rendeix comptes amb la Directora de l’Associació Saó Prat. 

Quant als recursos compartits: 

- Personal de disseny. La tècnica de producció també fa tasques de formació, el contracte laboral 
d’aquesta tècnica és amb l’EIS i el 15% de la seva jornada és en la formació de disseny de 
l’associació. La tècnica de formació de disseny de l’associació també fa tasques de producció amb 
l’EIS; el seu contracte laboral és a l’associació i el 30% de la seva jornada és en producció. 

- El càrrec de direcció és compartit tant per l’Associació Saó Prat com per l’EIS, i l’ostenta  
la mateixa persona contractada a l’associació. 

- L'activitat administrativa de l’EIS i la de producció de disseny es desenvolupa a la seu de 
l'associació (és un local cedit per l'ajuntament sense cost, el mateix ajuntament assumeix les 
despeses de subministrament). 

Saldos entre les dues entitats: 

En el Balanç de l’Associació apareixen les següents partides referents a EI SAOPRAT, S.L.U 

IV. Inversions en empreses del grup.............................................33.030,00 € (capital inicial) 

V. Crèdits concedits a curt termini a EI SAOPRAT, S.L......16.193,23 € (reintegrable al 100%) 

Serveis Realitzats per l’Associació a favor de l’empresa. En aquest exercici s’han realitzat serveis 
de formació per import de 1.900,00 €. 

Totes les feines realitzades per l’empresa d’Inserció facturades a l’Associació es realitzen a preu de 
mercat com si es tractés de qualsevol altre client no vinculat amb l’associació. Import 56.239,98 €. 
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20. ALTRA INFORMACIÓ 
 

1. El nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici, distribuït per categories i 
desglossat per sexes. 
 

CATEGORIES TOTAL  HOMES  DONES 

Direcció   1 0  1 
Llicenciats i diplomats 25,84 1,63 24,2 
Personal d’administració i serveis  1,41 0,19   1,22 
TOTAL 28,25 1,82 26,43 

 
 

2. Canvis dels components de l’òrgan de govern. Aquest exercici no s’han produït canvis. 

3. No hi han resolucions pendents. 

4. Les garanties constituïdes en data 31/08/2021, són: 

Data constitució Descripció Import 
23/09/2020 Dipòsit garantia Exp. 16364 Aj. Prat 3.137,49 € 
26/03/2021 Ampliació Dipòsit garantia Exp. 16364 Aj. Prat 150,00 € 
  TOTAL 3.287,49 € 
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