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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. 
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72
• Han participat 55% de 

nois i 45% de noies.
• Grup de petit 

28 infants de 4 a 8 anys.
• Grup de mitjans  

44 infants de 9 a 14 anys. 
• 240 hores de tallers  

i activitats.

infants

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

Sergio, 8 anys

Som-Riu
El 98% dels infants i adolescents se senten 
segurs i en un entorn on no se’ls jutja
Som-Riu és un espai de tardes on es realitzen activitats lúdico educatives 
perquè els infants aprenguin a desenvolupar les seves capacitats socials i 
emocionals i adquirir hàbits. Té un caràcter universal i integrador més enllà 
de la seva condició social.

Tallers i activitats
Els tallers i les activitats tenen com a objectiu, fomentar les habilitats 
comunicatives, la capacitat d’organització i el treball en equip, partint dels 
interessos i inquietuds dels infants i adolescents. L’horari dels tallers ha 
estat de 17h a 19h de dilluns a dijous. 

• Als Tallers de cuina els nens i nenes han depertat l’interès per l’alimentació 
saludable, descobrint aliments i noves maneres de cuinar-los. S’ha afegit 
un dia més de taller pel grup dels petits per la bona acollida.

• Amb la col·laboració de l’associació Integrasons, un grup de nens i nenes 
han muntat una orquestra amb més de 70 instruments on han treballat 
l’atenció, l’escolta, la concentració, la creativitat, l’expressió de les 
emocions i el llenguatge musical. 

• Durant l’activitat setmanal de bàsquet, els nois i noies han experimentat 
el valor de l’esforç, la constància, el companyerisme, la confiança, la il·lusió 
i la cooperació.

• Al Taller d’informàtica, on participen el grup de mitjans, s’han familiaritzat 
amb les TIC i millorat les competències digitals a partir de jocs interactius. 

Trimestralment, les famílies han participat a les jornades de portes obertes 
per augmentar la seva implicació amb els seus fills i filles.

Participem a la ciutat

• Concurs de Carnestoltes.

• Sortida al cinema Capri.

• Sortida del grup al parc de plaça Catalunya.

• Gimcana i berenar del grup de petits i mitjans per la ciutat del Prat.

• Concerts de l’Orquestra Infantil Saó amb l’Associació Integrasons al 
Teatre Modern i Casa de Andalucía. 

Colònies i casal d’estiu

• 21 infants i adolescents han gaudit de les colònies de final de curs on 
s’han apropat a la natura, han compartit i col·laborat en les tasques diàries  
i s’han creat espais de convivència positiva.

• El casal d’estiu ha estat una oportunitat pels infants i joves de participació 
en activitats i sortides dins i fora del Prat, visitar el bosc vertical i exposicions, 
gaudir de la piscina i activitats aquàtiques, i descobrir nous entorns. A més 
s’han garantit les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene personal.

Memòria SaóPrat 2021-22 [7 
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«creo que nos 
ha servido de 
gran ayuda a mi 
personalmente, 
como a mi 
entorno 
familiar… estos 
cambios hacen 
que estemos  
más cómodas  
y a gusto en 

casa»

Guada

famí lies
29
• Total 112 persones 

• 48% homes i 52% dones

• 50% infants i adolescents

SIS Ruta i Suetí
El 60% de les famílies que arriben es troben 
en situacions d’alta complexitat
SIS Ruta i Suetí són programes per l’acompanyament i orientació dins de 
l’espai familiar per potenciar la implicació dels pares i mares en el procés 
educatiu dels seus fills i filles, i la seva participació en la comunitat i poder 
establir noves pautes de relació i de mediació en situacions difícils. 

Des de SIS Ruta acompanyem i orientem a famílies amb infants i adoles-
cents entre els 7 i els 14 anys d’edat durant un temps màxim de 2 anys.

Des de Suetí acompanyem a famílies d‘ètnia gitana amb infants i ado-
lescents entre 0 i 16 anys del barri de Sant Cosme. 

Tallers i activitats

• Amb l’objectiu de treballar els límits, la comunicació, el dol i la sobrepro-
tecció, hem acompanyat a les famílies a 4 formacions on-line del SOAF 
(Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies). 

• Per parlar de les conseqüències del món virtual en l’àmbit familiar i 
l’abús de les noves tecnologies en els adolescents es va realitzar una 
sessió formativa amb l’associació Candela.

• Amb l’associació CENIAC s’han realitzat intervencions assistides amb 
gossos per treballar les emocions i les capacitats socials dels infants.

• A través del programa de La Caixa Proinfància; “Aprendre Junts, créixer 
en família” han participat a 5 sessions de les Tardes en família per apren-
dre a abordar conjuntament els reptes de la vida familiar.

• Els adolescents han fet sortides al Triangle Freak de Barcelona, al Parc 
de la Ciutadella i el Túnel del Terror de Saó.

Participem a la ciutat

• Al Parc Nou s’han fet 2 sessions de multiesport.

• Sortida en família a la platja del Prat.

SIS Ruta

famí lies
8
• Total 45 persones 

• 44% homes i 56% dones

• 55% infants i adolescents

Suetí
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Tallers d’Integració
Entrevistem a la Rosa i la Begoña les voluntàries fundadores de Saó  
i impulsores del programa d’alfabetització per a dones d’origen migrant

Com van començar els Tallers d’Integració?
La primera relació amb aquestes dones va començar 
fa molt de temps, quan nosaltres érem professores.

Elles tenien els seus fills i filles a l’escola, però no 
dominaven l’idioma, no sabien expressar-se. Per 
això, vam pensar una manera d’ajudar-les. La majo-
ria venien del barri de Sant Cosme i va ser quan van 
engegar al Prat un servei d’alfabetització per a les 
dones que ho necessitaven. Nosaltres, no vam fer 
cap mena de publicitat, sinó que elles mateixes es 
convidaven les unes a les altres a venir.

Aquest servei es va crear per dues necessitats. La 
primera, era normalitzar el seu dia a dia millorant 
l’expressió, entenent i fent-se entendre i la sego-
na necessitat era que sortissin més de casa i es 
relacionessin.
Quin és el perfil de persones que hi participen?
El perfil de dones és molt variat, la majoria són mar-
roquines adultes, que necessiten millorar la llengua 
per poder entendre el que fan els seus fills i filles a 
l’escola. 

També acompanyem a dones joves que necessiten 
adquirir el domini de la llengua per tenir oportuni-
tats d’incorporar-se al món laboral.

Aquest últim curs hem tingut moltes incidències a 
causa de la COVID. 

Quines competències es treballen?
Bàsicament vocabulari, la manera d’expressar-se 
a la vida quotidiana, d’anar a comprar o al metge, 
d’anar a parlar amb el professorat de l’escola, coses 
necessàries de la vida quotidiana.

Posem l’accent en l’expressió oral, la qual cosa 
necessiten en el seu dia a dia perquè sàpiguen ex-
pressar. Volem que puguin anar soles a comprar i 
sàpiguen els noms dels productes i aliments; que no 
assenyalin amb el dit al metge què volen quan han 
de demanar cita. Saber escriure ho demanen més 
les dones joves perquè ho necessiten per la feina.

Quant de temps participen les dones en els tallers?
No hi ha un temps estipulat, nosaltres les acollim 
sempre que elles vulguin venir. Hi ha algunes que 
venen des de fa vuit anys.

«Els tallers per a elles no 
només és un lloc on aprendre 
l’idioma, sinó que va molt més 
enllà, també és una excusa 
per sortir de casa, per poder 
relacionar-se i crear un nou 
cercle social.»
Com solen conèixer els tallers?
Bàsicament, d’unes a altres. La majoria són marro-
quines, tenen molta relació entre elles i s’ho comu-
niquen de seguida. Ara mateix ha arribat una par-
ticipant que fa 15 dies que arribat des del Marroc.

Quins canvis li suposa a les dones per a la seva 
vida quotidiana?

Principalment, la seguretat que assoleixen gràcies a 
relacionar-se i s’apoderen, fer-se entendre i enten-
dre el que se’ls està dient. Això se’ls nota en la mane-
ra d’expressar-se que tenen menys vergonya i més 
llibertat i autonomia.

Quina és la vostra valoració en relació a aquest 
projecte?
Per a nosaltres és molt positiu, ja que tenim un 
al·licient i és molt gratificant poder fer un servei a 
aquestes dones que es troben molt desvalorades o 
marginades per no saber expressar-se o no enten-
dre el que els estan narrant els altres.

Entrevista publicada a saoprat.org/blog
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«Vull ser 
empresari o 
enginyer, però 
necessito 
suport per 
treurem els 
estudis perquè 
em costa 
concentrar-me 
i planificar»

Islam, 9 anys

alumnes
370
• Han participat 51% de 

nois i 49% de noies.
• Tallers de Suport a l’èxit  

156 noies / 154 nois
• Reforç Educatiu 

36 nois / 24 noies
• 4218 hores de sessions 

d’aula i 20h de Tallers i 
activitats.

Suport Educatiu
El 60% dels alumnes verbalitzen haver 
adquirit hàbits d’organització dels temps i 
les tasques així com tècniques d’estudi.
Suport Educatiu és un programa per donar suport i acompanyament 
acadèmic dins de l’àmbit escolar a alumnes de primària i primers cursos 
de l’ESO entre els 6 i 15 anys d’edat. El programa inclou els Tallers de Suport 
a l’Èxit (TSE) financiat per l’Ajuntament del Prat i el Reforç Educatiu de 
Proinfància. 

Les sessions de treball es realitzen a cada centre educatiu amb la finalitat 
d’orientar i millorar en els processos d’aprenentatge, inclusió i èxit escolar 
dels nens i nenes. Durant les sessions d’aula, d’entre 1 a 1,5 h., es treballa 
l’adquisició d’hàbits i planificació de les tasques, fer deures, consultar 
dubtes i reforç acadèmic de les assignatures.

Amb l’autonomia en el seu procés d’aprenentatge es fomenta l’autoestima, 
la confiança i la seguretat en un mateix, així com s’enforteixen els processos 
de socialització positiva i inclusió social dels infants i els adolescents 
potenciant la relació amb l’entorn.

Tallers i activitats

• Els grups de taller de català de TSÈ han participat en més de 10 activi-
tats arreu durant el curs on s´han generat espais d’intercanvi i conversa, 
debats, com ara, els tallers de cuina, decoració de Nadal, En-Pantallades 
«Postureo»: Realitat i ficció al Tik Tok.

• A més els participants han gaudit d’activitats com la Gimcana de Taller 
de Suport a l’Èxit (TSE), Carnestoltes Saó, Xerrada i activitat Intercultu-
ralitat al Ribera Baixa, Xerrada obre Relacions tòxiques i xarxes socials als 
Jardins de la Pau, Taller Tie-Dye a Medi Obert i el Salting Cornellà.

Centres educatius on tenim presència 
Aquest curs els tallers de suport a l’estudi s’han realitzat a 8 centres de pri-
mària, 5 instituts de secundària i 2 instituts escola del Prat, tenint un gran 
impacte i presència al territori. 

Institut Dalí 

Centre Cívic 
Palmira

Escola
Tarradellas

Escola 
Jacint Verdeguer

Escola
Charles Darwin 

Institut 
Estany de la Ricarda

Escola 
Joan Maragall

Escola 
Bernat Metge

Institut 
Del Fondo

Institut 
Baldiri Guilera

Institut - Escola
Pepa Colomer

Escola 
Galileo Galileu Associació 

Saó Prat

Centre Cívic 
Sant Jordi Ribera Baixa

Escola 
Del Parc

Institut 
Ribera Baixa

Escola 
Jaume Balmes 

Centre cívic
El Delta 

Institut - Escola 
Del Prat
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«Si pogués 
parlar amb el 
meu Miki de 
fa uns anys, 
li diria que 
no perdés el 
temps.»

Miki, 18 anys

joves
• Han participat 67% de 

nois i 33% de noies.
• Bassa Sancionats 

56 joves.
• Bassa PostObligatòria 

56 joves. 
• Bassa ESO-PFI  

40 joves.

152
Bassa
El 90% dels i les joves que participen 
redueixen l’absentisme escolar
És un projecte de suport educatiu, acompanyament i orientació dirigit 
a adolescents entre els 12 i els 16 anys a punt d’acabar l’escolarització 
obligatòria o cursant un Programa de Formació i Inserció (PFI), i joves 
d’entre 17 i 21 anys en cursos de postobligatòria.

L’objectiu és dotar als participants de les eines i recursos necessaris per a 
poder realitzar qualsevol activitat formativa de manera autònoma. 

El programa uneix dos pilars bàsics: per una banda, les tècniques, hàbits 
d’estudi i organització del temps, i per l’altre, la gestió emocional, les 
projeccions individuals i les motivacions. A les sessions grupals es treballa 
l’adquisició d’hàbits d’estudi, planificació de les tasques, fer deures, 
consultar dubtes i estudiar pels exàmens. També es fan tutories individuals 
per atendre les motivacions i projeccions dels joves, sessions d’orientació i 
gestió emocional.

Tallers i activitats

• S’ha realitzat un Taller d’orientació sexual i identitat de gènere arran de 
la detecció feta durat el curs passat en relació a la desconeixença, falta 
d’informació i curiositat dels i les joves.

• Amb motiu del 8M Dia Internacional de les Dones es va proposar de fer 
el mur feminista a Saó on tothom va poder deixar missatges i desitjos 
contra la desigualtat i la manca d’oportunitats.

• Taller sobre Relacions tòxiques i les Xarxes socials per construir de ma-
nera conjunta una reflexió.

• Han participat a la Xerrada B-The Game per prendre consciència de l’ús 
que fan dels videojocs.

Participem a la ciutat

• Amb l’objectiu d’apropar als i les joves a la cultura, han assistit a veure 
l’obra «Transmissions» al Teatre l’Artesà, una conferència-espectacle 
que combina música, audiovisuals, paraula i moviment en viu per a 
explicar les danses urbanes.

• Per generar consciència social entre els i les joves del projecte, fomentar 
el pensament crític i poder abordar des del diàleg certes temàtiques 
complexes, es va fer una xerrada amb Open Arms.

• Durant el curs es va realitzar una sortida al Bowling i al Saltin, per oferir 
espais d’oci i relació fora de l’espai habitual.
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«Vull aprendre 
l’espanyol i 
el català, per 
poder estudiar 
per ser cambrer, 
cuiner o 
planxador de 
carrosseries, 
però el meu 
somni és ser 
camioner 

per poder 
viatjar.»

Imad, 18 anys

Marhaba
El 80% de l’alumnat millora en el domini de 
la llengua castellana, tant pel que fa a la 
comprensió com a l’expressió oral i escrita.
És un espai d’inclusió sociolingüística dirigit a joves nouvinguts, en el 
qual, l’aprenentatge de la llengua vehicular, tingui un impacte afavoridor 
en la inclusió del jove en el seu entorn. 

La totalitat dels joves atesos venen de fora de la ciutat del Prat del 
Llobregat i són derivats directament des de centres de primera acollida i 
pisos d’autonomia vinculats a la DGAIA.

La figura del voluntariat ha ajudat a donar una resposta més específica a 
les necessitats de cada jove.

Tallers i activitats

• S’han dut a terme activitats i dinàmiques enfocades en generar aprenen-
tatges lingüístics bàsics amb propostes més lúdiques com el teatre (rol 
playing) per posar en pràctica converses i treballar el vocabulari de les ges-
tions quotidianes.

• S’ha incorporat l’aprenentatge de la llengua a través de recursos digitals 
en línia amb l’ordinador, ha facilitat que els joves agafessin més autonomia 
i confiança per posar a la pràctica les competències digitals que anaven 
adquirint.

• Han participat amb altres joves del LabFormatiu de Cuina i Creatiu en 
diferents dinàmiques on s’han creat espais d’interacció que han sigut molt 
enriquidors per fomentar les converses.

Participem a la ciutat

• Per aprofundir en el vocabulari sobre orientació i ubicació, s’ha realitzat una 
ruta pel Prat per identificar i conèixer diferents serveis i entitats públiques.

• Visita al Mercat Municipal del Prat per practicar converses de la vida 
quotidiana que els permet integrar-se en el teixit social de la ciutat.

joves
22
• Han participat 100%  

de nois.
• 59% de joves entre  

16 i 17 anys.
• 41% de joves entre  

18 i 26 anys.
• 128 hores.



• Han participat 54% de 
nois i 46% de noies.

• 79% de joves entre 16  
i 18 anys.

• 21% de joves entre 16  
i 18 anys.

• 475 hores.
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Pati Pami
El 70% dels i les joves atesos han retornat a 
itineraris formatius
Acompanyament individual perquè els i les joves d’entre els 16 als 25 
anys adquireixin capacitats i s’empoderin en la construcció d’un projecte 
vital, així com, socialitzar a través de l’organització i participació en espais 
d’oci positius.

Fem Tutories sota la demanda del i les joves on es treballa de manera trans-
versal l’autoconeixement i la detecció d’interessos, necessitats, aficions, 
potencialitats i dificultats, com són la cerca de feina, orientació formativa, 
suport per realitzar diferents gestions i tramitacions legals i beques. A 
més del suport en relació a la gestió emocional i de les relacions.

Tallers i activitats
Els tallers i activitats grupals que s’han programat han estat a partir de les 
inquietuts i demandes dels i les joves.

• El taller de cuina s’ha generat un espai de confiança i seguretat amb 
converses sanes.

• Taller de Gravació i edició de vídeo en col·laboració amb els i les estudiants 
del Màster en Documental que fa la UAB.

• Taller d’Automaquillatge amb una maquilladora professional.

• Taller de Graffiti creat i pintat de forma conjunta dins l’edifici de Saó. 

• Xerrada B the Game sobre prevenció i educació sobre Gaming. 

Participem a la ciutat

• Participació en el concurs de Carnestoltes.

• Participació en l’organització del Festival Altraveu.

• Street Escape a la Fira Avícola del Prat de Llobregat.

Espurna Camp

• Els i les joves han participat en un taller amb SOM 360 de Sant Joan 
de Déu per abordar la sensibilització i conscienciació de les diverses 
problemàtiques de salut mental. 

• Visita el Casal Okupat La Llavor on es duen a terme activitats autogestionades 
d’oci i d’impacte social. 

Propostes comunitàries

• Olympic Prat torneig de bàsquet organitzat pels i les joves per fomentar 
un estil de vida saludable amb l’increment de la pràctica esportiva en les 
zones públiques del Prat.

• SDS grup de joves que duu a terme tallers i accions amb altres joves, per 
visibilitzar els problemes que existeixen, com ara el consum de drogues, la 
manca d’educació sexual o abordar temes de salut mental.

«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 
acompanyat 
i segur de mi 

mateix.»

Yeray, 17 anys

joves
120



1
Formació
Adquirir habilitats i coneixements tècnics d’una 
professió.

2
Acompanyament 
Per consolidar les habilitats i aprenentatges de la 
formació

Inserció a l’E.I.
Per generar oportunitats laborals reals per als 
joves on poden participar i ser part del procès 
de treball.

3
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«Penso que 
m’agradaria 
continuar amb 
l’ESO i després 
fer un Grau de 
disseny. Abans 
no tenia sentit 
per mi estudiar, 
ara sé el que 
vull fer. Millor 
treballar d’allò 
que t’agrada.»

Agust, 18 anys

joves
34
• Han participat 71% de 

nois, 26% de noies i 3% no 
binari.

• 3% fins a 16 anys.
• 88% de joves entre els 17 

i 23 anys.
• 9%  entre els 24 i 29 anys.
• 600h de Sessions grupals.
• 80h de Sessions 

individuals.

Labs Formatius
29% dels joves s’han inserit al món laboral, 
dels quals 4% són insercions a l’Empresa 
d’Inserció de SaóPrat.
Als Labsformatius es promou la inclusió socioeducativa dels joves en risc 
d’exclusió social a través de l’acompanyament en diferents formacions, per 
tal que millorin la seva qualitat de vida i dotar als participants de les eines 
necessàries per a poder realitzar qualsevol activitat formativa o laboral de 
manera autònoma.

Hi ha 3 LabsFormatius: LabReformes, LabCreatiu de disseny gràfic i 
LabCuina on els joves s’equipen amb hàbits i rutines per avançar en el seu 
procés vital com retornar als estudius o incorporar-se al mercat laboral. 

L’experiència formativa de reformes i disseny gràfic i complementar-se amb 
un contracte a la nostra Empresa d’inserció. Aquest curs s’han contractat el 
12% dels i les joves a l’Empresa d’Inserció, un 3% han obtingut un contracte 
a l’empresa ordinària i el 44% dels i les joves han finalitzat la formació.

Itinerari de formació i d’inserció a l’E.I.
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Inserció Laboral
El 65% del total de participants han aconse-
guit una oportunitat laboral.
Acompanyem i orientem a joves i adults perquè defineixin un itinerari 
d’inserció propi i realista que tingui en compte la realització de formacions 
tècniques i treball en competències personals que els ajudi a millorar la 
seva ocupabilitat i aprofitar les oportunitats laborals.

En aquest curs hi ha hagut un increment del 2% de dones contractades, 
a diferència d’altres anys on els homes superaven el total de les 
contractacions. I el percentatge més alt de persones contractades és d’un 
42% de persones de més de 45 anys.

Prospecció d’Empreses
Hem continuat treballant per fidelitzar les empreses i generar nous 
contactes per aconseguir noves oportunitats, especialment en aquells 
sectors productius i generadors de llocs de treball.

Hem actuat amb el focus posat en el valor de les aliances amb empreses, 
administració i entitats socials per contribuir localment a la consecució dels 
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). 

Hem generat noves aliances amb 23 empreses, s’han aconseguit gestionar 
un total de 117 ofertes de les quals 92 les hem compartit amb la resta 
d’entitats de la xarxa Incorpora aconseguint que 16 persones externes a 
Saó hagin tingut una oportunitat laboral. 

Formació professionalitzadora
Organitzem anualment formacions en funció de les tendències del mercat 
laboral, per obrir les portes a contractacions alhora i millorar l’ocupabilitat 
dels participants.

• Aquest curs 2021-22 s’ha realitzat un PFI Incorpora de Neteja industrial 
i hospitalària, formació de 250 hores on van assistir 27 persones i del 46% 
de les persones que van finalitzar la formació van aconseguir un con-
tracte laboral, i 5 persones estan treballant en el sector de la neteja.

persones
• Han participat 56% 

d’homes i 44% de dones.
• Menor de 30 anys 

31,36% participants.
• De 30 a 45 anys 

19,22% participants.
• Més de 45 anys 

37,4 % participants.
• 576 hores d’atencions 

directes i grupals.

169

«Hacen que sea 
más llevadero, 
que no desespere. 
Me siento siempre 
acompañada 
por el equipo 

técnico.»

Carmen, 37 anys
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Línies 
estratègiques
Aquest curs s’ha completat el procés de 
reflexió estratègica, en el que totes les 
persones treballadores de l’associació han 
decidit sobre les línies d’acció de l’entitat en 
els propers dos anys.

Joves
Generar un espai físic que els joves puguin apropiar-se i des del que generin 
propostes i activitats comunitàries i transformadores i que alhora siguin fa-
cilitadores dels seus processos de desenvolupament personal, amb l’acom-
panyament de les professionals de Saó.

Salut mental
Generar un projecte focalitzat en l’atenció a les problemàtiques de salut 
mental que presenten moltes de les nostres usuàries, amb atenció psico-
social especialitzada, propera i periòdica que complementi la intervenció 
socioeducativa que es fa des dels projectes actuals.

Interseccionalitat
Incorporem a la nostra metodologia d’intervenció socioeducativa la pers-
pectiva interseccional amb l’eix escollit: diversitat cultural i d’origen, per tal 
d’evitar que la diversitat esdevingui desigualtat.

Sostenibilitat
Enfortir la sostenibilitat des de 3 eixos; des del tècnic amb formació, co-
hesió, cura i motivació de les persones que formen Saó; des de l’econòmic 
diversificant les fonts d’ingressos tot incrementant les captacions privades 
i la generació de recursos propis; i des del mediambiental, prenent consci-
ència de la nostra activitat i minorant el seu impacte.
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elprat.tv 
Van fer una entrevista a la M.Carmen Olaya, 
directora de Saó, el 2 de febrer del 2022.

elllobregat.com
Vam parlar de la importància del Casal 
d’estiu Saó pel benestar dels infants, 
el 05 de juliol del 2022.

elprat.digital
SaóPrat va participar en la Taula de 
Reconstrucció, sobre com fer front a les 
conseqüències de la covid, 23 de juny del 
2022.

elprat.ràdio
Durant el programa Planeta Prat vam parlar sobre voluntariat  
i entitats, el 19 d’octubre del 2022.

Saó als mitjans



Balance de situación abreviado
SUBVENCIO: Todos

ASSOCIACIO SAO PRAT Proyecto: Todos

I/D: Todos

Diario: Todos

Título 01/09/2021 a 31/08/2022

ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE 81.970,16 €

    I. Inmovilizado intangible 5.197,97 €

    II. Inmovilizado material 42.540,67 €

    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 628.698,21 €

    III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 372.914,81 €

    V. Inversiones financieras a corto plazo 38.287,49 €

    VI. Periodificaciones a corto plazo 5.251,10 €

    VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 212.244,81 €

Total activo: 710.668,37 €

PATRIMONIO NETO Y PASIVO
A) PATRIMONIO NETO 623.314,38 €

    A‐1) Fondos propios 419.777,81 €

        I. Capital 51.000,00 €

        V. Resultados de ejercicios anteriores 341.887,21 €

        VII. Resultado del ejercicio 26.890,60 €

    A‐3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos 203.536,57 €

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00 €

    II. Deudas a largo plazo 0,00 €

C) PASIVO CORRIENTE 87.353,99 €

    II. Provisiones a corto plazo 0,00 €

    III. Deudas a corto plazo 37.178,61 €

        1. Deudas con entidades de crédito 2.628,76 €

        3. Otras deudas a corto plazo 34.549,85 €

    V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 50.175,38 €

        1. Proveedores 5.055,39 €

        2. Otros acreedores 45.119,99 €

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 710.668,37 €



Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada Valorado en: EURO

SUBVENCIO: Todos

ASSOCIACIO SAO PRAT Proyecto: Todos

I/D: Todos

Diario: Todos

Título 01/09/2021 a 31/08/2022
  1. Importe neto de la cifra de negocios 1.208.003,52 €

  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 ‐53.182,49 €

  5. Otros ingresos de explotación 2.586,71 €

  6. Gastos de personal ‐984.559,02 €

  7. Otros gastos de explotación ‐136.953,09 €

  8. Amortización del inmovilizado ‐8.912,80 €

  9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 0,00 €

  10. Excesos de provisiones 0,00 €

  11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado 0,00 €

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

  13. Otros resultados ‐58,00 €

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3‐4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 26.924,83 €

  14. Ingresos financieros 375,92 €

  15. Gastos financieros ‐410,15 €

  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) ‐34,23 €

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 26.890,60 €

  20. Impuestos sobre beneficios 0,00 €

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+20) 26.890,60 €
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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 2021 i finalitza el 31 d’Agost de 2022. 

  
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 2021-2022, 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 26.890,60 € 
 Total base de repartiment = Total aplicació 26.890,60 € 

Aplicació a Import 
Fons dotacional o fons social -- 
Fons especials -- 
Romanent 26.890,60 € 
Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries -- 
Compensació d'excedents negatius d'exercicis anteriors -- 
 Total aplicació = Total base de repartiment 26.890,60 € 

 
 
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 31/08/2021 ALTES BAIXES Saldo a 
31/08/2022 

Terreny 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Instal·lacions tècniques 131.943,99 € 1.844,04 € 14.186,35 € 119.601,68 € 
Mobiliari 47.349,13 € 2.653,12 € 0,00 € 50.002,25 € 
Equips informàtics 45.885,96 € 6.540,75 € 861,71 € 51.565,00 € 
Altres elements 13.800,00 € 0,00 € 9.800,00 € 4.000,00 € 
TOTAL 238.979,08 € 11.037,91 € 24.848,06 € 225.168,93 € 

 

AMORTITZACIÓ ACUM. MAT. Saldo a 31/08/2021 Baixes Amortitzat Saldo a 
31/08/2022 

Terreny 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Instal·lacions tècniques -105.905,82 € 14.186,35 € 3.708,16 € -95.427,63 € 
Mobiliari -35.686,79 € 0,00 € -1.986,51 € -37.673,30 € 
Equips informàtics -44.650,87 € 861,71 € -876,46 € -45.527,33 € 
Altres elements -13.800,00 € 9.800,00 € -4.000,00 € -4.000,00 € 

TOTAL -200.043,48 € 24.848,06 € -3.154,81 € -182.628,26 
€ 
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VALOR NET COMPTABLE Saldo a 31/08/2021 Saldo a 31/08/2022 
Terreny 0,00 € 0,00 € 
Instal·lacions tècniques 26.038,17 € 24.174,05 € 
Mobiliari 11.662,34 € 12.328,95 € 
Equips informàtics 1.235,09 € 6.037,67 € 
Altres elements 0,00 € 0,00 € 
TOTAL 38.935,60 € 42.540,67 € 

 
 
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 31/08/2021 ALTES BAIXES Saldo a 
31/08/2022 

REGISTRE MARCA 2.064,39 € 0,00 € 0,00 € 2.064,39 € 
SINERGIA CRM 6.969,60 € 0,00 € 6.969,60 € 0,00 € 
WEB UN BOTON 1.488,30 € 0,00 € 1.488,30 € 0,00 € 
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 € 
Landing Page-gestió donacions 0,00 € 968,00 € 0,00 € 968,00 € 
Servei Midue 0,00 € 363,00 € 0,00 € 363,00 € 
WEB SaóPrat 0,00 € 4.731,10 € 0,00 € 4.731,10 € 
TOTAL 14.186,17 € 6.062,10 € 8.457,90 € 11.790,37 € 
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AMORTITZACIÓ 
ACUM.INTANGIBLE Saldo a 31/08/2021 Baixes Amortitzat Saldo a 

31/08/2022 
AMORT.ACUM.PROPIETAT 
INDUSTRIAL I 
INTEL·LECTUAL 

-1.514,04 € 0,00 € -412,92 € -1.926,96 € 

AMORT.ACUM.SINERGIA 
CRM -6.969,60 € 6.969,60 € 6.969,60 € 0,00 € 

AMORT.WEB PARA 
MUESTRA UN BOTO -1.488,30 € 1.488,30 € 1.488,30 € 0,00 € 

AMORT.ACUM.A3ERP PLUS 
INTEGRAL -2.223,98 € 0,00 € 0,00 € -2.223,98 € 

DOT. AMORT. OFFICE 
STANDARD 28 UNIDADES -948,64 € 0,00 € 0,00 € -948,64 € 

AMORT. ACUM. 29 
LICENCIAS WINDOWS -425,78 € 0,00 € -65,48 € -491,26 € 

Landing Page. Gestió 
Donacions 0,00 € 0,00 € -806,70 € -806,70 € 

Alta Servei MIDUE 0,00 € 0,00 € -39,06 € -39,06 € 
Disseny Web SaóPrat 0,00 € 0,00 € -155,80 € -155,80 € 
TOTAL -13.570,34 € 8.457,90 € 6.977,94 € -6.592,40 € 

 
VALOR NET COMPTABLE Saldo a 31/08/2021 Saldo a 31/08/2022 
REGISTRE MARCA 550,35 € 137,43 € 
SINERGIA CRM 0,00 € 0,00 € 
WEB UN BOTON 0,00 € 0,00 € 
PROGRAMA A3 0,00 € 0,00 € 
LLICENCIES OFFICE 0,00 € 0,00 € 
LLICÈNCIES WINDOWS PRO 65,48 € 0,00 € 
Landing Page-gestió 
donacions 0,00 € 161,30 € 

Servei Midue 0,00 € 323,94 € 
WEB SaóPrat 0,00 € 4.575,30 € 
TOTAL 615,83 € 5.197,97 € 
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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 € 
 
L’Associació SaóPrat ha imputat l’arrendament dels locals on desenvolupa la seva activitat per raó 
de la cessió d’ús atorgada per l’Ajuntament del Prat. L’import corresponent per a cada local és: 
 

Local Valoració arrendament 

Av, del Canal, 110 08820 El Prat de Llobregat 57.717,96 € 

Pl, Orcasites, s/n 08820 El Prat de Llobregat 1.007,04 € 

 58.725,00 € 
 
 
 
10. ACTIUS FINANCERS 
 
IV. 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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V. Inversions financeres a llarg termini 
 

ACTIUS FINANCERS  Saldo a 31/08/2020 Saldo a 31/08/2021 

Participació COOP 57, SCCP 901,52 € 901,52 € 
Festival Esperanzah, SCCL 300,00 € 300,00 € 
TOTAL 1.201,52 € 1.201,52 € 

 
 

5. Usuaris i Deutors. 
 
A continuació detallem: 
 
USUARIS PATROCINADORS I 
DEUTORS 

Saldo a 
31/08/2021 Entrades  Sortides Saldo a 

31/08/2022 
Usuaris i deutors 367.913,49 € 1.231.383,10€ 1.228.186,84 € 371.109,75 € 
Deutors Emp. Grup 41.785,72 € 11.071,80 € 50.873,12 € 1.984,40 € 
Altres deutors -444,07 € 2.249,73 € 1.985,00 € -179,34 € 
Crèdits amb Adm. públiques 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
TOTAL 410.143,28 € 1.244.704,63 € 1.281.044,96 € 372.914,81 € 

 
 
 
11. PASSIUS FINANCERS 
 

1. Deutes amb entitats de crèdit: 
 

Deutes amb entitats de crèdit Saldo a 
31/08/2021 

Saldo a 
31/08/2022 

COOP 57 8.536,96 € 4.078,68 € 
 
3. Altres deutes a curt termini: 

 
 

Altres deutes a curt termini Saldo a 
31/08/2021 

Saldo a 
31/08/2022 

Garantia Juvenil 2015 15.810,00 € 15.810,00 € 
Garantia Juvenil 2017 18.290,00 € 18.290,00 € 

 
 
  



Memòria abreujada d’Associació SaóPrat  
Curs 2021-2022 (Inici 01/09/2021 a 31/08/2022) 
 

25 
 
 

 
12. FONS PROPIS 
 

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

FONS PROPIS Saldo a 
31/08/2021 

Resultat Altres Saldo a 
31/08/2022 

Fons fundacional  51.000,00 € 0,00 € 0,00 € 51.000,00 € 
Romanent altres exercicis 323.920,63 € 15.178,97 € 0,00 € 339.099,60 € 
Romanent 
regularitzacions 

0,00 € 9.574,68 € 6.787,07 € 2.787,61 € 

Resultat de l'exercici 15.178,97 € -15.178,97 € 0,00 € 26.890,60 € 
TOTAL 375.211,03 € 9.574,68 € 6.787,07 € 419.777,81 € 

 
. 
Durant l’exercici s’han realitzat les següents regularitzacions del compte de Romanent: Provisions 
no realitzades (3.670,25€), Baixa amortització Subvencions (4.267,04€), excés aplicació SOC 
Garantia Juvenil 2015 (-6.416,47€), factures de Tecnologies Avançades que ha arribar fora de 
termini (-290,40€), correccions errors antics d’imports pendents de proveïdors (-80,20€ i 1.032,39€). 
 

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

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 4.385,49 € 1.187,81 € 0,00 € 3.197,68 € 

FUND.GODO SALA 
EDUCADORS 2.133,52 € 2.133,52 € 0,00 € 0,00 € 

SUBVENCIÓ 
FUNDACIÓ 
ROVIRALTA- SALA 
EDUCADORS PLAÇA 
PIRINEUS 

SALA 
EDUCADORS 2.133,52 € 2.133,52 € 0,00 € 0,00 € 

SUBVENCIO 
ROVIRALTA 2150 
MACBOOK+IPAD 

EQUIPS 
INFORMÀTICS 465,32 € 465,32 € 0,00 € 0,00 € 

FUNDACIO ROTARY  EQUIPS 
INFORMATICS 293,84 € 186,94 € 0,00 € 106,90 € 

FUNDACIÓ 
ROVIRALTA CUINA CANAL 2.177,49 € 746,64 € 0,00 € 1.430,85 € 

DONACIÓ STJ PROJECTOR -1,59 € 73,08 € 0,00 € 18,51 € 
CARITAS SANT 
FELIU 

EQUIPS 
INFORMÀTICS 0,00 € 491,29 € 2.500,00 € 2.008,71 € 

FUNDACIO CMJ 
GODÓ 

EQUIPS 
INFORMÀTICS 0,00 € 0,00 € 2.000,00 € 2.000,00 € 

TOTAL  11.680,77 € 7.418,12 € 4.500,00 € 8.762,65 € 
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Altres subvencions donacions i llegats: 
 

ENTITAT 
ATORGANT ACTIVITAT SALDO A 31-

08-2021 APLICACIÓ ALTES SALDO A 31-
08-2022 

SUBVENCIO 
ANTICIPADA 
REINCORPORA 

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

SUBVENCIO 
ANTICIPADA 
INCORPORA 

INSERCIÓ 20.666,80 € 78.000,00 € 78.000,00 € 20.666,80 € 

SUBVENCIO 
ANTICIPADA 
CONFER-
CONFEDERACIO 
RELIGIOSOS 

INSERCIÓ 0,00 € 34.763,00 € 34.763,00 € 0,00 € 

SUBVENCIO 
FUNDACIO 
PROBITAS 

INFANCIA I 
FAMILIA 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 

SUBVENCION 
ANTICIPADA 
SANTANDER-
CONFER FS-4 JA! 

JOVES 0,00 € 9.860,48 € 14.790,75 € 4.930,27 € 

Conveni SUETÍ. 
Fundació Bancaria 
LA CAIXA 

INFANCIA I 
FAMILIA 19.088,33 € 29.648,33 € 22.880,00 € 12.320,00 € 

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

INFANCIA I 
FAMILIA 5.532,99 € 5.532,99 € 0,00 € 0,00 € 

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

JOVES 3.997,28 € 3.997,28 € 0,00 € 0,00 € 

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

JOVES 1.353,53 € 1.353,53 € 0,00 € 0,00 € 

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

INSERCIÓ 9.411,26 € 9.411,26 € 0,00 € 0,00 € 

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

INFANCIA I 
FAMILIA 3.444,84 € 3.444,84 € 0,00 € 0,00 € 

IRPF-2020 
TSF/070/20/00019
8 E1 Gestió 
Voluntariat 

VOLUNTAR
IAT 1.506,66 € 1.506,66 € 0,00 € 0,00 € 

IRPF-2020 
TSF/070/20/00019 JOVES 3.844,33 € 3.844,33 € 0,00 € 0,00 € 
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ENTITAT 
ATORGANT ACTIVITAT SALDO A 31-

08-2021 APLICACIÓ ALTES SALDO A 31-
08-2022 

8 G4 Dinamització 
Juvenil 

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

INFANCIA I 
FAMILIA 41.666,72 € 56.666,72 € 15.000,00 € 0,00 € 

Fundació ORDESA INFANCIA I 
FAMILIA 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 

Fundació PERE 
TARRÉS Exp. 
CONV-2021-188 

INFANCIA I 
FAMILIA 0,00 € 1.558,50 € 1.558,50 € 0,00 € 

JOVESS Projecte 
Singular 
d'Intercooperació 
(Alquimia Social 
SCCL) 

JOVES 0,00 € 4.415,40 € 4.415,40 € 0,00 € 

IRPF-2021 
DDS001/21/00035
6 B10 Protecció 
Social 

INFANCIA I 
FAMILIA 0,00 € 13.356,00 € 20.034,08 € 6.678,08 € 

IRPF-2021 
DDS001/21/00035
6 C1 Servei 
Socioeducatiu 

JOVES 0,00 € 8.524,08 € 12.786,10 € 4.262,02 € 

IRPF-2021 
DDS001/21/00035
6 C2 Marhaba 

JOVES 0,00 € 2.183,84 € 3.275,75 € 1.091,91 € 

IRPF-2021 
DDS001/21/00035
6 C5 
Acompanyament 

INSERCIÓ 0,00 € 20.276,16 € 30.414,25 € 10.138,09 € 

SOC029/22/00000
5 Programa 30 Plus INSERCIÓ 0,00 € 10.669,37 € 10.669,37 € 0,00 € 

IRPF-021 
DDS001/21/00035
6 E1 Gestió 
voluntariat 

VOLUNTAR
IAT 0,00 € 2.224,00 € 3.336,00 € 1.112,00 € 

Fundació PERE 
TARRÉS. Ajuts 
Econòmics MCECC 
Exp. BE-2022-005 

INFANCIA I 
FAMILIA 0,00 € 9.961,69 € 9.961,69 € 0,00 € 

Drets Social 2022 
Exp. 
DDS004/22/00024
9 B1 Somriu 

INFANCIA I 
FAMILIA 0,00 € 7.222,08 € 10.833,08 € 3.611,00 € 

Drets Social 2022 
Exp. 
DDS004/22/00024

JOVES 0,00 € 20.000,00 € 30.000,00 € 10.000,00 € 
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ENTITAT 
ATORGANT ACTIVITAT SALDO A 31-

08-2021 APLICACIÓ ALTES SALDO A 31-
08-2022 

9 C1 Centre 
SocioEducatiu 
Drets Social 2022 
Exp. 
DDS004/22/00024
9 F2 Voluntariat 

VOLUNTAR
IAT 0,00 € 1.587,20 € 2.380,76 € 793,56 € 

Diputació 
BARCELONA Exp. 
2022/0010876 
Marhaba 

JOVES 0,00 € 1.370,08 € 2.055,17 € 685,09 € 

Exp. 20334/22 Aj. 
Prat. Adolescents i 
Joves en situació 
de vulnerabilitat 
Social 

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

Dpt. Igualtat i 
Feminismes 
(Generalitat) 
IFE016/22/0212 E1 
SUETI 

INFANCIA I 
FAMILIA 0,00 € 4.200,00 € 6.300,00 € 2.100,00 € 

Dpt. Igualtat i 
Feminismes 
(Generalitat) 
IFE016/22/0212 E2 
FORMACIÓ 

FORMACIÓ 0,00 € 0,00 € 1.305,04 € 1.305,04 € 

Dpt. Igualtat i 
Feminismes 
(Generalitat) 
IFE016/22/0212 
ALFABELITZACIÓ 
DONES I  JOVES 

DONES I 
JOVES 0,00 € 0,00 € 3.782,61 € 3.782,61 € 

SOC Treball i 
Formació 2020 INSERCIÓ 12.814,64 € 12.814,64 € 0,00 € 0,00 € 

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

INFANCIA I 
FAMILIA 4.215,10 € 4.215,10 € 0,00 € 0,00 € 

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

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

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

JOVES 3.333,36 € 3.333,36 € 0,00 € 0,00 € 
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ENTITAT 
ATORGANT ACTIVITAT SALDO A 31-

08-2021 APLICACIÓ ALTES SALDO A 31-
08-2022 

Exp. 
TSF089/21/000419 
COSPE E1 Proj. 
Juvenils 2022 

JOVES 10.000,00 € 6.666,64 € 0,00 € 3.333,36 € 

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

VOLUNTAR
IAT 1.415,80 € 1.415,80 € 0,00 € 0,00 € 

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

FORMACIO 1.840,48 € 1.840,48 € 0,00 € 0,00 € 

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

FORMACIO 8.930,60 € 5.953,76 € 0,00 € 2.976,84 € 

Exp. 
051/21/000082 
SOC-TRFO-JOVES 

INSERCIÓ 0,00 € 67.361,82 € 98.000,40 € 30.638,58 € 

Exp. 
SOC039/21/00012
6 SOC-TRFO-ESAL 
CS 

INSERCIÓ 0,00 € 58.696,29 € 91.378,24 € 32.681,95 € 

Exp. 
EMT/3327/2021 
Xarxa d'Ateneus 
Cooperatius 

JOVES 0,00 € 18.300,00 € 18.300,00 € 0,00 € 

  163.062,72 € 656.008,99 € 687720,19 € 194.773,92 € 
 
 
14. SITUACIÓ FISCAL 
 
14.1. Impostos sobre beneficis 
 
El resultat de l’exercici ha estat de 26.890,60€ 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. 
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L’Associació ha imputat l’IVA suportat com a més despesa o cost per a totes les activitats. En el cas 
de les feines auxiliars realitzades durant l’exercici s’ha liquidat la totalitat de l’iva repercutit. 
 
No existeix cap altra circumstància de caràcter significatiu en relació a altres tributs. 
 
 
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 1/9/2021 a 31/8/2022) Import 
MATERIAL OFICINA 3.669,57 € 
EQUIPAMENTS  DEL CENTRE 2.270,37 € 
FARMACIOLA 112,75 € 
MATERIAL NETEJA 396,58 € 
VESTUARI LABORAL 1.069,80 € 
MATERIAL/LLOGUER/ACTIVITATS PROJECTES 11.633,32 € 
COMPRAS ALIMENTACION X PROJECTE 12.795,61 € 
ASSOCIACIONS I FEDERACIONS 2.247,61 € 
TOTAL 34.195,61 € 

 

Treballs realitzats per altres entitats: 

TREBALL REALITZATS PER ALTRES ENTITATS  
(període 1/9/2021 a 31/8/2022) 

Import 

TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 16.800,00 € 
SERVEI EXTINCIÓ INCENDIS 81,48 € 
SERVEIS EMPRESA DE NETEJA 2.105,40 € 
TOTAL 18.986,88 € 

 
 

Desglossament de les despeses de personal 
 

DESPESES DE PERSONAL (període 1/9/2020 a 31/8/2021) Import 
SOUS I SALARIS 738.552,32 € 
INDEMNITZACIONS ALS TREBALLADO 0,00 € 
SEG. SOCIAL 225.192,06 € 
FORMACION DEL PERSONAL 20.814,64 € 
TOTAL 984.559,02 € 

 
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. 
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Desglossament de serveis exteriors 
 

SERVEIS EXTERIORS (període 1/9/2021 a 31/8/2022) Import 
Lloguer i Rentings 62.665,04 € 
Reparació i conservació 7.823,60 € 
Serveis professionals independents 37.471,23 € 
Assegurances 3.470,17 € 
Serveis Bancaris 2.749,95 € 
Publicitat i propaganda 5.155,06 € 
Subministres 11.841,37 € 
Altres Serveis  4.042,45 € 
Altres tributs 1.734,22 € 
TOTAL 136.953,09 € 

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

En aquest exercici no s’han produït. 

2. L’import de la venda de béns i prestació de serveis produïts per permuta de béns no monetaris 
i serveis.  
 
Aquest exercici s’han realitzat serveis auxiliars de feines de manteniment i neteja a l’EI SaóPrat, 
SLU per import de 7.580,00 € per tal que persones que es troben en plans d’ocupació puguin 
complementar el seu itinerari d’inserció amb una experiència laboral externa. 

 
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. 
 
 
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 i altres col·lectius en 
situació de risc social que es troben en itineraris a l'associació. 
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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: 

- 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, la de producció de disseny i la gestió de reformes i neteja 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. Inversions financeres a curt termini..........................................35.000,00 € (reintegrable al 100%) 

Serveis Realitzats per l’Associació a favor de l’empresa. En aquest exercici s’han realitzat serveis 
de 7.580,00 €. 

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 36.438,54 €. 

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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