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Aspanin, Associació pro persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies
CIF G08572554
Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2016

BALANÇ SIMPLIFICAT EXERCICI 2016
ASPANIN

G08572554
COMPTES

ACTIU

NOTES DE LA

EXERCICI

EXERCICI

MEMÒRIA

2016

2015

A) ACTIU NO CORRENT
20,(280),(290)

21,(281)(2910),(2911),(2912),(2913),(2914),

953.453,55

I. Immobilitzat intangible

3.a

II. Immobilitzat material

3.b

601.417,51

-

-

893.338,47

541.302,43

(2915),(2916),(2917),(2918)
22,(282),(292)
23,(29190),(29191),(29192),(29193),(29194),

2403,2404,2413,2414,2423,2424,(2493),

III. Inversions immobiliàries

-

-

IV. Béns del patrimoni cultural

-

-

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini

12.5b

60.000,00

60.000,00

115,08

115,08

1.312.761,04

1.240.338,60

(2494),(2933),(2934),(2943),(2944),(2953),
(2954)
2405,2415,2425,250,251,252,253,254,2550,

VI. Inversions financeres a llarg termini

258,(259),26,(2495),(2935),(2945),(2955),
(296),(297),(298),474
B) ACTIU CORRENT
30,31,32,33,34,35,36,(39),407

I. Existències

-

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres

-

299.710,99

354.419,48

comptes a cobrar
440,441,442,(447)

1. Usuaris i deutors per vendes i prestació de serveis

-

-

2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

-

-

444

3. Patrocinadors

-

445,446,449,(490)

4. Altres deutors

443,(4933),(4934),(4935)

460,464,544
4700,4707,4708,471,472,473
558
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334

5. Personal
7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

-

71.211,84
15.7

2.538,57

1.212,94
-

231.037,72

1.352,85
354.559,39

8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

-

-

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini

-

-

5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,
5524,(5933),(5934),(5943),(5944),(5953),(5954)
5305,5315,5325,5335,5345,5355,540,541,542,

IV. Inversions financeres a curt termini

543,544,545,546,547,548,(549),(5395),551,5525, 2. Crèdits a empreses
554,5590,565,566,(5945),(5955),(596),(597),(598) 5. Altres actius financers
480,567
570,572,574,576

V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

78.738,64
6.532,64
72.206,00

172.789,79
-

2.210,21
175.000,00

3.026,16

3.026,16

931.285,25

710.103,17

2.266.214,59

1.841.756,11
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Aspanin, Associació pro persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies
CIF G08572554
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BALANÇ SIMPLIFICAT EXERCICI 2016
ASPANIN

G08572554
COMPTES

PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES DE LA

EXERCICI

MEMÒRIA

2016

A) PATRIMONI NET
A-1) Fons propis

100,101
(103),(104)
102

9

EXERCICI
2015

1.260.138,65

1.314.828,55

866.188,32

916.044,62

I. Fons dotacionals o fons socials

60.120,20

60.120,20

1. Fons dotacionals o fons socials

60.120,20

60.120,20

2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar

-

-

II. Fons especials

-

-

III. Excedents d'exercicis anteriors
124

IV. Excedents pendents d'aplicación activitat estatutàries

129

V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118

VI. Aportacions per a compensar pèrdues

855.924,42
-

49.856,30
-

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres

393.950,33

798.893,23
57.031,19
398.783,93

ajustaments
130

1. Subvencions oficials de capital

10.a

39.562,02

40.494,72

131

2. Donacions i llegats de capital

10.b

354.388,31

358.289,21

132

3. Altres subvencions, donacions i llegats

-

137

4. Ingressos fiscals a distribuir

-

B) PASSIU NO CORRENT
14

I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini

1605,17

194.799,15
8

1. Deutes amb entitats de crèdit

1615,1625,1635,171,172,173,174,175,176,180,185,189
3. Altres deutes a llarg termini

-

194.799,15

-

194.799,15

-

-

-

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini

-

-

479

IV. Passius per impost diferit

-

-

181

V. Periodificacions a llarg termini

-

1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634

C) PASSIU CORRENT
499,529

I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini

5105,520,527

811.276,79
8

765.686,22

1. Deutes amb entitats de crèdit

8.271,80

5115,5125,5135,5145,521,522,523,524,525,528,551,3. Altres deutes a curt termini

757.414,42

526.927,56
478.844,94
478.844,94

554,5525,555,5565,5566,560,561,569
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143, III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini

-

-

5144,5523,5524,5563,5564
IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar
400,401,403,404,405,(406)
41
465,466
475,476,477

45.590,57

1. Proveïdors

8

2. Creditors varis

8

3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions

-

48.082,62

1,50

0,40

5.040,33

5.040,33

8

14.858,69

14.269,78

15,7

25.693,05

28.772,11

Públiques
448
485,568

5. Acomptes d'usuaris

-

V. Periodificacions a curt termini

-

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2.266.214,59

1.841.756,11
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COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS
Entitat ASPANIN ASSOCIACIÓ DE PRO PERSONES AMB DISCAPACITAT
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EXERCICI 2016
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Aspanin, Associació pro persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies
CIF G08572554
Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2016

COMPTE DE RESULTATS SIMPLIFICAT EXERCICI 2016
ASPANIN

G08572554

COMPTES

NOTES DE LA

EXERCICI

MEMÒRIA

2016

1. Ingressos per les activitats
700,705,(706),(708),(709)
721
722,723
724,727,728,(658)

(653),(654)

923.508,96

-

b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

-

52.767,98
12

d) Subvencions, donacions i altres ingressos
2. Ajuts concedits i altres despeses

(650),(651),(652),729

2015

901.923,33

a) Vendes i prestacions de serveis

c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

EXERCICI

12,2,1

-

a) Ajuts concedits

52.297,00

25.959,50

22.562,20

823.195,85

848.649,76

26.918,70

-

21.913,22

-

21.913,22

-

b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre

-

26.918,70

-

de l'òrgan de govern
(6930),71*,7930

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs

-

-

de fabricació
73
(600),(601),(602),606,(607),608,609,

752
751,753,754,755,759
(64)

4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
5. Aprovisionaments

12,2,2

-

4.496,13

-

3.322,36

6. Altres ingressos de les activitats

72.200,13

59.092,95

a) Ingressos per arrendaments

38.909,50

36.102,26

b) Altres ingressos accesoris i altres de gestió corrent

33.290,63

7, Despeses de personal

12,2,3

22.990,69

-

672.529,55

-

614.712,59

8. Altres despeses d'explotació

-

325.772,49

-

302.071,56

a) Serveis exteriors

-

323.284,19

-

300.842,02

(620)

a1) Investigació i desenvolupament

(621)

a2) Arrendaments i cànons

-

30.600,00

-

30.600,00

(622)

a3) Reparacions i conservació

-

24.298,25

-

36.010,22

(623)

a4) Serveis professionals independents

-

39.626,17

-

41.048,48

(624)

a5) Transports

-

3.548,08

-

3.212,72

(625)

a6) Primes d'assegurances

-

5.464,34

-

5.113,67

(626)

a7) Serveis bancaris

-

1.731,65

-

1.235,20

(627)

a8) Publicitat, propaganda i relacions públiques

-

12.679,29

-

5,44

(628)

a9) Subministraments

-

18.614,17

-

20.353,18

-

186.722,24

-

163.263,11

-

2.488,30

-

1.229,54

(629)
(631),(634),636,639
(655),(694),(695),794,7954

-

a10) Altres serveis
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions

-

-

-

de les activitats
(656),(659)
(68)
725,726
7951,7952,7955,7956

d) Altres despeses de gestió corrient

-

9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassatsal resultat

10 a 13

14.835,28
932,70

-

14.319,08
4.833,61

11. Excés de provisions

-

-

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

-

-

(690),(691),(692),790,791,792

a) Deterioraments i pèrdues

-

-

(670),(671),(672),770,771,772

b) Resultats per alienacions i altres

-

(678),778

13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

760,761,762,769

14. Ingressos financers

(660),(662),(665),(669)

15. Despeses financeres

12,4
-

-

-

18.399,94

21.103,11

51.096,05

52.199,82

5.144,47

5.817,17

3.904,72

-

(663),763

16. Variació de valor raonable en instruments financers

-

-

(668),768

17. Diferències de canvi

-

-

(696),(697),(698),(699),796,797,798,799
(666),(667),(673),766,773

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

-

-

a) Deterioraments i pèrdues

-

-

b) Resultats per alienacions i altres

-

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
(6300)*,6301*,(633),638

-

19. Impostos sobre beneficis i ajustos
IV. RESULTAT DE L'EXERCICI (III+19)

5.817,17

49.856,30

58.016,99

-

-

1.239,75

49.856,30

985,80
57.031,19
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ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET
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INTEL·LECTUAL I LES SEVES FAMÍLIES
NIF G08572554
EXERCICI 2016
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Aspanin, Associació pro persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies
CIF G08572554
Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2016

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2016
ASPANIN

G08572554

Fons

Excedents

Excedents pendents

exercicis

de destinar a finalitats

Excedent de

Aportacions per
compensar

Subvencions,
donacions i

anteriors

estatutàries

l'exercici

pèrdues

llegats rebuts

TOTAL

Pendents de
Total
A. SALDO. FINAL DE L'ANY 2014

desemborsar

120,20

761.636,83

37.256,40

403.617,54

1.202.630,97

403.617,54

1.202.630,97

4.833,61

52.197,58

-

I. Ajustaments per canvis de criteri

-

II. Ajustament per errors
B. SALDO AJUSTAT. INICI 2015

120,20

-

761.636,83

-

37.256,40

-

-

I. Excedent de l'exercici

57.031,19

II. Total ingresos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

60.000,00

-

-

-

-

-

-

60.000,00

60.000,00

60.000,00

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

-

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

-

4. Altres aportacions

37.256,40

III. Altres variacions de patrimoni net
C. SALDO. FINAL 2015

60.120,20

-

-

798.893,23

-

37.256,40
57.031,19

-

398.783,93

1.314.828,55
-

I. Ajustaments per canvis de criteri 2008

-

II. Ajustament per errors 2008
D. SALDO AJUSTAT. INICI 2016

60.120,20

-

798.893,23

-

57.031,19

-

398.783,93

1.314.828,55
-

I. Excedent de l'exercici

-

II. Total ingresos i despeses reconeguts en el patrimoni net
III. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

-

-

-

-

49.856,30
-

-

4.833,60
-

-

54.689,90
-

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

-

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)
4. Altres aportacions

57.031,19

III. Altres variacions de patrimoni net
E. SALDO FINAL DE 2016

-

60.120,20

-

855.924,42

-

-

57.031,19

-

49.856,30

-

-

-

-

-

393.950,33

1.260.138,65
-

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET EXERCICI 2016
ASPANIN

G08572554

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

Resultat de l'exercici

2016

-

2015

49.856,30

57.031,19

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net

-

- Per valoració d'instruments financers

-

-

- Actius financers disponibles per la venda

-

-

- Altres ingressos i despeses

-

-

- Per cobertura de fluxos d'efectiu

-

-

- Subvencions, donacions i llegats rebuts

-

-

- Efecte impositiu

-

-

- Actiu no corrents i pasius vinculants mantinguts per la venda

-

-

Total d'ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net

-

-

Transferències al compte de pèrdues i guanys
- Per valoració d'actius i pasius

-

-

- Actius financers disponibles per la venda

-

-

- Altres ingressos i despeses

-

-

- Per cobertura de fluxos d'efectiu
- Subvencions, donacions i llegats rebuts

-

4.833,60

Total transferències al compte de pèrdues i guanys

-

4.833,60

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES CONSOLIDADES RECONEGUDES

-

54.689,90

- Efecte impositiu

-

4.833,61

-

4.833,61

-

- Actiu no corrents i pasius vinculants mantinguts per la venda

-

-

-

52.197,58
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MEMÒRIA D´ACTIVITATS I MEMÒRIA ECONÒMICA
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EXERCICI 2016
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CIF G08572554
Comptes Anuals corresponents a l’exercici 2016

MEMÒRIA D´ACTIVITATS
GRUP ASPANIN 2016
EL GRUP ASPANIN està format per l’Associació Aspanin, la Fundació Gestió i Suport i la
Fundació Aspanin.
MISSIÓ DEL GRUP: Defensar els drets de les persones amb discapacitat intel·lectual (d.i.)
i les seves famílies, des de l’any 1966 a Badalona, i promocionar tot tipus de serveis que els
siguin necessaris per aconseguir-los la millor qualitat de vida.
QUE FEM?
1) Serveis d’Assessorament Social, Jurídic i Psicològic
2) Servei de Lleure i Respir
3) Serveis d’Habitatge
4) Servei de Protecció jurídica: Pretutela, Tutela, etc.
5) Treball Comunitari
6) Comunicació
7) Formació
8) Personal en pràctiques
9) Millora continua
10) Pla estratègic
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1.1 SERVEIS D’ASSESSORAMENT SOCIAL
PAS: PROGRAMA D’ATENCIÓ I SUPORT A FAMÍLIES
¢ Divulgació i assessorament general i específic de la informació de l’àmbit. a
empreses i persones interessades: 9 entrevistes.
¢ Informació sobre qüestions generals i/o concretes de serveis, ajudes, recursos, etc.,
relacionats d’alguna forma amb el sector: 36 entrevistes.
¢ Assessorament i gestió de demandes familiars per a serveis especialitzats d’àmbit
laboral, d’habitatge, de respir, de lleure, etc... 82 entrevistes.
¢ Assessorament i tramitació d’ajudes i de prestacions econòmiques: 19 entrevistes.
¢ Gestió de sol·licituds a diferents Centres de Respir (Estades): 3 entrevistes
¢ Assessorament i derivació al Servei jurídic d’Aspanin: 60 entrevistes
¢ Assessorament i derivació al Servei psicològic d’Aspanin: 3 entrevistes
¢ Entrevistes amb altres serveis I coordinacions sobre casos de Treball Social: 35
entrevistes
¢ Participació al Grup d’Acció Comunitària.

gacbdn.blogspot.com.es

1.2 ASSESSORAMENT JURÍDIC
Visites derivades des del Servei d’Assessorament social relacionades amb:
¢ Processos d’Incapacitació
¢ Extinció de la potestat parental
¢ Excuses de càrrec
¢ Testaments
¢ Herències
¢ Arrendaments
¢ Rendicions de comptes i Inventaris
1.3 ASSESSORAMENT PSICOLÒGIC.
Actualment treballem per donar forma al nou projecte del Servei d’assessorament Psicològic
de l’entitat. El projecte PEAS ocupava la major part de l’espai i mancava una mica l’atenció
a la resta de problemes que poden sorgir.
Les demanda del projecte PEAS va agafar tals dimensions a nivell de tot l’estat que
dificultava la resta. A qui el liderava DINCAT li ha demanat que el porti des de la seva seu
per fer més propera la demanada des de tot Catalunya. Tot i que el projecte ha estat creat i
potenciat des d’Aspanin, la nostra ex-psicòloga ara el porta des de Dincat.
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2. SERVEI DE LLEURE i RESPIR
L’equip humà d’atenció està format per:
- 1 coordinador a jornada completa que realitza les tasques de coordinació del servei.
- 5 monitors que realitzen les activitats; programació execució i avaluació.
- Diversos voluntaris que col·laboren de forma periòdica o puntual.
Els usuaris atesos participen tant en activitats ordinàries continues com en activitats puntuals
durant l’any. Som un servei de lleure obert i ,per tant, atenem tota la població de Badalona i
rodalies tant si són socis com sinó, i de tots els perfils de necessitats de suport; generalitzat,
extens, limitat i intermitent.
Principalment els usuaris són de Badalona, però també en tenim algun d’Alella, Barcelona,
Cerdanyola, el Prat de Llobregat, Hospitalet de Llobregat, Montgat, Sant Adrià de Besòs,
Santa Coloma de Gramenet i Vilassar de Mar.
Activitats que realitzem:
¢ Grups d’amics: Programes específics de caràcter recreatiu per fomentar les relacions
personals.
—
—
—
—

El Club Social, de suport intermitent: 8 persones.
Punt de Trobada, de suport extens i Generalitzat: 9 persones.
Quixots de Badalona, de Suport Limitat: 13 persones.
Colles de Cap de setmana, de suport intermitent i limitat. 4 grups: 52 persones.

Els grups d’amics són on hem notat més augment d’inscripció de participants, especialment
als caps de setmana; la necessitat de formar llaços afectius i d'amistat augmenten
progressivament.
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¢ Lectoescriptura: Iniciació, manteniment i millora de la utilització de la lectura, escriptura
i càlcul. Grup 1: Nivell inicial: 6 participants Grup 2: Nivell avançat: 7 participants . 13
usuaris

¢ Informàtica: Treballem els programes bàsics d’office i internet: word, excel, power point,
paint, correu electrònic, internet, xarxes socials i d’altres . Grup de 6 persones amb un
suport intermitent i limitat. 5 usuaris als nostres propis ordinadors i un que aprèn amb el
seu propi portàtil.
¢ A ballar!: Petita escola de ball d’estils diversos, com la salsa, el rock, el hip hop, el
zumba,..., La creació i confecció de coreografies permet treballar implicació,
col·laboració i treball en equip de tots els participants, l’esbarjo i aprenentatge conjunt,
i, també és esport per millorar la salut. Participem en diferents exhibicions a la ciutat
que fomenten la inclusió i la socialització del col·lectiu. 14 persones.
¢ Bon profit: Un dels tallers amb més èxit i millor
rebuda, estrenat el passat curs i que de seguida
va necessitar obrir un segon grup. Actualment
estudiem obrir-ne un tercer als matins. Fem
receptes de tot tipus; dolces, salades, aperitius,
etc. Actualment 12 participants entre els dos
grups.
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¢ AspaFilm: Espai obert a usuaris i famílies o
amics. Amb el visionat d’una pel·lícula creem un
espai de relació i de compartir entre els diferents
tipus d’assistents. Pensat per a qualsevol tipus de
suport, hem buscat pel·lícules de diferents
gèneres per arribar i agradar a tothom, tot i que les
més demandades són de cinema clàssic i musical.
Han assistit un total de 87 persones a pel·lícules
com; La revoltosa, Como dos gotas de agua, Al
ponerse el sol, Del revés, Náufrago, etc.
¢ El Club Llevant se’n va caminant Grup d’unes
15 persones amb un suport intermitent – limitat
.Treballem natura i salut i aprofitem sortides a la
muntanya, de nivell inicial. Han assistit un total de 94 persones amb sortides a: Ermita
de Sant Climent, de Sant Onofre, Poblat Ibèric de Puig Castellar, Carretera de les
Aigües, Tres turons de Barcelona, etc.
¢ Excursions i sortides Grup d’unes 15 persones amb un suport intermitent – limitat.
Sortides puntuals obertes a tothom, pensades per a suport intermitent i limitat; pensades
per proporcionar oci i conèixer entorns més allunyats. D’un ventall d’opcions que els
oferim segons la demanada, són els usuaris qui trien on anar. Han assistit un total de 94
persones i hem anat a: Museu de paper, Observatori Fabra, Catamarà, Parc Güell,
Pessebre Vivent, etc.

¢ Torns de Vacances a l’Estiu i a Setmana Santa: Programa recreatiu i turístic per als
usuaris i de respir per a les seves famílies.
En les enquestes de satisfacció passades d’anys anteriors hi havia la demanda de buscar
destins fora de Catalunya. També hem trobat una nova agència de viatges que ens
ofereix un tracte personalitzat amb un ventall de propostes a bon preu.
Ø Setmana Santa - 6 dies/5 nits;
-

Grup Suport extens i limitat; Alfaro – La Rioja/H. Palacios à 29 participants – 11 monitors
G. Suport intermitent; Vitòria / H. Duque de Wellington à 24 participants – 4 monitors

Ø Estiu - 8 dies/7 nits
- Grup Suport extens; 14 participants – 7 monitors. Lloret de Mar – H. Don Juan
- Grup Suport limitat; 19 participants – 5 monitors. Malgrat de Mar – H. Sorra d’Or
- Grup Suport intermitent 1; 21 participants – 3 monitors. Tenerife – Aparthotels Noelia Playa
- Grup Suport intermitent 2; 19 participants – 3 monitors. Tenerife – Aparthotels Tenerife Ving
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