BENVINGUDA
associació

Treballem per millorar la qualitat de vida
de les persones amb discapacitat intel·lectual
i trastorns del desenvolupament
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Carta de la Presidenta
Un any més, m’és grat presentar-vos la nova memòria anual
d’Aspanias en la que hem tractat de reflectir, breument, tot
el que hem fet aquest 2016 i amb quin pressupost hem
comptat.
Aquest cop voldria destacar la importància que te per
a nosaltres que les famílies usuàries de les nostres
instal·lacions i serveis es sentin còmodes i valorades. Per
això, de manera periòdica passem uns qüestionaris de
satisfacció i així podem recollir tots els seus suggeriments i
percepcions i millorar entre tots l’atenció que els hi donem.
Les valoracions que hem recollit de les enquestes que hem
passat durant el 2016 han estat molt satisfactòries i això ens
dona forces per a continuar endavant, en la mateixa línia
de treballar tots plegats, usuaris, famílies i professionals,
introduint noves metodologies i noves maneres de fer, per
a aconseguir els millors resultats possibles.
Però aquest passat 2016 també ha estat un any en el
que hem hagut de lidiar amb uns pressupostos molt
més austers arrel de la concertació de les nostres llarsresidències amb la Generalitat de Catalunya. Això ens ha
suposat buscar altres vies de finançament que ens ajudin
a continuar garantint tota l’oferta d’activitats, tallers i
serveis amb la qualitat a la que estem acostumats. De
moment, com veureu als comptes que us presentem, hem
aconseguit augmentar els fons d’altres vies. El 2016 ha
estat un any en el que les herències i donacions privades
s’han multiplicat i això ens ha permès materialitzar un
somni que teníem pendent: iniciar els tràmits per a obrir

un nou centre d’atenció a nens, joves i adults al barri de
la Dreta de l’Eixample. Volem donar també les gràcies a la
fundació Ramón Molinas per haver-nos cedit, gratuïtament,
un local a aquest barri, concretament al carrer Cartagena,
i en el que ubicarem aquest centre d’innovació i punter en
l’atenció a les persones amb diverses afectacions.
El nostre Cdiap Aspanias es consolida dins del territori
amb una permuta de barris amb el Cdiap de Sant Joan.
D’aquesta manera anem avançant, sent molt important el
treball de xarxa que fa temps estem impulsant amb tots els
agents que treballen, com nosaltres, per millorar l’atenció
i la dignitat de les persones amb diverses discapacitats i,
molt entranyablement, amb les persones amb discapacitat
intel·lectual.
I per últim voldria deixar constància de que Aspanias
compta amb un equip de professionals que no es limita al
bon fer del seu treball sinó que s’obstina, dia a dia, a portar
les seves actuacions al nivell més alt quan es refereix als
objectius d’eliminar desavantatges i superar impediments.
Actuant amb una energia inesgotable, que es transmet a
les persones ateses per mitjà de la il·lusió que acompanya
a la perícia tècnica. Celebrem des d’aquí la proximitat,
l’afecte, la comprensió, que impregnen l’exercici d’aquestes
activitats, amb tot el que això comporta.
Carmen Ruiz
Presidenta

Qui som
Missió

Som una organització independent,
apolítica, aconfessional i solidària
amb la diversitat funcional. Portem
més de 50 anys treballant per la
dignitat de les persones que tenen
altres capacitats.

La nostra missió és millorar la
qualitat de vida de les persones
amb discapacitat intel·lectual o
amb trastorns de desenvolupament
i dels seus familiars a Catalunya,
així com facilitar una atenció
integral personalitzada, afavorint
la seva inclusió i participació social.

Junta directiva

Isabel Montávez Valenzuela
Vocal

Carmen Ruiz
Presidenta

Joan Manel Moscat Martínez
Vocal

Núria Francés Bayo
Vicepresidenta

Daniel Mateos Taylor
Vocal

Mercè Sánchez Campoy
Secretària

José Agustí
Vocal

Oriol Jordi Casals Bernat
Tresorer

Bàrbara Farràs
Vocal
Francesc Martí
Vocal

Visió
La nostra visió és ser una entitat
de referència en el nostre àmbit
de treball, centrada en la persona,
donant suport a la família,
cohesionada i coherent amb la
nostra missió. Amb responsabilitat
social, de qualitat, inclusiva,
participativa, oberta als canvis i
oferint serveis segons necessitats.
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Atenció precoç CDIAP

El CDIAP es va crear l’any 1978 i
forma part de la xarxa pública del
Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.
L’atenció precoç es dirigeix als infants,
de 0 a 6 anys, que presenten disfuncions,
trastorns i/o disharmonies en el seu
desenvolupament o que es troben
en situació de risc de patir-les, i a
les seves famílies.

Què fem

Àrea de Lleure i Voluntariat

És un espai per gaudir de les aficions i les
relacions socials. Un moment de creixement
i d’enriquiment personal que millora de
forma significativa la qualitat de vida
de les persones.

Atenció Terapèutica SAT

És un servei d’atenció terapèutica
i multidisciplinar destinat a
infants, adolescents i adults,
amb o sense discapacitat
intel·lectual, que presenten
dificultats en el seu
desenvolupament físic, psíquic,
sensorial i/o emocional.

Llars-Residència

És un servei d’habitatge
permanent, concertat amb el
Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies, des de novembre
de 2015. Està adreçat a persones
amb diversitat funcional que
necessiten un habitatge substitutori
de la seva llar habitual. Actualment
tenim tres llars on viuen 23 adults
amb discapacitat intel·lectual en
un entorn familiar.

Serveis a les famílies

És un punt d’informació gratuït sobre
l’àmbit de la discapacitat. Un servei de la xarxa
de Serveis Socials d’atenció especialitzada, dirigit
a tots aquells familiars, professionals i persones
afectades que sol·licitin informació i orientació sobre
qualsevol aspecte relacionat amb l’àmbit de les persones
amb discapacitat.

Atenció precoç CDIAP

Som un equip transdisciplinari molt enèrgic que
treballa amb vocació i dedicació per vetllar i millorar
l’atenció de la petita infància.
Donem un èmfasi important a l’apoderament i
participació de les famílies, capacitant-les i treballant
amb elles per garantir el màxim desenvolupament
dels seus infants.

A partir del juliol, per tal de facilitar la proximitat
assistencial de les famílies, el barri de Fort Pienc ha
passat a ser competència del CDIAP Sant Joan i el
barri de Camp de l’Arpa del Clot nostre. Benvinguts!

infants atesos al 2016

Degut a l’augment d’acollides al nostre CDIAP,
derivades sobretot des de Salut i Educació, alhora que
els infants atesos presenten diagnòstics diversos que
precisen d’assistència fins a l’edat límit, el nombre
d’infants atesos s’ha incrementat en 100 cada any
durant els darrers dos anys.
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Docència i Recerca
Cada curs, alumnes provinents de diferents
universitats i centres d’estudis especialitzats venen
a fer una estada de pràctiques acadèmiques. Els
alumnes son assignats a un professional de l’equip
que exerceix la funció de tutoria.
També s’ha detectat un increment en els diagnòstics
de transtorns de relació i comunicació com el TEA, de
transtorns de regulació i comportament i infants amb
dificultats en el seu processament sensorial.

Motiu principal de les consultes

4
5
4
8
2
19
79
4
23
9
2
3
30

Altres
Aspectes de criança
Risc social
Risc biològic
Alimentació
Desenvolupament emocional
Llenguatge/parla
Retard desenvolupament
Atenció/conducta
Comunicació i relació
Desenvolupament cognitiu
Desenvolupament sensorial
Desenvolupament motriu

Formació
Vetllem per la millora continua del nostre treball i
de la qualitat de l’assistència a les nostres famílies.
Aquest 2016 vam decidir apostar per la formació de
l’equip en tecnologies de sistemes augmentatius de
la comunicació.

Mirant al futur
•
•
•

Assolir la ISO 9001-2008.
Ampliar de la Sala Polivalent d’Estimulació
Multisensorial i Psicomotricitat.
Formar l’equip en Estimulació Multisensorial i
Espais Snoezelen.

ELS PROJECTES
L’equip del CDIAP Aspanias ha desenvolupat una sèrie de projectes tècnics específics d’intervenció amb
la finalitat de donar una resposta més acurada i efectiva a diferents tipus de problemàtiques i trastorns.

Fisioteràpia respiratòria

Teràpia Aquàtica

Habilitats parentals

Es una tècnica de fisioteràpia que
té per objectiu eliminar la mucositat existent a l’arbre bronquial.

És una activitat de fisioteràpia
adreçada als infants amb afectacions psicomotrius. L’aigua possibilita tant un treball a nivell de
control i equilibri del cos com
l’establiment i enfortiment del
vincle amb l’infant.

S’adreça a mares i pares amb
l’objectiu de capacitar-los amb
estratègies que els permetin la
construcció d’una dinàmica de
convivència familiar positiva i
el desenvolupament de models
parentals adequats per als infants.

Comptem amb dos equipaments: les instal·lacions d’atenció
precoç de la ONCE i la instal·lació
municipal Vintró.

Amb això esperem que les famílies
puguin prevenir i afrontar de forma
constructiva els seus problemes i
conflictes quotidians.

L’activitat està dirigida especialment als infants que pateixen
bronquitis de repetició i pretén
millorar la quantitat d’aire inhalat i
la musculatura respiratòria.

Psicomotricitat preventiva i terapèutica
La psicomotricitat ofereix una
manera d’afavorir el desenvolupament de la funció simbòlica a
través del plaer que proporciona
l’acció, el joc i la creació en un
marc de seguretat, escolta i
respecte.

Com a teràpia, fa servir l’acció
per restablir el vincle que existeix
a nivell somato-psíquic, amb l’objectiu d’atenuar els trastorns del
desenvolupament a nivell psicomotor i sociocomunicatiu en els
infants atesos.
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Atenció Terapèutica SAT
La multidisciplinarietat i l’interès per arribar a totes les
famílies, són les característiques principals d’aquest
servei.
Per una banda, el SAT té un equip de professionals
format per Psicòlegs d’atenció infantil i adults,
Logopedes, Fisioterapeuta, Psicomotricistes, Musicoterapeuta interdisciplinar i Treball social, que fan que
pugui oferir el tractament adequat en el moment
adequat per a cada persona.
Per una altra, el treball en xarxa amb altres entitats
i serveis del territori, així com la recerca contínua de
fonts de finançament per oferir atenció terapèutica
de manera gratuïta o a baix cost, fan que es tracti
d’un servei viu i d’interès pels serveis del territori, de
Ciutat Vella en particular i de Barcelona en general.

Durant el 2016 hem duplicat el nombre de
persones ateses, passant de 46 a 94 usuaris, la
majoria amb discapacitat intel·lectual i/o trastorns
del desenvolupament, però també persones que
requerien un acompanyament emocional i eines
concretes en un període específic de la seva vida.
Distribució d’usuaris segons l’edat
40

34
16

4
0-5 anys

6-9 anys

10-17 anys

+18 anys

L’augment d’usuaris es deu principalment a un
augment dels projectes subvencionats, que han
permés l’accés al servei de persones amb situacions
econòmiques més desfavorides, així com un major
coneixement del servei, que ha apropat a famílies de
diferents barris de Barcelona.

ELS SERVEIS

Psicologia d’adults

Psicologia
infantil

Logopèdia
infantil

Distribució d’usuaris
segons la disciplina

94
usuaris

Envelliment actiu
15

Grup Habilitats Parentals

Logopèdia
adults
Fisioteràpia
pediàtrica
Psicomotricitat
individual
Psicomotricitat
grupal
Teràpia artística i
Musicoteràpia grupal

Programa de beques:

Mirant al futur

4 beques

Sempre amb la mirada posada en arribar al màxim de famílies, el SAT
obrirà durant el 2017 un nou local d’atenció ubicat al barri de Sagrada
Família. Això ens permetrà acostar-nos a moltes famílies i serveis del
territori que valoren la proximitat dels nostres professionals d’Aspanias.

7 beques
10 beques
14 beques

Al mateix temps, seguim presentant projectes tant de caire terapèutic
com d’acompanyament a les famílies, per poder oferir obtenir
subvencions (públiques i privades) que afavoreixin l’accés al SAT a les
famílies en situacions socials més desfavorides.
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Àrea de Lleure i Voluntariat
El lleure té una gran repercussió en la vida de qualsevol persona, ja que
en ell es troba un espai fora de les obligacions, és escollit lliurament i
permet experimentar vivències i experiències que promouen la creativitat i el desenvolupament personal.
Des d’Aspanias oferim l’atenció i suport necessaris, perquè les persones
amb discapacitat intel·lectual puguin gaudir plenament de l’oferta de
lleure convencional de forma plena i satisfactòria.

Els usuaris han...
-

Participat plenament del seu propi lleure en la comunitat
Escollit les activitats d’oci que volien realitzar
Respectat els seus interessos i motivacions
Millorat la seva autonomia a nivell personal i social
Format part d’un grup i conegut a
nous amics i amigues

Els voluntaris hem...

Creat una xarxa de voluntaris i voluntàries
compromesos, que han compartit i donat suport
a les activitats de lleure que hem organitzat.

152 DEMANDES
233 ACCIONS
3527,4 HORES

ELS PROGRAMES

Nombre d’usuaris

A més de donar continuïtat als programes
que ja funcionaven, aquest any s’han fet
novetats com el FC Aspanias o els Respirs
familiars.

Vacances

20

Durant el 2016 es van fer un total de 4 viatges.

FC Aspanias
Aspanias, gràcies a la col·laboració de
Fundació CET10, FC Barcino que ens va cedir
les seves instal·lacions, i el districte de Sant
Martí, ha pogut fer realitat la creació d’un club
de futbol d’infants amb diversitat funcional.

Respirs

El projecte dona resposta a una necessitat
que al llarg de la nostra trajectòria hem pogut
observar: atendre als familiars/cuidadors de
persones amb discapacitat intel·lectual i del
desenvolupament amb necessitat de suport
generalitzat i/o extens, oferint-los programes
de respir familiar.
Per a això, s’han ofert dos torns vacacionals
totalment adaptats a la persona amb diversitat funcional on han aprofitat al màxim l’experiència d’oci i els seus familiars/cuidadors
han pogut gaudir de temps lliure i conciliar la
vida familiar, social i laboral.

45
9
6

Diverbici
L’oportunitat
per als infants
d’aprendre
a anar en
bicicleta.

Hort Aspanias
Un espai social on compartir.

Espai Joves
Punt de trobada per a joves de 12 a 30 anys.

32 +120 infants del Col·legi Miró
7
13

Llars-Residència
Les llars-residència d’Aspanias són equipaments de
caràcter temporal o permanent adreçats a persones amb
una discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% amb
diferents necessitats de suport i que precisen d’un servei
substitutori a la seva llar.
L’objectiu principal és oferir un servei d’atenció global orientat
al manteniment i la millora de la seva autonomia, sempre
des de l’escolta activa de les seves preferències i desitjos i
del reconeixement al dret a la autodeterminació.

Quines activitats es fan?
D’oci cap de setmana: Programació mensual on l’objectiu
és promoure les relacions entre les persones i el seu entorn,
participar d’activitats actuals i motivadores, potenciar
l’autodeterminació, mantenir i millorar les habilitats socials, i
passar-ho bé amb les pròpies activitats.
De manteniment físic i lúdiques: Durant la setmana
participen en activitats diverses com gimnàstica, natació,
música, etc, escollides en funció dels seus interessos.
Activitats domèstiques: Participen de l’organització pròpia
de la llar, i de les tasques quotidianes en la mesura de les
seves possibilitats i amb els suports adequats.

ELS PROJECTES

Hort Aspanias
Durant l’any 2016, ha continuat
el projecte educatiu de l’hort
urbà cedit per l’Ajuntament de
Barcelona, el qual ofereix als
usuaris un espai físic i participatiu
on, a través del manteniment de
l’hort es potencien les capacitats
físiques, cognitives i d’autoestima,
a la vegada que promou les
relacions socials amb els veïns.

4

36-45 anys

3

46-55 anys

12

56-65 anys

4

Distribució de persones
usuàries segons l’edat

+65 anys

Pla d’envelliment actiu
Aquest projecte ha estat possible gràcies a la subvenció rebuda per
l’Ajuntament de Barcelona, i va ser creat a partir de l’evidència de que
les persones que viuen a les llars han iniciat o estan vivint un procés
d’envelliment. En el projecte van participar 15 persones majors de
59 anys, i ha estat una col·laboració entre les llars d’Aspanias i les llars
TEB Barceloneta. Les enquestes passades als participants han recollit
un alt nivell de satisfacció.

Teràpia assistida amb
gossos
Aquest septembre s’ha iniciat
un projecte de teràpia assistida amb gossos, finançat pel
Consorci de Serveis Socials de
Barcelona, i portat a terme amb
el Centre de Teràpies Assistides
amb Cans (CTAC), en el qual han
pogut participar més de 150
persones. La primera fase finalitzarà a l’abril de 2017, i podem dir
que l’èxit està assegurat.
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Serveis a les famílies
SERVEI D’ATENCIÓ I ASSESORAMENT
Es tracta d’un servei especialitzat que s’adreça a
totes aquelles persones amb discapacitat, familiars,
i/o professionals de qualsevol tipus de servei, que
precisi informació específica. Orienta i informa sobre
els diversos àmbits al voltant de la discapacitat intel·lectual i diversitat funcional.

Objectius
•

•

Diagnosticar, valorar i gestionar de manera
conjunta amb les persones objecte d’atenció,
famílies, organitzacions i comunitats, les seves
necessitats socials i circumstàncies en relació
amb el context social d’intervenció.
Oferir assessorament jurídic a les famílies
sòcies a traves d’un gabinet d’advocats extern
experts en la matèria.

Qui pot adreçar-se al servei?

Persones amb discapacitat, familiars i professionals
interessats.

Valoració 2016

La demanda d’informació referent a la sol·licitud de
places de llar-residència i sobre tramitació de tuteles
ha estat la mes nombrosa.
El total de consultes efectuades ha estat de 25,
siguent la distribució:
Motiu de les consultes
10

Tuteles i incapacitació

7

Recursos Residencials

2

Treball

1

Pensions

1

Ensenyament

4

Altres

Amb tu tot
és més fàcil

FES-TE
SOCI !
Omple aquesta butlleta i fes-nos-la
arribar a la recepció d’Aspanias al carrer
Enamorats, 109-115, 08026 Barcelona.
Ens posarem en contacte amb tu per
oferir-te més informació.
Moltes gràcies!

Sí, vull més informació sobre com fer-me soci/sòcia
El meu nom i cognoms
El meu telèfon
El meu correu electrònic
També ens pots trucar al 93 487 22 77
o enviar-nos un e-mail a aspanias@aspanias.org

Els nostres
socis i sòcies
Un any més volem agrair a tots
els nostres socis i sòcies el seu
incondicional ajut. Amb la seva
empenta i treball constant,
moltes vegades invisible, fan que
Aspanias vagi creixent i avançant,
dia a dia, any rere any.

La gran valor dels nostres socis
és la seva constància i fidelitat. La
majoria són persones anònimes
que porten molts anys amb
nosaltres. És per això que aquesta
memòria i totes les demés són
una dedicatòria a tots ells i elles
en agraïment a la seva fidelitat.

Aquest any ens han acompanyat un total de

343

socis i sòcies

Col·laboradors

Tot el que fem no seria possible sense l’ajuda de tots vosaltres. Agraïm especialment a les
següents entitats i empreses la seva col·laboració en fer possibles els nostres somnis.
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Convenis
Tenim convenis amb les següents universitats i entitats:

Producte realitzat a l’empresa d’economia social Apunts,
dedicada a donar oportunitats laborals a persones amb trastorns de salut mental.

Els comptes clars
Els comptes d’aquest 2016 han estat imprevisiblement
positius gràcies a una herència rebuda que ens
ha permès poder plantejar-nos acceptar la cessió
gratuïta d’un local al barri de la Dreta de l’Eixample
de Barcelona per part de la Fundació Ramón Molinas,
i iniciar la seva rehabilitació. D’aquesta manera,
oferirem, de cara al 2017, un nou espai de prestació
de serveis més proper a les nostres famílies.
En quant a les llars residències, aquest 2016 és el
primer any que han estat totalment concertades.
Aquest fet ens ha implicat una reducció d’ingressos
de 60.000 euros anuals menys per a prestar el mateix
servei. Les nostres llars estan en pisos petits de sis
i set places que, amb la nova normativa de costos
adoptada per la Generalitat, estan sent deficitàries.
Això ens obliga a posar nous esforços en buscar
alternatives de finançament.

La resta de serveis es mantenen amb un equilibri
entre ingressos i despeses.
Destacar el servei del SAT amb el que, a través
de una UTE amb l’empresa CTAC líder al sector en
teràpies amb cans, hem aconseguit liderar el projecte
de teràpia assistida amb gossos licitat pel Consorci
de Serveis Socials de Barcelona per un any i mig,
donant-li un impuls econòmic i obrint-nos a noves
teràpies.
La major part de les despeses generades continuen
destinant-se a la contractació del personal d’Aspanias,
donat que la part més important dels serveis que
s’ofereixen és l’atenció directa. Això suposa gairebé
un 71% del total de despeses.
Si voleu una informació més detallada us animem a
consultar l’auditoria i els comptes anuals a la nostra
pàgina web.
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Quotes socis, ajuts privats, donatius i altres ingressos
214.051,37€ (13%)
Subvencions públiques
45.592,15€ (3%)
Ingressos per la prestació de serveis socials
1.330.010,39€ (84%)

+1.618.732,47 €

INGRESSOS

I

DESPESES

D’EXPLOTACIÓ

-1.514.485,57 €
COMPARATIVA INGRESSOS 2014-2016
2014

1.542.067,32 €

2015

1.513.864,38 €

2016

1.618.732,47 €

INGRESSOS
PER LES
ACTIVITATS

INGRESSOS PER SERVEIS

DESPESES
DERIVADES
DE LES
ACTIVITATS

Llars

615.163,87€

CDIAP

684.368,91€

SAT

73.008,31€

Lleure

67.270,87€

Administració

178.920,51€

Despeses de personal
1.057.992,72€ (70,89%)
Aprovisionaments i resta de despeses
generades per les activitats 97.882,26€ (6,56%)
Altres despeses d’explotació, serveis de professionals
235.710,89€ (15,79%)
Amortitzacions 91.712,33€ (6,14%)
Pèrdues per impagaments 9.186,08€ (0,62%)
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
ACTIU
ACTIU NO CORRENT

2014 2015 2016
1.372.105,06

1.309.925,10

1.454.039,33

1.834.594,68

1.856.214,00

907.051,76

Inversions financieres a llarg termini

279.032,77

285.321,96

327.811,95

- Amortiz. acumulada immobilitzat

-741.522,39

-831.610,93

-952.282,26

807.435,59

822.594,64

976.411,47

Clients

116.800,49

7.363,67

202.151,27

Deutors varis

319.705,35

405.753,28

293.713,56

Caixa i bancs

370.929,75

409.477,69

478.531,89

2.179.540,65

2.132.519,74

2.430.450,80

1.206.441,63

1.237.888,44

1.584.197,21

Reserves

468.418,87

937.005,02

1.204.891,16

Resultats d'exercicis anteriors

468.586,15

131.252,61

0,00

Resultats de l'exercici

131.252,61

61.345,63

104.246,90

Subvencions i donacions de capital

138.184,00

108.285,18

379.306,05

601.509,98

521.714,07

443.899,48

0,00

0,00

5.000,00

586.165,75

506.908,81

424.673,73

15.344,23

14.805,26

14.225,75

371.589,04

372.917,23

402.354,11

161.176,01

161.176,01

161.176,01

Deutes a c/t amb entitats de crèdit

76.924,53

79.068,26

82.190,04

Altres deutes a curt termini

18.099,37

5.260,28

5.064,17

Acreedors comercials

100.389,13

101.997,68

101.191,06

Ingressos anticipats

15.000,00

25.415,00

52.732,83

2.179.540,65

2.132.519,74

2.430.450,80

Immovilitzat material

ACTIU CORRENT

TOTAL ACTIU

PASSIU
PATRIMONI NET

PASSIU NO CORRENT
Provisions a llarg termini
Deutes amb entitats de crèdit
Altres deutes a llarg termini
PASSIU CORRENT
Provisions a curt termini

TOTAL PASSIU I PATRIMONI NET

COMPTE DE RESULTATS
INGRESSOS

2014 2015 2016
1.542.067,32

1.513.864,38

1.618.732,47

847.327,99

928.080,54

1.330.010,39

20.639,68

19.361,81

18.425,48

572.992,75

468.634,20

45.592,15

Donacions

40.519,80

31.007,00

149.418,06

Subvencions privades

11.715,00

19.105,00

27.422,50

Altres ingressos

10.518,92

9.788,42

18.785,33

0,00

0,00

0,00

Ingressos serveis i prestacions
Quotes socis
Subvencions públiques

Reversió deute
Excés de provisió

6.050,00

0,00

0,00

29.723,85

32.898,82

22.259,34

2.579,33

4.988,59

6.819,22

1.410.814,71

1.452.518,75

1.514.485,57

95.851,15

90.453,89

97.882,26

Despeses de personal

988.783,82

1.034.937,92

1.057.992,72

Altres despeses d'explotació

209.770,15

211.214,50

235.710,89

Dotació per a amortitzacions

86.646,07

90.088,54

91.712,33

Pèrdues per impagaments

0,00

0,00

9.186,08

Deteriorament per enajenacions

0,00

0,00

0,00

Despeses financeres

29.763,52

25.823,90

22.001,29

RESULTAT DE L'EXERCICI

131.252,61

61.345,63

104.246,90

Subvencions de capital
Ingressos financers
DESPESES
Aprovisionaments
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Moltes gràcies per estar al
nostre costat un cop més.

BENVINGUDA
associació

Carrer d’Enamorats, 109-115, Baixos
Treballem per millorar la qualitat de vida
08026 Barcelona
de les persones amb discapacitat intel·lectual
i trastorns del desenvolupament

Tel. 93 487 22 77

aspanias@aspanias.org
www.aspanias.org

