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BALANÇ DE SITUACIÓ
CODI DELS
COMPTES

ACTIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

A) ACTIU NO CORRENT ( I+II+III+IV+V+VI+VII)

2021

2020

1.761.690,07

953.241,34

20, (280)
I. Immobilitzat intangible
21, (281)
II. Immobilitzat material
22, (282)
III. Inversions immobiliàries
23
IV. Béns del patrimoni cultural
2403,2404,2413,2423,
2424
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini

6
7

94.669,84
1.623.402,74

114.288,46
650.736,41

2405,2425,250,..258,26 VI. Inversions financeres a llarg termini
474
VII. Actius per impost diferit

8

43.617,49

188.216,47

569.855,78

650.521,78

186.654,46

184.349,75

153.012,82

81.907,18

7.652,79

7.514,72

25.988,85

94.927,85

383.201,32

466.172,03

2.331.545,85

1.603.763,12

B) ACTIU CORRENT (I+II+III+IV+V+VI)
30,31,32,33, (39)
43,441,442
443
444
440,552,499
460,544
4709
4700,4708,471,472,473
558
53
565,566
480,567
57
En euros

I. Existències
II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar:
1. Usuaris i deutors per prestacions de serveis
2. Deutors, entitats del grup i associades
3. Patrocinadors
4. Altres deutors
5. Personal
6. Actius per impost corrent
7. Altres crèdits amb les administracions públiques
8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents
III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
IV. Inversions financeres a curt termini
V. Periodificacions a curt termini
VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A+B)
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BALANÇ DE SITUACIÓ
CODI DELS
COMPTES

PATRIMONI NET I PASSIU

NOTES DE
LA MEMÒRIA

A) PATRIMONI NET (A1+A2+A3)
A-1) FONS PROPIS
10
113,114
120,(121),122
129
118
133,134,136,137
130,131,132

10

400,401,407
41
465,466
4752
4750,4751,476,477
448
485,568
En euros

1.582.139,70

1.329.136,61

1.409.534,40

1.114.331,59

1.204.891,16
-90.559,57
295.202,81

1.204.891,16
-100.863,39
10.303,82

172.605,30

214.805,02

576.823,13

89.835,28

6.500,00
570.323,13

6.500,00
83.335,28

172.583,02

184.791,23

20.598,52
19.439,41
110.611,77

30.350,50
1.267,44
131.062,05

24.522,73
21.690,97

27.677,40
39.884,32

64.398,07

63.500,33

21.933,32

22.111,24

2.331.545,85

1.603.763,12

A-2) AJUSTAMENTS PER CANVIS DE VALOR
A-3) SUBVENCIONS, DONACIONS I LLEGATS REBUTS

11

I. Provisions a llarg termini
II. Deutes a llarg termini
III. Passius per impost diferit
IV. Periodificacions a llarg termini

9

C) PASSIU CORRENT (I+II+III+IV+V)
499,529
520,521,527
51,523,555

2020

I. Fons social
II. Reserves
III. Excedents d'exercicis anteriors
IV.Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)
V. Aportacions per a compensar pèrdues

B) PASSIU NO CORRENT (I+II+III+IV)
14
16,17,180,185
479
181

2021

I. Provisions a curt termini
II. Deutes a curt termini amb entitats de crèdit
III. Altres deutes a curt termini
IV. Creditors per les activitats i altres comptes a pagar:
1. Proveïdors
2. Creditors varis
3. Personal (remuneracions pendents de pagament)
4. Passius per impost corrent
5. Altres deutes amb les Administracions públiques
6. Acomptes d'usuaris
V. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

9
9
9

COMPTE DE RESULTATS

ASPANIAS, ASSOCIACIÓ DE PARES DE PERSONES AMB RETARD MENTAL
EXERCICI 2021
COMPTE DE RESULTATS
CODI DELS
COMPTES

PARTIDA

70
721,722
725
726
727
(658)

1. Ingressos per les activitats
a) Vendes i prestacions de serveis
b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic
c) Subvencions oficials a les activitats
d) Donacions i altres ingressos per a les activitats
e) Altres subvencions, donacions i llegats incorporats al resultat
f) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

(651),(652)
(653),(654)

2.Ajuts concedits i altres despeses
a) Ajuts concedits
b) Despeses per col·laboracions i per exercir càrrecs de l'òrgan de

(693),71,793
73
(60),(61)
75
(640),(641)
(642),(645),(649)
(62),(631),(634),
(650),(694),(695)
(68)
746
79
(670),(671),770,771
(678),778

NOTES DE
LA MEMÒRIA

1.517.818,33

1.352.366,43
29.125,42
17.000,00
25.744,59
-4.300,00

1.451.968,85
38.674,07
7.450,00
19.725,41
0,00

12
12
12

-48.068,48
40.356,27
-1.149.847,23
-909.788,53
-240.058,70

-80.122,07
33.323,87
-1.192.459,58
-927.417,80
-265.041,78

12
6-7
11

-289.504,35
-64.726,53
42.199,72

-226.486,51
-76.091,23
42.699,72

355.141,42
-5.072,18

0,00
2.001,04

300.415,08

20.683,57

730,97
-11.344,26
5.401,02

538,24
-4.345,51
-6.572,48

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)
III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)

-5.212,27
295.202,81

-10.379,75
10.303,82

19. Impostos sobre beneficis
IV) EXCEDENT DE L'EXERCICI (III+19)

295.202,81

10.303,82

8. Altres despeses d'explotació
9. Amortització de l'immobilitzat
10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat
11. Excés de provisions
12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat
13. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

762,767,769
(662),(667),(669)
(696),796
(668),768
(666),766

(630),(633),638
En euros

2020

1.419.936,44

3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació
4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu
5. Aprovisionaments
6. Altres ingressos de les activitats
7. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials

12

2021

14. Ingressos financers
15. Despeses financeres
16. Variació de valor raonable en instruments financers
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

12
12
8

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET D'ASPANIAS, ASSOCIACIÓ DE PARES DE PERSONES AMB RETARD MENTAL

A) ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31/12/2021

PARTIDES

CONCEPTE

NOTES
DE LA
MEMÒRIA

A. Resultat del compte de resultats

2021

2020

295.202,81

10.303,82

0,00

0,00

0,00

0,00

-42.199,72

-42.699,72

-42.199,72

-42.699,72

253.003,09

-32.395,90

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net:
I) Per valoració d'instruments financers
(800),(89),900,991,992
(810),910
94
(85),95
(8300),8301,(833),834,835,838
(860),960

1. Actius financers disponibles per a la venda
2. Altres ingressos / despeses
II) Per cobertures de fluxos d'efectiu
III) Subvencions de capital, ajuts i herències

11

IV) Per guanys i pèrdues actuarials i altres ajustaments
V) Efecte impositiu
VI) Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda

B. Total ingressos i despeses imputats directament al Patrimoni net (I+II+III+IV+V+VI)
Transferències al compte de resultats:
VII) Per valoració d'instruments financers
(802),902,993,994

(812),912
(84)
(836),(837)
(862),962

1. Actius financers disponibles per a la venda
2. Altres ingressos / despeses
VIII) Per cobertures de fluxos d'efectiu
IX) Subvencions de capital
X) Efecte impositiu
XI) Actius no corrents i passius vinculats, mantinguts per a la venda

C. Total transferències al compte de resultats (VII+VIII+IX+X+XI)
En euros

11

TOTAL D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUTS (A+B+C)

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET D'ASPANIAS, ASSOCIACIÓ DE PARES DE PERSONES AMB RETARD MENTAL

B) ESTAT TOTAL DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET CORRESPONENT A L'EXERCICI ACABAT EL 31/12/2021

CONCEPTE

(Imports en euros)
A. SALDO, FINAL DE L'ANY 2019

FONS

Total

Reserves

Excedents
d'exercicis
anteriors

Excedents
pendents de
destinar a les
finalitats
estatutàries

Excedent de
l'exercici

Aportacions
per a
compensar
pèrdues

Subvencions i
donacions de
capital, herències
i llegats

TOTAL

Pendents de
desemborsar
1.204.891,16

-64.860,21

-36.003,18

257.504,74

1.361.532,51

1.204.891,16

-64.860,21

-36.003,18

257.504,74

1.361.532,51

10.303,82

-42.699,72

-32.395,90

I. Ajustaments per canvis de criteri de l'exercici 2019 i anteriors
II. Ajustaments per errors de l'exercici 2019 i anteriors
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2020
I. Ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
II. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)
4. Altres aportacions
III. Altres variacions del patrimoni net
C. SALDO, FINAL DE L'ANY 2020

-36.003,18

36.003,18

1.204.891,16

-100.863,39

10.303,82

214.805,02

1.329.136,61

1.204.891,16

-100.863,39

10.303,82

214.805,02

1.329.136,61

295.202,81

-42.199,72

253.003,09

172.605,30

1.582.139,70

I. Ajustaments per canvis de criteri de l'exercici 2020
II. Ajustaments per errors de l'exercici 2020
D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY 2021
I. Ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net
II. Operacions de patrimoni net
1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials
2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials
3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)
4. Altres aportacions
III. Altres variacions del patrimoni net

E. SALDO, FINAL DE L'ANY 2021

1.204.891,16

10.303,82

-10.303,82

-90.559,57

295.202,81

MEMÒRIA ECONÒMICA

ASPANIAS, ASSOCIACIÓ DE PARES
DE PERSONES AMB RETARD MENTAL
MEMÒRIA ECONÒMICA ABREUJADA DE L’EXERCICI 2021

1.- ACTIVITAT DE L’ENTITAT
ASPANIAS, Associació de Pares de Persones amb Retard Mental és una entitat no
lucrativa que té com a finalitat social el foment de l’assistència, ensenyament i recuperació
de les persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional.
Segons els seus estatuts, l’entitat podrà promoure, crear, gestionar i potenciar centres i
serveis que contribueixin a la integració social i millora de les condicions de vida de les
persones amb algun tipus de discapacitat, a més a més de realitzar totes les activitats que
tinguin aquesta finalitat d’interès general.
ASPANIAS disposa de tres Llars-residències, amb un total de 23 usuaris, ubicades a
Barcelona, concertades amb el Departament de Drets Socials; des del gener de 2021, de
la gestió de d’aquestes places se n’encarrega el CSSBCN (Consorci de Serveis Socials de
Barcelona). En les llars es dóna acolliment residencial de caràcter permanent a persones
amb discapacitat intel·lectual.
L’entitat també presta, en règim de concert, els serveis d’atenció precoç en els barris de la
dreta de l’Eixample, Sagrada Família i Camp de l’Arpa, de Barcelona.
Des de fa uns anys du a terme el Servei d’atenció terapèutica per a persones amb
discapacitat intel·lectual, en què també es dóna suport i atenció a les seves famílies;
aquest servei ha incrementat el nombre d’usuaris durant l’any 2021.
L’entitat realitza altres activitats i serveis de suport, assistència, promoció i lleure per a
persones amb discapacitat intel·lectual, amb la finalitat d’aconseguir la seva plena
integració social, i els seus professionals dónen suport especialitzat als seus familiars.
Les actuacions d’ASPANIAS van dirigides a aconseguir que les administracions públiques
reconeguin els deures que la societat té amb les persones amb discapacitat intel·lectual.
L’entitat també realitza activitats de divulgació per aconseguir que aquestes persones
assoleixin la seva normalització i integració en tots els àmbits de la societat.
El domicili social de l’entitat és al Carrer Enamorats, 109–115, baixos, de Barcelona. El
seu NIF: G-08400319.

2.- RÈGIM JURÍDIC
ASPANIAS figura inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb
el número 338. Per Ordre Ministerial de 20 de febrer de 1970, va ser declarada d’Utilitat
pública.
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Composició de la Junta Directiva d’ASPANIAS:
Presidenta
Vicepresidenta
Secretària
Tresorer
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Sra. Carmen Ruiz Fernández
Sra. Isabel Montávez Valenzuela
Sra. Mercè Sánchez Campoy
Sr. Francesc Martí Pigrau
Sr. Joan Manel Moscat Martínez
Sr. Daniel Mateos Taylor
Sra. Bàrbara Farràs Vidal
Sra. Cristina Javier González
Sra. Inmaculada Caballero Pozo

3.- BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS
En aquest epígraf s’exposen els criteris que s’han tingut en compte per a la presentació
dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2021.

a) Imatge fidel
Els comptes anuals de l’exercici 2021 adjunts han estat formulats per la Junta Directiva de
l’Entitat a partir dels seus registres comptables al 31 de desembre de 2021, d’acord amb el
Pla de Comptabilitat de les fundacions i associacions subjectes a la legislació de la Generalitat
de Catalunya, aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, i tenint en compte la resta
de normativa aplicable; els comptes anuals mostren la imatge fidel de la situació econòmica,
patrimonial i financera de l'entitat, i dels resultats de les seves operacions corresponents a
l'exercici 2021.

b) Principis comptables
Per al registre de les operacions econòmiques s’han tingut en compte els principis de
comptabilitat generalment acceptats. No s’han aplicat principis comptables no obligatoris.

c) Aspectes crítics de la valoració i estimació de la incertesa
Els comptes anuals s’han elaborat sota el principi d’entitat en funcionament, i s’ha tingut
en compte la situació de l’exercici 2021 i la situació actual pel que fa al COVID-19, així
com els seus possibles efectes en l’economia en general i en l’entitat en particular, no
havent-hi risc de continuïtat en la seva activitat.
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A continuació s’esmenten les mesures més rellevants adoptades per l’entitat per fer front
a la pandèmia:
•
•
•
•
•
•

S’han revisat i actualitzat els plans de contingència que es van elaborar en l’any
anterior, amb les mesures a aplicar mentre duri la situació de pandèmia.
S’ha assegurat que els professionals disposaven d’equips de protecció individual.
S’han reforçat els serveis de neteja dels diferents espais.
S’han aplicat els protocols de prevenció establerts pel Departament de Salut.
S’ha mantingut en funcionament el servei d’informació per als professionals sobre
els protocols d’actuació en les diferents situacions.
S’ha continuat afavorint el teletreball per a les tasques que ha estat possible.

Per a l’elaboració dels comptes anuals s’han utilitzat estimacions realitzades per la Junta
Directiva per valorar alguns actius, passius, ingressos, despeses i compromisos que
figuren registrats en els comptes anuals.
Malgrat que aquestes estimacions s’han realitzat sobre la base de la millor informació
disponible a la data de tancament de l’exercici, és possible que esdeveniments que puguin
tenir lloc en el futur obliguin a modificar-les, a l’alça o a la baixa, en els propers exercicis,
la qual cosa s’efectuaria de forma prospectiva, reconeixent els efectes del canvi en els
comptes de resultats futurs.

d) Comparació de la informació
Els comptes anuals inclouen, a efectes comparatius, amb cadascuna de les partides del
Balanç de situació, del Compte de resultats, de l’Estat de canvis en el patrimoni net i de la
memòria dels Comptes anuals, a més de les xifres de l’exercici 2021, les corresponents a
l’exercici anterior.
e) Elements recollits en diverses partides
No es presenten elements de naturalesa similar registrats en dues o més partides del
Balanç. Els crèdits i deutes es recullen en comptes de l’actiu i del passiu corrent,
respectivament, quan corresponen a venciments inferiors o iguals a dotze mesos. Els que
tenen venciments superiors a dotze mesos es registren, segons la seva naturalesa, en
partides de l’actiu o passiu no corrent.

f) Canvis en criteris comptables
No hi ha hagut canvis en els criteris comptables aplicats durant l’exercici 2021.
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g) Correcció d’errors
Els comptes anuals de l’exercici 2021 no inclouen ajustaments per correcció d’errors.

4.- APLICACIÓ DE RESULTATS
El resultat econòmic de les activitats desenvolupades per ASPANIAS durant l’exercici 2021
ha estat de superàvit per import de 295.202,81 euros.
A proposta de la Junta Directiva, el resultat de l’exercici actual s’aplicarà a la compensació
dels excedents negatius d’exercicis anteriors i, l’import restant, a reserves; el resultat de
l’exercici precedent es va aplicar a compensar excedents negatius d’exercicis anteriors:

BASES DE REPARTIMENT
Resultat de l’exercici
Total base de repartiment = Total aplicació

2021

2020

295.202,81

10.303,82

295.202,81

10.303,82

APLICACIÓ A:
Fons dotacional

-

-

Fons especials

-

-

Reserves
Excedents negatius d’exercicis anteriors

204.643,24
-

-

Compensació d’excedents negatius pendents d’aplicació

90.559,57

10.303,82

Total aplicació = Total base de repartiment

295.202,81

10.303,82

5.- NORMES DE REGISTRE I VALORACIÓ
En aquest apartat es fa referència als principals criteris que s’han adoptat per a la
comptabilització de cadascuna de les principals partides.
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a) Immobilitzat intangible
L’immobilitzat intangible es valora inicialment pel seu cost, ja sigui aquest el preu de
producció o el cost d’adquisició. Després del reconeixement inicial, l’immobilitzat
intangible es valora pel seu cost menys l’amortització acumulada i –en el seu cas- l’import
acumulat de les correccions per deteriorament registrades.
Per a cada element de l’immobilitzat intangible s’analitza i es determina si la vida útil és
definida o indefinida. Els actius intangibles amb vida útil definida s’amortitzen
sistemàticament en funció de la vida útil estimada dels mateixos i del seu valor residual.
Els mètodes i períodes d’amortització aplicats es revisen al tancament de cada exercici i
–si cal- s’ajusten de forma prospectiva.

b) Immobilitzat material
Els elements que componen aquest subgrup s’han comptabilitzat pel seu valor d'adquisició,
deduïdes les amortitzacions acumulades corresponents.
Les despeses d’ampliació o millores que representen un augment de la vida útil dels béns
corresponents, es capitalitzen com a major cost dels diferents béns.
Les despeses de conservació i manteniment que no suposin un allargament de la vida útil
dels corresponents actius, es carreguen al Compte de resultats de l’exercici en què
s’incorren.
Les obres i instal·lacions realitzades per a l’acondicionament de locals dels quals l’Entitat és
arrendatària s’activen com immobilitzat material segons la seva naturalesa i s’amortitzen
durant la seva vida útil, o en el període de vigència del contracte de lloguer si aquest és
inferior.
L’amortització dels elements de l’immobilitzat material es realitza des del moment en el qual
estan disponibles per a la seva posta en funcionament, de forma lineal durant la seva vida
útil estimada, considerant un valor residual nul, en funció dels anys de vida útil estimats.
Es registra la pèrdua per deteriorament del valor d’un element de l’immobilitzat material
quan el seu valor net comptable superi el seu import recuperable, entenent aquest com el
major import entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en ús.
c) Béns del patrimoni cultural
L’entitat no disposa de béns amb aquesta classificació.
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d) Arrendaments financers
Durant l’exercici 2021 l’entitat no ha formalitzat contractes d’arrendament financer. Tampoc
en va formalitzar durant l’exercici anterior.
e) Permutes
L’entitat no ha efectuat cap permuta ni en l’exercici 2021 ni en l’exercici anterior.

f) Instruments financers
•

L’entitat té comptabilitzats sota l’epígraf d’instruments financers aquells contractes
que signifiquen un actiu financer en una empresa o entitat i, simultàniament, un
passiu financer o un instrument de patrimoni en una altra empresa o entitat. La
present norma s’aplica als següents:
a) Actius financers:
- Efectiu i altres actius líquids equivalents.
- Crèdits per activitats pròpies de l’entitat, usuaris, patrocinadors, deutors i
altres comptes a cobrar.
- Atres actius financers; fiances dipositades i comptes corrents amb entitats
vinculades.
b) Passius financers:
- Dèbits per activitats pròpies: creditors varis, incloent el personal de l’entitat i
les Administracions Públiques.
- Deutes amb entitats de crèdit.
c) Instruments de patrimoni propi:
- Tots els instruments financers que s’inclouen en els Fons Propis.

•

Valoració d’actius i passius financers: Es tracta en tots els casos dels crèdits a
cobrar/pagar amb origen en les activitats habituals de l’entitat, amb venciment
inferior a 12 mesos i sense un interès contractual, i es valoren al seu valor nominal.
Els deutes bancaris que generen interès es registren per l’import rebut,
comptabilitzant les comissions d’apertura i similars com a despesa en el moment de
la formalització del crèdit o préstec doncs, al tractar se d’imports poc significatius
respecte al deute principal, tampoc resulta significativa la diferència entre el valor
nominal i el cost amortitzat del deute.
L’entitat registra les corresponents correccions per deteriorament de valor, per la
diferència entre l’import a recuperar dels comptes a cobrar i el valor en llibres pel
qual estan registrats.

•

Els saldos es classifiquen en no corrents i corrents. Els corrents comprenen aquells
saldos que l’entitat espera realitzar o desemborsar en el transcurs del cicle habitual
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de l’activitat. Aquells que no es corresponen amb aquesta classificació es consideren
no corrents.
Baixa d’actius financers: L’entitat dóna de baixa un actiu financer, o part del mateix,
quan expirin els drets derivats del mateix o s’hagi cedit la seva titularitat, sempre i
quan el cedent s’hagi desprès dels riscs i beneficis significatius inherents a la propietat
de l’actiu.
Baixa de passius financers: L’entitat dóna de baixa un passiu financer quan l’obligació
s’ha extingit. La diferència entre el valor en llibres del passiu financer o la part del
mateix que s’hagi donat de baixa i la contraprestació pagada, inclosos els costos de
transacció atribuïbles -i en la qual es recollirà qualsevol actiu cedit diferent de l’efectiu
o passiu assumit-, es reconeixerà en el compte de resultats de l’exercici en què es
produeixi.
g) Impost sobre beneficis
L’entitat està acollida al règim fiscal especial de les entitats no lucratives establert per la Llei
49/2002, de la qual en compleix els requisits. La totalitat dels ingressos obtinguts en
l’exercici estan exempts de tributació, en virtut d’allò que preveu el règim fiscal especial.
h) Impost sobre el valor afegit (IVA) i altres impostos indirectes
L’IVA suportat no deduïble forma part del preu d’adquisició dels actius corrents i no corrents,
així com dels serveis que siguin objecte de les operacions gravades per l’impost. Les regles
sobre l’IVA suportat no deduïble són aplicables a qualsevol altre impost indirecte suportat en
l’adquisició d’actius o serveis que no siguin directament recuperables de la Hisenda Pública.
i) Ingressos i despeses
Els ingressos i depeses s’imputen en funció del criteri de meritació, amb independència del
moment en què es produeix el corrent monetari o financer derivat dels mateixos.
Concretament, els ingressos es calculen al valor raonable de la contraprestació a rebre i
representen els imports a cobrar pels béns entregats i els serveis prestats.
Els serveis prestats a tercers es reconeixen en formalitzar l’acceptació per part de l’usuari.
Els que en el moment de l’emissió dels comptes anuals es troben realitzats però no
acceptats, es valoren al menor valor entre els costos produïts i l’estimació de l’acceptació.
Els ingressos estan valorats per l’import percebut i les despeses, pel cost d’adquisició,
havent-se comptabilitzat segons el criteri de meritació. No obstant, l’entitat únicament
comptabilitza els beneficis realitzats a la data de tancament de l’exercici, mentre que els riscs
i les pèrdues previsibles –encara que siguin eventuals- es comptabilitzen tan aviat com es
coneixen.

7

ASPANIAS, ASSOCIACIÓ DE PARES
DE PERSONES AMB RETARD MENTAL
MEMÒRIA ECONÒMICA ABREUJADA DE L’EXERCICI 2021

j) Criteris emprats per al registre i valoració de les despeses de personal
Les despeses de personal inclouen tots els sous i les obligacions d’ordre social obligatòries o
voluntàries, meritades en cada moment, reconeixent les obligacions de pagues extres o sous
variables i les seves despeses associades.
No hi ha compromisos per a pensions ni retribucions a llarg termini.
k) Subvencions
Les subvencions concedides a l’entitat reben un tractament comptable diferenciat, segons
que hagin estat rebudes per al manteniment de les activitats o que siguin de capital.
•

Les subvencions per al manteniment de les activitats realitzades per l’entitat durant
l’exercici 2021 figuren comptabilitzades com a ingressos d’aquest exercici. En
l’exercici anterior es va aplicar el mateix criteri per al reconeixement comptable de
les subvencions.
Els ingressos per al funcionament de les llars-residències per a persones amb
discapacitat provenen del concert que l’entitat té formalitzat amb el Departament
de Drets Socials i no de subvencions.

•

Les subvencions de capital, rebudes per finançar inversions en actius fixos, es
traspassen als resultats en la mateixa proporció que s’amortitzen els elements de
l’immobilitzat subvencionats. El saldo que presenten, a la data dels comptes
anuals, figura en el patrimoni net del balanç.

l) Altres subvencions, donacions i llegats
Tenen el caràcter de no reintegrables, es valoren per l’import concedit i s’imputen
íntegrament al resultat de l’exercici al qual s’assignen.
m) Transaccions entre parts vinculades
En cas d’existir, les operacions entre parts vinculades es comptabilitzen d’acord amb les
normes generals. Els elements objecte de les transaccions que es realitzin es
comptabilitzaran en el moment inicial pel seu valor raonable. La valoració posterior es
realitzarà d’acord amb el previst a les normes particulars per als comptes que correspongui.
n) Elements patrimonials de naturalesa mediambiental
Atès que les activitats que du a terme l’entitat, d’assistència a persones amb discapacitat i
suport a la seva integració social, no tenen un impacte mediambiental destacable, no disposa
d’elements patrimonials adscrits a la seva minimització.

8

ASPANIAS, ASSOCIACIÓ DE PARES
DE PERSONES AMB RETARD MENTAL
MEMÒRIA ECONÒMICA ABREUJADA DE L’EXERCICI 2021

6.- IMMOBILITZAT INTANGIBLE
Amb data 5 d’octubre de 2000, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques va registrar la
marca “ASPANIAS”, atorgant el corresponent títol acreditatiu de la concessió.
En l’any 2016, la Fundació Ramon Molinas va cedir gratuïtament un immoble a ASPANIAS
–per una durada inicial de 10 anys-, ubicat als baixos del carrer Cartagena, 265, de
Barcelona, que l’entitat cedent va valorar en 186.000 euros; aquesta cessió d’ús figura
registrada comptablement en el patrimoni net del Balanç. (Veure la Nota 11.) Des de l’any
2017, l’entitat utilitza aquest local com a seu administrativa i per a la realització d’altres
activitats i serveis de suport als seus usuaris; l’amortització que s’ha aplicat a aquest dret
d’ús, atenent al seu període de vigència, és d’un 10% anual.
La variació experimentada per l’Immobilitzat intangible i la seva composició al 31 de
desembre dels exercicis 2021 i 2020, amb els imports expressats en euros, és la següent:

Cost:
PARTIDA
Aplicacions informàtiques
Cessió d’ús gratuïta de local
TOTAL COST

31/12/2019
3.255,63
186.000,00
189.255,63

ENTRADES

BAIXES

1.588,13
1.588,13

0,00

31/12/2020
4.843,76
186.000,00
190.843,76

ENTRADES

31/12/2020
2.155,30
74.400,00
76.555,30

DOTACIÓ

0,00

BAIXES

0,00

31/12/2021
4.843,76
186.000,00
190.843,76

Amortització acumulada:
PARTIDA
Aplicacions informàtiques
Cessió d’ús gratuïta de local
TOTAL AMORTITZACIÓ

31/12/2019
1.076,48
55.800,00
56.876,48

DOTACIÓ

1.078,82
18.600,00
19.678,82

BAIXES

0,00

1.018,62
18.600,00
19.618,62

BAIXES

0,00

31/12/2021
3.173,92
93.000,00
96.173,92

Valor comptable net:
Data
Valor
Comptable Net

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

132.379,15

114.288,46

94.669,84
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7.- IMMOBILITZAT MATERIAL
La variació de l’Immobilitzat material i la seva composició al 31 de desembre dels exercicis
2021 i 2020, amb els imports expressats en euros, és la següent:
Cost:
PARTIDA
Terrenys
Edifics i construccions
Altres instal·lacions
Mobiliari

31/12/2019
200.949,25
514.717,55
755.232,64
168.420,86

Equips per al processament de
la informació

Elements de transport
Immobilitzat en curs
TOTAL COST

ENTRADES

BAIXES

34.275,77
23.185,43
1.696.781,50

31/12/2020
200.949,25
514.717,55
755.232,64
168.420,86

ENTRADES

BAIXES

59.269,95
27.839,85

34.275,77

0,00

0,00

31/12/2021
200.949,25
514.717,55
695.962,69
140.581,01
34.275,77

23.185,43
- 1.027.201,24
1.696.781,50 1.027.201,24

23.185,43
1.027.201,24
87.109,80 2.636.872,94

Amortització acumulada:
PARTIDA
Edifics i construccions
Altres instal·lacions
Mobiliari
Equips per al processament de
la informació

Elements de transport
TOTAL AMORTITZACIÓ

31/12/2019
219.203,99
562.932,09
150.035,41

DOTACIÓ

BAIXES

15.441,53
32.089,67
8.881,21

31/12/2020
234.645,52
595.021,76
158.916,62

34.275,76

34.275,76

23.185,43
989.632,68

23.185,43
1.046.045,09

56.412,41

0,00

DOTACIÓ

15.241,42
28.399,60
1.466,89

BAIXES
52.779,62
24.903,18

31/12/2021
249.886,94
570.641,74
135.480,33
34.275,76

45.107,91

77.682,80

23.185,43
1.013.470,20

Valor comptable net:
Data
Valor
Comptable Net

31/12/2019

31/12/2020

31/12/2021

707.148,82

650.736,41

1.623.402,74

En data 12 de maig de 2021 es va formalitzar l’escriptura de compravenda d’un local,
ubicat al carrer Pàdua, 55-59, de Barcelona, que l’entitat està adaptant per a la seva
utilització com a equipament residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual.
L’import de l’adquisició de l’immoble i de les inversions efectuades era, a 31 de desembre
de 2021, d’1.027.201,24 euros, que figuren en el Balanç com a immobilitzat en curs. Per a
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l’adquisició d’aquest immoble l’entitat ha formalitzat un préstec hipotecari amb CaixaBank,
d’un capital de 512.000 euros (veure la Nota 9).
En l’exercici 2021 s’han donat de baixa de l’immobilitzat les instal·lacions i mobiliari que hi
havia en la vivenda ubicada al Passeig de Sant Joan, 35, principal – 2ª, de Barcelona, que
l’entitat utilitzava -per cessió gratuïta del seu antic propietari- com a llar residència per a
persones amb discapacitat, per haver estat venuda, segons l’escriptura de compravenda
atorgada davant notari amb data 30 d’agost de 2021.
A més del préstec formalitzat per a l’adquisició de l’immoble del carrer Pàdua, 55-59, de
Barcelona, a la data de tancament de l’exercici 2021, l’immoble de titularitat de l’entitat
del carrer Enamorats, 119, de Barcelona, també està afectat per un préstec hipotecari.
(Veure la Nota 9.)

8.- ACTIUS FINANCERS
La composició dels actius financers a llarg termini i dels actius financers a curt termini
(exclosos l’efectiu i altres actius líquids equivalents), tots ells designats com actius
financers a cost amortitzat, al 31 de desembre dels exercicis actual i anterior, expressats
en euros, és la següent:
Classes

Categories
Inversions
mantingudes
fins al
venciment
Crèdits,
partides a
cobrar i altres
Total

•

Instruments financers a llarg termini
Valors
Crèdits
representat
Instruments
Derivats
de patrimoni
ius de
Altres
deute
Ex.
Ex.
Ex.
Ex.
Ex. 21
Ex. 20
21
20
21
20

0,00

0,00

0,00

0,00

27.258,79

171.857,77

16.358,70

16.358,70

43.617,49

188.216,47

Instruments financers a curt termini
Instruments
de patrimoni
Ex.
21

0,00

Valors
representatius
de deute

Ex.
20

Ex.
21

0,00

Crèdits
Derivats
Altres

Ex.
20

0,00

0,00

Ex. 21

Total
2021

Total
2020

Ex. 20

27.258,79

171.857,77

186.654,46

184.349,75

203.013,16

200.708,45

186.654,46

184.349,75

230.271,95

372.566,22

En el quadre següent es presenten –expressats en euros- els moviments de les
inversions financeres a llarg termini i la posició a les dates de tancament dels
exercicis actual i anterior:
PARTIDA

31/12/2019

Imposicions a llarg termini
Inversions en renda variable
Fiances i dipòsits constituïts
TOTAL INVERSIONS
FINANCERES

150.000,00
28.430,25
16.358,70
194.788,95

ENTRADES

0,00

BAIXES /
DETERIORAMENT

31/12/2020

REVERSIÓ
DETERIORAMENT

6.572,48

150.000,00
21.857,77
16.358,70

5.401,02

6.572,48

188.216,47

5.401,02

BAIXES

31/12/2021

150.000,00

0,00
27.258,79
16.358,70

150.000,00

43.617,49
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En l’any 2021 l’entitat ha cancel·lat el dipòsit que havia constituït en l’any 2014 a
“CaixaBank”, per import de 150.000 euros; el saldo a 31 de desembre de 2021 de les
imposicions a llarg termini era de 0 euros.
A 31 de desembre de 2021, el valor raonable de les inversions en renda variable que
l’entitat manté a “CaixaBank” era de 27.258,79 euros.
El saldo, a 31 de desembre de 2021, de les fiances constituïdes (16.358,70 euros, sense
variació durant l’exercici actual) correspon –fonamentalment- als imports dipositats al
Departament de Drets Socials en garantia de la prestació dels serveis concertats d’atenció
precoç (CDIAP) i de llar-residència per a persones amb discapacitat.

9.- PASSIUS FINANCERS
En el quadre següent es presenten –expressats en euros- els passius financers a les dates
de tancament dels exercicis actual i anterior:
Instruments financers a llarg termini
Classes
Categories

Deutes amb entitats
de crèdit

Ex. 21

Ex. 20

Dèbits i
partides a pagar

562.674,43

71.272,95

Altres
Total

562.674,43

71.272,95

•

Obligacions i
altres valors
negociables

Ex.
21

0,00

Ex.
20

0,00

Instruments financers a curt termini

Derivats
Altres

Ex. 21

Deutes amb entitats
de crèdit

Ex. 20

Ex. 21

Ex. 20

7.648,70

12.062,33

20.598,52

30.350,50

7.648,70

12.062,33

20.598,52

30.350,50

Obligacions i
altres valors
negociables

Ex.
21

0,00

Ex.
20

0,00

Derivats
Altres

Total
2021

Total
2020

Ex. 21

Ex. 20

130.051,18

132.329,49

720.972,83

246.015,27

130.051,18

132.329,49

720.972,83

246.015,27

En el quadre següent es presenta el detall, per imports i anys de venciment, dels
deutes pendents amb entitats de crèdit a la data de tancament de l’exercici
2021.
VENCIMENTS DELS DEUTES PENDENTS AMB ENTITATS DE CRÈDIT (A 31/12/2021)
ANY

CONCEPTE
Préstecs hipotecaris
TOTAL

2022

2023

20.598,52
20.598,52

36.633,79
36.633,79

2024
38.067,94
38.067,94

2025
39.555,67
39.555,67

2026
41.182,74
41.182,74

2027 i
següents

TOTAL
PENDENT

407.234,29
407.234,29

583.272,95
583.272,95

En l’any 2021 l’entitat ha formalitzat un préstec amb CaixaBank, d’un capital de 512.000
euros -amb venciment 01/06/2036-, per a l’adquisició d’un local ubicat al carrer Pàdua,
55-59, de Barcelona, que l’entitat està condicionant per a la seva utilització com a
equipament residencial per a persones amb discapacitat intel·lectual (veure Nota 7.)
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Els deutes amb entitats de crèdit, per un import total de 583.272,95 euros, corresponen al
saldo pendent, a la data dels comptes anuals, dels 2 préstecs hipotecaris que l’entitat té
formalitzats. El capital pendent del préstec formalitzat amb CaixaBank durant l’exercici és
de 512.000 euros -atès que fins al mes de juliol de 2022 únicament està pagant
interessos. El capital pendent del préstec que l’entitat va formalitzar amb el BBVA el
05/06/2003 per a l’adquisició del local de la seva titularitat del carrer Enamorats, 119, de
Barcelona (d’un capital de 138.000 euros, amb data de venciment 30/06/2033) era, a 31
de desembre de 2021, de 71.272,95 euros.

10.- FONS PROPIS
El moviment de les partides que componen els fons propis durant els exercicis 2021 i
2020, amb els imports expressats en euros, es presenta a continuació:
EXERCICI 2021
Reserves
Resultats d’exercicis anteriors
Excedent de l’exercici

31/12/2020

TOTAL FONS PROPIS

1.204.891,16
(100.863,39)
10.303,82
1.114.331,59

EXERCICI 2020

31/12/2019

Reserves
Resultats d’exercicis anteriors
Excedent de l’exercici

TOTAL FONS PROPIS

1.204.891,16
(64.860,21)
(36.003,18)
1.104.027,77

APLICACIÓ
DEL RESULTAT

VARIACIÓ

10.303,82
(10.303,82)
0,00

295.202,81
295.202,81

VARIACIÓ

APLICACIÓ
DEL RESULTAT
(36.003,18)
36.003,18
0,00

10.303,82
10.303,82

31/12/2021
1.204.891,16
(90.559,57)
295.202,81
1.409.534,40

31/12/2020
1.204.891,16
(100.863,39)
10.303,82
1.114.331,59

11.- SUBVENCIONS DE CAPITAL, DONACIONS I LLEGATS
A continuació es presenta, amb els imports expressats en euros, el moviment de les
subvencions de capital i herències rebudes, així com els traspassos als resultats dels
exercicis 2021 i 2020.
PROCEDÈNCIA
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies
Altres entitats
Herències i llegats rebuts

Cessió d’ús gratuïta
TOTAL SUBVENCIONS
DE CAPITAL

31/12/2019

REBUDES
EN L’ANY

TRASPÀS
AL
RESULTAT

31/12/2020

REBUDES
EN L’ANY

TRASPÀS AL
RESULTAT

31/12/2021

22.153,12

3.050,05

19.103,07

2.550,05

16.553,02

44.955,53
60.196,09
130.200,00

9.010,47
12.039,20
18.600,00

35.945,06
48.156,89
111.600,00

9.010,47
12.039,20
18.600,00

26.934,59
36.117,69
93.000,00

42.699,72

214.805,02

42.199,72

172.605,30

257.504,74

0,00

0,00
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La imputació al resultat de cada exercici de la cessió d’ús gratuïta, per part de la Fundació
Ramon Molinas, del local del carrer Cartagena, 265, de Barcelona -que es va formalitzar
en l’exercici 2016- coincideix amb el valor de l’amortització anual que se li aplica, atenent
al seu període de vigència, que és de 10 anys. (Veure la Nota 6.)

12.- INGRESSOS I DESPESES
A continuació es presenten, expressats en euros, els quadres amb el desglossament dels
ingressos i les despeses de l’exercici 2021 per les activitats i els serveis realitzats.

INGRESSOS DE L’EXERCICI 2021
CODIS DE
COMPTES

CONCEPTE

TOTAL

720
720

Ingressos per la concertació de serveis
Quotes per serveis complementaris

1.195.369,78
143.189,70
1.338.559,48
13.806,95
17.000,00
30.806,95

PRESTACIÓ DE SERVEIS SOCIALS

721
726

Quotes dels associats
Ajuts, donatius i patrocinis
INGRESSOS SOCIALS I DONATIUS

725

Subvencions oficials al manteniment
del centre, les activitats i els serveis
Altres subvencions per a les activitats

727

SUBVENCIONS A LES ACTIVITATS

Subvencions de capital traspassades
al resultat de l’exercici

746

SUBVENCIONS TRASPASSADES AL RESULTAT

752,759

Ingressos per serveis diversos

ALTRES INGRESSOS PER SERVEIS

76

Ingressos financers

771

Beneficis procedents de l’immobilitzat

INGRESSOS FINANCERS
BENEFICIS PROC. DE L’IMMOBILITZAT

778

Ingressos excepcionals
INGRESSOS EXCEPCIONALS

796

Reversió de deterioraments
REVERSIÓ DE DETERIORAMENTS

TOTAL INGRESSOS

CDIAP

508.231,90

687.137,88

508.231,90
13.806,95
17.000,00
30.806,95

143.189,70

18.907,10

10.218,32

18.907,10

25.744,59
35.962,91

21.084,94

21.114,78

0,00

21.084,94

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
195.000,00
195.000,00

21.114,78
40.356,27
40.356,27
730,97
730,97
195.000,00
195.000,00

0,00

0,00

8.211,07
8.211,07

143.189,70

0,00

0,00

42.199,72
42.199,72
40.356,27
40.356,27
730,97
730,97
390.000,00
390.000,00
8.211,07
8.211,07

PROMOCIÓ
DE LA INTEGRACIÓ,
ACTIVITATS
ASSOCIATIVES I
COMPLEMENTÀRIES

687.137,88

29.125,42
25.744,59
54.870,01

LLARSRESIDÈNCIES

0,00

5.401,02
5.401,02

0,00

0,00

5.401,02
5.401,02

1.911.135,49

687.137,88

774.030,89

449.966,72
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DESPESES DE L’EXERCICI 2021
CODIS DE
COMPTES

CONCEPTE

600 a 604
i
610 a 614

Consum de productes d’alimentació i
altres per a les activitats generals
APROVISIONAMENTS

621
622
623
628
624,625
626,629

Arrendaments
Reparacions i manteniment
Serveis professionals
Subministraments
Altres serveis exteriors

SERVEIS EXTERIORS

631

Impostos i tributs
IMPOSTOS I TRIBUTS

640,641
642
649

Sous, salaris i assimilats
Seguretat Social a càrrec de l’entitat
Altres despeses de personal
DESPESES DE PERSONAL

65

Altres despeses de la gestió
ALTRES DESPESES DE GESTIÓ

66

Despeses financeres
DESPESES FINANCERES

671

Pèrdues procedents de l’immobilitzat

PÈRDUES PROCEDENTS DE L’IMMOBILITZAT

678
68

Despeses excepcionals
DESPESES EXCEPCIONALS
Dotació a l’amortització d’immobilitzat
DOTACIÓ A L’AMORTITZACIÓ

TOTAL DESPESES

TOTAL

CDIAP

48.068,48

LLARSRESIDÈNCIES

PROMOCIÓ
DE LA INTEGRACIÓ,
ACTIVITATS
ASSOCIATIVES I
COMPLEMENTÀRIES

48.068,48

2.340,00
11.085,00
8.511,00

48.068,48
3.041,45
4.833,05
10.627,00
10.916,43

0,00
931,70
3.520,37
133.316,47
14.616,33

81.432,72

13.217,29

20.227,94

47.987,49

285.171,52
3.866,94
3.866,94
909.788,53
238.597,55
1.461,15
1.149.847,23
4.765,89
4.765,89
11.344,26
11.344,26
34.858,58
34.858,58
13.283,25
13.283,25
64.726,53
64.726,53

35.153,29

49.645,87

0,00
439.847,43
121.586,06

0,00
469.941,10
117.011,49

200.372,36
3.866,94
3.866,94

283,61
561.717,10

1.177,54
588.130,13

0,00

0,00

0,00

0,00
24.401,31
24.401,31

48.068,48
3.973,15
10.693,42
155.028,47
34.043,76

1.615.932,68

0,00

0,00

0,00
19.870,88
19.870,88

0,00
4.765,89
4.765,89
11.344,26
11.344,26
10.457,27
10.457,27
13.283,25
13.283,25
44.855,65
44.855,65

596.870,39

730.116,67

288.945,62

0,00
0,00
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RESULTAT DE L’EXERCICI 2021
TOTAL

CDIAP

LLARSRESIDÈNCIES

PROMOCIÓ
DE LA INTEGRACIÓ,
ACTIVITATS
ASSOCIATIVES I
COMPLEMENTÀRIES

INGRESSOS
DESPESES

1.911.135,49
1.615.932,68

687.137,88
596.870,39

774.030,89
730.116,67

449.966,72
288.945,62

RESULTAT DE L’EXERCICI

295.202,81

90.267,49

43.914,22

161.021,10

12.1 INGRESSOS DERIVATS DE LA CONCERTACIÓ
El detall dels ingressos de l’exercici actual i anterior derivats de la concertació amb el
Departament de Drets Socials (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en
l’exercici anterior) dels serveis d’atenció precoç (CDIAP) i de les llars-residències per a
persones amb discapacitat és el següent:

TIPOLOGIA DE SERVEI
PROCEDÈNCIA
Departament de Drets Socials

CONCERTACIÓ DE SERVEIS. ANY 2021

LLARSRESIDÈNCIES

CDIAP

TOTAL

508.231,90

687.137,88

1.195.369,78

508.231,90

687.137,88

1.195.369,78

TIPOLOGIA DE SERVEI
PROCEDÈNCIA

LLARSRESIDÈNCIES

CDIAP

TOTAL

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

663.203,79

684.892,83

1.348.096,62

CONCERTACIÓ DE SERVEIS. ANY 2020

663.203,79

684.892,83

1.348.096,62

12.2

DONATIUS REBUTS

El detall dels donatius rebuts durant els exercicis actual i anterior segons la seva
procedència, amb els imports expressats en euros, es presenta a continuació:
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PROCEDÈNCIA
Fundació Privada Ferrer Eguizábal
CaixaBank
Altres entitats i particulars

TOTAL AJUTS I DONATIUS REBUTS

12.3

2021

2020

12.000,00
5.000,00
-

6.000,00
1.450,00

17.000,00

7.450,00

SUBVENCIONS OFICIALS PER A LES ACTIVITATS

En el quadre següent es detallen, amb les xifres expressades en euros, les subvencions
oficials atorgades a l’entitat durant els exercicis actual i anterior, que han estat
aplicades a progames i activitats d’acolliment, suport i promoció de la integració social de
persones amb discapacitat:

PROCEDÈNCIA
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (SOC)
Ajuntament de Barcelona
Departament de Drets Socials
Diputació de Barcelona

TOTAL SUBVENCIONS OFICIALS

2021

2020

16.133,33
8.000,00
2.773,77
2.218,32

26.074,07
12.600,00
-

29.125,42

38.674,07

L’import dels ingressos procedents del Departament de Treball (SOC), corresponents al
programa de “garantia juvenil”, que l’entitat ha aplicat durant l’exercici 2021 al pagament
de les nòmines de les persones contractades en aplicació d’aquest programa, ha estat de
16.133,33 euros (26.074,07 euros, en l’exercici 2020).
De l’Ajuntament de Barcelona s’han rebut 8.000 euros (12.600 euros, en l’exercici 2020),
que han estat aplicats als programes per als quals van ser atorgats.
Del Departament de Drets Socials s’han rebut 2.773,77 euros, que han estat aplicats al
finançament de beques per a usuaris del Servei d’atenció terapèutica (SAT).
De la Diputació de Barcelona s’han rebut 2.218,32 euros, aplicats per l’entitat a la
realització d’un projecte de “psicomotricitat en famílies amb infants amb diversitat
funcional”.
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12.4

ALTRES SUBVENCIONS

En l’exercici 2021 l’entitat ha aplicat al finançament de beques per als usuaris del Servei
d’atenció terapèutica (SAT) un total de 10.900 euros (10.900 euros, en l’exercici 2020),
procedents de la Fundació Maria Teresa Rodó. Aquesta Fundació també ha aportat
7.266,65 euros per a beques d’usuaris del SAT a aplicar en l’any 2022, per la qual cosa
figuren en la partida de periodificacions a curt termini del Balanç de situació.
En l’exercici 2021 també s’han aplicat 14.844,59 euros al desenvolupament del projecte
“Promoció de l’autonomia personal i atenció a l’envelliment, a la discapacitat i a la malaltia
2020”, del total de 23.670 euros que es van rebre en l’any precedent de la Fundació
Bancària “la Caixa”; l’import que es va aplicar a l’esmentat projecte durant l’exercici 2020
va ser de 8.825,41 euros.

12.5

INFORMACIÓ RELATIVA AL PERSONAL

En el quadre següent es presenta el promig de personal dels exercicis actual i anterior
corresponent als serveis socials que presta l’entitat (llars-residències i CDIAP), als
quals el Departament de Drets Socials contribueix al seu finançament:

•

TIPOLOGIA DE SERVEI

FUNCIONS

LLARSRESIDÈNCIES

Personal d’atenció directa i assistencial
Personal de direcció i administració
PROMIG DE PERSONAL. ANY 2021

18,55
2,63
21,18

CDIAP
11,71
1,00
12,71

TIPOLOGIA DE SERVEI

FUNCIONS

LLARSRESIDÈNCIES

Personal d’atenció directa i assistencial
Personal de direcció i administració
PROMIG DE PERSONAL. ANY 2020

22,81
2,63
25,44

CDIAP
10,96
0,99
11,95

PROMIG
30,26
3,63
33,89

PROMIG
33,77
3,62
37,39

El detall dels sous del personal de direcció corresponents als exercicis actual i
anterior –amb els imports exressats en euros- és el següent:

RETRIBUCIONS ANUALS
Gerència de l’entitat

2021
41.371,64

2020
39.446,79
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13.- PROVISIONS I CONTINGÈNCIES
El saldo de les provisions a llarg termini a 31 de desembre de 2021 s’ha mantingut en 6.500
euros, que corresponen a l’import que es va dotar en anys anteriors per fer front a unes
reclamacions salarials interposades davant el Jutjat Social número 15 de Barcelona per dues
persones que havien format part de la plantilla de l’entitat.

14.- SITUACIÓ FISCAL
L’entitat està acollida al règim fiscal especial de les entitats sense finalitat lucrativa
establert per la Llei 49/2002, i en compleix els requisits. Tots els rendiments i ingressos
de l’exercici 2021 estan exempts de tributació d’acord amb allò que preveu l’esmentat
règim fiscal especial, i la base imposable de l’impost sobre societats és igual a zero.
Conciliació del resultat comptable amb la base imposable de l’impost de societats. Exercici 2021:

Resultat de l’exercici 2021

CONCEPTE
Impost sobre Societats
Diferències permanents
Diferències temporàries
•

Amb origen en l’exercici

•

Amb origen en exercicis anteriors

Compensació bases imposables negatives
BASE IMPOSABLE (resultat fiscal)

295.202,81
AUGMENTS DISMINUCIONS
1.615.932,68

1.911.135,49

IMPORT
NET
(295.202,81)

-

-

-

-

-

-

1.615.932,68

1.911.135,49

0,00

D’acord amb la normativa fiscal, l’entitat té oberts a la inspecció tots els impostos als
quals ha estat subjecta durant els darrers quatre anys, que és el període de prescripció.
La direcció de l’entitat no té coneixement de cap contingència d’import significatiu que es
pugui derivar d’una possible revisió, atès que considera que, a la data de tancament de
l’exercici 2021, es troba al corrent de totes les seves obligacions tributàries.
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15.- APLICACIÓ D’ELEMENTS PATRIMONIALS I INGRESSOS A LES FINALITATS
ESTATUTÀRIES
Tots els elements de l’actiu no corrent (que es detallen en les Notes 6 i 7) estan afectes a
les finalitats socials d’ASPANIAS que, d’acord amb els seus estatuts, consisteixen en el
suport, assistència i acolliment integral de persones amb discapacitat intel·lectual; no hi
ha elements afectes a altres finalitats.
L’entitat no ha dut a terme, ni en l’exercici actual ni en l’exercici anterior, altres activitats
diferents de les que constitueixen el seu objecte social. La totalitat dels ingressos
obtinguts durant l’exercici 2021, per import d’1.911.135,49 (1.596.615,13 euros, en
l’exercici 2020), han estat aplicats íntegrament a la realització de les seves activitats
d’interès general corresponents a aquest exercici.
La totalitat de les despeses meritades en l’exercici 2021, per import d’1.615.932,68
(1.586.311,31 euros, en l’exercici 2020), han estat necessàries per a la consecució de les
seves finalitats d’interès general de foment de la integració social i de la millora de les
condicions de vida de les persones amb algun tipus de discapacitat:

CONCEPTE

2021

2020

INGRESSOS APLICATS

1.911.135,49

1.596.615,13

DESPESES NECESSÀRIES

1.615.932,68

1.586.311,31

Tal com es pot veure en la Nota 12, els ingressos i les despeses de l’exercici 2021 s’han
destinat íntegrament a les activitats estatutàries de l’entitat, d’acolliment de persones
amb discapacitat i de suport i promoció de la seva integració social.

16.- INFORMACIÓ SOBRE EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS
En compliment de la Disposició addicional tercera “Obligació d’informació”, de la Llei
15/2010, de 5 de juliol, s’aporta la informació relativa al període mitjà de pagament a
proveïdors en operacions comercials, per als exercicis actual i anterior:

Període mitjà de pagament a proveïdors

31/12/2021
Dies
26,86

31/12/2020
Dies
32,95
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Es consideren Proveïdors, a efectes del càlcul anterior, els creditors comercials inclosos en
el passiu corrent del balanç per deutes amb subministradors de béns o serveis
(s’exclouen, per tant, els proveïdors d’immobilitzat i els creditors per arrendament
financer).

17.- INFORMACIÓ RELATIVA AL MEDI AMBIENT
Les activitats que du a terme l’entitat no tenen una incidència mediambiental que
comporti la necesitat d’efectuar inversions específiques o preveure despeses significatives
pel que fa a aquest àmbit. És així que ni en els comptes anuals de l’exercici actual ni en
els de l’exercici anterior no hi figuren inversions ni despeses associades a aspectes
mediambientals.

18.- REMUNERACIONS DE L’ÒRGAN DE GOVERN
Els membres de la Junta Directiva, òrgan de govern de l’entitat, no han rebut retribucions
de cap tipus en contraprestació a l’exercici dels seus càrrecs; ni en l’exercici actual, ni en
l’exercici anterior.
Durant l’exercici 2021, no s’han efectuat bestretes ni crèdits en favor de cap dels
membres de l’organ de govern de l’entitat, tampoc se’n van efectuar durant l’exercici
anterior.

19.- INFORMACIÓ SOBRE PARTS VINCULADES
No s’han efectuat compres ni vendes de cap element de l’actiu corrent o no corrent amb
parts vinculades, ni en l’exercici 2021 ni en l’exercici precedent.
No s’han formalitzat contractes d’arrendament financer de cap tipus; tampoc amb cap
persona o entitat vinculada, ni en l’exercici 2021 ni en l’exercici precedent.
No hi ha garanties ni avals formalitzats amb cap altra entitat ni empresa mercantil, ni en
l’exercici 2021 ni en l’exercici precedent.
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No s’han efectuat aportacions a plans de pensions o assegurances de vida en favor de cap
component de l’equip directiu o de la plantilla de l’entitat, ni en l’exercici 2021 ni en
l’exercici precedent.
No s’han efectuat altres operacions amb cap altra persona ni entitat, ni en l’exercici 2021
ni en l’exercici precedent.

20.- ALTRA INFORMACIÓ
No s’han produït fets esdevinguts amb posterioritat al tancament de l’exercici 2021 que
puguin afectar els comptes anuals a la data de tancament, ni a l’aplicació del principi
d’entitat en funcionament.
Els honoraris per la realització de l’auditoria dels comptes anuals de l’exercici 2021 s’han
xifrat en 5.697 euros (5.638 euros, els de l’exercici 2020).

21.- INFORMACIÓ SEGMENTADA
S’ha informat en les notes anteriors de la distribució de l’import d’ingressos i despeses
corresponents a les activitats i serveis que ha dut a teme l’entitat durant l’exercici actual.
A Barcelona, amb data 23 de maig de 2022, queden formulats els comptes anuals de
l’exercici 2021.
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