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POLITICA DE QUALITAT:
Aspasim, entitat sense ànim de lucre i d’interès general, amb 78 anys de servei a
persones amb discapacitats intel.lectuals i del desenvolupament greus , ha assolit el
compromís d’implementar i garantir un model de Gestió de la Qualitat en tots els àmbits
de l’organització, orientat a la satisfacció, des d’una dimensió biopsicosocial, de les seves
necessitats , facilitant-los els suports que possibilitin el màxim nivell de participació i
creixement en totes les activitats educatives, de treball, de consum, de lleure,
comunitàries i de tipus domèstic que tipifiquen un model de vida socialment valorat.

Per tal d’assolir aquests objectius, i tenint molt clar que els mateixos no podrien reeixir
sense l’estreta collaboració de la família, tutors, professionals, administracions públiques
i la pròpia ciutadania, la Direcció ha establert la Política de la Qualitat que es fonamenta
en els següents Principis:

1. La satisfacció de la persona, és un objectiu imprescindible, permanent i prioritari. Totes
les actuacions, doncs, han de partir d’una Planificació Centrada en la Persona que
tingui en compte les seves necessitats, suports, barreres i restriccions personals i
d’entorn, limitacions, temences, preferències, aspiracions , desigs i somnis, per tal
d’ajudar-lo a construir un Projecte de Vida Propi.

2. La

Felicitat d’una persona amb diversitat funcional , ( persona amb discapacitat,
d’acord amb l’OMS- CIF 2001 i la Convenció de 2006), entesa essencialment com
una vivència de benestar subjectiu, i indicador màxim d’una vida de qualitat,
juntament al benestar material, emocional i físic, el desenvolupament personal, els
drets, les relacions interpersonals, la inclusió i l’autodeterminació; es compon dels
mateixos elements i factors que són importants per a persones sense discapacitat.
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3. Establir

un grau de comunicació eficaç amb les persones que gaudeixen dels
diferents serveis d’ASPASIM; eliminant els obstacles i barreres estructurals i funcionals,
presents en un elevat percentatge d’usuaris, a través dels diferents sistemes
augmentatius i alternatius de comunicació i d’altres tècniques al nostre abast,
fonamentalment el S.C.P ( Suport Conductual Positiu). Es fonamental per tal de
potenciar l’adaptació a les seves necessitats i expectatives, conèixer i avaluar el seu
nivell de satisfacció i poder, també, malauradament, elaborar restriccions en
determinats processos d’autodeterminació derivades del principi de realitat, la
preservació de la salut i la seguretat.

4. Aprofundir en

un model d’organització sostenible, honest, transparent i innovador des de la base, que potencií l’autogestió - i humanista dels recursos personals on
valors bàsics com la llibertat, la confiança, la responsabilitat, l’equitat, l’ètica en la
intervenció, la dignitat, el respecte, l’autocrítica, el dissentiment creatiu, la iniciativa, la
passió, la intuició i la racionalitat vagin definint un camí vers la millora contínua.

5. Realitzar

sistemàticament mesuraments i registres de la qualitat , recollits de la
informació i anàlisi de dades, amb un bon aprofitament de les TIC. Aquesta praxi ha
de permetre identificar oportunitats de perfeccionament i millora, tot orientant
esforços a la prevenció i en última instància a l’optimització.

6. Potenciar el factor de progrés humà, ja que la qualitat en una Organització “entre i
per a persones” només pot aconseguir-se creant espais de comunicació, intercanvi,
diàleg , participació i escolta actives i treball cooperatiu d’equip on hi flueixin
l’aprenentatge mutu, la visió i el coneixement compartits i els potencials creatius de
tothom.

7. Proporcionar

formació, capacitació i informació, planificada i permanent en les
tècniques de qualitat a tots els nivells.

8. Integrar els proveïdors, les persones voluntàries, les Associacions sense ànim de lucre i
les diferents organitzacions collaboradores en el compromís de la qualitat.
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QUE ÉS ASPASIM?

ASPASIM, amb 77 anys de presència en la nostra societat, es una Entitat amb seu a
Barcelona que a través de la seves estructures jurídiques d’Associació i Fundació, té com
a missió la integració, assistència, rehabilitació i atenció integral, personalitzada i de
qualitat a les persones amb Discapacitats psíquiques i del desenvolupament greus en tots
els àmbits vitals ( EDUCACIO- OCUPACIÓ- LLEURE- ESPORT- HABITATGE, ETC..), per tal de
potenciar el seu màxim desenvolupament personal i social i tots aquells altres aspectes
que incideixen en una vida de qualitat per a les persones en general ( Benestar
emocional, Relacions interpersonals, Benestar material, Benestar físic, autodeterminació ,
inclusió social i Drets).

El primer Centre fou fundat l’any 1938 per Maria Mullerat, que juntament a la Pedagoga
Vicenta Verdú, impartien Classes de rehabilitació a un grup de nens amb dificultats
d’aprenentatge, per a poder-los integrar posteriorment a les Escoles Ordinàries.

L’any 1970 es creà l’Associació de famílies amb el nom D’ ASPASIM, que aleshores tenia
ubicats els serveis al barri del Carmel, en una Masia anomenada CASA MORA.
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L’any 1985 ( Compra de la Finca del Carrer Mont d’Orsà, 22-24 de Vallvidrera- 1 Ha de
terreny i 4 edificacions Q: 20A/10), conscients de les importants limitacions al nostre
Projecte de futur, vam traslladar els serveis, els centres diürns i sobre tot les illusions a
l’actual finca de Vallvidrera, creant al llarg d’aquests darrers 30 anys diferents Serveis
residencials per als nens i adults sense famílies o amb greus dificultats de convivència dins
del nucli familiar, a la Ciutat de Barcelona.

L’Any 1995 es creà la Fundacio ASPASIM-VICENTA VERDU, per tal de tutelar i donar suport
a través dels diferents donatius i llegats rebuts als centres i serveis de l’Associació.

Actualment, ASPASIM compta amb els següents Centres i Serveis ubicats a BARCELONA:

CENTRES

•

Una Escola d’Educació Especial, un centre Ocupacional, un centre d’atenció
Especialitzada, Bugaderia, Horts urbans, camp d’esports, poliesportiu i dues
Residències a la Finca de Vallvidrera a Barcelona – Una Hectàrea al carrer Mont
d’Orsà, 22-24.

•

Un Centre de recursos a la inclusió educativa d’alumnes amb discapacitat
psíquica matriculats en diferents escoles de Barcelona. El centre de referència
s’ubica al carrer Cornet i Mas de Sarrià.

•

Dos serveis de Centre Ocupacional – artesania terapèutica- al Poble Espanyol de
Montjuic.
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•

Un Centre Ocupacional al carrer Canet de Sarrià.

•

Dues Llars Residència al barri de Sants,

•

Un Centre Experimental per a nadons a la Villa Olímpica .

•

Un Centre Experimental per a infants a la zona de la Catedral.

•

Dues Llars Residència per a persones adultes amb discapacitat psíquica greu a la
Rda. Sant Pau.

•

Una Residència per a persones adultes amb discapacitat psíquica greu al Carrer
Isaac Albeniz

•

Una Llar Residència per a persones adultes amb discapacitat psíquica greu al
barri de Gràcia.

SERVEIS
•

Avaluació, diagnòstic i seguiment.

•

Departament Social

•

Departament de voluntariat

•

Fisioteràpia

•

Neurologia

•

Suport i respir familiar.

•

Suport i centre de recursos a la inclusió educativa dins l’escola ordinària.

•

Departament de comunicació, logopèdia i SAAC.

Carrer Mont d’Orsà, 22-24
08017-BARCELONA
Telf: 934068409 Fax: 934068448

6

TRANSPARÈNCIA
20’2015

ASPASIM

2015

•

Lleure, vacances i esport.

•

Pràcticum

•

Programes europeus

•

Transport

•

Menjador

•

Departament de Qualitat.

A QUI VA DIRIGITS ELS NOSTRES SERVEIS?

Dins de l’ampli ventall de persones amb Discapacitat psíquica i del desenvolupament
existent, el nostre projecte va dirigit concretament al segment que representaria el 4% de
les persones amb discapacitat més greu. D’acord amb Snell (1987), i en l’àmbit escolar, el
percentatge d’alumnes que s’inclouria dins d’aquesta categoria, no superaria el 0,5% de
tota la població escolar.

Entenem que les persones amb discapacitats greus o molt greus són aquelles que
necessiten d’importants i amplis recolzaments de caràcter permanent en més d’una
capacitat funcional bàsica per a poder participar i integrar-se en entorns comunitaris i
per a poder gaudir de la Qualitat de Vida de les persones amb menys discapacitats o
sense. Les activitats per a les que poden necessitar suport són la mobilitat, la comunicació
l’autonomia personal i l’aprenentatge, en tant que necessàries per a la vida
independent.
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Les limitacions que generalment mostren les persones amb discapacitats greus i
significatives enclouen :
1. L’alentiment de l’adquisició de noves capacitats.
2. La dificultat per a la generalització i manteniment de les capacitats obtingudes
recentment.

3. Dèficits greus de la capacitat de comunicació.
4. Trastorns en el desenvolupament físic i motor.
5. Dèficits en l’autonomia personal
6. Escassetat de conductes i interaccions constructives.
7. Conductes inadequades freqüents.

Aquestes limitacions es tradueixen en el següent ventall diagnòstic:

La Discapacitat Intel.lectual Greu associada a Paràlisi Cerebral, Epilèpsia, dèficits
sensorials, trastorns comportamentals i Trastorns somàtics diversos.

Els Trastorns generalitzats del desenvolupament -TTGGD- Trastorn d’Espectre autista i
Síndrome de Rett.
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En qualsevol cas, el Percentatge de discapacitat determinat pels Equips de Valoració ha
de ser superior al 65%.
NOMBRE D’ASSOCIATS

Gairebé 400 persones entre associats, famílies i persones que efectuen periòdicament
donatius.

Volem destacar que a partir de les 17 hores , les instal.lacions d’ASPASIM es converteixen
en l’ESCOLA DE MUSICA DEL POBLE DE VALLVIDRERA.

L’EQUIP HUMÀ
Les persones que fan possible el nostre projecte es distribuirien de la següent manera:

RECURSOS PERSONALS

NOMBRE DE PERSONES

Personal contractat per ASPASIM ( 99% contractes
85

indefinits)
Serveis Professionals ( Mèdic, infermeria, Suports

12

escola inclusiva)
Personal

d’empreses

de

serveis

(

Cuina,

manteniment, neteja, transport, informàtics, ......)

13

Organitzacions no lucratives de suport ( TE ASISTE ,
ATAULA, AMBIT, BCN- Esports, ORATGE, .....)

54

VOLUNTARIAT, PRACTIQUES UNIVERSITÀRIES
106
TOTAL
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270

NOMBRE DE PERSONES BENEFICIARIES

TIPOLOGIA DE SERVEI

NOMBRE DE PERSONES

USUARIS/ES DELS SERVEIS DIURNS

185

USUARIS DELS 10 SERVEIS RESIDENCIALS

70

TOTAL

255

MEMBRES DE LA JUNTA DIRECTIVA

EFREN CARBONELL I CODINACH

PRESIDENT

CARME SALA I SCHNORKOWSKY

VICEPRESIDENTA

LLUIS BALLBER I ALGUERO

SECRETARI

JOSEP MARIA VILA PALLAROLS

TRESORER

MANUEL ANTON BAÑOS

CONTADOR

DAVID VICENTE VAZQUEZ

VOCAL

GUILLERMO BRIONES GODINO

“

JOAN MARIMON PASTOR

“

ANTONI JOVE BRULLAS

“

JOAN VALLS PELLICER

“

“

JOAN GRAU NAVARRO
EFREN CARBONELL I PARET

DIRECTOR
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DADES ECONOMIQUES 2015
La informació relativa a les xifres agregades de les entitats ASPASIM són les següents:

Associació

Fundació

ASPASIM

ASPASIM

Actiu

1.665.890,47

5.373.727,40

7.039.617,87

Passiu

1.581.185,72

237.175,31

1.818.361,03

84.704,75

5.136.552,09

5.221.256,84

4.164.103,32

170.512,99

4.334.616,31

EXERCICI 2014

Patrimoni Net
Xifra d’ingressos per les activitats
Resultat exercici

723,38

Xifres agregades

(2.190,11)

(1.466,73)

Subvencions a l’Explotació o a l’activitat / Concerts

Exercici 2014

Entitat
Subvencionadora

Escola

Serveis

d’Educació

d’Atenció

Especial

Diürna

Serveis
Residencials

Total

Dep. de Benestar i Família
0,00

396.833,20

603.198,33

1.000.031,53

Barcelona

0,00

0,00

1.556.617,01

1.556.617,01

Conselleria Justícia DGAIA

0,00

0,00

71.280,00

71.280,00

159.427,51

2.728,62

5.912,83

168.068,96

Consorci de Serveis Socials de

Dep. d’Ensenyament
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Total subvencions..............

159.427,51

399.561,82

Escola

Serveis

Entitat

d’Educació

d’Atenció

Concert

Especial

Diürna

2.237.008,17

2.795.997,50

Serveis
Residencials

Total

Dep. d’Ens. (Concert Educatiu)

Total concert......................

725.237,72

0,00

0,00

725.237,72

725.237,72

0,00

0,00

725.237,72

.
DISTRIBUCIÓ PERCENTATGES DESPESES I INGRESSOS 2014

amortitzacions
2%
serv exteriors i
tributs
19% desp.financ

eres
0,3%

aprov. Treballs
altres entitats
33%

Personal
46%

Families
10%
donatius
4%

subvencions
86%
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ASPASIM COMPTE DE RESULTATS 2014 ( N-1)

NOTES DE LA
(Deure) Haver

MEMÒRIA

1. Ingressos per les activitats

31.12.14

31.12.13

4.164.103,32

4.069.022,92

1.175.667,22

1.141.445,55

2.795.997,50

2.788.575,76

192.438,60

139.001,61

(1.396.300,06)

(1.348.502,63)

(335.943,18)

(323.914,99)

(1.060.356,88)

(1.024.587,64)

8.568,51

7.901,90

8.568,51

7.901,90

(1.927.660,11)

(1.873.298,89)

(786.456,64)

(762.847,71)

(764.590,45)

(747.273,16)

(91.576,65)

(100.258,36)

a2) Reparacions i conservacions

(86.428,52)

(68.764,15)

a3) Serveis professionals independents

(18.061,22)

(32.287,17)

(178.000,54)

(184.858,58)

(15.121,11)

(13.494,31)

(7.041,79)

(4.327,91)

a7) Subministraments

(104.210,48)

(106.554,14)

a8) Altres serveis

(264.150,14)

(236.728,54)

(17.604,15)

(10.015,91)

a) Vendes i prestacions de serveis
b) Subvencions oficials a les activitats

9

c) Donacions i altres ingressos per a activitats
2. Aprovisionaments

11

a) Consums i deteriorament d'existències
b) Treballs realitzats per altres entitats
3. Altres ingressos de les activitats
a) Altres ingressos accessoris i altres de gestió
corrent
4. Despeses de personal

11

5. Altres despeses d'explotació
a) Serveis exteriors
a1) Arrendaments i cànons

6

a4) Transports
a5) Primes d'assegurances
a6) Serveis bancaris

b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de
provisiones per operacions
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de les activitats

7-11

(4.262,04)

(5.558,64)

6. Amortització de l'immobilitzat

5

(60.313,69)

(65.126,14)

7. Subvencions, donacions i llegats traspassats al

9

11.395,59

8.597,24

(418,91)

0,00

(418,91)

0,00

0,00

(22.182,82)

12.918,01

13.563,87

10. Despeses financeres

(12.194,63)

(12.913,15)

II) RESULTAT FINANCER (10)

(12.194,63)

(12.913,15)

723,38

650,72

0,00

0,00

723,38

650,72

resultat
8. Deteriorament i resultat per alienacions de
l'immobilitzat
a) Resultats per alienacions i altres
9. Altres resultats
I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9)

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I+II)
11. Impostos sobre beneficis
IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III+11)

DADES SOBRE PERSONAL LABORAL
Exercici 2014

ESCOLA EDUCACIÓ

SERVEIS D’ATENCIÓ

SERVEIS

ESPECIAL

DIURNA

RESIDENCIALS

TOTAL

Promig

Promig

Promig

Import

de

Import

de

Import

Promig

Import

de

Despeses

Persona

Despeses

Persona

Despeses

de

Despeses

l

de Personal

l

Personal de Personal

de Personal Personal de Personal
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58,98 1.355.069,35

1.1. Personal d'atenció directa
1.2.

Personal

de

18,88

546.406,87

8,00

190.166,07

32,10

618.496,41

serveis

generals

1,00

19.936,91

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

19.936,91

3,00

76.946,64

1,00

41.020,60

1,00

17.963,02

1,00

17.963,02

62,98 1.451.952,90

19,88

587.427,47

9,00

208.129,09

34,10

656.396,34

1.3. Personal de direcció i
administració
TOTAL

DADES SOBRE SERVEIS PROFESSIONALS
Exercici 2014

ESCOLA EDUCACIÓ

SERVEIS D’ATENCIÓ

ESPECIAL

DIURNA

TOTAL

SERVEIS RESIDENCIALS

Promig de

Promig de

Promig de

Promig de

professionals

professionals

professionals

professionals

o

Import

o

Import

o

Import

o

Import

treballadors

despeses

treballadors

despeses

treballadors

despeses

treballadors

despeses

5,52 143.854,75

3,42 98.768,25

0,22

4.704,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,08

39.829,00

0,00

0,00

0,54 19.914,50

0,54 19.914,50

3,42 98.768,25

0,76 24.619,07

2,42 60.296,43

Professionals
1.

Atenció

directa
2.

Serveis

generals
3.

1,88 40.381,93

Direcció

administració
TOTAL

0,00

0,00

i

6,60 183.683,75
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Els membres de la Junta Directiva no perceben cap remuneració per la seva funció.
No existeixen bestretes, ni crèdits concebuts a membres de la Junta Directiva ni al personal
d’Alta Direcció.
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