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 Malgrat ser un any especialment difícil per a les entitats, la 
confiança en la Federació s’ha renovat i ha crescut i això ha 
possibilitat l’obtenció de més ajuts que repercutiran positivament 
en el dia a dia de les entitats i en la millora tècnica de l’equip, amb 
la incorporació de noves professionals que permetran oferir 
millors serveis a les entitats membre. 

 La Federació està oberta a totes les entitats i organitzacions de 
famílies de persones amb Trastorns de l'Espectre de l'Autisme 
(TEA) i entitats sense ànim de lucre al servei de persones amb 
TEA. 



Covid 19

 Hem fet un seguiment exhaustiu de la situació de les entitats

 Hem realitzat les reclamacions institucionals pertinents a través 
de la Confederación Autismo España (CAE) com la reivindicació del 
dret de les persones amb autisme a poder sortir de casa durant el 
confinament; o el dret a no haver de portar mascareta

 A l’inici de la pandèmia vàrem comprar guants per a les entitats 
membre

 Vàrem demanar la subvenció de suport per a fer front a la Covid19 
i amb la seva concessió hem alliberat dels pagaments a les entitats 
membre de la Federació i a les noves incorporacions durant tot 
l’any 2021.



Entitats 
representades



Entitats 
representades

 El mapa d’entitats representades queda de la següent manera 
(divisió per províncies):

 Barcelona:

 Associació Aprenem

 Associació Asperger New Life

 Associació AssoTEA

 Associació Autisme amb Futur

 Associació TEAcció

 Centre de Recursos TEA de la Catalunya Central

 Centre de Recursos per l’Autisme a Barcelona

 COADI

 Fundació Adimir

 Fundació Els Xiprers

 Fundació Junts Autisme

 Fundació Privada Autisme Guru

 Univers Àgatha



Entitats 
representades

 Girona:

 Fundació Autisme Mas Casadevall

 Pas a Pas Autisme

 Viu Autisme

 Lleida:

 Associació Plançó

 Tarragona:

 Associació Avancem Junts

 Associació Trastorn de l’Espectre Autista Terres de l’Ebre



Entitats 
representades

 Noves entitats 2020:

 TEA Garrotxa: Entitat de famílies situada a Olot amb programes d’oci i 
intervenció infantil i una important tasca d'incidència i sensibilització. 

 TEA Alt Empordà: Situada a Figueres és una entitat de famílies que ofereix 
suport a altres famílies i representació i incidència social i política a la zona.  

 Associació Supera’TEA: Situada al municipi de Reus els seus inicis estan molt 
vinculats a la promoció de l’esport inclusiu entre infants amb TEA. 



Nous serveis

 A partir d’una enquesta enviada a les entitats s’ha individuat la 
necessitat de creació de nous serveis a disposició de les mateixes 
que les ajudi a apoderar-se i a créixer. Aquests serveis són:



Ampliació de 
l’equip tècnic

 L’any 2020 i veient les necessitats que presentaven les entitats es 
va augmentar l’equip tècnic que va quedar conformat de la 
següent manera:

Projectes i 
finançament

Carmen Seco

Gestió i 
administració

Consol Ibáñez

Comunicació

Marta Campo

 Es demanen subvencions a Autismo España i al Servei d’Ocupació 
de Catalunya per a poder contractar a persones en risc d’exclusió o 
amb algun tipus de discapacitat al 2021.



Creació de 
noves eines

 Plataforma TEAEduca

 Inici de les converses i posada en marxa del projecte per la creació 
d’una Plataforma de Formació especialitzada en TEA

 TEAEduca es va construint durant l’any 2020 per veure la llum el 2 
d’abril de 2021

https://teaeduca.cat/es/
https://teaeduca.cat/es/


Formacions 
rebudes

 28/09/2020: I Jornada virtual participativa: El compromís de 
tothom per avançar cap a una societat més inclusiva – Pacte 
Nacional pels drets de les persones amb discapacitat

 5/11/2020: “Presentación de herramientas para favorecer la 
incorporación al mercado laboral de personas con TEA –
Contratatea” 

 26/11 – 3/12 – 10/12/2020: III Conferencia estatal sobre educación, 
formación y TEA: análisis retos y propuestas de futuro (Autismo 
España y Fundación Reina Sofía)

 25/11 – 2/12/2020: Els Fons Europeus que inverteixen en les 
persones 2021-2027 – Taula d’entitats del Tercer Sector social de 
Catalunya

 10/12/2020: Jornada de Fons Europeus  - Generalitat de Catalunya



Sensibilització

 18, 19, 20/12/2020: Participació a la VI Fira de consum responsable 
i d’economia social i solidaria de l’Ajuntament de Barcelona 

 Campanya de sensibilització: TEAdornamos la Navidad. Entrega 
de material i suports a les entitats que ho van demanar per a fer 
estrelles de nadal de ceràmica que després van poder utilitzar en 
diferents actes de sensibilització. 



Reunions 
institucionals

 Grup parlamentari de Ciutadans, Diputada Sra. Blanca Navarro, 
membre de la Comissió de Salut al Parlament de Catalunya, reunió 
telemàtica 28 d’octubre

 Consulta pública decreta de l’Assistència Personal a Catalunya –
Generalitat de Catalunya – setembre 2020

 Grup de treball de directors de Federacions de la Confederación
Autismo España

 Reunió amb l’equip TEA hospital de Vall d’Hebron 

 Reunió amb Departament de Salut - Magda Casamitjana 



Altres

 Formació “Finances” per les entitats federades impartida per 
Jorge Serrano Paradinas. Hotel Golden Tulip de Barcelona – Gener 
2020

 Formació a l’associació Sinergrup: Assessorament i suport en la 
coordinació de docents i continguts del programa de la Formació 
en atenció i comprensió dels Trastorns de l’Espectre Autista 
realitzat els dies 8, 15, 22 i 29 d’octubre de 2020. Suport aula 
virtual i xarxes socials

 Aprovació Codi Ètic de la Federació – Assemblea Novembre 2020

 Sol·licitud Declaració d’Utilitat Pública al desembre de 2020 –
concedit l’abril de 2021
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Subvencions 
amb càrrec a 
l’assignació de 
l’IRPF

A la convocatòria de subvencions àmbit social amb càrrec a 
l’assignació de l’IRPF gestionades per la Federació Catalana 
d’Autisme han estat aprovats els següents projectes:

 7 ENTITATS 
• APRENEM
• AUTISME AMB FUTUR
• CRAB
• FA MAS CASADEVALL
• JUNTS AUTISME
• XIPRERS
• FEDERACIÓ CATALANA

20 
PROJECTES

155.641,53 
€

Al 2019 varen ser 6 entitats amb 11 projectes per import de 120.568,28 €



Pèrdues i 
guanys

2020 2019

9. Altres despeses de l'activitat -6.110,77 -3.314,92

a) Serveis Exteriors -5.822,20 -3.013,42
Despeses lloguer seu -144,55 -235,54

Serveis professionals 
independents

-4.190,30 -726,00

Primes d'assegurances -106,11 -106,11
Despeses bancàries -232,59 -208,89
Subministraments -299,44 -393,22

Missatgers i correus 0,00 -51,11

Quotes CAE -360,60 -360,60
Material oficina -488,61 -96,94

Viatges i desplaçaments 0,00 -681,29

Dietes i altres 0,00 -153,72
b) Tributs -98,30 -76,50

Taxes Gencat -98,30 -76,50

d) Altres despeses en gestió 
corrent

-190,27 -225,00

Sancions AEAT 2018 -190,27 -225,00
10. Amortització de l’immobilitzat -221,38 -30,50

Amortització ordinador -221,38 -30,50

A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT 4.580,21 3.036,88

A.3) EXCEDENT ABANS 
D'IMPOSTOS 

4.580,21 3.036,88

19. Impost sobre beneficis
J) RESULTAT TOTAL VARIACIÓ DEL 
PATRIMONI NET A L'EXERCICI

4.580,21 3.036,88

2020 2019

1. Ingressos de l'activitat pròpia 179,445,28 139.393,03

QUOTES entitats 5,310,00 3.070,00

Subvencions imputades a 
l'excedent de l'exercici

174,120,28 134.823,03

IRPF 155.641,53 120.568,28

Diputació de Barcelona 10.000,00 10.000,00

COSPE 4978,75 4.254,75

Fundación ONCE 3.500,00

Altres donacions i llegats 
transferits a l'excedent de 
l'exercici

15,00 1.500,00

Fira Nadal BCN 2020 / Premi 
civisme 2019

15,00 1.500,00

2. Vendes i altres ingressos de 
l'activitat mercantil 

765,38 393,40

Prestacions de Serveis 15,38 273,40

Formació 750,00 120,00

3. Despeses per ajudes i altres -148.230,02 -119.374,53

Reintegrament  de subvencions 
per IRPF a entitats

-148.230,02 -119.374,53

8. Despeses de personal -21.068,28 -14.029,60

Sous i salaris -15.980,79 -8.072,31

Indemnitzacions laborals 0,00 -3.410,45

Seguretat Social a càrrec de 
l'empresa

-5.087,49 -2.546,84



Ingressos i 
despeses

INGRESSOS

Quotes socis 5.310,00 € 16,60%

Subvencions públiques 25.890,26 € 80,95%

Donacions 15,00 € 0,05%

Serveis i formacions 765,38 € 2,40%

total ingressos 31.980,64 € 100%

DESPESES

Despeses de personal
21.068,28 € 80,75%

Altres despeses de 
l'activitat

5.822,20 € 17,34%

Altres tributs 98,30 € 0,44%

Despeses extraordinàries 190,27 € 1,29%

Amortització ordinador 221,38 € 0,18%

Total despeses 27.400,43 € 100,00%

Ingressos i despeses 2020 sense tenir en compte les subvencions de l'IRPF 
que corresponen a les entitats federades.

Els ingressos de l’exercici representen un increment d’un 56,67% 
respecte al 2019.



Balanç 
situació a 
31/12/2020

ACTIU 2.020 2.019 PATRIMONI NET I PASSIU 2020 2.019

A) ACTIU NO CORRENT 720,62 855,01 A) PATRIMONI NET 14.954,25 15.352,79

III. Immobilitzat Material 720,62 855,01 A-1) Fons propis. 14.954,25 10.374,04

Ordinador i mòbil 972,50 885,51 ROMANENT 10.374,04 7.337,16

Amortització acumulada d'equips per a 
processos de informació

251,88 -30,50 IV. Excedent de l'exercici 4.580,21 3.036,88

AMORT ACUM ORDINADOR HP 251,88 -30,50 Resultat de l'exercici 4.580,21 3.036,88

B) ACTIU CORRENT 44.906,44 19.871,90 A-3) Subvencions, donacions i llegats 
rebuts.

0,00 4.978,75

III. Usuaris i altres deutiors de 
l'activitat propia 

3.500,00 1.500,00 GENERALITAT DE CATALUNYA - COSPE 0,00 4.978,75

Fundació ONCE 2020 i Premis Civisme 
2019

3.500,00 1.500,00 B) PASSIU NO CORRENT 0,00 0,00

IV. Deutors comercials i altres comptes 
a cobrar 

10.477,06 9.237,09 C) PASSIU CORRENT 30.672,81 5.374,12

Administracions públiques -
subvencions

10.461,68 9.233,50 V. Beneficiaris - creditors 29.650,75 4.924,35

Clients 15,38 3,59 Entitats beneficiaries per IRPF 29.650,75 4.924,35

VI. Inversions financeres a curt termini. 0,00 -1.000,00 VI. Creditors comercials i altres 
comptes a pagar 

1.022,06 449,77

DIPOSITS CONSTITUITS A CURT 0,00 -1.000,00 Altres creditors 425,00

VIII. Efectiu i altres actius líquids 
equivalents  

30.929,38 10.134,81 Altres deutes amb administracions 
públiques

1.022,06 24,77

Efectiu 112,20 42,25 TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B 
+ C)

45.627,06 20.726,91

LA CAIXA 30.817,18 10.092,56

TOTAL ACTIVO (A + B) 45.627,06 20.726,91
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