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Salutació de la Presidenta

Hola,
Un any més arriba el moment de fer balanç i no podem estar
més contents... hem crescut, ens han conegut i comencem a
ser referents. Però el que és més important és que se’ns té en
compte quan cal parlar de TEA a Catalunya. Això és el que
preteníem: ser molts, tenir força (tot arribarà) per poder fer
demandes a l’administració que ara ja sap a qui s’ha de dirigir
en temes de TEA a Catalunya; donar-nos suport mutu i
aconsellar-nos en temes de què algunes entitats en saben
molt i altres no tant i viceversa; conèixer-nos i saber que
entre tots ho farem tot i que no estem sols. Per a les petites
entitats serem un puntal en què recolzar-se; elles ens
aportaran aire fresc i junts avançarem.
Junts per fer més!

Rosa Serrano Centelles
Presidenta de la Federació Catalana d’Autisme
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Presentació de la Federació Catalana d’Autisme
La FECA Federació Catalana d'Autisme, amb NIF G65351322, i inscrita al registre
d’entitats del Departament de Justícia de la Generalitat amb el número d’inscripció 661
des del 27 d’abril de 2010, té l'objectiu de promoure, coordinar i representar les entitats
federades, donant-les-hi suport.
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.
És un àmbit de contacte que permet el diàleg, l'intercanvi d'experiències i criteris
i la promoció d'activitats destinades a millorar l'atenció a les persones afectades, i també
la conscienciació per part de la societat de la problemàtica específica i de les necessitats
generades per el TEA en les persones afectades i en el seu entorn.
Coordina, canalitza i facilita l'obtenció de recursos per a una millor atenció a les
persones afectades i és un interlocutor davant l'Administració.

Missió i Valors
La missió de la Federació és vetllar per la dignitat i la defensa dels drets de les
persones amb TEA, per la seva inclusió en tots els àmbits de la vida social, econòmica i
cultural, així com per la millora de la seva qualitat de vida i de la de les seves famílies.
La Federació es regirà sempre, en la seva actuació, pels principis de solidaritat
entre els membres, cohesió interna, transparència, agilitat, eficàcia, qualitat de gestió,
compromís d'incidir en l'entorn i participació democràtica.

Finalitats
La Federació, en el marc de la missió expressada, té com a finalitats:
a. Defensar la dignitat i els drets de les persones amb TEA i de les seves famílies.
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b. Promoure disposicions o reformes normatives o legislatives que garanteixin els
drets d’aquest col·lectiu.
c. Promoure la inclusió escolar, laboral i social de les persones amb TEA.
d. Coordinar l’actuació de les entitats federades, tot promovent projectes i
iniciatives d'interès comú de les entitats i fixant criteris orientatius.
e. Assessorar, promoure, informar i defensar les associacions de familiars de
persones amb TEA que integren la Federació.
f.

Representar les associacions en qualsevol altre organisme públic oficial vetllant
pels seus interessos.

g. Promoure accions de sensibilització sobre els drets de les persones amb TEA.
h. Promoure la investigació dels tractaments, intervencions i suports que hagin
demostrat la seva validesa de forma empírica en relació als TEA.
i.

Difondre

informació

sobre

enfocaments

psicoeducatius

que

prioritzin

l’aprenentatge d’habilitats específiques observables i que demostrin la seva
eficàcia.
j.

Promoure la realització d'activitats de formació permanent adreçades a
professorat de nivell no universitari, així com la de professionals especialitzats en
tractaments i intervencions que hagin demostrat la seva validesa de forma
empírica en relació als TEA.

k. Qualsevol altre activitat que, de manera directa o indirecta, pugui contribuir al
compliment dels fins de la Federació o redundar en benefici de les persones amb
TEA i les seves famílies.

Organigrama de la FECA
Membres
La Federació, durant el 2017, ha crescut gràcies a les noves incorporacions, i ha
quedat constituïda a dia d’avui, per 15 entitats, ja que ha entrat aquest 2018 l’entitat
Asperger New Life.
La incorporació a la FECA es realitza un cop s’ha lliurat tota la documentació que
acrediti la bona constitució de l’entitat sol·licitant, i per acord de la Junta Directiva quan
es reuneix. Les entitats que ja estaven federades a finals de 2016 eren:
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-

COADI

-

CR TEA CC Centre de Recursos TEA de la Catalunya Central

-

FAMC Fundació Autisme Mas Casadevall

-

Fundació Els Xiprers

I per ordre d’incorporacions, aquest 2017 han entrat a formar part de la Federació
les següents entitats:
Febrer:
-

Aprenem Barcelona

-

Aprenem Catalunya

-

ATEATE Associació TEA de les Terres de l’Ebre

-

Fundació Junts Autisme

Abril:
-

Viu Autisme

-

TEACCIO Associació de pares i professionals Pro TEA Terrassa –
Viladecavalls

-

Grup TEA Sant Cugat

-

Associació Cultural Univers Àgatha Autisme

Juny:
-

Autisme amb Futur

Desembre:
-

ASSOTEA Associació TEA Martorell
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Junta Directiva 2017
Presidenta

Donades les moltes incorporacions d’aquest 2017, la

Rosa Serrano (CR TEA CC)

Junta directiva, amb una composició inicial conformada per 3
membres (organigrama 1), ha sumat nous membres de les

Secretària

diferents entitats que s’han anat incorporant (organigrama 2):

Àngels Roca (FAMC)

Tresorer
Jose Luis Bruned (FAMC)

Organigrama 1: Composició JD inici 2017 1

Presidenta
Rosa Serrano (CR TEA CC)

Vicepresidenta
Emma Leach (Aprenem)

Tresorera

Secretari

Verònica Masdeu
(Autisme amb Futur)

Àngel Chaverri (ATEATE)

Vocals
Àngels Roca (FAMC)
Neus Payerol (Junts Autisme)
Marta González (Viu Autisme)
Organigrama 2: Ampliació JD
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Comissions de treball
La Federació, en acord d’Assemblea entre els seus socis, i mitjançant les reunions
de Junta Directiva, ha acordat la creació de diverses comissions de treball. Cadascuna
composta per tres membres:

Salut
•Rosa Serrano (CR TEA
CC)
•Marta Campo (Junts
Autisme)
•Emma Leach
(Aprenem)

Comunicació
•Marta Campo (Junts
Autisme)
•Àngels Roca (FAMC)
•Lidia Garcia
(Aprenem)

Ensenyament
•Marta González (Viu
Autisme)
•Verònica Masdeu
(Autisme amb Futur)
•Emma Leach
(Aprenem)
•Neus Payerol (Junts
Autisme)

Activitats realitzades per la Federació
El 3 de gener, a la llibreria “A peu de pàgina”, al districte de Sarrià Sant Gervasi, Rosa
Serrano va participar en la presentació del contacontes Lucas tiene superpoderes, un
conte de Ediciones De Fábula que intenta explicar als nens petits (i no tan petits) alguns
trets característics de l'autisme per tal que comprenguin i ajudin els nens i nenes amb
autisme.
El 14 de febrer, Lidia García, en representació de la FECA, assisteix a la presentació de
l'informe L’atenció en salut mental dels infants i adolescents. Noves respostes per
afrontar un repte creixent de la Taula, que agrupa més de 3.000 entitats socials.
El 23 de febrer, representants de la Federació Catalana d'Autisme es van reunir amb
la diputada delegada de Benestar Social a la Diputació de Barcelona, Maite Fandos, i el
seu equip, per presentar-li la federació, explicar-li els nostres projectes i buscar vies de
col·laboració entre totes dues organitzacions.
El 7 de març, la FECA celebra l’Assemblea General de socis. Es donen a conèixer les
directrius que es seguiran pel Dia Mundial de Conscienciació sobre l’Autisme i la
gratuïtat pels membres de les entitats federades de l’obre teatral L’home sense veu, de
Clàudia Cedó.
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10 de març. Membres de la Federació es van reunir amb el Conseller de Salut, Toni
Comin, per fer-li arribar en primera persona les necessitats del col·lectiu de persones
amb autisme i les de les seves famílies.
31 de març. La Federació Catalana d'Autisme reclamà a les administracions més
suports per a la plena inclusió educativa i una intervenció terapèutica adequada, tant pel
que fa a la qualitat de la mateixa com a la seva intensitat, en roda de premsa amb els
mitjans de comunicació a l’Hotel Condes de Barcelona, feta per la Presidenta Rosa
Serrano i la Vicepresidenta Emma Leach.
2 d’abril de 2017. La major part d’entitats de la FECA commemoren el Dia Mundial de
Conscienciació sobre l’Autisme. S’il·luminen, en la campanya Il·lumina’l de Blau 70
edificis emblemàtics de Catalunya.
7 d'abril. La Presidenta assisteix al Parlament de Catalunya, que va aprovar el dia
anterior una moció, promoguda per entitats i FECA, en què instà al Govern de la
Generalitat que dotés els Centres de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) dels recursos
necessaris per garantir un millor diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients amb
trastorns mentals, entre ells els TEA.
19 de maig. La vicepresidenta de la federació, Emma Leach i la vocal Àngels Roca, es
van entrevistar amb la presidenta del patronat de la fundació Orfeó Català-Palau de la
Música Catalana, Mariona Carulla. L'objectiu de la trobada va ser presentar la Federació
Catalana d'Autisme i buscar fórmules de col·laboració de la institució musical en la
campanya Cantem per l'autisme.
4 de juny. La Federació Catalana d’Autisme estrena a Manresa la temporada 2017 de la
campanya Cantem per l'Autisme, al Teatre Conservatori de Manresa.
10 de juny. Assistència de Rosa Serrano i Jose Luis Bruned a l’Assemblea General de la
Confederación Autismo España.
18 de juny. Segon concert de la campanya Cantem per l’autisme, aquest cop a Olesa de
Montserrat.
5 de juliol. El Parlament va aprovar una resolució, que recollia les demandes fetes des
de la Federació durant mesos, per la qual instava al Govern de la Generalitat la creació
d'unitats de referència altament especialitzades en diagnòstic diferencial, atenció,
investigació i docència en TEA als serveis de salut.
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2 de Novembre. Inici de l’emissió de l’anunci del 012 de la Generalitat sobre l’Autisme,
en el qual hi van col·laborar la FECA i les seves entitats.
9 i 10 de novembre. Rosa Serrano, participà com a representant de la FECA en el IV
Congrés Estatal sobre Alteracions de Conducta, organitzat per Althaia i AMPANS, que es
desenvolupà als teatres Kursaal i Conservatori de Manresa. Es va participar cpm a ponent
a la taula “Necessitats de les famílies d’infants amb TEA”. La FECA va rebre
reconeixement públic per la tasca realitzada per part dels organitzadors del congrés.
11 de novembre. Rosa Serrano participà, amb dues xerrades sobre autisme i emocions,
a la Reunió Ágora la Salle de Catalunya, a Manresa.

Projectes i Suport institucional 2017
La Federació Catalana d’Autisme rep suport econòmic de vàries institucions i per
diferents projectes. Durant l’any 2017 s’ha rebut ajuda de:

Per a la gestió dels fulletons/manual “Eines per a
la intervenció educativa dels infants amb TEA”,
que va dirigit a mestres i monitors que treballen
amb infants amb TEA.

A compte de la subvenció de l’IRPF 2016,
destinada a cobrir les despeses del projecte
“Autismo en Red”, per a la contractació de
personal tècnic de la Federació.

La Diputació de Barcelona ha col·laborat en el
projecte “Fem visible l’Autisme”, amb el que la FECA
ha disposat dels serveis de la professional de la
Comunicació, Maite Baratech, i entitats federades
han dut a terme part dels seus projectes de
sensibilització.
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La Federació ha pogut accedir a una subvenció, destinada a la realització d’un
documental sobre l’Autisme a Catalunya, en el rodatge del qual hi han col·laborat entitats
federades i que TV3 emetrà el setembre del 2018.

Informe econòmic

Ingressos 2017
€35.000,00
€30.000,00

€30.000,00
€25.000,00
€20.000,00
€15.000,00
€10.000,00
€5.000,00
€-

€4.718,00

Subvenció 2015
IRPF

€4.215,08

€4.500,00

Subvenció 2016
IRPF

Subvenció ONCE

€1.800,00
Quotes Entitats

Obra Social La
Caixa

Despeses 2017
€12.000,00 €11.155,88
€4.675,25
€10.000,00
€3.268,25
€8.000,00
€1.052,70
€1.051,70
€6.000,00
€4.000,00
€2.000,00

€270,45
€300,00

€572,81
€513,65

€336,24

€435,19

€-
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€144,73
€99,74
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El balanç anual ha estat positiu, comptant que part dels ingressos rebuts són
destinats a fer front als pagaments del rodatge del documental (30.000 € el 2017, 30.000
€ el 2018), i que part de la subvenció de l’IRPF 2016 no s’ha rebut fins el 2018, de la
mateixa manera que els 10.000 € de la subvenció de la Diputació de Barcelona de 2017.

Ingressos de l'activitat pròpia

45.412,28

Quotes socis
Subvenció IRPF 2015-2016
Altres Subvencions (Obra Social La Caixa, ONCE)
Obra Social La Caixa - Documental
ONCE – Díptics Eines

1.800,00
9.112,28
34.500,00
(30.000,00)
(4.500,00)

Despeses de l'activitat pròpia
Lloguer oficina i espai AAGG
Professionals externs
Gestoria
Web i domini
Material oficina i sensibilització
Telèfon
Quota CAE
Sous i salaris
Assegurança
Impostos
Viatges a Madrid
Despeses bancàries
Despeses caixa oficina

23.876,59
513,65
3.268,25
1.052,70
572,81
4.675,25
435,19
270,45
11.155,88
99,74
1.051,70
336,24
144,73
300

RESULTAT DE L'ACTIVITAT

21.356,49

Subvencions
IRPF 2016
La FECA ha iniciat l’any 2017 amb un pressupost de 6.000 €, a càrrec de la subvenció de
l’IRPF 2016 per el projecte “Autismo en Red”, finançat pel “Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad” i gestionat per Confederación Autismo España.

FEDERACIÓ CATALANA D’AUTISME

MEMÒRIA DE RESPONSABILITAT SOCIAL

2017

Posteriorment, a mitjans d’abril es concedeix un augment de l’import fins els 14.183 €,
que es destinen a l’augment d’hores del tècnic contractat.

IRPF 2017
Per a la següent convocatòria de la subvenció a càrrec de l’IRPF, després de moltes
negociacions entre entitats i institucions, s’arriba a l’acord que es faci per via autonòmica
i no estatal, passant la subvenció del MSSI a la Generalitat. La FECA presenta els
projectes, que anteriorment presentaven les entitats a través d’Autismo España. El
projecte, que es durà a terme durant el 2018 amb la subvenció, es manté amb un import
atorgat de 14.183€.

Fundación ONCE
A inicis de 2017 es reben 4.500 € de la convocatòria de subvenció de l’any 2016 per a
l’edició de fulletons destinats a guiar breument a mestres i monitors que treballen amb
nens amb TEA.

Obra Social La Caixa
A finals de setembre de 2017 es rep la subvenció destinada a finançar l’enregistrament
del documental sobre l’Autisme a Catalunya. De moment s’ha rebut la meitat en un
primer pagament de 30.000 € per iniciar el rodatge, que conclourà i s’emetrà el setembre
de l’any 2018 per TV3.

Pressupost 2018
Sense comptabilitzar els ingressos provinents de l’IRPF 2017 destinats a les entitats, es
disposa de 87.655,29 €:
-

Romanent: 21.458€

-

IRPF 2017: 14.183€.

-

Subvenció DIBA 2017: 10.000€.

-

Quotes entitats: 2.100€.

-

Subvenció CAE per Federacions autonòmiques: 5.714,29€

-

Segon cobrament Obra Social La Caixa (Documental): 30.000€.

-

Publicitat TV3: 1.500€ per l’emissió del Documental.
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Despeses 2018
Per el 2018, es compta amb 88.765,26€ en les següents despeses:
-

Personal: es té contractat a l’ Alfred Hidalgo, que fa les tasques
administratives i de gestió de la Federació, amb un sou net anual de
15.541,44€. El cost anual de la Seguretat Social suposa 6.857,32€, fent un
còmput total, entre sou net i Seguretat Social, de 22.398,76€.

-

Quotes com a entitat confederada a Confederación Autismo España:
anualment es paguen 360,60€, fraccionat en quatre trimestres.

-

A dia d’avui s’ha pagat més d’un 25% del cost del documental, i es preveu tenir
pagat el 100% a l’últim quadrimestre del 2018.

-

Lloguer del Despatx: cada mes la FECA paga 20,65€ a la Generalitat en
conceptes de lloguer del despatx a l’Hotel d’Entitats de Gràcia, sent de
247,80€/any.

-

Telèfon: hi ha una despesa mitja de 30€/mes, sent d’uns 360-400€/any.

-

Comunicació: la periodista Maite Baratech s’encarrega de les xarxes socials i
de cobrir els esdeveniments de la FECA, amb un cost anual aproximat de
3.000€.

-

Gestoria: aquest 2018 s’ha canviat de gestoria, passant de Gestoria Rivero,
que únicament portava la part laboral, a CAF Gestión, que porta la part
laboral i la comptable. El cost és trimestral, sent de 121€ la part laboral
(40,33€/mes) i de 242€ la comptabilitat (80,66€/mes), i de 242€/any la
presentació de l’Impost de Societats. El total anual és de 1.693,88€.

-

Aplicació de la Llei de Protecció de Dades: implementació puntual, amb un
cost de 522,72€, que correspondria a l’auditoria de processos i
implementació. Pressupost sol·licitat a CAF Gestión.

-

Concertació del servei de Prevenció de Riscos Laborals: pel poc risc que
comporta la feina del personal de FECA, s’ha buscat la millor oferta entre les
empreses amb certificat de la Generalitat, escollint Laboral Risk, que té un
cost de 181,50€/any.

Balanç pressupostari 2018
Ingressos – Despeses = 87.655,29 € - 88.765,26€ = -1.109,97 €
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