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1.- PRESENTACIÓN 
 

1.1- CREACIÓN DA FUNDACIÓN 
 
Somos unha Entidade de Acción Social sen ánimo de lucro que dende a súa constitución, no ano 1999, levamos 

realizando labores de asesoramento tanto social como xurídico a tódalas familias de persoas con T.E.A. (Trastorno do 

Espectro Autista)  que así o soliciten.  

Ademais disto, somos unha Fundación Tutelar, o cal quere dicir que cando unha persoa con autismo e coa súa 

capacidade de obrar modificada xudicialmente necesite de un titor legal, debido a falta de familiares ou a 

incapacidade destes para levar a cabo esta responsabilidade, a Fundación Autismo Coruña , sempre velará polos seus 

dereitos e se asegurará de que se cumpran tódolos seus deberes; de forma que ningunha persoa quede 

desamparada. 

A Fundación Autismo Coruña (F.A.C.) crease debido a preocupación dun grupo de pais de persoas con autismo o 

pensar en cal sería o futuro dos seus fillos cando eles faltasen o non lles sexa posible facerse cargo deles. Por mor 

disto, deciden crear a Fundación Tutelar Autismo Coruña, coa finalidade de contar cunha entidade que asegure o 

benestar e calidade de vida dos seus fillos o longo de toda a súa vida.  

De este modo, foi constituída en escritura pública o 4 de febreiro de 1999, ante o Sr. Notario D.Xosé M. Sánchez – 

Andrade Fernández, na cidade de A Coruña. 

Está clasificada como organización de Interese  Benéfico – Asistencial, adscrita á Consellería de Política Social da 

Xunta de Galicia, segundo a orde do 13 de abril de 1999 (DOG nº78 do 26 de abril de 1999). 

Declarada de Interese Galego, segundo a Orde do 24 de maio de 1999 e inscrita no Rexistro de Fundacións de 

Interese Galego (DOG nº105 do 3 de xuño de 1999). 

Ademais, a Fundación, está recoñecida como Fundación Tutelar dentro das entidades que colaboran coa Consellería 

de Política Social da Xunta de Galicia e incluída no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais 

(RUEPPS) como “Servizo de Promoción da Autonomía Persoal: Información, Orientación e Formación a Familiares”. 

A Fundación Autismo Coruña, ten os seguinte datos de contacto: 

 

DATOS DE CONTACTO 

CIF G - 15681919 

Dirección Camiño da Igrexa, 40 baixo, 15009, A Coruña 

Teléfono 981 13 05 53 

Correo Electrónico info@autismocoruna.org 

Páxina Web www.autismocoruna.org 

 

 

 

http://www.autismocoruna.org/
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424  
USUARIOS 

1.2- MISIÓN, VISIÓN E VALORES 
 

Misión 

Ofrecer apoios tutelares e servizos especializados as persoas con autismo e as súas familias, ca finalidade de 

asegurar a súa calidade de vida presente e futura. 

Visión 

Ser a Fundación Tutelar de referencia dirixida a persoas con autismo coa capacidade de obrar modificada 

xudicialmente. 

Valores 

Os valores establecidos pola Fundación dende a súa constitución, son: 

 Flexibilidade: adaptación ás circunstancias de cada un dos usuarios. 

 Participación: fomento da colaboración de todo o equipo da Fundación para ofrecer o mellor servizo. 

 Positividade: entusiasmo e actitude positiva no desenrolo do noso traballo. 

 Individualización e respecto: analizar cada caso considerando as súas características distintivas. 

 Calidade: proporcionar un servizo adecuado ás necesidades que ten cada usuario ó longo da súa vida. 

 Calidez: facer que o usuario e a súa familia se sintan acollidos pola Fundación. 

2.- ACTIVIDADES 
 

 

2.1 – USUARIOS CON T.E.A. 
 
                  

SERVIZO PROMOCIÓN 

AT/Estratexias 140 
           
 
 
 
 
 
 
 

AREA SOCIAL AREA XURÍDICA COMUNICACIÓN 
XESTIÓN E 

SOSTENIBILIDADE 

SERVIZO CENTROS 

Colexios 118 
Centro de Atención Diúrna 56 
Centro de Atención Residencial 68 
Servizo Habilidades Persoais e 
sociais 

42 
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2.2 -  RECURSOS HUMANOS EMPREGADOS  
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2.3 – LIÑAS DE ACCIÓN 
 

 
 

EIXO: AREA SOCIAL

Indicador: Nº familias/titores atendidas pola Fundación.

Cuantificador: 100% das familias que soliciten o servizo sexan 

atendidas.

OBXECTIVO 1:Levar a cabo unha correcta atención ás familias unha vez 

confirmada a diagnose, así como a derivación aos servizos de intervención e 

apoio en función das necesidades individuais de cada familia.

Acción 1: Acollida da familia e valoración das necesidades individuais.
Acción 2: Asesoramento e apoio na tramitación e seguimento das solicitudes 

de prestacións sociais hasta a súa resolución.

Acción 3: Colaboración cas distintas entidades prestadoras de axudas sociais 

e servizos.

Acción 4: Mantemento e fortalecemento do Programa de Intervención 

Familiar onde a Fundación presta servizos especializados ás familias con 

risco de exclusión.

FAMILIAS/TITORES 

DE PERSOAS CON 

T.E.A. 
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Acción 1: Facilitar a resposta ante requerimentos, xustificacións, caducidades 

e demáis obrigas cara a administración pública.
Acción 2:  Escoita activa das necesidades de cada familia buscando o recurso 

máis axeitado.

Acción 1: Xestionar todos os trámites necesarios para as solicitudes das 

diferentes prestacións sociais de forma que cando os familiares/titores das 

persoas con T.E.A. falten estas non queden en situación de desamparo.

Indicador: Durante o primeiro ano que a familia entra a formar parte da 

Fundación, esta ten que terlle trámitados e concedidas todálas prestacións 

que estén a súa disposición.

Cuantificador: 100% das familias que entren a formar parte da 

Fundación teñen que ter concedidas todas as prestacións ás que poidan 

optar.

Indicador: Nº de familias que demanda o servizo.

Cuantificación: O 100% das familias serán atendidas.

OBXECTIVO 3: Ofrecer unha atención completa na área de protección social ás 

familias.

OBXECTIVO 2: Asesoramento social ás familias e titores.
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Indicador: Asesorar e controlar todos os trámites das familias que o 

soliciten.
Cuantificador: Atendidas o 100% das familias que soliciten este servizo.

Acción 4: Colaboración cos distintos organismos encargados da resolución 

destes trámites.

Acción 1: Apoio e control na solicitude de rehabilitación da patria potestade e 

modificación da capacidade de obrar.

Acción 3: Asesoramento (na importante decisión) do nomeamento do futuro 

titor da persoa con T.E.A.

Acción 2: Asesoramento na redacción do testamento para que a persoa con 

T.E.A. quede totalmente cuberta.

EIXO: AREA XURÍDICA

Acción 2: Adquisición de diferentes productos para a vida cotiá do tutelado e 

xestión dos gastos residenciais.

Indicador 1: Nº de visitas os centros residenciais

Indicador 2: Adquirir o 100% dos productos para cubrir todálas necesidades 

dos tutelados.

Cuantificador 1:  Mín 1 visita ao trimestre os centros residenciais dos 

tutelados.

PERSOAS CON 

T.E.A. TUTELADAS 

POLA FUNDACIÓN

OBXECTIVO 1: Asegurar o benestar e calidade de vida das persoas tuteladas pola 

Fundación
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Acción 1:Visitas e acompañamentos periodicos aos tutelados nos seus centros 

residenciais, intervindo nas actividades realizadas e axudando a súa integración 

plena, co fin de que teñan unha figura afectiva de referencia persoal; e de facer 

un seguimento da súa situación social, persoal e sanitaria.

Indicador: Nº de familias que confian na Fundación para unha futura tutela.

Cuantificador: 100% das familias que soliciten información acerca destos 

trámites confian na Fundación para leválos a cabo.

OBXECTIVO 3: En relación coas novas tutelas da Fundacion, garantir que se 

cumpran os desexos das familias/titores sobre o coidado dos seus 

familiares/tutelados con T.E.A.

Cuantificador 2: Mín 2 compras anuais por cambio de estación e pago do 

100% das cotas residenciais.

Acción 2: Presentación e xestión xeral da rendición de contas anuais requerida 

polo Xulgado de Pirmeira Instancia.

OBXECTIVO 2: Garantir os seus dereitos e que se cumpran as súas obrigas.

Acción 1:  Xestión responsable e transparente do patrimonio da persoas 

tuteladas pola Fundación.

Acción 3: Exercer a representación xurídica en todo acto necesario.

Indicador: Nº de trámites a realizar para cumprir con todálas suas obrigas e 

asegurar os seus dereitos.
Cuantificador: Xestión do 100% das obrigas 

Acción 1: Xestión da aceptación da herdanza por parte dos tutelados.

Acción 2: No caso dunha tutela compartida, colaboración co titor na búsqueda 

do benestar e calidade de vida da persoa con T.E.A.

FAMILIAS/TITORES 

DE PERSOAS CON 

TEA

OBXECTIVO 1: Proxecto de Asesoramento Xurídico: programa dirixido a 

proporcionar información, asesoramento e formación no marco asociativo das 

persoas con T.E.A e as súas familias/titores, dirixido pola avogada e a traballadora 

social da Fundación.
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EIXO: COMUNICACIÓN

Cuantificador 2: Reunirse con 1 Fundación

OBXECTIVO 2: Fomentar as xuntanzas e alianzas con outras entidades tutelares (FUNGA, 

Fundación Adcor, Fundación Tutelar Aspronaga, etc)

Indicardor: Nº de actos nos que a Fundación está presente (dentro das posibilidades 

organizativas)

Acción 2: Continuar fomentando a participación e aumento de fans nas Redes Sociais.

DIVULGACIÓN E 

SENSIBILIZACIÓN

Acción 1: Acudir ás charlas e obradoiros xestionados polas demais entidades tutelares.

Cuantificador: Participar nun mínimo de 3 eventos.

 Acción 2: Invitación por parte de Fundación, aos representantes das outras Fundacións 

Tutelares para manter un contacto mais directo.

Acción: Participación dos membros da FAC nas actividades realizadas polas organizacións 

do entorno con este fin. (Aspanaes, Federación Autismo Galicia Confederación Autismo 

España, etc)

OBXECTIVO 3: Colaboración en actividades de sensibilización sobre o T.E.A.

Cuantificador 1: Aumento progresivo do tráfico na páxina web, tempo en cada 

páxina, scroll, etc

Cuantificador 2: Incremento do número de seguidores nas Redes Sociais.

Cuantificador 1:  Acudir a mín 2 charlas ou obradoiros.

Indicador: Nº de eventos nos que se participa.

Indicador: Análise  trimestral da evolución dos diferentes canles de comunicación.

OBXECTIVO 1: Promover a participación das familias/titores e persoal externo en plataformas 

comunitarias.

Acción 1: Crear tráfico na páxina web.G
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Cuantificador: Non superar unha desviación sen xustificar de 10% do presuposto 

estabrecido.

Cuantificador: Aumento dun 5% da rendabilidade.

Cuantificador 2: Envío dos documentos informativos o 100% do público obxectivo.

DESEMPEÑO 

PROFESIONAL

OBXECTIVO 1: Capacitar e actualizar os profesionais co fin de continuar mellorando a xestión das 

suas tareas.

SOSTENIBILIDADE

Acción 1: Utilizar os créditos da FUNDAE a para realizar cursos que sexan de interese para a 

mellora do traballo diario.

Acción 2: Participación en cursos específicos de cada departamento ofrecidos por entidades 

afines (FEDE, CAE, Administracións Públicas, S.S, Dependencia, etc)

Indicador: Nº de cursos, xornadas, etc realizadas polo persoal da Fundación.

Cuantificador: Mín asistencia a 5 eventos.

Cuantificador: Incrementar nun 3% as cuantías do ano 2019.

Indicador: Aumento da rendabilidade.

Acción 2: Informar con trasparencia e responsabilidade.

OBXECTIVO 1: Xestionar con dilixencia os ingresos e os gastos.

Acción 1: Estimación dos ingresos que se poidan obter cunha mínima seguridade.

EIXO: XESTIÓN E SOSTENIBILIDADE

Indicador:Cumplir cos obxectivos anuais descritos no plan de actuación.

Cuantificador: Cumprir como mín o 90% das actividades a realizar.

OBXECTIVO 2: Xestionar o patrimonio da Fundación con trasparencia e maximizando a súa 

rendabilidade.

Acción 1: Xestionar con dilixencia os ingresos e gastos da entidade.

Acción 3: Realización e implantación do Plan de Actuación anual.

Acción 1: Implicación de todo o equipo para cumprir coa misión, visión e valores da entidade.

OBXECTIVO 1: Bon goberno en todo o organigrama da entidade.

Acción 2: Revisón anual dos obxectivos estratéxicos e propostas de mellora.

Cuantificador 1: Presentar os documentos en todas as plataformas necesarias.

BOAS PRÁCTICAS E 

TRANSPARENCIA

Acción 2: Estabrecer as inversións/gastos que se van a realizar o longo do ano, determinando 

a área a que pertencen.

Acción 2: Renovación da certificación LOPD (Ley de Protección de Datos)

Acción 5: Envío da memoria de actividades a todas as familias/titores, doadores e entidades 

afins.

Acción 4: Facer unha revisión das posibles desviacións estabrecendo as súas causas.

Indicador: Desviación dos presupostos anuais.
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OBXECTIVO 3: Mantemento das subvencións públicas.

Acción 1: Mellorar os proxectos das subvencións públicas.

Indicador: Cantidade económica concedida.

Acción 1: Realización auditoria externa das CCAA.

Indicador 1: Nº de plataformas onde se publiquen os documentos.

Indicador 2: Nº de familias/titores, doadores e entidades que reciban a nosa información.

Acción 3: Publicación na páxina web da Fundación das CCAA, o resultado de auditoria e a 

memoria de actividades.

Acción 4: Publicación noutras prataformas (ex. RUEPSS) os documentos necesarios.

OBXECTIVO 2: Renovación das certificacións externas co fin de manter a transparencia 

económica da Fundación.

Acción 3: Solicitar diferentes presupostos para estabrecer unha relación calidade/servizo (no 

caso das inversións).
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3.- ACTIVIDADES MERCANTÍS 
 

A Fundación Autismo Coruña, non leva a cabo ningunha actividade mercantil. 
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4.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPREGAR POLA FUNDACIÓN 
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5.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTER POLA FUNDACIÓN 

5.1 – PREVISIÓN DE INGRESOS A OBTER POLA FUNDACIÓN 
 

 
 

5.2 – PREVISIÓN DE OUTROS RECURSOS ECONÓMICOS A OBTER POLA FUNDACIÓN 
Non se ten previsto asumir ou contraer ningunha débeda ou obriga financeira. 

 

 

 
 

5.3 – PREVISIÓN DE CONVENIOS CON OUTRAS ENTIDADES 
A Fundación non ten previsto establecer convenios con outras entidades. 

 

 



Orzamento Fundación Autismo Coruña Exercicio 2021

1. Ingresos da actividade propia 64.416,98 €       

Ingresos por subvencións e doazóns (740) 64.416,98 €        

3. Gastos por axudas e outros -  €                  Gastos por colaboracións (653) -  €                  
Gastos órganos de goberno (654) -  €                  Compra de materias primas (601) -  €                  

8. Gastos de persoal 49.826,97 €-       
Soldos e Salarios (640) 37.187,16 €-        

Salarios Persoal Entidade
Seguridade Social (642) 12.012,58 €-        

S.Social Persoal Entidade
Outros gastos sociais (649) 627,23 €-             

Gastos sociais persoal entidade
9. Outros gastos da actividade 13.290,13 €-       

Reparacións e conservación (622) 630,00 €-             
Gastos mantemento de investimentos

Servizos de profesionais independentes (623) 4.889,76 €-          
Profesionais diversos

Seguros (625) 1.004,56 €-          
Seguros para os investimentos e as actividades.

Servizos bancarios e similares (626) 300,00 €-             
Gastos xestión de recibos, comisións...

Publicidade, propaganda e relacións públicas (627) 1.048,04 €-          
Gastos de publicidade e representación

Subministros (628) 3.595,41 €-          
Luz, Auga….

Outros servizos (629) 1.822,36 €-          
Mat Oficina, Renting, Cuotas Asociativas, etc

10. Amortización do Inmobilizado 3.305,57 €-         

Amortización do Inmobilizado Intanxible (680) -  €                  
Gasto dos investimentos do exercicio

Amortización do Inmobilizado Material (681) 3.305,57 €-          
Gasto dos investimentos do exercicio

11. Subv. Don. e legados de cap. trasp. o exerc. 2.005,68 €         

Subvencións de capital traspasadas o exercicio (745) 2.005,68 €          
Imputación subv. dos investimentos

A) EXCEDENTE DA ACTIVIDADE 0,00 €-                

B) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS -  €                  

C) RESULTADO DO EXERCIZO 0,00 €-                

RESUMO: ORZAMENTO
66.422,66 €       
66.422,66 €       

RESULTADO 0,00 €-                

INGRESOS
GASTOS
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