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N
o mes de xaneiro de 2011
produciuse o cambio de
Padroado da FUNDACIÓN,
tendo que afrontar a difícil

situación económica que se estaba a
atravesar, e que grazas ao labor
desempeñado con responsabilidade e
eficiencia, conseguiuse sanear as contas
da entidade. Seguiremos traballando con
tesón para superar as dificultades que
poidan ir xurdindo no futuro.

Facendo un repaso do ano, destacar a
mellora operativa do Programa
“Recursos Sociais”, dando apoio ás
Familias de Persoas con T.E.A, a través
d u n  s e r v i z o  d e  o r i e n t a c i ó n  e
asesoramento especial izado e
profesional sobre tódolos recursos
sociais, económicos e sanitarios aos
que teñen dereito. 

Para lograr esta evolución foron vitais os
apoios das nosas familias, distintas
Administracións Públicas e Entidades
Privadas que nos alentan para
continuar avanzando, e que repercuten
na mellora  cualitativa e cuantitativa dos
nosos servizos, posibilitando deste
xeito o cumprimento da nosa misión.

Sinalar que unha das f inal idades
destacadas da Fundación é o exercicio
da tutela das persoas con T.E.A. que
non dispoñan de familia que poida
ocuparse de tal responsabilidade. Ten
como misión velar polos seus dereitos,
igual que o faría un bo pai de familia e
ofrécelles tódolos apoios que precisa
para acadar unha calidade de vida
plena.

Temos ante nos uns anos cargados de
ilusión e esperanza, que a pesar da
crise económica, seguimos adiante con
esforzo e constancia, sendo totalmente
conscientes de que estamos inmersos
e traballamos para o exercicio da tutela
con calidade, e que nesta carreira non
hai liña de meta.

Un abrazo e o meu agradecemento
pola vosa confianza e apoio.

Ricardo Touceda Couselo
Presidente 

FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA 

Apreciados amigos e compañeiros:

1. Carta do Presidente
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FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA (F.A.C.) foi constituída en escritura pública outorgada en A Coruña o día
4 de febreiro de 1999, ante o Sr. Notario D. José M. Sánchez - Andrade Fernández.

A F.A.C. está clasificada como organización de Interese Benéfico - Asistencial e adscrita á Consellería de
Sanidade e Servizos Sociais da Xunta de Galicia, segundo a Orde do 13 de abril de 1999 (DOG nº 76 do 26
de abril de 1999).

A Fundación está declarada de Interese Galego segundo a Orde do 24 de maio de 1999, e inscrita no Rexistro
de Fundacións de Interese Galego (DOG nº 105 do 3 de xuño de 1999).

A Fundación Autismo Coruña, está emprazada no Concello de A Coruña, con Sede Social  na: 
Rúa Camiño da Igrexa, 40 - Baixo • 15009 A Coruña
Tlf.:  981 13 05 53 • autismocoruna@yahoo.es

PRESENTACIÓN

MISIÓN E VALORES

MISIÓN 

Acompañar ás Familias de persoas con
Autismo no seu proxecto de vida, partindo
dos seus propios recursos e fortalezas,
atendendo as súas necesidades e demandas
e facilitando os apoios necesarios para
mellorar a calidade de vida e benestar de
cada un dos seus membros.

2. A Fundación
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O PADROADO

É o Órgano de Goberno, representación e
administración da Fundación que executa as
funcións que lle corresponden con suxeición ao
disposto no Ordenamento Xurídico e nos Estatutos.

Corresponde ao Padroado cumprir os fins
fundacionais e administrar os bens e dereitos que
integran o patrimonio da Fundación, mantendo
plenamente o rendemento e utilidade dos mesmos.

Os Patróns, a excepción do Presidente da Asociación
ASPANAES, que é elixido por razón de cargo,
desempeñan as súas funcións  por períodos de catro
anos.

O 18 de decembro de 2010, previa presentación de
candidaturas e mediante acordo da Asemblea Xeral

de ASPANAES, quedaron elixidos os novos membros
do Padroado da Fundación, que con data 17 de
xaneiro de 2011, aceptaron o seu nomeamento e
fixeron toma de posesión de cargos, quedando
constituído o novo padroado do seguinte xeito:

• Presidente:
D. Ricardo Touceda Couselo.

• Secretario:
D.Eduardo Riestra Rodríguez - Losada.

• Vogales:
D. Antonio de la Iglesia Soriano.
D. José Antonio García Villar.
D. Francisco Ángel Rodríguez - Gigirey Pérez.
D. José Luís García Ramos.

ORGANIGRAMA
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3. Programas e Actividades

¿Qué será dos nosos fillos cando
nós faltemos? Esta é a pregunta
que os pais na nosa Fundación se
fan cada día. Pensar no mañá é
unha cuestión vital para as familias
de persoas con T.E.A.  Con este
programa, a Fundación Autismo
Coruña axudou a organizar e
planificar o porvir das persoas con
T.E.A., cando os pais, os seus
apoios naturais, falten. Entendemos
a preparación para o futuro como
un signo de responsabilidade e de
previsión, fundamental no proxecto
vital das persoas con autismo.

A pesar de que esta planificación debe levarse a
cabo moito antes de que os pais se fagan maiores,
é necesaria unha previa acción de concienciación
que axude a clarificar ás familias sobre os aspectos
nos que deben de afondar para preparar
eficazmente este camiño.

Mediante a análise familiar e asesoramento aos pais,
irmáns e demais familiares, tratouse de organizar e
consensuar os apoios específicos que os seus fillos
con autismo van precisar o día de mañá.

Neste programa asesorouse sobre as cuestións
legais, que en moitas ocasións, os pais
descoñecen, axudóuselles e acompañóuselles na
realización dos procedementos testamentarios
necesarios, así como as tramitacións xurídicas
relacionadas coas incapacitacións e os
nomeamentos de titor.

Todo o conxunto destas intervencións foron recollidas
polo persoal técnico da Fundación e permitiu facer
un seguimento do desenrolo de cada caso, así como
ir informando a cada familia do proceso que seguiu
o mesmo.

A presente Memoria recolle os principais programas e actividades realizados durante o ano 2011 para a atención
das persoas con T.E.A. e as súas familias.

Destacar que un ano máis, a pesar das especiais dificultades económicas, puideron realizarse tódalas actividades
sen merma da calidade dos servizos.

PROGRAMA “PREPARACIÓN PARA O FUTURO”



9ME
MO
RIA

Actividadesde

Indicador: No ano 2011 o 97% da totalidade dos adultos con autismo, atópanse incapacitados
xudicialmente.

Resultados en Incapacitacións: A F.A.C. tramitou a incapacitación xudicial das persoas adultas con T.E.A.,
pertencentes á mesma. Sinalar que nos últimos catro anos levouse a cabo un labor importante, conseguindo
un incremento do 75% nas incapacitacións tramitadas.
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Resultados en Asesoramentos Xurídicos: As familias das persoas con T.E.A., pertencentes á FAC, recibiron
información e orientación na realización de testamentos.

Indicador: Atendéronse un total de 40 consultas de familias de persoas con autismo, das cales 33
corresponderon a asesoramentos sobre testamentos de pais de adultos con T.E.A. e as 7 restantes
corresponderon a pais de nenos en idade escolar.
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A Fundación, segundo os seus
Estatutos ten como finalidade o
exercicio da tutela ou curatela
das persoas con T.E.A. A FAC
asumirá a tutela, cando esta sexa
designada por última vontade
dos pais a través de testamento,
ou cando non exista familia que
poida facerse cargo da persoa
incapacitada. 

A  F u n d a c i ó n  v e l a  p o l o
cumprimento de todos os
dereitos da persoa incapacitada
sometida a tutela ao igual que o
fai un bo pai de familia,
ofrecendo tódolos apoios
individualizados para acadar
unha calidade de vida plena. 

Dentro deste programa englóbanse todas as
actividades que corresponden á propia función social
dunha Entidade Tutelar, é dicir, todo o que estea
relacionado có exercicio tutelar e obrigas ante a
Administración de Xustiza.

Varios pais de persoas con T.E.A, teñen designada á
Fundación como titora e representante legal o día que
eles falten, circunstancia que fan constar  nas súas
disposicións testamentarias. A Fundación conta cun
5% de pretutelas, un compromiso de futuro entre a
FAC e cada unha das familias que así o designaron
no testamento, establecendo unha estreita relación ata
o día que se produza o relevo.

Paralelamente, a Fundación presta un servizo dirixido
ao resto de familiares (irmáns, tíos, curmáns...) que
están a exercer a tutela. 

Oriéntaselles e asesóraselles sobre os dereitos e
deberes inherentes ao exercicio tutelar, recollidas no
Código Civil  (cambio de titularidade e acreditación
da nova representación ante diferentes organismos
públicos, confección do inventario, rendición de
contas e autorizacións xudiciais, entre outras).

Este servizo durante o ano 2011 cobra especial
relevancia. O número de pais en idade avanzada
faise cada vez máis patente, precisando da axuda
doutros familiares ou institución tutelar que vele pola
protección e intereses do seu fillo.

PROGRAMA “TUTELAR”
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Resultado: As familias das persoas con autismo, pertencentes á F.A.C., a través do testamento deixan
nomeada á Fundación, titora legal do seu fillo.

Indicador: O 5% das familias teñen nomeada no testamento á Fundación como futura titora dos seus
fillos.

Adultos
con pais

> 60 anos

42%

Orfos
tutelados
por outros
familiares

10%

FUNDACIÓN
AUTISMO
CORUÑA

Testamentos
a favor da

FAC

5%
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A través deste programa prestouse información,
asesoramento e orientación a tódalas familias de
persoas con TEA, sobre recursos e prestacións co
obxecto de facilitar o exercicio dos dereitos sociais.
Trátase dunha información técnica e personalizada
sobre a posibilidade de acceso a calquera recurso
do Sistema de Servizos Sociais u outros Sistemas
de Protección, indicando os canles de utilización
dos mesmos.

O primeiro paso da planificación para identificar as
necesidades concretas, varía en función da idade da
persoa con autismo:

Idade Temperá: Acollida. Acompañamento e apoio
na entrada no Sistema de Servizos Sociais.

Idade Escolar: Información, Asesoramento,
Orientación e Seguimento.

Idade Adulta: Preocupación sobre o futuro. 
Canalizáronse as respostas  para unha intervención
familiar específica, proporcionando alternativas
posibles  á solución das distintas necesidades.

Dependendo do ciclo vital no que se atope a persoa
con autismo e as características de cada familia, as
necesidades e demandas son diferentes, o que
motiva distintas formas de intervención. 

Está prevista a elaboración dun Carné de Recursos
personalizado para cada familia, un traxe feito a
medida, dando a resposta máis axeitada e eficaz en
cada momento.

PROGRAMA “RECURSOS SOCIAIS”



14 ME
MO
RIA
Actividadesde

Resultado: Ás familias das persoas con T.E.A. pertencentes á Fundación informóuselles e tramitáronse as
prestacións tanto sociais como económicas e sanitarias, ás que teñen dereito.

Indicador: 118 familias utilizaron este servizo da Fundación.

- Bono social eléctrico

- Familia numerosa

- Incapacitación xudicial

- Bono taxi

- 065

- Tarxeta dourada

- Tarxeta estacionamento

- Dependencia

- Discapacidade

- Emerxencia social

- Imposto sobre a renda

- Adaptación do fogar

- Imposto de circulación

- Imposto sobre vehículos

- Pensión orfandade

- Prestación familiar por

fillo a cargo

- Pensión non contributiva

- Outras

- Tarxeta AA

- Axudas técnicas

- Pensionistas

- Tarxeta sanitaria persoas

sen recursos (PSR)

- Atención odontolóxica

- Outras
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Cumpríronse cinco anos da aprobación da Lei
39/2006 de Atención ás persoas en situación de
dependencia, que entrou en vigor  de forma gradual
a partir do 1 de xaneiro de 2007.

Neste tempo puidemos analizar a evolución desta lei
e o impacto que supuxo no colectivo das persoas con
T.E.A. Unha lei que se está a asentar no tempo e que
non se consolidará ata o ano 2015. Por este motivo,
seguíronse publicando decretos e ordes nos diarios
oficiais, regulando novos servizos e procedementos. 

O 22 de agosto de 2011 publicouse no B.O.E. unha
resolución onde se ampliaba a carteira de servizos
de atención á dependencia, incluíndose como
novidade o Servizo de Atención Temperá. Supuxo un
dato importante a ter en consideración, pois unha
intervención precoz é fundamental para a evolución e

o futuro desenvolvemento do neno. Grazas a esta
incorporación, os nenos de curta idade, entre 0 e 6
anos, acadaron unha mellora nas prestacións
derivadas da dependencia. 

O traballo realizado pola Fundación de cara ás
familias, consistiu na exposición da Lei, a tramitación
e cumprimentación das solicitudes e demais
documentación. Levouse a cabo o seguimento de
todos os expedientes ata a súa completa resolución,
aclaráronse dúbidas, mantivéronse contactos
telefónicos e entrevistas co Órgano Xestor de
Dependencia da Xunta de Galicia, dirixiuse a
coordinación cos traballadores sociais dos distintos
concellos, exercendo en todo momento de
mediadora entre cada unha das familias e a
administración pública.

PROGRAMA “ATENCIÓN Á DEPENDENCIA”
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Resultado: As familias das persoas con TEA pertencentes á FAC recibiron información e asesoramento
durante todo o procedemento do recoñecemento da situación de dependencia.

Indicador Adultos: A totalidade das persoas con TEA maiores de idade, están recoñecidas como
dependentes. A Fundación tramitou 62 valoracións das persoas pertencentes á FAC.

Indicador Escolares: Aproximadamente o 60% dos nenos en idade escolar con TEA, están recoñecidos
como dependentes. A Fundación tramitou 41 valoracións dos beneficiarios da FAC.
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Mapa conceptual do Programa de Intervención Familiar:

PROGRAMA “INTERVENCIÓN FAMILIAR”
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Resultado: Traballouse con todo o núcleo familiar en materia de inclusión.

Indicadores: Un 12% das familias  foron susceptibles desta intervención.

A intervención familiar que se
realizou dende a F.A.C.
consistiu en acompañar ás
familias  das persoas con
T.E.A. no seu proxecto de
vida, partindo dos seus
propios recursos e fortalezas,
atendendo ás necesidades e
demandas e facilitando os
apoios necesarios  para
mellorar a calidade de vida e
benestar de todos os
membros da unidade familiar.

Debido á situación actual de
crise que se está a atravesar,
o número de familias en
situación de vulnerabilidade
aumentou nun 20% con
respecto ao ano anterior,
atopándose un ou varios
membros da unidade familiar
en situación de desemprego.

A F.A.C. centrouse na familia, no seu conxunto e en
cada un dos membros, facendo un diagnóstico de
cada familia, realizando todas as visitas
domiciliarias que se precisaron, actuando na propia
contorna  de  cada  unha  delas,  tendo   sempre
en   conta   a  existencia e axuda da familia extensa,
das relacións veciñais, da rede social (centro de
saúde, concello, asociacións,…), establecendo
unha estrutura sólida que puidese prestar os
máximos apoios e ofrecese unha total cobertura á
familia obxecto da intervención.

Unha vez realizado o diagnóstico e detectada a
necesidade real de cada familia, para realizar cada
unha das intervencións, conectouse có conxunto de
redes sociais e solicitouse a colaboración de
entidades de Iniciativa Social que puideron dar
resposta ás carencias concretas de cada familia
(alimentos, roupa, mobiliario, becas escolares,
libros,...)., para que estas dispuxesen de
oportunidades que revertese nunha maior calidade
de vida de cada un dos seus membros.
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A Fundación dende o mes de setembro de 2011
colaborou có Servizo de Atención Temperá da
Asociación ASPANAES, nas unidades de A Coruña e
Santiago de Compostela.

A maior parte dos nenos que acudiron a este servizo,
tiñan ao redor dos tres anos de idade e comezaron
no curso 2011-2012 a primeira escolarización, todos
con necesidades de apoio.

Dende a Fundación orientouse a todas as familias,
sobre todas as prestacións e recursos ós que tiñan
dereito, aportando unha visión positiva e realista,
lonxe dos prexuízos e connotacións negativas que
nun principio puidesen ter. Acompañóuselles e

fíxoselles de guía neste camiño, facendo de porta de
entrada e facilitando o acceso ó Sistema de Servizos
Sociais e demais prestacións.

A intervención realizouse conforme ao grao de
aceptación de cada familia, mantendo en todo
momento actitudes de reforzo, facendo unha
intervención axeitada ás necesidades e demandas
de cada unha delas.

Nesta etapa, cobran especial importancia as
solicitudes das becas do MEC para alumnos con
necesidades educativas especiais, tramitación do
certificado de discapacidade, beneficios derivados
deste e recoñecemento de grao de dependencia.

COLABORACIÓN NO “SERVIZO DE ATENCIÓN TEMPERÁ” DE ASPANAES
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Resultados: Atendeuse ó 90% das familias de Atención Temperá.

Indicador: Tramitáronse o 80% das becas dos beneficiarios do servizo e o 75% dos certificados de
discapacidade dos mesmos.

Unidade de Atención Temperá

Unidade de Atención Temperá
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A Asociación ASPANAES
conta cun Programa de
Apoio Familiar (PAF), que
xurdiu como resposta ás
demandas das familias
dos escolares, que
ademais da escolarización
dos seus fil los nos
colexios específicos desta
asociación, precisaban
doutros apoios neste
momento do ciclo vital
fami l ia r.  As fami l ias
atopábanse ante unha
situación descoñecida,
moitas dúbidas,  e con
falta de información.

A FUNDACIÓN AUTISMO
CORUÑA, a través da súa
t raba l ladora soc ia l ,
colaborou con ASPANAES, participando nestes
Grupos de Apoio para pais, dándolles información e
asesoramento sobre as vantaxes e beneficios
derivados do certificado oficial de discapacidade,
incidindo sobre todos os apoios que se lles podían
prestar, orientando as familias sobre todos os

recursos e prestacións dispoñibles e dando resposta
ás dúbidas que plantexaban os pais.

Estas sesión realizáronse nos colexios de ASPANAES
de Santiago de Compostela, Ferrol e A Coruña.

FECHA SESION LUGAR SESIÓN Nº FAMILIAS PARTICIPANTES
04 febreiro 2011 A Coruña 6 familias
08 febreiro 2011 Santiago 8 familias
17 febreiro 2011 A Coruña 5 familias
31 marzo    2011 Ferrol 7 familias

Total: 26 Familias

COLABORACIÓN NO “PROGRAMA DE APOIO FAMILIAR” P.A.F. DE ASPANAES
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ORGANISMOS DEPARTAMENTOS
Concellos da provincia da Coruña Servizos Sociais

Deputación da Coruña Servizos Sociais
Xunta de Galicia Consellerías e Departamentos Territoriais de Educación, 

Traballo e Benestar: Familia, Atención á Dependencia, 
Servizo de Valoración da Discapacidade, Servizo de Menores, etc.

SERGAS Centros Sanitarios e Hospitalarios
Entidades Especializadas Centros de Día e Residenciais especializados na atención ás persoas con autismo

Federacións, Fundacións e
Asociacións de iniciativa social CAE, Autismo Galicia, ASPANAES, Cáritas, Cociña Económica, Cruz Vermella, etc. 

(Que, unha vez coñecedoras das diferentes situacións  das nosas familias 
obxecto de intervención, prestaron toda a colaboración necesaria.)

4. Relacións Institucionais

É membro da Confederación Autismo España, que agrupa ás entidades máis representativas a nivel nacional
que traballan co colectivo de Trastorno Espectro Autista. Así mesmo forma parte da Federación Autismo
Galicia, que abrangue a todas as entidades da Comunidade Autónoma de Galicia, que promove accións de
sensibilización, investigación e desenvolvemento en defensa dos dereitos do noso colectivo.
A Fundación mantivo en todo momento unha relación fluída cos distintos Organismos Oficiais e desenvolveu
unha labor de coordinación coas distintas Entidades e Institucións que a continuación se relacionan:

FUNDACIÓN AUTISMO CORUÑA

Leváronse a cabo unha serie de reunións de
coordinación cos distintos profesionais implicados,
institucións e persoas responsables dalgún xeito do
porvir das persoas con autismo da nosa
Fundación, así como daquelas futuras persoas
tuteladas pola F.A.C. Difundiuse o labor da
Fundación Autismo Coruña e a súa importancia
tanto no plano político, xurídico e social:

Político: En tanto que son os poderes públicos os
que teñen a obriga legal de dar protección a aquelas
persoas con T.E.A. en situación de desamparo que,
de nos existir a Fundación, as súas tutelas recaerían
na Administración.

Xurídico: Porque ao informar aos xuíces e fiscais
sobre a existencia da F.A.C, estes poden resolver con
rapidez a atribución da tutela.

Social: A F.A.C. atende a un colectivo que de non ser
polas súas familias ou por esta Fundación,
poderíase atopar desamparado.

Mantivéronse unha serie de reunións periódicas entre a
Traballadora Social da Fundación e os traballadores
sociais de Entidades de Iniciativa Social (Aspronaga,
Aspace, Grumico, ONCE, etc.) co fin de intercambiar e
actualizar información de interese social e legal. Grazas
a este traballo en RED conseguiuse unha cobertura real
das necesidades do colectivo con autismo e
favorecéronse as relacións para futuras intervencións.
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Dende a F.A.C. queremos amosar o noso agradecemento a tódolos doantes, colaboradores e financiadores
da Fundación que, coa súa ilusión, esforzo, e entusiasmo, axudaron un ano máis a que esta entidade poida
seguir velando pola protección das persoas con Trastorno Espectro Autista.
Queremos destacar e sinalar que nos últimos cinco anos o número de persoas doantes aumentou case nun
50% e que grazas á xenerosidade de todas elas, a Fundación pode seguir traballando para ofrecer un futuro
mellor a todas as persoas con autismo e ás súas familias.
Mención especial merecen tódalas familias que colaboran connosco e agradecer a ASPANAES, MONGRAF
e MARISCOS TOIMIL, a súa implicación e compromiso coa Fundación.

5. Colaboracións e Financiamento
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Igualmente queremos destacar a importancia dos Organismos Públicos e Entidades Privadas que a
continuación se relacionan, que co seu apoio e financiamento ao longo deste ano 2011, permitiron que se
levasen a cabo moitos dos nosos proxectos en favor do noso colectivo.

Moitas grazas e parabéns a todos.
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